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kuponlarımıZ 

Perşenhe günü 1· 

ADRE~TEL. IST: 1797 1 
tTELGR, lST: 11'DAM T E Sis TAR 1 Hı: 1894 

Karileriıı nazarı dikkatine: iKDAM, 7 Şubat Perşenbe gününden itibaren, 500 Okuyucusuna 
takdim edeceği Ramazan Bayramı Hediyeleri Kuponlarım te"zie başlayacaktır. 7 Şubat 

kesip sakla ınız. Per§enhe gününden itibare~ gazetemizi okuduktan sonra dercedeceğimiz kuponları 
14 Verecegimiz hediyelerin listeleri ve eşyanın teşhir edileceği mahaller ve kupon adedine ait diğer tafsilatı · 

.__ yakınba karilerimize dildirecegiz. Şimdilik hediyelerimizin memnuniyet uyandıracagını söylemekle iktifa ederiz. 

verilmesi 

birleşirse .. 
ve Şehreminine 

muhtemeldir. 

Gümrükten kaçırılan 
tabancaları getiı·eıı 

Yahudi kimdir? 
Yehudi meydanda yok! 

MuhadeleOdalar için 
komisyonu bir banka 

M.M komsiyonu dün reis 
M. Rivasın riyasetinde umu

J mi bir içtima aktetti. ltimaa 
bat murahasımız Cemli HOs
ntı beyle ikinci murahas Ne· 
bil bey rahatsız olduklannd
an milşavir Fuat ve heyetim
zi bqkitibi Muktim Osman 
beyler iştirak etmişlerdir. 
Ankarada bulunan Yunan 
baş murahhası M. Diyaman
doe_olaa da ikinci murahhas 
M.Fokas vekilet etmiştir.iç
timada komisiyonun Gnmül
cineye nakli meselesi etra
fında milzakerat ceryan et· 

. tir. 
~ümdur ki M. M. komi
ıyonu bundan bir mnddet 
e.el, heyeti murahhasamızm 
teklifi tııerine komisyonun 1 
şubatta gilmil!cüneye nakli-
ne karar vermiştir. Bu kara-

t 
ra nazaran komiayonun bu 

1 gijn nakli lazım geliyordu. 
t Halbuki Yuoanhlar tarafın
du GOmülcGnede komisyon 
için el'ln mllaait bir bJna 
buhmmamıfhr. M. M. komi
syonun garbi Trakyaya 
nakli mllhim masarifi icap 
ettirmektedir. Halbuki her 
iki bllkiımet kemisyonun ye
ni tahsisabnı göndermediği 
için komisyonun bu nakıl 
keyfiyeti için parası ~oktur. 
Komisyon her iki hı kumet
ten tahsisat talep etmiştir. 
Dnnkü içtimada bu rnesail 
ıöriişülerek tahsısat gelir 
ıelmez komisyonun nakline 
karar verilmiftir • 

laruf l>ev 
'1e1at ~tti 

"11 nf n 

Tatavla yangınınd· ~u huhnınıamış! 

r-v 

Görüyor musunuz, Istanbulu harabeye 



.... 

DAHILI HABE LER 
fl.1oskoı·t;1dl-1 ~~ n DAM. .. , , , S IHA 

1 Troçı kv ApandWtiıı 
.. . .Pari , :.&8 Kii1m1msa11i Adl. J ~ {jjnun fen jakii.lte:ıi aynep hanı· Vı.l A - t· a tar arıl se 

ı(ayfbtınk rnrtdurli 1,ıl ltınc celp lÇİll U'rnilel<'ı •tÖS· ıye~ 1'ttn konatı ittisalin.deki binaların ı ayette ,. . ~ Kü,.iık kurU 
;:::;: dö FrPariBc d gelmesin n tPı mel• ttr:w u ndad1rlnr. ,.. L' b . c:ümlesini istimMk ~tmi tir. 7 } • • 25, Kanunsanı 1929 b~ ... ., 

.. am rnli föii ile mti·I Rrt s~beple Pramrz re ;111;i- ~~uan e~ın a detj hti'1!ldk olunan binakırm dörtte \ ilayet ı_nec. JSl Trorki tara'tarlanndan lSO. yen. agırs.ağı.11 
lakaı maluadına matuf olclıtf.ll z hJuı l 4 "li ' üt;ü hedmedilmi§tİr. Digr.r/erinin de. l k :ı- J' b h J b 
l§at:l edildi. l Wuıhıl;a M. :jclıa-. lZ _mur~. rmmn "'?,., ~ Vuku bulaıı da\ f't l17.~rinı· h ıçtnııa ec. ece 200 kadar e§hasuı tevki+'l.crin· masıse e ıy e 
lıt Bank dö Fran miidüril ile t kliflenm u• bol'.r;la1'111 tu:ar1- l edmi ikı iiç üne kadar ikmol D l l de ':J' 1 Jd .. d 

ı_ ·ı · · ı l J '·l 1. b l O ün r.vel Aııkanı) a rriderı olwıaruktlr. Hcdmc.ıil-n bı"na 111 •• a ıi İ) e vekaleti dun 1 · ll sonra yapılan talıkikatrn er O ugunu göril§dü.Amerikaülarm ıeklijler- ıeştm me "'. r:o al ı~ 11 1ı11 u t) w '" .. 
me Framıs maliyecilerirıi ılm" etmeycce/;forı be~ 011 ulunuror. lc:tanbul müddei mmııni i Kt"· lıaUerinin hüyiik bir kımıı 'yolu tanbul vila) etine gondercliği ehemiyetli bazı neticeler verdiği mıştım, hatta 
Htnıek için M. Şaht diger Bu ~cb.eph· ıfoıerılm~~lamı /mı. nan he', eve) ki gun avdet lcalbediiectk t e di/er kı mında lir emirde 1ec1i i umumiuiıı öyleniyor. Bunlanrı iktidar dolavı amerikadl 
uiiyük mali>ecilorle ıenuuta bu- ı;rıtlı bır lnuıma go1 mel: "rzu- etmic:tir. Kenan ltt>) dün ken· i.sr. fakülte önünde olmak üzre ictimaa davetini \ e bütcele· mevkiine gelmek için proletary· yası~da sünnet 
l lnn11111 1 rıfoy·lıldu tahn 1 l. 1 1 d" "j . - ·ı ,imenli/.· vücude netirilrcektir. a\. . t k"k ı k r. h d"k 'fi k • unuyor. Almanyunın borçları : 1 

•• • h' nu: ,., <'· ısı r goru. en ..,.azctecı ere .. · . rın et ·ı · o uııara - ı.ıe eme· a ı tatorasmı :a a uğratma gib" b 
l · · mevet prrı ovlemvor ~ ı:ı _ • nep lıammın koııağı kar,<nsmdakı h 1 1 UDU Cl 

nıcıe esını halletmek irin 'a· · Ankara eı.:"bat ı.~t l ;ı-· a martta Ankara}·a gönd0 - ve dahili mukatele husu 1- P,e· d I , • 7 " ; u llllll. ıKa 1P l" binalar bir müdde.t orıra istimlük ... ıe 0 8 
l:ında toplaııacal.· olan miite1ra · Al111u11wıd" in ·· ~· ·· ·ı 1 · hakkında tanzim edilmekte ,.,dilece"" c::;_ • rilıııcsini enırctmic:tir. tirmesre çalı~makla ittiham edil· ır ar •. azan 
ular 1.- • • d Al ' 1;u11 '" ''' ,. ,... "~ w o )J' ikr l 
t~msil :ımr:_,:un a man'"'' ıadı buh1mım d~lıa feci netice· olan talimatna~ ile ~lf~kadar ft1uhittiıı b y ı·ahat ız Bunun üzerine Vılay t eler- dikleri anla§ılmaktadJr. Hariç- pan m op ar 

.ıı ece '· . b b lcr husule g~tirer.egini t~lı·rrır bulunduğun_ u o ~emı~tır. Ke- B•· kaç gu··nden berı" rehatşız hal hazırlığa başlamıştıa. tli bulunan beyaz ruslann1 men· sak ve ya ka11 
n mcuı ıanayı 1>.r <ı mıı tem· ile ı·arm için 1 r l ı T 1 - u. 

/~il_ ~}'~eh ii.cre M. Jt oe.gl~r tlafıi bı;akılmn ı 
1 
e 1~;;~;:r;;: :

1~~~/~ mm bey ~l~n makamına gele· bulunan şehremini ve , ali \'e· 
1 
~f ecdli.:::i umd~lmiik' il ayet n· şcı;_ık·ı,1·le~n dahi b

1 
ıındlahra1 i!tin.a1ı oraya gider, 

.e.-~me {efa_J..ut e;/ec~tır. k lelıirw propagandu • apmaları- rek me~aı ıle me~cru] ulmağa kili .Muhittin Leyin Jıastıtlığı za arı a\et e ı ece tir. ettr en §U sur~t e a i i nifa \' parlar,eskiden 

ilfıı )r om&!):~~ı al ru"~en ıu- rım sebepleri Frmısu n' lngilter- ha.,.laım"tır. devam etmektedir. yollar kanunu ı:eA §ikak amili haf,i~e geldikleri ibi katı cisiınle 
""' . ııng ııe . er:)oııt d z 1 ılavete b d l B 
'1orga11 temsil edeceklerdir. c e a~~ a ı nı1§tll'.. • • • E tt Birleşen cemiyetler afıa vekAletf umumi yol- n. eyan e. ı ıyor. n se· ya girdiği sövle 

1 it B _1 •• d.. .. manyaclal.-ı ılıtıswlı bulı- ınaııe e Iar kanununu Surayı devlet bepten gerek vazıyet ve ğerekst di d. · P1 
ngı ere aıumsı mu uru h .. 1. .. • • a . . 75 eşnaf cemiy·eti, hır bi- .. . ... . l k;J:. t "dd' b' na r ır •. sıçra 

H St cl 1 S . J' ·ı ranm ıt gunrm ı azı ·etıne cm ~ondermış ,.e bılumum vılu· yapı an tez: ı;a m cı r tet zr· kulnı ' . J 
~ · • . anpı:. )p·ıu'11 . d • .. tın1es 1 

ıgı • alrn ('" ,-,,, soll maliimat şudur: Beledi ve ıneıuurları. rile a)ftkadar cemiyetlerin te· ~ l · t"l · ·ız · a·. · a suretı) 
TL''H, ' ıre ı e ta )Ull 'L • • l J vhidi netı"cesı· olarak kırka yetler meyanında 1 tanbul \İ· _er ıt ı ıazını ıstı ·am ettı~ ıgı 

<n ·ı I~ kd" :lf '"' 
0

/ nlmYPt 1 J.q er l'P. Sll1l<l)'l • v •f • - / l kt d hitden Ufiunet ..,.msı Oj".,yfCCC lr '1 .}a ıt 1· JllJ) 3Zl C~J Jayetine de teb}ı"gat yaparak LZQ ı O Unma • Q lr. • .. 
0 

• . J!-> 1 . . r.· • . . tı;lsmmı sPlalıdadır. Demir smıa- tenzil olunmu!::tur. Bu veni -" 
~ım Klf>ll t e tı01ıJCTU1lSlll l"tl· •• 1. d J., 927 :ı.. b ,ı. • v J "d h" b" } "h } ed"} edehılece,.....llJ ı;v ı11amda11 eve/ alakadarları ır4l- 'z ıdı pe,.. urgmı ıe ço}: lmlıran- !.manetin nC!::a ı ~ati cemiyetlerin mOmessilleri dün yenı en ıç ır yo ı a e ı . . . . . . . 5.a 

man borçlarının tendlı 1,.;,
1 

lıa- 1 ır.K .. .. .. . raporu müzakere edilirken fırkada toplanarak )·eni vaz· memesini emretmiştir. zhlhOıye kumıserl~{,rırdıın ~hd • lar, hazan başb 
:r d k b ı . ~mın uncu seneı evnvesı k di • d 1-.. zırlamalı: ar.su undadır. omı r 'mım'ıln e ' 11 ıran zabıtayı belediye memurları· iyetleri hak.kmda görüşmüş- Vılayet dün Nafıa veka1e- t ·ı dild" B l hh.. en sın en uoı 

Mev.uk uu:ılmmııa rıazuran t .madi edi or. 7,iraa~ ıe ı;~nayiı h 1 . t d" d"l . Jer ve nı"zamnamelen"nı"n tes· . esz e ı. u surete sz ıyı tr :e d l ast 
ı'n.,.,,, a ıı 1__ ,__ "d zıraıLede 1mhrnnlı lnr ııazıyetıe- nın u te erme ev 1 e 1 mı:. tıne gönderdiği bir tezkerede kumiserliği"nin ı"hdasındanberı· llllD an ı 

.1 .... ) 1 n wırçuırım \ enı en d" 1 • d · ı 'fı ı · }A kı h"l ·.r pitine karar ve · 1 d" l 
tenzil mesek . . .. . k .. ır. e' tan " ::ıraat ame esı vazı e erı uyı veç ı e ııa rmı~ er ır. yenid_en hi" bir )·ol ihale edil- zeren 10 sene zar·l'.ındakı" fiaalı"· aı;:maktadır. 
l>i,;; entıikala~a s;~b:;ı ~lu~-o~~u- iicretlerı Alman,odalrrne naza- etmedikleri tenkif edilmi~tir. ~ ' ır J' ;;-

• ·1 1. .1 . . mn azdır. v _fı . . .1 .. Mahkemeler memış olduğunu ve hazırlanan yt izah edildi. Bu müddette 
.nmerına ma ryecı erınm ı·e 1:.manet mu ettışı umumı ığı b 

ban1. 1·~ilı arzularına reıfi- . R11 sebeple Ab!umfor l.elı· b l eş senelik yol progrmının da çovyet memaliki dahilinde sıh· 
hau Am(>riha murahh" ları .~ı lılere ml.cıllct edemıyorlar. elediye memur arının vazife- tatbikına başlanmadğını !bildir· 1ıiye ı·e tıbbi meselelerin ilmi liilmliiiiiiiii_. _____ ..., 

hu.'u"ta r"srarda buJr,r.acakla·r. . Di~ocr taraf. t_an Alman fab· ierini tenkit edilemiyecek şe· Taksirli iflas . . fi k k ., d mı~tır. ve enni 3urette tet ·i i i.çin her 
Alman borçlarının rioorıle-"tirıl- rıl.ator ar !.re .. ' ıle satı§ yopamı· kilde yapmaları için tetkikat Taksirli iflas cürmünden z 

:s- ,·orlar Bu 7 -ile para '6 7 tül'. il tedbirler ittihaz edilmiş. İktisat Vekl!le''_,., 
m~i . .lJumın nasıl yapılabilecegı · J '"" n u ıra- icrasına başlamı§tır. Bilhassa dolayı muddei umumilikçe R 11 llJJ""' 
< ayi ı;ual goıülü'l or. Ameril,a- m du fa::lnlnşı'\"or. b ldC .. _1.ib USUmatta tiftis, kulera gi,bi hastalıklarla edilecek amenejman tal" 
lılar lngiltere . Pransu ittilıadı 1 tok edilen mamul meı·cİt mağşuıı, hileli, pip. çurük şey· 8 mda uu." at yapılan Vah· ilk senelerdeki mücadelenin t 'h k 
• r41•ındu Almaııva\-ı Jmeıil.cı nak•e trıhıil olrmcımırnr. Jerin satılmasına kafi urette ram Sebuhiyan ticarethanesi Ihsan bev mühimve müsbet neticeler, te'· t'sas~ ını ~ z;r e~~da 

., = "' - mani olacak tedabir ittihaz hakkındaki dava dün üçüncü J çfrler, husule getirdiği anlaşıl· 1

1
n akşın _a stan u

1 Şeker inlıi~arı !Peşte Jiınaıılar ..,ergi j edilmektedir. · ticaret mahkemesinde hitam Umum gümrükler müdürü . .. o an omısyon aza arı 
b l M 

7l'f.Ştır. Bakterıyoloıı haneler, 1 • 
Arıkar~daıı \eril~~ malumat~ Pe~tede açılacak limanlar Cemiyeti beledi re u m\l§!Ur. ezkfi~ ticsr~tha- Ihsan Rifat beyin yarın §ehri· serümler lıer tarafta te'sis VE ~e. mege hazırlanmak . 

ııa:.:arou A~uetu tau ıtıbaren ~ enı Me herine her memleket kendi •• • ) neye aıt defterlenn tetkikın- mize gelmesi muhtemeldir. ihzar, tatbik olunmuştur. Har· nısycn azasın?~ ibirinCI 
g..ıuırl.Lk tarı~elerinın tatlıikiııc ba" · limanlnrı h kkında malumat ın tıhabı den sonra V:ahram Sehuhiyan Rusumat müdürü umumi i kov _ flr!oskuva. Dorı-Simalensk· arı gurupu reısı Sad~ 
1

. lac.ıg-ı cı 1 Pet.ro~ "e ~ ker ın· ,.e 3 ,,81• gonde,.ınek ureti"lc Bir ay sonra yeni Cemiyeti efendinin tecil edilmek üzere n Od "b · b - - h · tal} adan Vekwete Is 
, ..... ıls1ıııırı Jng-.edılere~ı \azı]. "' & • • • • • • • • gümrüklerdeki yeni tebeddü- rerm· esa gı ı utun şe ır· . . . · 

111 
c:tı. · i~tirak cdec ktir. Pe~te sefa- lıeledıye azaları ıntıhap edılecek ~ır ay hapiıne karar varılmış· I 

1 
lerde bu te'sisat uücuda getiril- veccıben hareket ettığiol 

~ v b l 20 · b tir at do ayısıyla tefti §atta bu· 
fi bt>r aldığımıza ore petrol reti il ti .. at vekaleti va ıtasıyla ve un ar martta ı§e aş· · • • 1unacaktır. miştir. Biyaşimie • Biyafizik · itır. Ankarada bulunan 

uhilırı bu ene lağvolwıacnk, liman irketi \C ticaret odo ınn layacakJardı~. . . yene pol potikıyan mikropoloji ·serumlann kontroll izdan da bir kaç gl10 
~ ke h b" d h k Bu dafakı mtıhapta Halk Adl" uh" . . k . . . . . _ ,., . eket ed kJ dir 
":re r ın sarı ır ene 8 a ıp a m ıracaat etıni tir. . . . 1: ıye uı ıtının pe • eyı :MI.•• if'. •k' gıbı 8 ınstıtu l sıhnzye kumi ece er · 
Jıl tJtur. fırkası namzet ıntıhabı ı te· tanıd•"' Pol potikvan efondi 1rıute errı z·,,,,; d fi l" b z 

Liınan "irketiyle ticaret o· .. t pdil t . ti F kan 'i!J• ı ser ı5 .n e aa ıyyette u unu· 
. • damızda ı~tanbul limanının mıı:ı e e ~~§ .r. ır ın hakimleri ~endisile mefğu1 • • ~ yor. Avni zamanda içtimai has· Zahirecilerin bit 

f ij bıtaıaf ıııüfetti~i faali}eti ticari}e:>ini gosterir nah~ye hey~tlen ıçtıı:ıa ederek etmegc m~vaffak olm~tadır. Ankara-Eskı~ehır taliklara aıtner farafta mues- . te~ 
Y . t d 1. ,1 h 1• bı·r :ılboın ,.,, ı·h 

8
•
1 

maluAnıat halka mechste temsı1 edecek Pol Potikyan efendı buse· tele~onu z d eı· "l . ı· unanı aıı an Ur em ~ . d" d .· .. ı:: • • _ • • l' sese er mey ana g zn mış ır. . • fi 
h.iWu tak.tin kı\nıetleri i"iu ı'.lllı t . "d k or er kı~ı)ı ... eçeceklerdır. fer avukat Ahmet Munır beyı Ankara ve Eaki-=ebrln iktisa· Bunlrzrdan ba<:ka mıittad Harıçten gelecek 

lif r- anıın1 t: ere m .. here gön· 'L"' k ·11:: "d h · · · d · · k "d 1 d • ~ · ı::. 5 · · 
zan .he) et auıl"rı rasında kı}mct deıccektir :C"lr -~ vı ayet ı lire e~·eıı ı~ra. aıresı orı or a~ın a, di hayatında pek mühim bir rol dit sıhhi kongralann karalan 'lın )'" kuruşa tenzıh 
ıuh.ım w .':ide::;iudt: ık sık ihtilaf- · de, nahıyeler tarafından ırae bır ı~ra kararının tenrızı me· ovnamak istidadını ıöstereo An· da ehemiyetle tatbik olunm~tur. mecli e teklif edildiğiol 
far ~ ıkınaktndır. M. M. komis)o· haşerelerle ınücade)e olunan dörder naınzetten 54 selesınden dolayı tahkır etme· k. E k" hi tel fı . tık. Bu takdirde zarstf 
'unca bu ihtilafla.rı hal iı,iıı vita· K . . kişilik hakık m:ımzP.t)P.ri !İnli· kle maznun bulunmaktadır. _ara· 9 ışe r . 0 onu gUn geç· Akademinin 6 şubesindeki caklarını zanneden zobirf 
raf teb1i dan iki müfctt iş tayin aat ımalıne yarayan ~e h .1 p 1 p tik fı d" d~ tikçe faydalı bır vasıta olmakta· d 
dllmi..ı:r [j uf. 

1 
. 1 d 11.ı ruemleketmiz orman mıntıkasında ap ve 1 an edecektir. Bu şe· 0 8 yan e en ı un dır faaliyetin tevsi edileceği haber ri, dün bir ictima akde 

~ ... . vu m e tı§ er en o . bnı:.Jı k . ", . l ·ı· ·ı ~ l k"ld . d"k· ,. 1 1 k h k d . . . ••• flbe s· h' "k" '- ca aıaucıuz a u 1 1 e tfar' ·ı e şım ı ı aı.a ar 15 ve ) a maznun ° ara mu a eme e • Bu vaziyeti ana:arı . dikkatn verılıyor. Bu §Ubeler şunlardır: kararlar vermi.::lerdir. ,,.. 1 r ımon ır ı ı güne kadar hududumuza kadar devam eden . . . ']d'~ S 1t Ah Ih :r -
fmıuİitl.na hareket edCC6ktir. mıntakada bulunan Ladin orman- 20 sı değı§ecektır 1 ı&. u ~n met su ~e~a alan Posta, Telgraf ve Telefon Riyyaziyat biyolojik labu· rını istida §eklinde tes~ 

Iarında hastalık olduğunu yazını Yeni bir tramvay hattı ma~keme:eınde Af1:~e~ M_umr Umum MUdürlUğu Eskişehirle ratuvar, tarihi tabii. maddi bi- dün B. 1\1. M. ve B. \, 
Ocak takviınleri ve bunun için Vekaletçe mUcade· F: 'h . j beyı tahkı~ et~edığı~ı soyle- konuşmak, isteyen abonelerden rologlar cemi) eti, fizik, mate· mişlerdir. 

lt>ve karar verildiğini yazmıştık. . ati :Edırne kapı yolunun Fa- nı~k.euretıle J ~adı .ın~ar et· yirmi beş lira miktarında depo· zatik ıe maddiyat mahfeli. z 1. ta . ri . ö 1 
hrk Ocağından: Tark oo.ığuun Bııra]ara arız olan ha ere hazıyer· 7,Jı.Kragumrük klSmında f>u ay mıştır. Bazı şahitlenn ıstimaı 't l k 1.. .. k ld · · tideki Uç şekılden biti" 

ı929 &CUetine ait T k ·mı . . b l d . · "nd ı · l .r..· v k zı o ama usu unu a ırmışıır. " 
. . . a vı. ~n~ın e- er e tıraşlama katıyatı icab etı i· ıçı e ramıa~ l§ e~ece~ı. ~a at i~in muhakemenin devamı ha- luhaberat adedi her ün zivade· Anadolu da ça)rıı·lar ti r t nnmına kobulUPu 

.ld~ im liradır ~akvımlen Mtan tir. Ormanların liurtarılınası bil· hülfi kaldınm ' ray tefrııatı an· şka güne tehir edilmi tir. . g • · • • • • •• tedirler 
~ qhuuı bedelınden fazla \e ha a yoni , eti ek ormanlarm cak Altoya kadar ikmal oluna-' ~ leşmekte ve hemen hemen tıcarı ıçın bır teşehbus · 
ı.aoe olarak ı-ra i!tediltleri i tih- vikaye \'{' n~vası bu nmeli.\eye b"l . ı· 1 Kendro mahkum mahiyete münhasır bulunmak· lkti' t 'r kl!l ti" bilt . d l - Gelecek un 
L&r edilm.i 1d .ı. . kk'f h l k d B ı mış ır. sa e ı:ı e çesın en 1 . ·ı b ııiod ' ı o ufnnucın katıyen fazlıı mutev<' ·1 u unma tn ır. u Ti . k • Mütareke e3nasmda Bela tadır. b" mık 1 k K eve ce getin en u" ay 
para verilmenı•inin 'e hu suretle ure-tl~ tıra lama kecıilecPk orma· .. ramı·ay §}." etı: emanete 1.'er·. • • 0 • 1\.lr } • • f .1r t~r. para ayrı nra · aysc· ındaki farkın tacirlere 
~ra talep edenlerin liitfen Ocağ nlann ih} a 1 ıçm de a\ rıca teda· dıUı cevapta. Kanunlarda havanın' rat ormanlığından hıç hakkı ıuason aıın lC ımaı rıden getınlen yonca tohumları . Je 
bfidirilmc.inin Hliuına mrcburhc a bir ahnmıslır. · ekseriyetle kar, yalfmur ı·~ canmr·I yokken katrvat yapan Kend- Türk masonları bu nkşom Konya, Ankara, Kırşehir, Eskişc. 2 - Buğ~ay tacı~ 
\ı ı 1- • B • ' ı~ ı·x.· .:ı_ d l b z "' k · ·ı · d · · d · 'f K h" Kü h rarlarının bltkumetçe • uı ouuugtur. u mmtıkalnra rnczhur Lii.Jin :.ar u gec ı,.,n<M:rı o ayı n yo un ros ..,irk eti mahkum olm'a~- m r ezı umumı erm e ıctıına e e· ur, tı yon ... arn ıs r, ta ya. . • 

ağa9larının tulıumlnrmd~n ars ikmal edilemedi/ini _bildirmipi~ . . ' tur.~ .. rek k~nuşacakJarJır. ~3:1kırı, ~ksaray, _Yozgat, Çorum _3 - _u_n ıtluılat bJ 
M edilP<'ektir. \ rl\a}Pt imdıden tu· I'manct, malıallınde tetkıkat . . Yalnız akşam Tokatlıyım e nlıı.} etlerme tevzı oluLacsk vr un ticaretmın,muvakl~atefl 

. aaş . . hum t dan~i iı;.in 1'rafı~on orman yaptırmış ı·c bu iddanın doffeu _,. T~myı?.. mahkemcsı . m_ah· bir ziyafet tertip edil~iştir. un·~ çayırlık ihdası teşvik edile i!az ~ekli~d~ ola:ak el; 
Uınnmı ma :ı: tPvzınttnn ') n- Ba~ mudurı) Ptıne teblıgatln bulu· olduJ!'u anlaşılmı§tır. kumıyet kararını tastık etm· fasonlar balosu ısc onumüz· el~tir. Tohumlar bu hafta zarfın· hıre tıcaretı ıle ugraşalll 

rındau itibaren ha~) nacal tır. umu ur. Şehremaneti. Beya:::ıüa Darül-
1 iştir. deki perşembe gunu ''eriJecektir. da mahallerine gonderilecektir. mesi. 

(iKDAM) ııı edebi romanı : 7 

~Aşk kur anları 
1 bilirdiniz. 

Susunuz.. sözümü kesm-: 
eyiniz. Ben nasıl ıiıi dinle· 
meğe tahammül ettisem siz
de beni dinlemeğe mecbur-

KEMALETIİN ŞÜKRÜ ıunuz. Şimdi stsylemek sıra-

- Hayatın zulmü bana nizc, tavrınıza öyle bir 81 bende.. Kaç zamandan 
k beri her hakikati suratı· ifi ... Beni bir de siz ezme- masumiyet öyle, bir safiyet 
yini& •• O kadar zalim olma- verdiniz ki ' sızı gören, nıza çarpmak, müsebbibi 
yılll% irfan bey... sözlerinizi i iden yabancı olduğunuz saadet. ümit, na-

ldan artık kendini fazla bir adam olsa, derhal size mus harabelerini birer birer 
ıapte muktedir olamadı. Ar- zavallı demekte tereddüt et- gözünüzün önüne sermek is· 
kadqma ihanet cdeı .. b· ka- mez. Halbuki denactini.ze tiyordum. Siz hiç düşünme
dına ~ butun kinini kus- b zzat ben ş , ii: oldum Cii1- den, hatta acımadan, evet 

b l d Kimw ana merhamet bile ıııa.ğa •t a ı: ayetinizi gözümle gördüm. 
c.!•-:t etmeden bütün bu ulvi his--~z.ıerimden müteessır Beni aldatamazsınız. Düşü-

oluyorsanız, onlar sizi eziyor- nün bir kere!.. Siz Kim· leri bir hamlede ayaklarını-
. · d D zın albna aldınız. Çiğnediniz,.· sa suç yene sızın ir. emin- uran iç.ün her şeydiniz .. O 

d b · l ld d -ı... Kamuran ıizi seviyormuş, 
en en nası o u a saore· size Allaha tapar gı"bi tapı· -~ 

sizin içlin iztırap ç~kecek, 
der.ek sizi dinledim.. Buna yordu. Bir dedigıw ·nizi ı'ki yap- lki ağlayacak, be · de 6lecek· 
hayret diyorum: Her şeyin mıyor, bütün kaprislerinize miış... Bunlara ehemmiyet 
_bir b di old ğü ibi sabrın boyun eğiyordu. Riyaldir, bile vermediniz .• 
da bir hududn var. Siz bu aldatıcı bakışlarınızla sizi Yalnız bir dUşünceniz va· 
hududu geç~.niz.. Hali- Kamurana cinayet bile işlete· rdı: Tatmin edilm bilma:z 

hayvani duygularınızı teskin 
edecek süfli vasıtalar peşin· 
de koımak, 1 .. 

- lrfan bey ... rica ede· 
rim ... susunuz. 

- Evet... siz yalnız bu 
düşünce ile hareket ettiniz. 
Böyle hareket eden kadınla· 
ra ise yalnız bir isim veri
lir : F AHIŞEf .. 

- Susunuz !.. Artık ye
ter! .. 

Bütün vücudu aarsılan, 
rengi ölü rengini almış, kal
bi göksü altında şiddetle 
inip kalkan genç kadın, ani 
bir isyanla bağırmış, neza
ket kaidelerini unutan kar
şısındaki erkeği Dihayet 
iskit etmişti. 

- Artık yeter .. 
Diye bağıran boguk fer

yaduıda hem lunçkıran bir 
~min izleri, hem de bu an· 
da biıaettiji derin nefretin 

acı manası okunuyordu. 1 ve tatlı bir sesle: cek olursam, onun 
lrtan da fazla ileri gittigi- - Söyleyiniz .. dedi. daha nnı bir parça hafifi 

nin farkına vardı. Bir az sü· ne sormak istiyorsanız soru- yim? .. 
kunet buldu. Gözlerindeki nuz. Bildiklerimi temamen - Demek zevcinİP 
.zalim bakış kayboiau. Y av· söyleyecegimi vaat ediyorum· sevmeğe başladınıı? 
aş ve sakin bir sesle ve san· Genç kadın kali mntere- - Size sevme~ 
ki bir az evel hücum eden, dditti. Nihayet dudaklann· j tan bahsetmediın· "' 
acı sözleri söyleyen kendi dan gayet yavaş ve elemli nasıl yalnız bana ait 
değilmiş gibi, Snheyllya ce· bir sesle şu kelimeler d5kül· içinde gömülü eMaıJ' 
vap verdi. dü: ız bana aittir. . --" 

-Kamuran hali Barselon- -Kamuran beni ... hala se· Maksadım ze,,-cJ.1111""" 
da. Benim yanından ayrıl· viyormu ?.. na gidecek olursadl 
dıgım üç. aydan fazla oluyor. - Korkanın ki evet.. un olurmu, olmaıııı'I 
Son mekb.ıbunu bir hafta ev· - Eğ\,;ı" y~mına gid c .. k a:ıbr.ı:ık+..ı. Eğer eırf' 
vel aldım. Temamen değilse olursam memnun, mesut ursa derhal hareket~ 
bile kısmen müteselli olmu· olurmu dersiniz ? bir daha terketme~:Jf 
şa benziyordu. Onun hakkı· _ Ne dediniz? ölünceye kadar yaJ" j 
nda size söyleyeceklerim bu- _ Ne söylediğimi pek ala lırım. Onun elinıde°.ut 
kadardır. Zannederim siz· anladınız irfan bey. Madem kadar tesliyeye, 1J1BP1 

.. 

de yalnız bunlan öğrenmeğe ki bana, (her feyi s5yle.. tturmağa çalışınlO• · ~1J 
merak ediyorsunuz, cevap veririm) dediniz. Ben- benim yüzümden ar .. 

- Hayır •. daha var. de sizden rica ediyorum. ralan kendi euoıl• 
irfan Süheyliya baktı. O- beni bu ezici tüphe ve ederim. 

nun tereddüt ettiğini görsiln· tereddUtten kurtannız. :S.. 
c:e teıvik lüzumunu hiı etti en Kimuranın yanına Kide .. 



an ş trineli\Ingiltere ve 

1 
Projesi Amerika 

Gazet ı Mad~t, 30
1 
[A.A Londra, 31 (A. A] Londra, 30 (A. A) 

eaJ. e. er sıyudat- ( Röyter) Parlamentonun Avam kamarasında irat olu-
'r hadısesinin i · azalarından bir çoğu fanş nan bir sua1de İngiltere ile 

8Urett yı tunelinin inşa ı projesiuin mü· Amerika arasında aktoluna· 
Q~ ohı:ı e neticelen- nakaşasında bulunmak üzere cak hakem muahedesi hak· 
tharı asından c!olayı mecliste ishatı vücut e)lemiş· kında dominyon hükumetle· 

k. nıenınuniyet t lerdir. Projenin muhtelif sa· rinden cevap gelip gelmediği 
e tedir. e . fahatını tetkik için müteaddit sorulmu~tur. 

El.Deh komitenin t~kili fikri erdo· Sör Çemberlcyn ( Cham· 
ate} . ate gazetesi lunmuştur. berlain) verdiği CP.Yapta do· 
§ebrı·e~n Siyudat-Re- Irat olunan süallere cevap minyonlardan birinden henüz 

zen b • veren, fanş tünelinin eski ta- cevap gelmediğini diğer iki-
ll:ı h ne ır ta- raftan baron Derlanger demiş- sinden dahi ancak geçen bir 
1§ u%:naıneler at· tirki: Tünelin inşası otuz mil- kaç hafta içinde geldiğini sör 
Yan. buna ve bu yon lngiliz liraı;ına mal ola- lem iştir . Sör çemberlayn 

nanıelerde bil- c-.aktır. Bu meblağdan beş mil- (Chamberlain)ilaveten demiş-
"Büt.. 1 yonu tebyis, yani asıl kanalda- tirki: Bu muahedenin ehem· 

llded · B: un spanya ki suları kurutmağa mahsus, miyeti azimesi olup ihtimal 
'lltı ır, emen teslim diğer bir tünelin vücuda geti· diğer bir çok muahedelere 
ll:ıb2• Yoksa yarın rilmesine sarfolunacaktır. nümune olacaktır. 
iı arddnıan edilecek- Kalan 25 milyon Ingiliz Yunanistanda kadınlar 

,, en ·ı . lirası çift olarak ınşa olu- Atina, 30 [A.A) 
1 ınış oldu- nacak asıl kanala tahsıs a dair b · Venizelos belediye intiha-

l'etın k ır telegraf edilecektir. Çift tunelin her batuıda kdınlara hakkı inti· 
O e tcdir. birinde yalnız bir yol buluna· hap vermek fikrinde olduğu· 

tu.z d k"k caktır. Bunlar takriben döıt 1 · · 
hl a ı a sonra nu !öy emıştır. 
'UCll' S senede inşa edilecektir. Tu- d 
tal evkulceyşi nelin uzunluğu 24- mil ola· Almanya a 

ııJcıan ara koymuş ol - cakıır. diften salgın 
d lllühiınmatı 

0
_ Berlinde bir yangın Berlin, 30 [A.A] 

lla P"l an. ~larak kı~lala- Berlin, 30 [A.A] Pende Langenfeld mıntak-
• o·•-- 1 ~ Berlinin ~imal mahallesi- asında bir difteri salgını zu-
'1-. 'th'""

1Jl§ erdir. Mu·· 1- ~ J.;; ~' nde kain olan ve biiyük bir bur ettiği bildiriliyor. 
. id enı~rları vilaye· binayi işgal eden Tits namı· Çine ait mes'eleler 

l l atesıni ellerine ndakı büyük magazaların şu· Paris, 30 (A.A) 
e §ardır. M·· k 

1
.... besi gece saat dokuzda yan-. llıuhab una a at mıştır. Yangın hemen vüsat Beynelmilel ticaret odası 

s efl:T e~a~ hemen peyda etmiştir. Alevler damın ı-eisi, Ç_ine muteallik mes'ele· 
'4.l.l.tnıştır. üstünde 15 metroya kadar leri tetkike memur muvnkkat 

• • yükselmekte idi. Bedin itfa· komitesini, Çinin imarına da-
• · k ı · · ir olup gelecek temmuzun 

. "fadrit 30[A A] ıye uvvet ennın yarısı yan· 
. \'era s· hste . ' nme do gm maha Hinde olup ·akında altısında Amesterdamda top· 
1ll lal'h.1Yrdat-Real m ] . bulunan mebaniyi mudafon lanaca · kongrnaa mevzuu 

ll h?tıen kapanm ese l~sı- ile iktifa etmektedir. Binanın bahsedilecek olan me.s"elelc
. eti eyan etnıiştir ~1 o ~ bir kaç saata kadar yıkılac· rin müzakeresi için hazırlıkta 

i 11. Progranu . ld a:ı~ ı ağı ı.annedilmektcdir. Tahli· bu1unmak fızere aym 26 sında 
Jc~ır. e e . siye ameliyatını Bedin polL içtimaa davet etmiştir. 

lYtı~- tal Orgaz 
5 

b hl . müdürü idare etmektedir. Çin ticaret odalnrını temsil 
. \t&l·lte l a a eyın f: 80 J :\ır L l ıg ın 1tı Jc.ıı a e gelmi h Magazanın irti aı metro e en ve 1v1. one ycu 

• llıatıdasuıı eıU: velşe • olup derinliği 150 metrodur. riyaseti altında bulunan hey'e· 
e a mıc:- dd b . B ı· . l l Ş ha dan \f

11 
• v Uzun mü etten crı er ın· tı mura ı ıasa ang } 

la?tıaıleyh isya . de bu kadar mühim bir ya· gelmiştir. 
ı Y tab· n etmış 0 • .. 1 · · Y Bu komit Nankinde ve llııduır,... ıtlerinin mevkuf ngm göru memıştır. 

1 
angı~ 

ll:ı"' bu k la "t • • elektirik.le yapılım o an }Cnı Şanghn}da tanzim edilen pro-
; onı a ı . mı t r . f . ·1 h l . . rıı r 1adr"tt · hır reklama aıt tesı atm e •rama ıttı a ası etm :ıı tır, 

. ?tııa l ı en }ola . k d" M .ı.~ sk A li ı> l ~o nn piyad k nahğına atfedılme ·te ır. e1~ur program a ·erı ınnc:a-
l _t) nıı~t· e uvvet- b 1 r· k" . t" ı b"\t d .\Sh ... ır. A vusturyanın orç arı ri ın ten ·ısı sure ıy e t• çe c 
~aııyad tevazün temini, paranın iştik-

a sanso··r Vaşington, 30 l.A .. AJ ta 
1 

A rarı, demiryollarının tamiri, 
ı... ~ iltıııaı Parla, 30 (A A) (Röyter) Ayan mec ısı . dahile ve harice knrşı girişil· 
.. llet:iyend ~azetesinin s vusturyanım dfı)ı1nunun tes· a:ı-. en ıefhb en . · miı:: olan taahhudatın tanın· 
. -~ör g 1 nrınn naza· viyeye ait 1ayıhai kanuwycyı ':6 h a· 

Q.ud on derec "d . 
1 

. . ma,:;ı gibi rna~deleri avi ır. 
~Utlar sıkı h" e şı dedi- tasdık ey emıştır. Bütün bu tedbirler Çinin iti· 
~~ ır tarassut Prens dö Gal barının ve iktisadi) atinın ih· 

dt i~et ::hrkleri Eran· Londra, 3~ .IAGA~ yasını te hil edecektir. 
ti.il:.~ (Al e te olan Alek· ( R6) ter ) Prens . ö a Bundan ~onra Çin murnh· 

.Aı. Garnho e andre Lcroux) Northumberland komu~ ma· d -~. oldun (F~Ii Gamhoa)' denleri sahas~ıı! gez.mış . ve hasalariyle Çin ikti a iyatı ve 
n~: ğu nvayeı edil- amele aHelermın fecı \azıye· ticari muamelatın inkişafı 
~tı tine ~ahit olmu tur prenc: ına· için mühim olan ticari, sınai 
~era (.\ 83~1k harbiye na- den ... amele.;;in"in .se atetiı:ıi. t !1 'e mali mes' eleler tetkik edil· 
~ d olduğ~ilera) nın idare vin için her tıırlu tedahıtrı l~~ miştir. 

e ildi&: ö ve kendi inin zime ittihaz olunacaı;,ıını emı h '"6• yl · Çin hey' eti murahhasası 
cragd en1!1ektedir. eylemiştir. • • Çinin iktisadi sahada .vüksel-

a Sıs Bir kontaktııı netıces1 f! Pr ğ l mesinin ve beynelmilel mü-
~k~l'ada ga en ' 30 [A. A] Berlin. 3? (~.A badelelerin artmasının Çinin 
~ ~fernıaa1 t ke~if bir sis Bir kontakt netı~e ~de diğer milletler tarafından mü· 
~ilki alde bııt~ Gundiiz ol- bir maua711da çıkan hır fı)an· savat esasına mii tenit mua· 

crııob~r, denıir ın nıagazalar gında bir çok itfaiye ne eratı 
ak 11Ierin fı Yollan ile 

0
: ve efradı ahali yaralanmıştır. meleye tabi tutulmusına mu· 

tq. ll'lecbuti):~eh~etini yak- Hasarat bü}üktür. • allak bulunduğunu iddia et-
e~i bir ıl ohnu:- Fransa ve Afgauıstan miştir. 

ta) are k Pari , 30 {A.A) Komite ''akayiin seyir ve 
<ll lo azası h . A ıt~ırı M. iııki§afı hususunu mevcut 

ôyter) T." _ ndra 30 [A A] Fran 8 arıcıye rejimin her tarafın menfaatı :s' te tı" ~ t Gh,urch 1· Briyan (Bria_nd) Afg. ani ta ... n~n1 ""lli.ı &' ta ( ı r ' "'l"''l vrn. ~C'n t tl :i.;1.1.ı ..: 
h Oda \ 1Yarecj b' k t Par1c: rfirinı nezdıne .("aı_.· efat ır aza . . piş eylemeği zaruri kıldığım 

ıste t eylerniştir eylemıştır. tebyın· etmic:tir. ten k · Paris, 30 (A.A) ~ 
bıinku Pari 3~zas1 Mütekabilen en ziyade mnz· Reis beynelmilel ticaret 

· ~e ind ~aroş ; [A. A) han mu-saade devlet esasın_a odasının aksayı şark hadisa-
t ı nı e teı reni J yık ld ğ d"kk ıllıtı ecrub efat k ınu n-

0 
t ·ı Fran~ız·Yugoslavtı- tını a o u u ı· at ve 

Ceriı.. _ o!nıu Y0

1 
tur. 28 m 5 enı - · · ..... a ehemmiyetle takip c"·levece· 

~ l o u carnt muahedenamesı ı~ ~ J J 
\' I..! ..... d. p altı- ..... . . b t . ti" 

l4J..... ır. edilmi§tir• ğını eyan e mış r. 

IŞG 
Türbe duvarının yanın a ıneyu duran 
Siileyman Nazif, taşkın Rum ve Ermeni
lere: "Nankörler, yarından korkun!,, 

diye bağırdı! 
i.tfubarriri: KEl\IALETIIN ŞÜKRÜ 

-32-
O gece sabaha kadar Be

yoğlunun lain sakinleri şenl
ik yapblar. 

Franşe d'Espre nin ismi 
her ağızda, cinnet ve serhoş
luğun kuvveti ile açılan her 
ağızda dolaşıyordu. 

Kar§ı yakanın en iğrenç 
muhitleri en sefih köşeleri, 
en re.zil yuvaları Fransız cen
eralının şerefine alem yapı· 
yorlardı. 

Beyoğlunun ınu'tat olan 
bu taşkınlıklarına o ana ka
dar lstanbulun .saf muhiti 
sessiz bir sabır ıve tevekkül 
içinde mukabele ederdi. Fa
kat bu akşam,Franşe d'Es
prenin geldiği bu akşam 
Istanbulda, Istanbulun sessiz 
muhiti de sarsılmıştı. 

Bu,TOrk şehrinin ta göbe· 
ğinden yükselen askeri bir 
bando .. (La marsillaie) ha
vası ile milli Türk ruhunu 
hırpala yordu .. 

Bu muzika nerede mi ça
lınıyordu? 

Öz lstanbulun öz evlatları 
arasında yükselen bu yaba- j klarındaki çocukları ile be- şarken sakallı zat ta yumnl-
ncı hava neredeıııni geliyor- raber seyre koşan yardakcı kle ·ını sıkarak d"şlerini gı
du? Şehremanti karşısın&aki silrUsü birden bire alkış ko- cıraatarak yürUdil. 
meydanda lstanbulu ve · pardı. Şehremaneti meyd nı: B baliye gidecek yola 

lstanbul halkını temsil eden - Yaşasın Fransa ... ni- sapb. 
binamn önündep... dalan,naraları ile çalkalandı. s· binadan içeri g·rdi. 

Çünkü bu binada Fransız Bu vaziyet, türbe duvanu Bir ~ok insanların toplu hir 
feVUe ade konıisetl -cener mn dibinde duran zatın üze- halde buluQ.d~l<ları bir oda-
(Şarpi) yerleşmişti. rinde daha büyük ve müthiş ya gird". 

Fransız neıaketi, Fransız bir tesir bıraktı. Bu odada boş bir masa 
medeniyeti ve Fransız milli- Artık yerinde duramadı. vardı, 
yetperverliği bu şehrin öz hiddetten bem beyaz kesil- 1 Onu ld' .. · . .. • ı · · d d d d 1 n ge g nı goren ar-
malı olan bir bınaya yere ır, mış u akları arasın a a eta k d h"" ti k 
işgal ederken hiç müteessir gök gürler gibi bir sesle a arı orıııe .e arşıl~r-
olmuyordu. kendi kendine bağırdı. l rken o çatkın bır çehre ıle 

Emanet binası karŞısmda - Alçak nankör millett.. m sanın ba ına geçti. Eline 
ceneral Şarpinin muzıkası kahbe sürüsü,.. Bu gün aciz kalemi aldı ve önündeki kd
F ransa marşını çalarken b" . tt b ld v nt · ·ne şu serlcvhayı ko-
meydanın karşısında ve türbe ır vaz ye e u ugunuz ydu : 
kapısının öniinde uzun boylu Tü~k milletini, elıni. kol~~~ 
geniş omuzlu, sa1qıllı ve göz- bagladıktan sonra ıstedıgı

K ra gün 

Odadaki ark"daşlan: 
- üstadın bugün hiddeti 

üzerinde .• 
lüklü bir adam durmuş ( la nizi yapıyorsunuz. 
marseillaise ) marşını dinliy· Fakat yarından korkun!.. 
ordu. Türkün yarinki intikamından 

Askeri bandonun çaldı· k k or un ... 

Diyerek onu yalınız bıra
ktılar. 

öyle yan gözle bir bakın. 
A~·ma.llah mahvoldu2un1111 
rı;undur. Polisler 8@ bir 
cani gibi yaknlayınca dol· 
ı·uca hapse ntacaklar. A.41-
liye \•eJ.,iiletinin hazırladı· 
~ı lrnnuna · göre yolda ka· 
dınlara söz atanlar derhal 
tevkif edilecekler \·e mev· 
kufen muhakeme edile
ceklerdir. 

Iesela genç bir Jiıa»' 
vaktile ize bir husumeti 
var. Sizi şüyle karşıdan. 
g-eliı-1 .. en görür .görmes 
hemen bir polise ko~arak: 

- Efı ndim bu adam 
'laııa söz attı, dedimi :ha
n \·uttunuz. Havdi kemali 
·ezuletle )f arakola. 

Bundnn sonra kalaba· 
ık cnddelcrde dolaşan ge
nçlerin alnını karışlarım. 

Ş'mdiden sonra genç 
,ı r bence saatta 80 ki
onıetre ·den otomobiller
len daha tehlikeli oldular. 
ir defa çarptılar mı bir 

lalın belinizi doğrultamaz
ınız. Hani evcloen köprü 

uzerincle fare kapanı sa
ani r vnrdı. 

Hemen gelir gelmez 
Anınn zaman \ermez 

)iye h ğınrlardı. 
Ilu · te imdi ona benze. 

li. Bund n sonra lia111clan 
eçen bir kızın size doğru 

\ al\la tı '"rını g >rdunüz mü 
on suratla gelen bir tram

ı; a\'ln Ônl}nden nasıl kaçar. 
RDIZ O} ]e kaçınız. 

Al\sı taktirde mahvol
uğunnz gündı.ir. 

Genç ihtiyarlar 
Çenesinde, l\üçük bir tor 

b:ı doldurocal\ lcadarketd; 
' e hem be) az bir &akalpanı 

U1 

l~ lll 
[Ş). '•' 

.M~ 
ğı hava bu adamın aceba ç· ok mu hoşuna gitmişti. Sakallı ve gözlüklü ada- Bu a~ir v&fransızlann nü- larında yetmış leDenİD 

Hayır .. Eğer bu gözlüklü mm bu hitabı kimin içindi~ m~y}K' taşv"'~ ... yerli hiristiy- t'?play~.P. getirdigi m~a7ZAm 
ve sakallı adamın yanına Toplanmış olan Ermenı .. Mu w ... g"'ıtlıklarına şahit hır ~·uk. ta'ı Y!ID bılmem 

ve Rumlara mı? yoksa fran- . şgrhum 1<'hirdüğümüz bu ~~reb hır. ıh~ı~ar,. ~velki 
yaklaşarak onun burada ke· sızlara mı böyle hücum c:~IJS." bu 1silleyman Nazif, ;.;ll~ p_ara !1~ al\ı l{lşı tuta· 
ndi zevk ve arzusu iledurma· d ? r> rak J\endısınden ayrılan 
dığını görüJ', anlanz. yor u .. .. g ı ... :O a da (~a?isat) 23 yar;;ındal\i genç karwıu 

0 
burada keyfi için de- Onun boyle ve yuksek gaze a nıurhanesı ıdı. Çarşı kapıda vurdurdu. 

ğil, hissettiği teessürün şid- sesle söylediğini işiden bir Üstat_ bulda kıyame· ihtiyar ifadesindediyorki: 
detinden adeta ayakları tu- rum palikaryası doğruca tler kopar,; l ~ olan meşhur ..... - Ne yapayım çok &e'Y• 

tularak bulunduğu yerde emanet binasındaki Fransız makalesini .. K~;.ra günü )8Zl· d~gı?1 karım beni ı~v:me-
mıhlanıp kalmıcb. lnsan.a de- v tine haber venneğe. ko- yordu. (Bitıneı' ' kdnçtı. Ben de 'bu ıftln-

"Y \8 Eıyanamayarak kıska· 

rhal hönnet eden asil ima- çlıktan onu vurdurdum. 
sı gittikce artan takallü.slerle Aşk anlaşılmaz bir 
sarsılıyordu. Yumruklarını l~uvvettir. Benim yerimde 
sıkıyor, ateş saçaıı gözlerin- lZ slsa idiniz ne yapardınız? 
de derin bir hiddet ve kinin . Biz sana cevap vere-hın torba sakallı ihtiyar, 
kuvvetli ve korkunç izleri enin gibi yetmiş yapnda 
parlıyordu. o~s~ idik ne yapar~ık: Kim 

Bu adam kimdi? Tek ba· bılır hangi mecburiyet itar-
şına blltiln bir şehrin iztira· şısında senidle evlenmeli 
bım kendi şahsında cemet· kabul eden 23 yaşında 
miş bir heykeli intikam gı'bi bir kız ahp onu hüabütüıı sak bedbaht edeceğimize .kol· 
duran bu ak allı ihtiyar larınuzı sıvar apdest abr 
neyin nesi idi? namaz lnlardık. 

Fransız muzikası (La Ma- A koca ihtiyar ihtiyar 
rsellaise) i bitinnifti. Azrail amuca zaden olu 

Meydanın etrafım sar.. &8n8 daha on sene ömiil 
~mka vum~ 

pı, samatya. gedikpa- D I Bu yaşdan sonri -,ki 
şa muhitlarlnin rum ve erme- ün stanbnl spor kulübünün senelik kongra dadını düşüneceğine Alla-
ni balkı, Türk toprağınd lstanbul lisesinde toplandı hı düşün Allahı. Seaia 
cUnbüş yapan diifnı kuca· için bundan daha iyi y• 

( Yazısı 5por sütunumuzda] ttıbcak is \~oktur. ? 



' 
Bir gün sabaha doğru Fil 
yataklarımızdan fırlayarak 

sesleri 
silahları 

işittik ve 
k.uşandık~ 

sesin geldiği tarafa doğru gittik.. ~ 

- AFRIKA NEHIRLERINDE TlMSAHLAR. ~ 

.resinı biliyor!» diye methü· hemen salihlideki 
sena ederler. bir mektup yazdı.M 

Halbuki bu ihtiyar kadın- işi unutuncaya kad" 
lann kızlan kendi aralann· nünden uzak bulu·"1111,...,ı 
da başka mülilıazadadırlar: yordu. Dairesinede 

- Genç yaşında bunamış; oldu. Müdür başka 
Allah yarın bu heriften dil· yleyor, arkada.şlan 
oyanın hesabım sorsa, vaJlah · 1 rlü söyleyordu. 
kızar da cehenneme atar .. , Bir hafta sonra 111 

işte Cafer bey böyle bir ı;u cevap geldi. 
adam. Basit ve sade arzula- « ... litediğiniz şeY 
nnı tatmin edecek kadar az teessüf kabil değil. 
buçuk geliri de var. Sabah işin burada her kesİO 
dokuz oldu mu, dairesine gi- da... zaten kasaba 
der, akşam şemsiyesi koltu- her kesin gözti bize 
ğunda döner. miş .. Hele bir de aePİ 

Mahallenin ihtiyarlan Ca- lerse alimallah p 
fer beye kızlarım vermek iç- sterirler. Şimdilik 
in neler de neler duşünilrler, yerde kal, sonra -ttil'Pmoıı 
fakat bir türlü emellerine defa şu mesele 
varamazlar. Burada gazetelere 

Bir gün Cafet beyin kom
şusu öldn. Cenazeden bir 
hafta sonra da ev boşandı, 
yeni kiracılar geldi. Bir deli-
4';4ul1, bırbn:n, bh- Jc-llıtt-

yar bacı ... Artık Cafer efen· 
di, her akşam yeni ko.nşu
lannm evinden gramofon se· 
sleri, baygın baygın kahka
halar duymağa başladı. 

Aradan bir ay mı geçti, 
kırk gün mil ? bir iSğle üzeri 
Cafer efendi bahçede iken 
komtunun evinde kıyamet 
koptn. Cafer efendi ne olu
yor deye başım çevirdi. Ev
den yan çıplak genç bir ka
dın bahçeye fırladL Arkası
ndan da eli tabancalı bir 
genç. Zaten iki evin bahçesi 
harap ve alçak bir divarla 
aynlıyordu. Cafer efendi 
Meki teki bahçeye fırlamak

muhakemeni okuy·a.ı"9ıQI 

nim için de neler • .-.._. 
dılar. Yazıklar olauo 

Cafer efendi {yeri 
bine pdi. 

Ne ;-yapagını 
halde ıokağa fırladı. 
sokağa çıkarken m 
iki kwyle kaqılqtı. 

Birisi: 

hem mnltefitane 
Cafer efendi 

anladı ki artık bu 
yapışllUf, bir daha 
acak. Tali daha 
O da boynunu eidi-

Şimdi Cafer -~ 
mahallede konuş~ 
yapmadığı rezalet ydf, 

tan nefaini menedemedi. Ka- Sami 
dmı kovalayan adamın elin-
den tabann:t' alacaktı. 

Fakat ı' patladı ve Ca-
fer efendi de omuzundan 
vurularak yıkıldı. 

Gazünil açbğı zaman ke
ndisini hastahanede buldu. 
Bir az iyileştiği uman istin· 
tak hakiminin huzuruna ça
ğırdılar. 

Cafer efendi, ancak o za· 
man, kolDfUSUDUD kansına 
gaz koyduğundan kocası ta
rafından vurulduğunu anladı. 
Cafer efendi: Yalan, iftira 
ediyorlar! • dedi. 

inanan olmadı. Genç ka· 

Gripten muztarip olaO 

ahatsızlığı esnasında do 
dan btifııarı batır me 
temiz vasrtaaile teıekkilr 
~debiyatımıztn tarihinde 
nllhim mevkü hea ke9Ç6 ~ ~ 
büyük edibimizin afiy~ 
etmiı oJdukJaruıdan pek 
nunuz.Abdi1 lhak Hamit .. 
aıade, Sezai beyler JD 

teceddüt hareketini vucod' 

dm da inklr etti, ona da ina• Lomerıaimiııdir. 
nmaclılar. _E_K_K.,,,ır 

Kadın yllztlne bakmayan TEŞ v•· 
Cafer efendinin artık maba· Vefalı ile bütün t 
Dede adı çıktı. İhtiyar kadı· mi.zi alamı ikdara 
nlar: mi§ bulunan pederi~ 

- Ne IİDli yı)anmq? Nargileciyan e~ 
G mercuimine biuat 

deye hayflandılar. enç tahriren beyan ıasiyı' 
kızlar iae, Cafer efendinin bulunmuı olan biJ"1'. 
Vaktmdan evel hiçte buna- kiram.o te,ekküratı 
mama11Uf oldupnu anlayın· takdim eyleriz. 
ca rekabete kalktılar. Bu Mütavef f(JtlJTt 

ytızden sokakta Cafer efen· mına ~ 
diye manidar bakıflarla gil· l\arlill 



a lılar ve Cinevrede 
Gumttş suyunda beytülmal •Km.• T u • E L Ingilız· ler okuyanı 
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sokağı henUz tamir edihnedi.. ~ll ~~ 1ö:'.!; = re t7,'~k. 1f~ ~~"~t. Ant. a ı -•.lııul Sa~ ' e ar 
;ol\ak gUmUş suyu h&stahanesUllD o Drahmi 52,50 ı ~ -.- l:adlkıs,. Su Eretii Made , 

Bu .. k .. fi z · t' kapıı;n karşısındadır . Cadde de ~~ ~:: a:: J o:, ~ 1' lıa • HiSSE SEN.~"~ 1 il l 2 1 K. 1929 26 ı K. 1929 

1 
gun U aa ıye kaldırım ferşiyatı yaııılıp bitirildi ;:ıanM ~ 20F ..... BeL ~ Mtigl~bari~im> 1 ~~°'!:8~:; B'I. da); et~; ~k ~htilifı hu trol r. Maar"f <4c~l tim" • ~ e"Vbol Fal\at beytülmal sokağında hk ;l ne:. 29

: 2~ Ji:.. 780. Oımaali ilk. Eanaf Bk. li et~erl r' i~ikf:~~ gırdı. Mıl· ) 
1 

'. ız m 
J Şampiyonası maçlarına bir !CY vapılmaclı. B~ ~ap d~ ., - ••·lll.TS 1 ......,. --- $U>.ed..::::-~ na -•bil

0 

kral F: :•..;..: ~ ve t~b ile pek çok ...._ 
oR kaldırım yapılmaaı ıç':° nazarı C a K .. '"Teıaectı,, 11 Tarkiye milli ıu• ihtillfm izale ine çarel r arayor. mıyet venyor. vrupad•n •6· 
eqll de devam ed1•ıecekt1•r dikkati celbetmenizi nca eyle- ıondra Str. '881Sı~1ı,uoa.,J!w!!-: BaUç ftP9rlıırll,SS l~hat mlll! 30. Kabinayı kimin t il edece teaddit mütehassı 1ar celbediyor. 

• . A · k kta sakin !llevıyork0.49,06,25 Vıyaaa tiJiD., - Alı.D.Y. 0)060 22,95 lamat mdlı bell' d ~1 B nm. ynı so a PaNfr • ., 12.SS Jliıarhlpç... ı.~ .... oıo 100 , Şvk ıo.'76 1 ea... una ragmen lrakiıı Loıı Avrupaya )ene ayni metle ta 
IOn Tak . I. HAKKI Mtlano L,, • ..., v ........ " 4.17., M.-,...Bana BoUurt ıe.ıs dra sefiri C.afer pa adan ha ka ki!Dl' ı b 
~-1 sını stadyo- ası Kumkapı merkezinde 25 - Berlln•... 206.25 AWıa cin&.. aıo Smmun s.ıuı Audc)lo Anon.1'7. •~nin eoı lm ahına te§kıl edeme- e c aönderirnr. Cinevrc da-
V1U.1.t.AA1a- J L!!!! • 

1929 
rih" d Be be } • aldıkları SoOa ~ 67.,,75 Bubel20J... .N.,50 TnaınJ 85 lat. Umom 25 • ıiilfün unda T" tale • 

lpor takun--:-•J Ve &tan- 11.KDUDUsanı ta lD e r r enD anw.u.... a.51.7g ..._ı::n 10'8 MADEN SIRKıı:TLERI yeceta eoyleıınor. Geçen sene lm•l un urk beaiJl. 
lannın bir maç aktetmiş, koograya cumh- Berberlerden birisine gittim, C· /!.: ~~ 8elpıt •

50 :r:_ Xaıuyclm ıs.so Hava pzı 21. ~ ~lamen ~ntihabab 1•Pıbmtt1 miktarım anlamak istedim. T• 
lllukarrerdi. Fakat uriyet halk fırkasl viliyet ida- ımı kestirdim ve lrBf oldwp. l8'l'IXBAZLAJ ~ \9J; ~ıe:-81 .r et u:::ua milliyetperverler eksen- kibta ~tim. Maalesef ba 

.__8P<>l:L rkkulübünün bu re h""'~tinden Ce.det ve §eh· :?5 kurut istedi. Bu berber Top-~ 90.37S {'903 T~rdp ı TCl.fk um1r 22. lsmirıneılıaba 109. ~· . :ıJarbedı. IAbdül Muhsin be) darülfunu da hiç bir Türk W. 
-..ae ~ - J ede idi Bir gün Kac:tiköyde .,.._. ., - ~ lJt& ı Mermer T.P 7• uaeaı ee P e milliyetperver· be 
' 'b Ollgrası aktedi· remaneti umumi müfettişi ;;: d · aym suretle saçım o..ıı-y: ~ ! 1901.icos DJGER SJU.BTLER l~en te ek.kul ediyordu. Şimdı bu bulunmadığını anladım. Ci-

~~l.ı;..· U maçın talikı Tevfik beyler ve bir çoh zev- estir: di~rma ~e tr~a oldum 40 ku· 902 Klmrllkler ~ ~= T~ t !~!~~~~ Uil. lıira Me,r. 11-!! kabdmenını..aaütifasil ekaenyet fırka- nevre darülfünunu abus A'fftl· . . . . C d \ .., . 1903 Seiclimah' • 989 -.-. _ ... .......-. Mela& B.lci 7.- sın an ""ika bır kimaeııin 1 . da d . 
atta ıştirak etmıştır. ve- ev et t'll!'I istediler. Başka bir zamanda 

1905 
T.W .1 !..., le. ~ 41,25 Jılaıtalftt Ermil 6 kabine) 1 teıkil tm eceği tah=~ pa etil, hüt D d nyada ha· 

Kerim bey gençlik ve sper Beyoğlunda bir berbere gittim 70 •tiA.lk. ~== "':,.. ,.. J:k=:r 2~:i: ~~ ~.80 olunuyor. e e) lunaıı daıi1lfiınunlarm en ml-
haklçında bir hitabede bulu- uruş aldılar. Ben Anadoluluyum, TAllVJL:AT ~ Aa. 

11•60 Nepauı ı 90 •• Cafer paşa L ndr an davet edil· himmidiı:. Muhtelli milletim 
nmuştur. Müteakiben muma- Bizim bildiğimiz bir usul v~~r: lnııılola n... Yoll., 2 .. 11).1.) .,.... -,._k a75 ~ :·~ ~iii :maıı ~eni kabineyi ne suretle mensup talebenin miktarı bak-
·ı h k I ~ 

00
. . . .c h "li.lo. .,erbcrde , e hamamda mtişterımn T..r fA,Jl.C.)43,15 3 ,. IJ'.~.J ş.k Dlllraı. · 5 etki! muvaffak olacak, buda cayi kında b" . • "k ld . ı ey ·u u n reısı ıa rı "61- d' _. 

1 40 50 """ ıaal görlilmektedır ır ıstatıati e e etttıa. 
. . . er ıgı para s ınır . • • ıv . . • . . nı kabul etml§tir. ,uruş Ucret çok pahalıdır . Bu TJC~RET BORSASI . ~yetperver mebu.Jardaıı bir ı.at Bu 11tati tik 1928-1929 nelen· 

Heyeti idare intihabından .ıcretler tenzil edilmeli , şebrema· l. e! •• J..M. znaın dıyorkı: , __ . ne aittir, Me' cut talebenm ye-

928 
· · b" · 1 lidi N- 7~ - • &Ut§iltere · prk ihtiWi yem 

sonra senesı gureş . ırm· rıeti heyeti tetkik ey eme r • detildır 2- 3 senedenberi devam kftııu 1233 e hali& oluyor. Mll-
cilik musahakalarında ibrazı A. B. lhJCD&Y YAP&GI ediyor Kral Fe aal 2 sene evvel, liyet itibarile bu 1233 talebeaüa 

ehliyet.eden güı'elciler~ m~· Bir mahalleye 9 Bekçi~ tineai:-- ~ ~ --!' P = .. '4r~~· M:_ ~ : t ~ ~-: 1 ~9'171 d k Lon:a ~ahatma taksimatı çok hai&i ehemmiyet. 
dalya tevzii suretıle taltıf edıl- . 9unter .. .. .. p. .. P. F1ND1K VE CIVIZ . 

11 
a ra n m 

0 
t ve tir. 64 Alman 59 Lehli, 31 80-

. . b' b k' Istanbulun bıtmeyen dertle s,n 1-10 " ., f' ıa• _. ~ ..._.. ... W3p. k. u0p. t'emıyett Akvama gırmesı istenmif idi ' IDlşleıdir. Kulu un u sene ı . d b" .. d bek iler j..&.Hıi. o... .. • 92 k 90 Irak mWiy-len .1-L- manyalı, 26 B .. ı .. - 22 Fnnm, "d h . !10 en ınsı e Ç ru--· Kıaı.ma. " " • • " p. ıt ,. ,. p ,_ -·r-:w•· ._... o D1D1D- _..-. 
muntehap ı are eyeti azası Bir arkadaşım şöyle ~yet edj· Sert• " " " P. ,. • mı dan iltikJal ittiyorlar, lngiıtere man- 21 Sup. 19 Mımh, 18 MHm, 
berıveçhiatidir: Reis, muallim orda: Aksarayda bcWll!v ~ ~ ~ ~ • = .._. ır:- ':" lj=lN! dama nihayet verilıwiDi talep edl- 15 Inp1i'9 15 FJMıtiali, 13 ICll-
lsmail Hakkı bey, 2 inci reis, lidl h~udu mU~asebedTe 9 ma- ........... BldDııi ,._..k • .. ••141~1!90 yariudı. . . . yan. 11 Ymwı, 10 Çe~ 
Ömer Fanık bey. Katip Ihsan ıalle bırleterek hır m~ .~· •* ._ " • Cr1 - : : : ~ Ancak lagiltere kabıwı buu yalı, 9 BoJandalı, 9 Ru, 8 .A... 

' Ef eyeti ihtiyariyeden ıpttilimf' &AlllU ıı.. .. .. .. .. mubalef'et etti. Budan soma 19'JB de riblı talebe ardır 
Tacettin bey. muhasip ve yez- . tetekkttl eden mahalle- ç..- ..,.... -... 1 lıiıiııllal • ,. .,. .. .. yapaı.. intiNN«ıa milliyetpenerlert v • 
nedar, Raşit beylerdir. :ı:n y~ı bekçili varmlf. Fakat = : " f-"-. · ;~:·' : : : : : yaDi iltikW tmftarlm ekaerifet ka- Bmalardm batb A.,.ıı .O. 
__________ .. --•~-- "aln'• bir tanetlinderı YuW • ., I' AV DllU5I ?.Uddar. Mmiyetpenaler aym zaman· ledere memap talebe dahi ._ 

JUWID'UWI J .., • • • K- llllpmpa.. ,..... k.9800 ela lnttaki lngilleri llkeri koatrola- dır. Miktarları .-im • 
madamın kendileruu teflü Vt F-11• " 17,. ....., . w:-' : k.~ fllO nua ve mali va.yetinin ref ini itte- • • • 
yUJlmni gonnek kabil olamuyor. ~=-- : ı,;• TIW .. .. .. mektedirler. Bu .uepıe bahraıı yle 9 Lilhnanh. 

3 ~ ~ J.. 

Dü
• nkuft muamele Tahkik ~ huna .ebep po- B1ba1ee .. .. • = • .. kolayca hal edilemeyeeektir. Hatta pony~ ~ tahlildedirls. 

jsip bekçileri kendilerindeıı ad· 8dJa • " :\ • rİ1WAT" " .. vulJet pek gergin bir afbaya • r· Cenubı Ameribdm da 10 tale-
Dün borsada istikrazı da· d tm~i, ya'Dİ kendi ellliderin ~ _., .. ~ p; --., ıı -. 1e .Kral Fayaabn Parlamentoyu~ be vadır. 

Borsa 

bili tahvili 89, 75 açılmış, bir me'mur olarak tanımalan ve K.1111-' • .. P. ~ • .. ~e ilp yolunu tutmuıcla muhtemeldir 19'l7 sene ine ait bir blal» 
90,25 , kapanml§tır. istenin ıpahalleleri11 i8e bekçileri mahall~ Çıkuıb .,_ :_noıc •" ,_... U: ,:.... Atide neler .o~ ve .gotulece- tili dahi tetkik ettim. O senede 

98,
85 a~ılmıa 90 25 kapan- 11şa~ olarak tamk malarbı~ır~çı ~~-" • • : • = 116 : ~..!u -~ı:te timdiclenlkati surette mevcut talebe miktan 871 dea 

,. ~ ' • ne'mur olsa bu tmiet utç en ""- - " .. " ""°' 10 M WW" - es.• ibaretmiş. 
mı§tu. Duyunu muvahhıde 11aaş alacaktı. Halbuki bunlano . TD'i'JS Y...,. 

6 -ACAT C' darillffin Tart 
tahvili 225,50 açılmış 225,50 j)atasını mahalle halkı veriyor. ~i!4'!~ u. k. • : r-ı,. ..- 1'illk '111111 talebe::ede gelm~una biç oa-
kapanmış 225,75 yokarı gel- Bunun çaresi bulunmalı ve- bek· ~u. fmdat " Y~ 10 

• .ınt ·~ut, .diter bir tabirle muaa 10 talebe olsun ınıı-... 
miıı.tir Borsa haricinde tiirk iler mahalleye merbut olmalıdır. logiltor. :lblaiuuut. ibUllf lt JDUha- k . 1 .&-a 

Y • y h zı k ak.al d ...tt devam ediyor. Ancak Irak sını ~o arzu etum. ıwauua 
altını üı.erinde 8.55 kuaU§tan ~:: : 1 

" arının a balkı bu mubaaemat nden çoll dariilfl1ııunu talebesinin 1111111'1 

muamele mılmı br. e ık.:,. liMil . müteeuirdirler. di~µm celbeylerim. 

Iaterlio bil sO;DIG* 
mektedir. Bu tenzzülün bor· 
sa muhafilinde ferd acente
lenmo mukavele yapar yap
maz amele ve eair mesarif 
için piyasada faZJa uıiktaıda 
lıtgiliz lirası satacağı rivayet· 
inden ileri ge1diii aıılaçllm· 
akiadir. 

kıralı! 

gideliıp, mi 

Beppo kendini 
gösteriyo 

Bakır k.6yünde barut fabnk•larıada iıQalat .. harbiye + ..tembul mabayaat komı yonundan: + 
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AŞI( ... BESTESi! ' .. . ' . . . ... _. ~ . . . 

Aşk, daima hassas ve çok ince 
bir mevzudur. Her yere girer, her 
eserin esaHtnı teşkil eder.İçtimi facı· 
alar doğuran aşktır. Beşeri ahlaki uçu· 
rumlara atan yene aşktır. 

Bütiin cinayetler aşk için işlenir. 
Sönen ocaklar, kapanan yuvalar hep 
ask deni len tehlikeli hissin eseridir. .. 

Bunu kaleınlerine dolayan muh
arrirler, hütiiu romanlarında aşkı tere· 
nnüm ederler .. Hayallerinde kuvvet 
vr-rdikleri facıa ve cinayetlere aşkı 
karıştırırlar. 

Aşk, acaba bu kadar tehlikeli, 
hu kadar korkunç akihetler yaratan 
muzir bir his midir? 

1 Bir viyaııalı muharrir bu suale: 
··- Hayır.. diyor. Aşk, kıymet bi-

0 len e ler ve kimseler için haha biçil· 
~ mez bir nimettir. Eger kıymetini bil

mez, i raf ve sui istimal ederseniz 
sizden intikam alır. 

/ Dogan facıaların müsebbibi aşk 
değil, yald zlı bir nikap altında ha· 
reket eden insanlardır. Sonra hu in
sanlar, nan ör insanlar, kendi kaha
hatlarım biçare aşka yükletirler.,, 

Bu viyanalı muharrir aşkın ulvi· 
yet ve kudretini göstermek için bir 
de roman yazmış ve Paramont si· 
nema şirketi de hu romanı filme al
t· 
ınıştır. • 

(Adolf l\lenjo),(Katerin Karver) gi· 
hl yıldızların muvaffakıyetle ·temsil 
ettikleri ve (Aş~ Bestesi) ismini taşı· 
yan romanın 
yazıyoruz. 

mevzuu karilerimize 
T ...

.1.rı '\l 
ti"' ll}. 

Lj c:· 

• 

Franz sandor viyanalı genç bir 
musikişinastır. Çok hassastır. Bütün 
emeli, bütün arzusu maruf bir beste· 
kir olmaktır. 

Her gün sabahtan akşa1na kadar 
piyanosunun başında mütemadiyen uğ· 
raşır. Fakat bütün mesaisi, hocası olan 
ihtiyar bir keman üstadı Y osef Bruk· 
nerin tenkitleri il.e akim kalmakta dır. 

Yosef Brukner Sandoru çok seviyor. 
Onun eyi bir bestekar olmasını istiyor. 

Tenkitl.eri bunun içindir. Genç mu
sikişinas ta hocasına hörmet etmektedir. 

Franz Sandor musikiye o derece ke· 
ndini vermiştirki sef al.et içinde olduğunu, 
akıcµklıların etrafinı sardığım unutmuş· 

tur. I 

Fakrü sefalet biçare gectn yakasını 
bir türla bırakmamakta ve o bu vaziyette 
büyuk bir eser vücuda getirmeğe çalış
maktadır. 

Bu sırada biçare Sandor, kirasını 
veremediği evden kapı dişarı ediliyor.Pi
yanosu ile sokakta kalıyor. 

Tali Sandoru büsbütün terk etmiş de
ğildir. işte kendisine bir oda bulmuştur. 

Bu odanın bulunduğu evde ge~, güzel 
bir kız var: lfl"eçen. 

Bu kız ile delikanlı arasında aşk başlı· 
yor ve Sandor bu aşkın verdiği kuvvetle 
piyanosunun başına geçerek o kadaı• zam· 
andır beklediği, istediği şaheserini, af km 
bestesini meydana getiriyor. Bestekann 
hocası da hu eser karşısında artık tenkit 
etmemektedir. Yalnız o, bir sanatkarın ke
ndisini yalnız sanatına vermesine ve evlen· 
memesine taraftar. Fakat Greçen atılıyor: 

- Aldanıyorsunuz .. Diyor. Ben hiç bir 
vakıt sanat.kir olan zevcime enğel olmak 

' 
değil, bilakis ona müfit olacak, ilham vere· 
cek bir mesnet olmak isterim .. 

• • • • • • • • • • • • • • 

Aı·adan seneler geçmiş. Franz sandor 
meşhur bir adam olmuştur .. 

Yeni bir eseri aylardan heri bizzat ke· 
ndi idaresinde viyana operasında temsil 
ediliyor. 

Fakat greçen, kocasının taysiyesi jle 
tiyatroya gitmiyor . 

Halbuki zafer, şeref Saııdoru serhoş 
etmiştir. Operamn baş artisti ile miinas& 
bettedir. 

Eski hocası her nekadar delikanlıyı 
bu sevdadan vaz geçirmek için uğraşıyor· 
sada muvaffak olamıyor. 

Bir gün, Sandorun tavsiyesine ragmen 
Gı·eçen tiyatroya geliyor ve kocasını artist 
ile beraber tiyatrodan çıkarken görüyor. 

Genç kadın, kendisine ihanet eden ada· 
mı hala sevmektedir. Onu tekrar yuvasına 
getirmek için bir plan çeviriyor. 

Bu plan Sandorun kıskançlığını tahrik· 
tir. Hemen o gece evini terkediyor ve ertesi 
gece orkestrayı idare eden kocasının karşı
sında ve bir locada onu kıskandırır hareket
ler yapıyor. 

Oyundan sonra Sandor karısının tiyatro· 
dan bir adamın refakatinda çıktığını görü· 
yor, takip ediyor. 

Greçen, yanındakı erkekle beraber bir 
otele giriyorlar. 

Sandor da giriyor ve tuttukları odaya 
garsonun iki kişilik yemek ervisi götürdü· 
ğünü görünce çılğın gibi odaya hücüm 
ediyor.Fakat burada karısını yalnız görüyor. 
Planı anlıyor. Greçenden af talep ediyor. 
İki genç, kaybettikleri saadeti tekrar elde 
ediyorlar. 

Çünkü aşkları acı tecrübe ile daha ziya· 
de kuvvet bulmuştur. Dudak dudağa verir· 
leı·ken odanın içini hazin bir keman he tesi 
sanyor. 

Bu, Sandoruu hocası ihtiyar Brukneriıı 
genç sevğililer için bestelediği ebedı aşk 
bestesidir •.. 

·~· .-· - · - 2. /fl 1"" 
1

1 ıeı;i ."e r.-llli "e !&rlnanıuini görmek üzre her gün 1 tanbul satın alma y erli. mamulatından ~. metreli~ beyaz astarlık bez kapalı u.rf• Çocukları aldll 
•bk} 1 M llıf kA} t" "'·at komısıonunam.uıacaatları ve münakaeaya işıU&Jı. idnde vakti muayyeniııdeo usulıle mubayaa edilecektır ıhalesı 20.2-929 çarşamba. saat on dortl l hl b'cı"Je! 
,.. H a ı .. u .• ve a e 1;,11 rır'!' , ~ 1 b d 1 h e e ı ~ eve teklif met tubuyle teminatını Anlı.arada levaıım salın alma Jı.oıııieyonu uçuktur nwouoe ve prtnamesioi ğörmek 11'2U e en erm er gtto ve i 

konıısyouunda' · ~ •. ·• riya .. tioe mv'ltbuz mukabilinde vermeleri. miioakasaya i;tirak odeceJı.lerin ihale gUnü muayyen 11atten evel teminat ve 4 gün kadar .. e~~· 
\... ' &'"" , y .trli fabrikalar mam~iitınd~n 40,000 melrt haki renkte yaalılı: elbilelik ıeyklifle:~le !:!:~:d:,er~~va=r~n;.;=.kko:-y:;~, :,u;":,".~;~ ~~::ı:~ bhı;!~~l~~~l~j) 

bea kapalı zarf usuliyle munakaaaya konmu~tur. ihale gilnU 4 • 2 • 929 mubayaa edilecektir ihalesi 23-2-929 cumartesi •aat 14,30 tur n,. almak ıstemışler . Le 
500-.'iiiO ı..iluıaetre >.ahn • a;tr • kablo r.-=f u ne ili k · pa7.arte~ saat on dört huçııktur. Taliplerin !&rloame ve nUmuoeleri görmek muoe ve ıartnamesini görmek lll'2U edenlerin her gün ve münakasavll' muş ve demiş ki : 

1 . >U 
1 

uca a.aya U re ~.nkarada levazım aaıın alma kolllİ,lyonuna ı:elmeleri, teklif ve teminat i•tirak eılecelr.lerin ihale •llDU mua yen saatten e\'Vel teminat ve tekİif - " E>ki pka • ·cJ 
"•rımuıtur. ihale gliuu (~ı durt ıupat 929 :artesı •aat on be• <le numune '"" p1a kb .. ı.-L'Jind 'hll .. . 1 d l •-o • ~ Y l · j bleP" . _ _ ... . . ,. · ~u~·,..~u rını ~a uz ~~ı e 1 e gu_o. ve saa ın an eve mez11rı. r mektuplarile An.karada merUı levazım satın alma komisyonuna mUracaatları. ')~y t'r \"iT$~ getır. e t"'·rt 
'" ııauro1<e•ını gQrmell. llıfC her gUn mu akasaya ııtırak edoceklorin 0 gUP •Qf!l•s~ ona tevdi etmelerı ilan olunur. d . . 2000 Jı.il k" 1 1 ki lı kt !•··'·-' 6 b 1 929 ınm.,. Çornld r be ....,1 . . O r u ıçın o ose e pazarı a a naca ır. ww:ııı ou a 1 . P leblebici ye \'Cı•-
o .. ııen on 1 tek.h ve ııeırunaı meb.tuplarmı makbuz milkabili Ankara nm ff ava mektebi içia dürt yilı dil.ine fotograf camı alıama.., , ılent munaka· çnr~amba günii aaat 15 le yapılacaktır. Taliplerin prtııamosiai kum.ıs· ~~ ~~kabı! ] ()() dııb'Jll 
., uıuba aat ,, . J' 1 1 . ıoı konmıı~tur ihilc•i 6 §Ubat 929 çırnınba gilnü <MI 14 de komis· youumrzda görmeleri ve ibalr •aaUnda teminatlaril• murara•tları ılliıl leblelıi ahnı•hr Dün • 

1.. · ' "(Jın1.ı:' oııJına te" 1 r-y ,.m,. t>rı. I ·. · . AA , 
vıınumırı.da ıapılacııktır. 'l&liplorin ııartname suretiııi komi ·yon<lan almalar• o unur. li.amı ge}m • i teylll';" (1 

A •kni ınuzc,ı~ b~lunan alımı uç r ... rça halı ve kilim. tılıua<ıııır v~ ,arıuamed•kı tarzda l•.ıuinatlariyla komi ·yona nıUracaatlan. 44 adet Moto•iklet lla~alı ızarfla munakasaya ~oomu~tnr. ihalrai ~Ü: anladım. _Şapkayı s ll;a~ 
•rnv edc•me ~ıtırdk ıı<lrıı t.ıılıplerin rn,on >Prdiklrrı fiatı hadd• ff f . 

1 
'hal . 

3 
N' ,129 Ç b 

14 
nu 16 - ~ubat • 929 CııınartN oaat 15 tır. 'lahplerın prtname"nı lım •. ı 3~ Jıadar ku ,,: 

I• 'JYA goruluıedi•Jinrieu ıhnl ı i tubaı 929 cumarte i guııu aat oudı•rllt Ş ~ •k~nın a ~ .' ••• 3 ıaan 929 .arfl,n a .. aı 15 te gönock üıre her g~n müoaka,,1~a i•l;..ı.. ıdec.·kluiıı o Kau u •il• u dırlı~ııı lebldıi 10 k•\'~tl 
l'I '. . , . . . . . . ' ı' ç em ta ıa. ' . .' ." ~ • ' te . ovel teklif ve l•'miuat lllektuolarını Aoi<.ara ruerke,;ı .atın alma komis· '1\ Jmlland•#ım \t 8. 1 ı!İ 

•
1

. "'ııt ı m~k uzr~ t.ıt.lık edılnıı ... tır. J alıplerın Ş.'lrtnaınesını .l lfilll kuru~ muku· b'\ıyacatı a.ıterı) e ıçıu cuuı, ıuıktoır ve e"tsafı §lt1naa:ıelerınde yazılı ve d. 
1 1 

. .. olduğum c;:apkayi ttlll ~ 
.;p'· d lı: . . • • • . yonuoa tev ı eı eme erı. • . • 1ı d 10 

"" • omıoyonuınuzı:lan alcıalaro ve mU1aye_deyc 4tırak etmek ısteyeoler~e ,,.vcut numune ve ~ekilleri Uıeıiııe i.'limlori lukarıda yuılı mahemei fenoiy~ 1 etanbııl yollama ınl!duriy~ti emrıııdeki C'üret römorkörU için ılı~cal< 3 · 1:ll'a .. 8 1~ ım ' f 
,acınamed•lı.ı tar.da temmat ı • >rak looıms)onda hazır bulunmaları 13rı ~yrı a"'. ı;artııame ıle \'e kapalı zarl4 mliııakasa7a konmuftıır. !halelen ır.aıau ve teferrıiatı knpah ,arfla miinakaS'ya konul.mu~tır. ihnlesı 24 leblebı ıçın ı~t~ .. budi. :~ 
nl~.....-. h•lada hızalarında yazılı tarih ve ••atlarda komisyonumuz mUnaJı.aaa ulo. Şubat 929 tarihind• Jllllllr gunü 0'131 14 ıe icra edilecektir. Talipln ~art· oldum .. Leblebıcı kırnal•~ 

A danadakl kıı,..ı 1~10 muktazi kıırıı fasulıa kapalı ıurfla uıunako av. atında ıopılacaktır. Taliplerin tartnameleri yirmi kuruılı.ll pul mukabilinde ııam• •uretini yirmi kuruş mukabilinde komisyoo=uzdan almal!':ı ve şart· :;w:· ~l~~~a:~PJ;:.J;~ıi ::;ıl 
konulmıı~t ıhalesı 12.<;ubaı . 929 tarihinde ,..ı, gttn ... t 00 :ı komisı onwnuzdan almaları ve ıelllifııamalerini .. ıı ihaleden mukaddem namc.:.'.d tarzda ter. natlarile ltomis\'onumuzda hazır bulunmaları ı!Jin olunua ~ urlca eylerim. ~ 

, , _,,_ • 1 ' . T . ;,omi•yon rivasotil\e vermeleri ilin oluour. d b 1 d. . . · d Fatihde sakin vr • 
,Q ....... as en Hfın ama komı rnnuadıı yapılacaktır, alıplerın Adaııarla . . - . . A ana e e ıyt:.sı rıyasetın en: fiaıt'~ 
Pi' .~, l:omıHona ili ra 1 y erlı mamulltından ,9750 metre cıl.aflık bez ... palı zari llllılile mil· .. . Ahmet dııt 
,, havan edilecel<ıir. ihal i 24·2-929 pazar ... ı 14, 30 dır numlllle Adanada inta edilecek mezbaha ve ıovuk ban Depolaıı •e b112 fab kanımız~: Bu b•~ 
Z le nahi/.,.inde ,apı ılacak in kapa! 7.arf u ulide Ank•ra.da levazım ıwı.naaıe inı ~örmek arzu edenlerin her gılo ve munaı.uaya i~!irak ede· rikuı mtınak~sasının meclisi Lele~iyece ıa~Blll kabul görillen ~zı ~"";b~ ~ra olur' hır daha 1~,ı~'J - .. ıııı Ama kDJIDS\ c 1 nca munakasaya koaul:ouıtur. İhsle<ı 16 şuha, vı:k.ler.m ihale 11unu muayyen saatten evel ıemiııat ve tekliflerile Azık&. ıarııriyyeye bıoaen lS.2-929 ıarilı.ine mııwlif paıar!Hlll• tehir edildiğı e~e yalnb~1~~ 
~~" ıarıt.n: t:rilrapıf c-.ımarteoı gunJ .aat on dortded!r keıti ve ı•r•itiıennl· ra'1&. mtrk11 lıvaııııı 1&un alıııa koııı.if)'onıuıa mııra-tl&rı. liıı olunur. ıemıe ten 
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MERAKLI DUNYA HADiSATI • 

~ki Romalıların borsaları bulundu. 
~torı:an Roma im .. 
Yalnız ğunun ta.rih
eıt Parlak asan 

ye ".e siyasiyesi 
ParaY>'ettir. Bu eski 
ti torhığun mali 
~ cihettsn g • 

· Ute~ak.ki olduğu 
oıa!1: eseri tesa-

tur keşfol un-
• Roınada ~For-

.'lrlhe!danı civarında 

RADYO 
1 Şubat Cuma 9J9 

00 Alatutlta nıwiki lı~·•tİ 
Ol Koıuer: 

{l) M--üorltı./OGdol tıeıN.sWı 
(2) ., nmons Hn porol 

(J) Mo:or: mvnue 

(4) Me,erbcr: Şat nlaz 
ı J Pc~: Şan tle;ıak 
(OJ OfenbaJı: müs t 
{7) 8V'flÔl>Jfo ll"6IJ bnuı 

bayvaıı Borsa,sı 
30-1 1929 

Kilo Fiat 

Ciaıi Adet 

Afganistanda lngiliz tayarelerinin rolleri 

• 

lr hn~l .. _ b • 
t ~ ına- dahili. da. Cllıeli k8ıZJ.lırken Eski Komada bortıanın Kı•ırcık 

l: 111 gayet maz- Romanın Borsa maha· Tam~ey ve Krasüs ta· Da#lıç -

'!!>~eli höqreler ve lli dahi keşfedilmiştir. rafmClan eski Roma· Karaman -

Azami 
K. P. 

ar'Q' .. 1 .. ___ .d l dn& Karavaka 265 39 39 b ÇAJUIUştır ·imparatorluğun her ta- nın ı are o Wl -eu za- · 
',_. __ llrasının eski Ro- rafından askeri kuma· mandan k~lmıştı~ · Se- ~n; 2~: ~ - ı: 

Pazar mahalli nd lar vasıtasi"'1e hu- z~r, devleti askerlik, v~ Sı ır 56 30 
~ v . . a.n . . 1' sıyaset, Krasus de malı o... 

12 sc 

~~ yüz hinler- raya gönderılen eııvaı, cihetten idare ediyor· ,. ______ __ 
ita e ın ?~rada !ah- hububat borsada satı· du. Gerek Sezar, ge· Şehremaneti ilanatı 

yledığı anlaşıl- lıyordu. rek Tampey en ziyade 
' ~undan başka Gerek borsa, gerek Krasüse arzı ihtiyaç 

ır yerde eski pazar mabaUini Sezar, ediyurdu. 

ti kızlar spora çok 
ediyorlar 

• • 
ıtına Midye yiyen ağaç 

Midye yiyu bir ajaç keşfo· 
lunmuştur. Bn ağaç Jspanva 
mdstemlikatında ICaııarya ada
sındadır. 1'umıal araziye malı· 
sus hurma ağacı olan bu gari
hei tabiat apçlar mid)e ile 
besleniyor. Bu ağaçlar keşfedil
dikten sonra Londra, Nivyork 
ve diğer lngiliz ve Amerikan 
nebatat bahçeleri tarafından 
nümuneleri cetbolunmuştur. 

Bu ~açlar kışın limoııluga 
.-klolaaabilmeei için ..nd•k i
çiDCle tutuluyor. Her iki laafta· 
da bir defa andığın içine ve 
burma ağacının ko"ukları ara· 
sma bir teneke midye gömülü· 
yor. iki hafta sonra aandık 
açıldığı zaman midyelerden e&er 
kalmadığı hayretle görülüyor. ı 

Bir daktilo iş arayor 
TUrkçe daktiloya bihakkın 

vakıf bir hanım it areyor. B.B. 
Asri kızlar çelik gibi ... adreaile idanbanemiıe tahriren 

4. l'rQ müracaat. 

Pa ve A vropahların yaşadığı memleket-:! kız spor ve atletizimde bhil olduğa Almanya. e Kellog 
. labada o kadar muvaffak olınuıtur ki, mısakı 

et:iJı nazik ve dayaiıık.sız cinsinin, kadınlar Berlin, 30 (A. A) 
dair ö d la · •k t ta Rayhittag meclili Keltog 

d te enberi yerleşmiş 0 n ıti a misakının tasdıkına ait kanun 
kiz e~. Sôkülmttşttlr. Sporun her şubesinde layıhasmı müzakere etmekte
ilerıır kaç sene içinde o kadar div adımla· dir. 

enıiştirki Tenis, Goli, Nışancılık -.e Ba- • • 
• A~arında kadın, erkek eeviye~in~ gel· Berliu.30 (A.A) 
b 'Ql"I kız o kadar çel.ikleşıaiştırkı Kar. KeJlog ın*'kınıa taadikitae 

• '1z, 'ripi, soğuk onun mukavemet ve ceaa. ait liyihai kanuniye~ miaaimı 
Jr .. __ -il: • kı 1 tanı inkişafını gosteren beyaz 
~. Yor. Resmın· i derçetti~mız zar, k ı be R a)Q l< ;_ _ ~· k itap a raber ayiştag mec· 

1l ~s College kız mektebinin k~e lisine verilmiştir. Liyihai ka· 
~kınııdıt;. Her Jdn bü k.iyafetle bıizlu nımiye cumartesi mOzaker.e 

Grek tAlimi yapıyorlar. edilecektir • 

I'\~~.....;;;;;;:;;;=;;;;;;;;;.-.-'-'. Bir dftnir yol kazası 
ueniz nıüh· d n B r ~ 1"' "1 ayaat komisyonun a er ın, tlV .... -~ 

Regenehupg k~ w-
lloU. ııı bı bulan demir 1ol ta.. 
23.~ uı teı h W' )ı.ı ... t upau w ı. ıha 0 1 

: <lurt k ~inin olumüne ve altı 
llOda 11 saat • 14 • te . kişinin yaralanmasına sebep 
'62,'92gQııahtelif burgatada çelik tel 'Wat upaiı ..,. _. olmuştur. 
~ k-. C1aıbıarteaı eau • ıs.s > da 

'ileti · . • hıırrrr muhtel 
lif ~, ihtı i · lnzumu olan .balada m Şaıtn 
~ .:Ük. tel halat kapıllı :ıarfb mUg.aka&aYll kODIP=· ııg.ııed.e 

~enlerin her ün ve üaauıa ulip 4MarWarı8 _;n . 
~ K&.ınıpaıada muba)a&t JuMaİI>'__. •• 

112 ~ bron. telgıraf teli 
~ • 4le..ıir potrel 

Tamirat merika 
L • V ~iııJtoo, 30 (A. !) 
l\IJ.. Moıpa ile it Y •ı 

M. Kalı~ <Coolid., ile p 
rilomiialm:' vo M. Mettou ve }1 
1'dloe Jle .mOIQkeııtta bu· 
ltaamtit1ardır . aıo • CiT:._= 

~ 46 : flllcan için eaplama ve somUD BLı 111Ü~attaD .IQm:a Jtf. 
' ~ ~ea fmcaa }ıeıneden telgıraf telı KelloJ riyaseti cümhur sara· 

' oldlltıı .. ~ ~, ~: için balack :;: :lif edil• fty.W tali yına gitmtıttr. MOtahusıs1ar 
~ 6 ş.ı,..'°taritre~e w.:-ıif ~..,ba -' 14 ve l·Skt.eı· .euma geceli •apura Nk6p ..... 

~ eılu . .... . . olıJıların yevm ve n ı --1.1-...ı-
d-· •oetuıdea ıtallD& talip ~ çWU-• 
-.ıa lllUaJllt umi110DWI& 

Anadolu "Riaan 4aı:reıınderr: 
ü kildar·&ykoz a.e* Wiki ba· 
sebile hedmile , eniden :> apılan 
Anad9lu H.iaarıiıda J(Prf et, .-:ad· 
desiade Esit be ve ait matbu hi· 
nasının ikmali ne..kı81 vuz ~ir 
lira sekiz kuruştan ibaret ba· 
hıQIJl.&lw ol-.sıu 1 ro ııuı~ 
•.}• vaz ileillm ke)'fhet olun· 
muş olduKtı hald~ 1'lip zuhur 
ey lemediğinden Şubabn6ıncı~r
şanba gunU saat 14 te L,ıa~ 
edileceği taliplerine ilin olunur. 
8 e~oğl~ dairesinden: Hukö~. 

de Kiremitçi Abınet çelebı 
mahallesinde Çöp ~i toka· 
gında Kalafatçı Sadık ustanın 
tahtı tasarrufuncla bulunan 17 

•. lu Kalafat mthallindeki Kı· 
zaklar...ilü -~s~ .-.. 
vuz ve mururu uburu iM ip 
eylemekte oım.-a ve ealıaihi
nin bulul1Ql&IDA81D8 binaen teb
ligatı kanuniye makamına ka· 
im olmak üstl'8 tariJü illadan 
itibaren on beı gttn zarfında 
tecavuz refedilmedifi tak.tirde 
belediyece çektirilerek me1Jrifi 
vakıanın ~elen tabail odi· 
leceli ilin olunur • 

Ş ebremanetindea: F.dime ka· 
pı c:add-- 110,64 met· 

ro murabbaıadan 116 harita 
nwaaralı emaıaet malı afta pa· 
zarlıkla aatıl""ktır. Taliplerin 
4 Şubat 929 paarteaİ gUnU M&t 

on beıe kadar levQU'1 müdür· 
liJtüne gelmeleri. 

Ş ebre nanetin4en: (~galoğlu 
civannda icra e~ilmekte 

Wu Jr.analir.aeŞOD ameli.HU d • 
layıaile: ~de GUJL"1thane 
sokajile Jrao Sefarethaıı-.indeo· 
ŞengUl hanıaınıoa kadar Y'«e ba· 
tan caddesi ve G4aloğ1ı- B""ma· 
mı ittisatinı8eki yan ııokak ve 
ker.a ~ Çelme ....dtle&en 1 
Şubat 929 Mrilüadn itdıKerı 
vetaıiti 8*liier kaprJa o~ --qw. 
F atib dııııiıei .belediyesinden : 

Top kapıdan Yedi kuleye 
kadar imtidat eden cadde tıze· 
r.inde mUnhediın divar aokamnn 
.-.ır u aab• MWtrJ• ~J le· 
-eden ,._,. UnUPDUP 19 
... ......- &ediMD 15 
.ua aaıfıpda ~ 1114-
lıuıı olma)~ ellı.abma teblipt 
.lllllkauıında jllD olunur. 

gelen Ingili.Z tayareleri Peş.averdt
yolcularını çıkarıyor ... 

• 

Afganistan hadisatının zuhuru üzerine lngiliz eak.ri 
tayareleri Kabildeki lngilizleri ve diğer ecnebileri ıııü.ı.
madiyen Hindistana taşıyor. Bu işe tahsis olunan tayare
ler on beş tanedir. Bunlardan biri lıktan eelholunan w 
yirmi üç askeri bütün esliha ve ağırlığıle nakleden Vikı.. 
ya sistemi bir tayaredir. Bu tayare Bagdatta iken Kabile 
gitmek için. emir almıştır. Ağır tayare iiç gün içinde lnki; 
lranı, Bahri muhiti Hindiyi, Blucistanı., Afganıitanı hatta 
başa katedip Kahile ve oradan lngiliz sefirinin zevteesl ve 
diğer ecnebileri alip Peşavere gelmiştir. lngiliz tayareleritı· 
den biri Afganistan ye~liği kurşundan dolayı sakatJauarak 
orada kalııuş ve d · J'~~;r~ de huna yardım için orayagitıni§tlr~ 

Eti ha muhadenet ve taavibı cemiyetinden ı 

1929 Kışlık etihha balosu 
7 Şubat Perşenbe günü ak,amı 

Perapalas salonlarında verileeeld.ir • 

Orman ve erazü vakfiye 
müdürlügünden: 

Ş ehıenuuıetinden: K~. Ci
ğerci, Jerber, Kabveqi, ~bi 

'bevu ,1oaı1ek ~' .,n ve yahut 
ölllU1'. takaD. esnaf bu göpdek YC 

önlük ile ve ıt.ıann'klı'lar ~· 
& ~ık.lan lttr.t'etle tıa&de 
Mbk, .e _,.._._. ,... Çubukluda ı;a!i muiıe malıaUerile kır kahveciliti üç sene müd 
..Ww. Lo._...'-daa " tair .,. foera. v nleceltı ·r. 

AGa ff uGAZll 
lllfZISSIBBASI itfl 

.bu .. a.; ~il .ı.-: ... ~i 
s- ,.........- -.,,- MDııayedeisı Şuba'.ın yirMi ye,inci Çarıanba günu saat on beıe 

.-ı11t'lil• __. 11e -.. du-. 11 
·-.ı.._._ >Ve ... ,._,.-...... --

.:.ı.; Jliılı .... Jbıılukl.rile g'eltp olanlıtlrvı bfaıtblll ~ müdllri) et nde orman w eraı 
p ..- _a.:ı: ·- -~-ulan °ta9.1.,_..rlel" • idoreline tnllrGCf.KllMln• 
~ ı;.ı.iire talimatıaame- * * ııiniu 1'52 inci maddetüıe 1mo Beyfwzda metrak feabristan mahallindeki ıhlamur ve ltarg, a/aç· 

11 edilen tı.lldüi me.at llh· · · b · t'n•a ~ b'QQ' 
1 

-... tan imal edüecelt. ytJz yırmı ır metro mikap ga"} ri mamıll /tereıte 
~ .-uma .IMIWiye,. .... ıle .f>ef ylJz elli ft1lei ltalap •atılacaktır. 
a.Wk ........... .___ MJJ..,.IMi ş.ball1ı ~ yedinci Çarıanba pil .saat on 6e,e 

.ım-~~~ 
i1'D alım•]- T..;, olanlaran l1tanbul &luı,f miidiiriyeıinde orlllOlı w u<Jli itUa·'ı .. ___ ._ __ .. ıl l'UİM m.ftocGGt ...ı.n 

VALDA 
ftrr~pW ....... ... -...... ._. .... ......,... 

tab ... 

VAı.o• 

·- .... ,.. u.'............... 



seyri sefain 
Antalya postası 

(ANAFARTA) 'apurtı 3 p 
l O da Galata nhtımmdruı harek 
tle, lzmir, KUilük Bodrum, Rod 
06, Fethiye Finike \ntalya) ı: 
gidecek. Te d&ıii!'f P mPzJcfır ic:k<'. 
lelerle beraber Andifli Kal nn: 
Sokız, Çanakkale, Gelihonyn u~ 
rayarktir. 

Trabzon birinci 
postası 

( ~İTPAŞA) ,,.puru 4 şubat 
Pazartesi 12 de Galata rıhtımın 
laa banketle lnl"hohı. S:ım· 
~un, Gireaon. Trabzon. Rize, H 
paye gidecek -.e dönuşte Pa 
iablesiyle Rize. Surmcne, Trab 
ıon, T"ırebola Gireson. Ordu, Un 
ye, Samsun, İnebolu, Zongulda~ 
uğrayacaktır. Hareket gunu } ıl, 

Kabul ııluohmz. 

nan. 
Muhtelif eb'atta 4 ha

lem evrakı matbua pazarlık 
sureti le tabbettirilecektir . 
Taliplerin 4- Şubat - 929 t.ı· 
ti.hinde saat 16 da le'\·azım 
mudurltt~e muracaatları. 

S ~ Ahmet aulb hukuk icrasın· 
4Jan: Bir deyni ma'.hk.ümin bihir 

t~.Jd iltifaaı zımnında tabu bac.z 

.:ıy.nıp ftınıhtu mukarrer olan 2 11\!.e• 

f mık.lr koltufu ve 4 adet aynanın 

'ıuı.tm doku.ıwıcu cumartesi gUnl 

aaat ıs te Galatada doıru yolda Okçı 

Mua mahalleainde 4-8 numaralı Yusuf 

Zıya beyin perllkar duk!i.nı önilndı 

bilmttr.ayede fliruht olunacağuıdaı 

l·evm ve vah mezkQrda talip olnnlartr 

memuruna mUracaatlan illin slunur. 

B eyoğlu ilçüncil ıulu hukuk ha· 
:kimliğinden: Osmanlı Bankas 

ALTINCI 
1.ci keşide 

ELER: 

MÜKAFAT: 

11 
BÜY(JI( 
Şubattadır 
Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DİKKAT EDllYİZ: 
Bu seneki Tayyare 

zenginidir: Çünki : 
piyankosu şimdıye kadarkilerin 

1- 10.000 Lira ve clalıa yukarı biiyiik ikramiyeler 
sene yalnız "3._ tane idi. Bu sene "5,,tir. lsubet ihtimali 
67 artnııştır. 

2- UMUM iKRAl\IİYE ADEDİ: geçen seneki ke~iclclerde 
yalnız "2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum i:sabet 
ihtimali Çle tanı: yüz.~e .f'5 (yani iki nıisli) artıuıstır. 

3-PIY ANl o 'Y uzı.:. 1DE1 ZENGL OL~ LARIN ADEDİ BU 
SENE GEÇEN SENEı İı TA!\f İJ(İ MİSLİNE ÇIKAC KTIR. 

Tüi-kiye iş Bankası 
Sernıayesi: Tediye edilıniş 

4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

Ankara 
lstanbul 
Bursa 

Adana 
Trapuzon 
Balıkesir 

Ayvalık 

ZonğuMak 

Kav seri 
Mersin lzmir Gireson 

Samsun Edermit 
Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

. Merkezi 
Amstedram 

Gnlatada kara~öy hani duir i 
mahsucııdn telefon Beyoğlu 

3711-5 1<tnmbulda bahçe knpu 

dördüncU \"akif han telefon 
lsıamhul 5G9 hernevi Banka 
muıımelôtı Ye emniyet kasaltirt 

icarı 

••eo ••••••••••••••••••• • • ! Selanik Bankasi : 
• • • • o • o • 

Tarihi t~esisi 1888 
Sermayesi 30.000.000 Frank 
Tenınmen t'ediye edilmi§ 
l\lerl ezi idaresi Istanbul 

telefon beyop:lu : 
40i0, 4071, 4072, 4073, 40i4 

Istambul 2381, 2832 
Ttirkiyedeki §Ubeleri 

lzlnir, Samsun. Adana, Mersin 

Duyçe Oryant Bank ı l H k.Dkodktoır h . 
, , • • , • • 1 nse n cı ın ar a tanesı 
l nrıhı tc sısı 1322 ı \ 1 Cilt ve l'ircnrr H k. · 

Merkezi idare Bf'rl ;.ı cı1 c ımı 

Ttlrforı n"vo;Jıı 2r ''8·98.J.,9b..~ 1 Cevat Kerı·ııı 
n• isıufıul :!81 '.l'' ı 

Banka muanıelatı 
' e kasalar icarı 

.Tlirbe de Eski Hilali ahmeı 
binası. Tel: lstam. 2622 ıarafmd.an Beyoğlunda 7.ambıık so 

hğuıda A. Kostayan efendi aleyhi 

~.d·~:Em::=::::.:~:~: :~:~<-·:«A~:·ii(T·:··:···HAirYtt! ... ·HA1{-(·tr:··:·:;· Vakıf akar Zar 

Bu akşa11ı 
Darilbedayide : Za'.fer Sarb# 

Napt ~de 

: Volga... Voli• 
ı Ling Çangill 

Melekte ı Kibna 

Majlkte : Milletin R~ 

Avi Sluemada : Kutup Factati 

Alemdarda : Faklond ı>eoll 
rcbnl 

: Serenat -ve 
bahası ve ~t.4' 

DEVLE 
Matbaas 
miidtlrlüğönd 
BÜYÜK TÜ 

LÜGATI 
Ik.inci cildi çı\; 

Büyük kıt'ada 982 sB 

Uiiellifi; Hüseyin kaztr.'ı 
.Mücellet olarak jiaıı: 

liradır 

Edebi kıraat 
nümuneleri 

)lüellifi: Halit f 
bey 

~ 

Lise ı·e ortamektepleriıı Ilı 
cü ve muallim mektebirıifJ 
düncü smıflanna 

liçüncli cildin 2 inci 
Yeni yazılarla çıktı. 
Fiatı: 20 kuru§ 

Elektrik makineleri~ le lıt 
u~u, idrar cl:ırlığı. prostııt. 

ktidnr, 'c belge,•şckliği se~ 
cilt ile füengi) i n~mız teda\'İ 
Karnkö} de Börckci fınnı sı 

leyhUıikame~hının meçhuliycti has 
hile bir mab mUddctle ilanen .,·ak 

olan tebligata ragmcn miiddeüıle~ 
mahkemeye gelmediğinden gıyaben 1•. ra. ı•ıvnı·ıoda Soful:ırda Şeftalı Olttı~ındıı 8 No. lınne Akııaru lıı)arc phanko şubesin n uzerı0 

ienı ve ikmal kılınan muh:ıkemc <'narında omç J!azi mahnllesinde Köprülu sok:ır•ındn 11 No h:ıne d l . ba t Cib~lid,. Sifrikoz ma'ınllesindc i~kl"le cadd ~inrl; 9 No. odıı . o ~ ı ,.e n? o \ C terkoc: ,e 
ııcticcsinde muddei aleyhın mUddei· •• Bc. ,ıktı: .. tıı \npur iskelesinde tuolı ı;ıoJ · a:'fındn 2 4 (ı 8 "' k 1 tesıcıatınt hııvı h:ıne kıralıkUt· 

b 1 
. ~ [• tf • } •k l t" ·ı d e ' ' • l, •'

0
• uınmeyc a· 

nin iddiaruu ikl'ar ... e ka u ctmı~ ••• ayı ı arı ,. a e ı •!~ nı e erunundu a1ı ap , e kargir barnkalnr. I ıanbuı Kadastro malıkeıllt.5 
ad olunduğu cihellcmcblag1 müddea •+• BU AJi'ETE t ARŞI SlZİ TElVIİN EDECEK Tİl{. Dııla~:ı .muharrer emlak kiraya \crilcceğinde §ubatın Jıirinci gü· Şeyh ~1ehmet Ge\'lani ın~wı 
on liranın meaarif mabakim ile bir· ~i• ~ıı~dcn ) mn.: Uçılncıl cuı~~rlt ! iiuml a ıt on dort buçuğ.ı kadar mu· de Şapct Hanı ve ~U~enıilatı • 
li~te müddei • aleyhden biltahııi- •ı• T~rkiye için ac~n1u ve depoziterleri .\ ~l '" k? .ııı. ;ıı~tıır t. plrrın : f'\ ın ' " :ııı• me2J..ür" ı,nd ır şartnn· Mu.stafnmn icarei ,·ahideli cvıJ 
mUddei ... e itasına ve hitamt muka\e· • •B Ü U R A B J R A D E R LE R VE Ş ÜRE V. AS J 'TI"nın ~ıırPtını a ımı, H' teminatı mıl\ .1J.. \at" ita ed 'rek mt11ıı, <'deyi' iş· olduğu halde bir suretle senet 

J .ı. . ..J . ~ N •; r~k etmek üm• ı .. ıaı!hııl e\l,nf 1'1'.Jdı rh r:tind C' \nkıf nl,nrl~r mlldur. eı:Mi tasarrufl:mnıı geçirenler . 
leye mebni mecur Kasanın tahli) C· ~ • •J U"ıtnc murrıra •!arı. ~ vsııf \ e mi\ ~t e ı ti L l·k ı ı 1 · tll ~ • 1t'. ~ .,. • 0 ~ • ~ • + 0 ~ {;> • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • ~ " • • nı a r.rı ııa • 111< n nuı ıımat a mak rında Isınnbııl Evknf müdUtı\' 
ıine S. kanunuevel 1928 taribind. ı ••':f•••r,>+••+••.•••., +••~••+••<1••6~•~••<>• "<;•••• ••<••.~•.;.••.•• ••+•"•••+••.•• '°••••·•~••.••.•• .... •~ .... ••.•• ...... "- lO'.:++ .... •• • t• 'eııleT müın' cdt' oda ına mürnr:ıııt ede k · '- · b'l" ı . . . . • . . • , ., . . "." '": ...,. ~·~ "':" ----- r ıcra r:ıporı..ırını gore ı ır er. lınd:ın cnctlerının 1ptalilc ıuı\' 
kabil temyiz olmak lızcrc gı) abPı 1 anlıul ıcra daırcqındc n: Be; o · B o u ı "'1.ındl <:ıı 1 1ı h ·1 uk h .•. ' f stanbul ıcro ılnırc~ınderı: ~ııadı}e<le Evk f ta hih" h kktndD> 

Sul mnh
" hında Kuloğlu mnlınllt' inin A.~ ' k ''-iı df'n: O m:ınlı &ı.ka.sı·/ Ba~d:ıt cad<le:.inde 127 nwıınralı v k f ı ı a ndnmına b: ı Ta ta •Ad' 

karar verildijti hukuk u ... 1 a ı a z-ar ar o unıın a'li aıa ınaen a 'U' 
kemck:rj kanununun 407 inci mad· h:ını.ımı sokağında atik 18 ~o tal· tıırı:ıf. J. o Jk. oğlumla ca1frl i hebirdcj hanede mukim iken elye\m ikaınetga· ~ el ıra mo~ danında Knrdaliride (l 
aeai mucibınce Hlincn ihbar olunur' tınQa dukkünı lıulunan ah~ap han• \ pa"u hu nJ:ı mu ime.madam ..E meçhul Şdfur Hn)riHasaıı efendi}ı.:: Mustafa \I' Lutfu Br~ler ile Şt 

ultaıı Ah lh b. . . h k ~ rubu his esi Agop Ar~ak ef. nin uhde 1-..ardof aledıine bir a<let kasanın Beyoğlu ikinci klitılıindlıniu -tMn)ı m • • d . , l ", v • • d hn~ında Feyziye caddesinde v; s __ ,_.__ n:edt su Hudırıncıd" Ub\\ oinde olup Dirohi h. mın \'ari.c:lerınc 1 ı· . . beJ l' . l 27 tarih ve 8554 numaralı senedile u ur ugun en· Deniş. zade Ali "e Bu:ınkada~: ..... wıuıa.cmesm en: aver ı ey ta ı t}e"ı \C e ı ıcrAnın ta ı~ı. • caddesınde (11) No. madam JPJI' · 

1 
fı d ... 

1 
.. 
1 

d t 
1 

<ld · d borcun•J vermedij;indPn do'a ı ıhnk • LiMar B. Hova.rt girketiııc Je; ııiuiz il' 
ara ın an 16..,.. a a opCl ar cı:ı esın " ~eli}esinin icn;c:hçUııOOgun mUddct hakkında ikame olurum dava Uzerin< ola 311 lı . . <l Bahçe kapuda tramvay caddeçinde kain taş hanın oda ba~ilık :\forsina Sunbul oğlu \e ~ar 
Kemaııkct kara Mustafa paşa maba ' " . . n ranın tes' ıyesı ııınnın L ., k h • '[" x· . a· . d · ~ - Y ki mselcr iliinen uki tabh'ğnt 

le tnUzaHdcye koıınıu~ur. lluuudt. • lıJıll'ı alc. hın ıknmctgü. ı.ıın me~hc· teblıgı muktezi ilıbıırname ikametoa. e .a ıecı lı;L ıc ~e ı parı,sa an zb<ıret dakkun ıe cameklin. . ·~ la (26 kii o~' 
lesinde atik 124 cedit 114, 116 numıı· • p ~ 

1 
~ Bahçe kapuda lıamidiye caddesinde 23 25 ıY diikk- "fı h t mıın~Jcıı 0 

n • nuo J:1' 

ı ı d 
Tarık 'e anıı' otun ~. Zaıı ...,.ı.o 11 ıı~ etı ha bile bir a; mluldetle ılünco hınızın meçhul bulunnwı dola\ ısıl ? d . . h '·->I d 35 39 

i\r . · • an. ıt a mu ıa rihinde m:ıhkcmeve "ehnew 
ro u dtıkk.inda Manniğin ev n ı ve • . 

1 
A • • • • • aşa a ~ enı arı SOl«l1;ln a · 1 • dlikkOn. Çakma/trılarda ı•alde ı b. ı b · "b ı:.eıll 

diğer uladı ile Okar efendi aleyhine şanın L:ılıçesi H I sp ... zın ~nnesJ t \.ıhı olıın tehi gnta ragıne ı mlıcldci:ıl ılıınen teblığıne karar ven lnıı§tır. fıam üst katında 39 ı•e 38 numarcıb odal ·z t } dk. b h en ıtta ep gıya en mu ıı ~ nıalıdut , t.z otuı ar .n ımızıde .. ı T ·ı · ·ıarıd b b" d G d ar ı e a ıtın a ı mat a · cen anı kıırarlaşttrılmıcı olnıal> 
ikame olunan izalci "uyu davasmır • - ıh m lı~rme)e gelmediğinden. gı)n antı ı anıtı :ıren ıray:wrım n e ikpawda camii şerif sokağında 65 N dıkkti. F d bd' l k 1 (18'~1 9'Z} 

,. sen )Cdı or~ııı tııhtındu dul l ııın olaı ~2S.13lr k- "b· d'l , ·ı b h l . . rı. ener e a z ou ın eme o an ·ı> urt· 
c:eryan eden muhakemesinde mudde" b k . b b cd 11 • ""t • ra ve ikmııl kılınan muhakem . ;:, . atı ın 1 1:1°a. ~umara~ı t s~ aşı ma ~ lesınde ~at11! tahtında 4 R deük~a. Pa a bahçe~inde .eai caat ouııç buçukta Kııdast!° 
aleyhi.maya tastir kılınan daYeti) odt hane . mUte n - ı ıb' a ç ır: · 1 :...f ~ c rnrle ınuıldeia h muJdeinıı daırcye muracatla de, nı bılrıza tesn e ç nar caddesınde 19 /\. dukkan. Saray bumunda taphane camisı kcmeşine gelmedik.letı ve .,cPJ 
...J.. dd • ....._,_ latı hır dukknn ır nntıre ıkı • . . ve)a kwıuneıı §n)ıılll kııhul bir itirıı. arkasında Jurun ve mÜ§temılatı. zunde:rmeclikleri •Akdır' de o 
wl1 cı aleyhimanın ıknmetg~u.wr k k b 1 d J B l da .... bul ld . . . halD. beş oda bir mutfak \e b • .ı<lıasını ' · rar \e ·a u etmı~ a . erme) an etmediğiniz taJ..·tlrd~ kakkı· ali muharrer emlak kiraya tıerilecelfind~n Kanunusaninin kıınun mucibince munıııek ıf 
meç o uğu mUbaşın 'e he>ct' . . .,
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, olundu6u cihttıle meblağ müddea nııda muaınclei kanuni) eye tevessu. on dlJrdüncii glİniinden Şubatın alımciçar~anba gıi ıü al a·· cııih Wn ol 

ihtivarlycsi tarafından ynzılan :ıtre"rtı c;e gomülil bır kliıftl me,cut J ı . . . . b . .. 'i r sa mı ort ı.:ı u unur. 
• • •• . . .. . ırmi s kiz liranın mesarifm uhakeme olunacağı malum ve bırınci ıbbar· u~·zığa kadar muzayedcye konulmu~tur. taliplerin mezkur saate ka· ------

hattan anlaıılmıı ve her mucıp taleı: fok uz vUz otuz lırn kt, ınt•tı mlthnınını· · d rt · · · [ k · • . . • ile birlikte rnilddi:ıle) hden bittah · ı nnme makamına kaım olmak tızrc ar §a namenın suretını a ma 1'e temınatz muvakkaıa ita ederek 
on gUn mUddetle ılii.nen teplıgat ıc.n· neli mUhtncı tamir maa dw•ktin ah, p . . . sı !111.n olunur. müzayedeye iştirak etmek ü:::re Vakıf akarlar müdürlübürıe mıiracuat· 
sınrı kanı verilmiı olmakla muhnke anenin rubu hi se inin i~tir ıııa tolif muaeı;. e ıtasınn ve hıtam mukaveleye b 1 "1ah . A ı· B . ları ilan olunur, . 1 sıan u " kemeı s ıye eşm· 
me11i 23 ınbat 929 çnrşnnba gUnU olanlnr ve daha ziynde ıuıılunuıt nl· mebnı mecurun kasanın tahliye ine ci Hukuk daire inden: İstanbul -------------------------

aaat OD beee tayin kıluım~ş olmn11ln mak iete)enler hisseye musıp kimet 8 Kiinunuevel 928 tarihinde kabi. Evkaf MudUriyetinin Bahçekapıaında lzmir Belediyesi Rivasetindeıı : 
yevm ve saatı mezkllrda bılz.at p:clmc~ • ı ,, · b k ş ·b f b Ge ·lA • ah il · d · • J . • . mulıammines!uin yUzdc ouu nisbctin. tem~ ız o ma... uzre gıya en arar C) e met ' anı m a esın e lzmır 11elumde pıız.arlıkla çok ıniktnrda Arnavut ,.e parke kal 
diği veya tarafından musaddak hır . . . · Bal k E · ,. u dd · d (10) d · t ıl - d li 1 İ . . . . de e. ıık c:ını ve 927-3360 dos)a venldıbrı hukuk usul muhakemeleri 1 pazarı mınun ca esın e ırım yap ır acag1n an ta P o an ustalann hemen zmir Belediye".foe 
Yekil gtsndermediğı taktirde mnhakel 1 1 Çil- • • • No. dUkklinda Şamlı Hacı Mustafa· mUracaatlan ilan olunur. 
menin gıyaben rUyet edileceği tebli~ numarastnı mltc:tashıben mu111yede şu· knnununun 409 uncu maddeQı mucı " d' 1 hi • 1 d' . f li ~ eıen ı a ey ne ıkame ey e iğı uzu G } h · ı 
makamına kaim olmak tızere ilan besine mUracaat eımeleri ,.c 7.3.92~ ıJinee iliincn ihbnr olunur. i~gal davnsından dolayı daveti muta· a ata sa } 
olunur. tarihinde saat on bc\>e kadar ilınlei zammen tastir kılınan davetiye mu· 

'B irinci be>·oglu sulh mahkemesin· eneliyı-.si icra kılınacı:ıgı illin olunur. T a~ar~ Piyanko mUdnriyetinde.: maileyhin ikametgahına gönderilmiş 
den: Edvar vekili Mehmet ali t:zennde• şube memuru HUseyın isede kendisi yedi sene mukaddem 

sıhhiye 

merkezinden: 
1 stanbul UçflncU hukuk mahke· H ad · . 1 1 b" b'l b h 11" --'-"' d k ak bey taraftndan htanbulda asma altında . d . F 
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• usnu• resı ) 821 1 0 nn ır 1 et U· ma a ı mı;-~ur an çı ar elyevm HaydD.r paşa emrazt istilaiye hastahanesinin 28 lmlem l'rzakr mUtcııevvi.ıı ile 

me ın en, ıruz wı:;a a num.ı 1 Ud. . . . . .1 • . 'k t Ah hul lduğ h 1 ·anılı hanında mukim Mi§el aleyhin . . . . unup m Urıyetımıze getm mı~tır. 1 ame ga mı~ • meç 0 
• u ma • 115 ka em eczayi tıbbiyesi aleni münakasa sure-tile mubayaa edileceğinden 

iknme olunan matlubat dtı\aSt icra ralı Ap. mukıme Mm. Harıklıanın BI") Snbilıiuin muduritimizc ınurııcaat eyle· keme mU~~~ıyle ~ballesı fohtar )e~i m~n~k~sn 17 ~ubat. 929 tarihine müsadif pauır gllnU saat 18 olnrak 
kılman muıbak~mesi neticesinde 
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oğlunda Hristnki pasajındıı ipekçi cıw<:i. ·.-c Heyelı ihtıyariyesı tarafındau zah. tespıt edilmıgtır. Taliplcrın Gnı1name ,.e listeleri nlmnk lizere her gUn ınez· 
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k triıh h 

1 
rı davetiye) e ) azılaıı şerhten anla· knr ha tahane idare memurluğuna vr munakasa gUnlı de Galatada Karo mus· 

ımnın maatazmınat ve ticretı ,·ekwcı ıken e ye'<m ı amc6 M t meç u O· - , • . . . . . şılmı~ ve bermucibi talep (18-Mart· lafa ptı§a sokağında Galııta sahili ııhhiyt> merkezi masarif komisvouuua 
tı:hsılıne dair v~en kararın ikamet· Iıın zevci Yorgi Yanııknridi aleyhin· J s~anbul .ıç~~ _daıresınden: Bir Jcy- 929 .b. d'f . . .. müracaatları ilin olunur. • 
ı-;ııhmın meçhnliyetine ltinaen iliinına d . bo d . .

1 
. nın temınıısüfası zımnında mahcuz ) tan ıne ınilsa 1 pa.ıarte 1 

gunil ----:---~------~~~-----------
clu ~anma nvruıının ıcrnn ta ı· · saat ondörtte yevm · tahkik t ta · A ı t ı k ı A ı 

knrar verilmiş olduğundan tebliğ ma· . . . flırulıtu mukarrer 50 re .. sağmal. ko· . ı . a yın ce e sa 1 
1. k . l k Ü ·ı~ l k.ıkat 14 şubat 1929 pcr en he gılnlı ·1 "k" • k 6 b t 929 edilerek bu . bapta yenıden tastir ı eın a {. 
"amına aım o nın zre ı un o unur. ;>un ı e ı ·ı res ıne · şu :ı 
------------- saat on birde icrtı-ı mukarrer ol· tarihine müsadif çar~anba gUnU saat kılınan davetiye Mahitem~ divanba A fy d k I 

F atıh sulh icrtl!lınd:ın: Bir de,·nin maklıı ) evmi mczklirdn Lizzat. "t'l· 10 d F 'bd t d b'lnı nesinde • tilik kılınmı§ oldu~ıından • yaso a a ain Ahmet Abut efendi konağı büyü ' 
"fi .L • ~ ıı •atı e n pazarın a ı Ü· ,J.. "'-·.l M h ·h ·ı d k tfi'lmı ıstı n ı zımmnwı mahcuz . . d . . . . yevm ve va..u mezl'vı"'e ilikeme- a çesı e yanındaki Alemdar sineması \'e arkasın a ·i 
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b mcııı \e~n \Ckıl gon Pnnesı akııı za)edC furuht eclıleceğinden talip d h b ıl . 1 k ird .ı a \ ı ,, u a . ınm e azır l unmaaı aksı a t e hiık • b' .. . · f 
b

. d ta\,dirde muhakemenin gi) nhen icra olıİnlartn , evm ve vaktı mezkurda k d b 1 • 1 kebır arsa ırden ve ya ayrı acele Ye musaıt iatla 
ıı on ır c • ın a gıya en muanıe e ıcra o una· 

, 
1 
ııırr olunacagı ılüo olunur. memurunn mUracantları illin olunıır.lcalh ilan olunur. ı::atılıktır. Evin içindekilere müracaat olunması. 

Aboııe , 
ve ilan tarif e:l 
Abone ücrctietİ 

C.t 
~ç ayltk, ~hı ııı\l~ • .., ı" 

Dahıl: 5 9 s3 
Hari~çin: q 16 
~dreq tebdilı iç.n 15 kurll' 
rlcrilmelı. , 

Ilfin ücretletl 
Tek stıtunda 

Altıncı snyfnda 
Beşinci 
Dordüncu • 
U~üncıı 
Ikin<'ı 
Banlta ve nıue~ e-:ıtı ıı1 

ilanları hussusi tarife~ r t ı. 
Ticaret mtidUriyctinin ;it 
rin tescili hakkındaki il~~ 
katibi adillikler ,c anonııı1 
ketler iliinlart, santimi otıl• 

D . . r ı 
ruştur. e\'aır Ye müc ·t 
mive ilünlan, Türle ınck 
ve, asarı mUnte§ire nanlııl'' 
tiıni yirmi kuruı:ıtur. 


