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P erşenbe günü! 

'

\ r11>ES'TEL, J!'.\T: ı19; iTE 
·1L ' '-' 11'ELCR. lST: IK.DAM TA R 1 H 1 : 1894-

iKDAM, 7 Şubat Perşenbe gününden itibaren, 500 kariine taktim 
edeceği ramazan hayranıı hediyeleri kuponlarını neşre başlayor! 

~fganistanda son vaziyet Qf!S' , 

llıanullah Kahili 
ihata etti. Baha 

akinin hali haraptır'· 

Y uı1anlılarla 
nıüzakeı~at! 

Şiındid e muzakere
nin Atinaya nakli 

havadisi çıktı 
Ankaradn iki aydan l.ıeri JeHını eJen 

mUbDdcl~ mUz.:ıkerntı. Yunan murnh c:ları

nın mcuuu bnh" mc:;ail hakkında hilkCi· 

_. Sofya sefiriıniziıı krala ziyafeti ~.., 

Bulgar kralı Boris,Türkiye 
ve Gazi hazretleri hakl(111-
da parlak bir nutuk söy1edi 

Fırtına ve kar dün 
de devanı etti! 

• 
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ISOFYADAN 
MEKTUP 

.. 

Y ni bir ittifaki murabba teş· 
kil edilirse hunun gayelerjnden 
baılıcasınm neden ibaret olacağı 
fU ıruretle anlaşila bilir zan ederin 
T Iya - MaC'ar münac:abatına çok 
eamimidir. 

Böyle bir ittifaka Macari tanda 
~reJ'Be o zaman ittifakı muham
u:ıes teşekkül edrr. 

Böyle bir ittifak grupunun te· 
ekkOlü için en muhim mani Tür

kiye-Yunan müna ebatmın bu gün· 
kü \'aziyetidir. 

Italya hariciye müst~nrı M. 
Grandinin Atinaya yaptığı seyahat 
peticesinde bu münaseuntta hemen 
bir alalı husulü beklenemezdi. 

İtalya siyasi mahafilinin Tıir
kiye • Yunanistan mfü.akeratının 
aeticesinedair Plycvm daha ihti
yıtlc r bulunmaktadırlar. ltal) a 
gaıete inin haber verdiği ittifaki 
murabbain teşkil edilebilmesi 
io{n evvela bu maniin inıf c,;i la
ıımdır. Bulgaristan • Yunani tan 
arasında da halli icap eden bir ta· 
kım işler vardır. 

Böyle bir ittifaki murabba İn
giltere hükumetince ııe sureti<" 
telakki edilecektır. Bu hususta hir 

Taşra 

Aşk rb nları 
KEI\ ALE:niN ŞÜKRÜ 

Daha hafif ve ancak işidilebi- · gibi uzun bir zaman zarfında o, 
• lecek surette ilave etti : bu namussuzluğunun cezasını ac-

- Çünkü bu, 2rtık şimdi ve aba pek acı suı·ette çekmemi§ 
şimdiden sonra kabildir. mi idi? 

irfan derin bir diişünceye da· Bir günlük, bir anlık muvakkat 
ldı. Süheylanın hayatında esrare- cinnetinin hisabını acaba göz ya
ngiz gördüğü bir çok noktalar, şJan ile ödememiş mi idi ? 
söylenmeyen, söylenmek istenil- Güzel... hem de çok güzeldi. 
meyen bakikntlar bulunduğuna Bu gün asri hayat çerçevesi 
emindi. içinde revaç bulan bin bir çeşit 

Bu bakikatlar acaba nelerdi ? ahlaksızlık cereyanına kendini at
Genç ressam bir az evel Sil- mış olsa idi, pek ala müreffeh 

heylaya karşı almış olduğu sert bir hayat yaşayabilirdi. 
tavurdan, haşin hareketten nn· kocasını sebepsiz terkedip ka· 
dim oldu. çan bir kadından bu suretle ha-

Süheyfanm kocasım terkedip reket hiç te beklenmez değildi. 
gitmes· ile yaptığı hareketi, hiç 1 Böyle olduğu halde ve SUhe
şüph iz bir alçaklık, bir namus- yla pek :ziyade evdiği izzeti nefs 
ıu:zhıktu. j ve gurur hislerine rağnıen hit· 

FW:.. ~ ara.uan geçen iki sen~ metd.ı..ğe rıızı olmuş, kendisini 

sefahat uçummuna atmamıştı. 
Bu vaziyet genç kadının lehi· 

ne kaydedilebilecek bir hadise 
değil midir. 

Süheyla hizmetcilik etsin!. 
İmkansız görunen bu hal işte 
vakıdi ve kamuranın :zevcesi her 
hangi bir düşüncesizlik saiki ile 
sukuta doğru yürürken daha ilk 
adımını atar atmaz nadim olmuş, 
bu yoldan geri dönmüş, vücudünü 
satarak geçireceği muvakat zev
kli anlara bedel ruhunu ve izze
ti nefsini ezerek hizmetciliğe kat
lanmıştı. 

Genç kadın bu var.iyeti ile 
te'in ve tahkire değil, ta:tir ve 
teşvike layıktır. 

irfan işte böyle du,unüyor, 
Süheylaya söylediği acı sözlere 
pişman oluyordu. 

Genç kadının hala ayakta du
rduğunu, gerek yorgunluk gere· 
kse tee~silr ve heyecandan di2 
kapaklarının titrediğini ı:.nçak 

yeniıfa.ıketti. Nezaketsizliğini te· 
lafi için tatlı bir sesl oturmasını 
teklif etti. 

Süheyla manalı bir tebessüm· 
le ortadaki masanın yanında du· 
ran sandalyaya ilişti. 

lrf an da bir iskemle ç.ckerek 
yanına oturdu. Yarı ciddi, yarı 
samimi bir seda ve resmiyet oku
nan bir tavurla söze ba ladı. 

- Benden, zevcinizin sizi ka
bul edip etmeyeceğini soruyor
sunuz. Kamuranla aramda çok 
kuvvetli bir arkadaşlık rabıtası
nın mevcudiyetine rağmen onun 
vaziyefi ruhiyesini pek tabii te
mamen bilemem. Sizi eskisi gibi 
aynı kuvvet, aynı şiddetle seviyo· 
nım! Y amna gitmenizi memnu· 
niyetle karşılarım? Bunlar hak· 
kında kat'i bir şey söyleyemem. 

Belki sualinize (evet) diyebili· 
rim. Ancak, muhakkak olarak 
şu var ki eğer Knmuran sizi se· 
viyorsa ve yanına tekrar itme· 

Dizi isterse sizden evvela şamımı 
ve riyasız bir itiraf bekleyecektir. 

Ondan ayrı geçen :zamanları· 
nızın günahlarını ona temamen 
anlatmanız lazımdır, taki ned • 
metinizde hakiki olduğunuz an
laşılsın. Tekrar mUşterek hayata 
atıldığınız zaman aranızda (yalan) 
ye (şüphe) nin korkunç mevcudi
yeti bulunmasın. 

- Anlayorum irfan bey. Fa
kat bu imkansızdır. Kamurana 
kalbimde gömülü olan esrarı hiç 
bir vakıt ve asla Uşedemem ... 
söyleyemem .. 

- O halde Sühcylii haııım, 
zevcinizlc tekrar birleşmiş bile 
olsanız aranızda bu zalim şüphe 
ile ikiniz de mesut olamazsınız. 

Mamafi sizin doğru yola rücu 
etmek, namu kar hayata avdet 
eylemek arzusunda olduğunuzu 
görüyorum. Bu itibarla bana olan 
ınürac:ıatınızı rededcmeyeceğim. 
Elimden iddigi r..ador ıızin iç.in 

çalışacağım. ~ 
Vaziyetinizi ve arzularıııııı 

murana bildireceğim. J 
- Ona derhal bir telgt 

keceksini:z değilmi ? tfı 
- Hayır, Mektubu te , 

tercih ederim. Zevcinizin ~ 
hinizde bir karcr verebilıııe51, 
bu gün sizinle aramızd~ fi 
sözleri tema.men bilmesı e1 
Bu vazifeyi ise telgraf gört~ıP 

-Yani, sizin hemen bu sr 1 
zacağınız ve derhal posta)'9 , 

cağımz bir mektubun ce" 1 
almak için şöyle böyle bir 

11
_ J 

zım. Jf' 
- Evet .. en aşağı bir e.1 

lemek icap ediyor. 
- Bir ay! .. Bu ço: uııttl 

zaman, irfan bey.. - b 
Yaradılış itibariyle ço,. 6 

olan İrfan, Sühcylfuıın son 6 , 

iizerine te.;rar asabiyetine tfJ 
oldu. 

Kendini tutamadı. t 
Kaş1an gayrı ihtiy{B~e 
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Alsas deı~di ! Grip dalgası acar si! 
haklı bir noktai Alsas meselesinin Londra: 81 [A.A.J r Caip salğını yüzünden vefat 

' ınaddi llir Fransa için bir dert ec:1en1erin miktan pekdiyade art-
vvete • • maktadır. Geçen hafta zarfında 

ed
• lStınat et· olmaktan çıkınadı- Londra ile lngilterenin bll,Uk 
ık şehirleri ve Gal memleketinde 

tt d çe, ınaııasız- ğı Puankareııin sö- vefiyat 19 Kanunu sanide hitam 
lt h bulan hafta zarfındaki 173 kişi-

' OŞtur. zünden anJaşıJıyor. den 26 Kanunusanide biten haf-
-- tada 321 kişiye çıkmışhr. Yalınız 

(Gecik . • Bildapeşta, 29 [A.A] , .. Parıe. 31 (A.A) Londra için vefiyat miktarı 77 
ll nıışttr) M b' r . Meb usan meclisınee Alsas me· den 158 e çıkmıştır. 

'ıı Orduya nıen e usan mec ısı selesi hakkında bir nutul· ıöylcyen K h • S.. . 
~fiteaIIık l sup ~şhasın !ıi~a· M. Puankare Fron~anın harbin fer- a ıre- uveyş demır yolu 

UJ etmiş~r~ ~n~un ~~yıha· dasında bilhasa Al~as memur lariyle . • I~k<>nd~riy~, 1 _(A.A] 
l\.ont Çak· Millı _uıudafaa meşg'.ll olmuş olduğunu ve bu mc· Mısır htikumetı kahıre ıle Suveyı 

ederek 1\1 1 (~saky) hır nutuk murların husuEJ' bir İ7.amnameleri arasında doğru bir demiryolu hattı in· 
• il k acanstanm para ile ı k · ti' ·v • ha b ·ı.: lfatı ·~ erlerden .. _ . mevcut bulunduğunu ve kendilerine şası_na arar ve_rmı~ r. .ı enı t ~ !ıv. 
'k ~ ~Yade unıu ~ur~kkep h~ Fransa da.h~ndeki diğer memurlar· ı şehır ar~ındakı. seyahat. muddetını ~ 
~eti ask . mı 'e mcchun dan daha ıyı muamele edilmekte ,·c saattan }&lnız bır buçuk saata tenzil 
~· erıyeye ihtiyac ld · l k · d ll' ınüz k 1 0 u, mıktarlannın mütemadiyen artmakta C\" cyece tir. 

. efaJar ileri 
8

8.~~lt ~sna ında bir olduğunu beyan etmiştir. Fransa hu Yaşasıntahddtiteslihat 
L - k unı milş olan fikre ı ı k d' ıııti: ·•u.ıe te old r. memur arın maaş annı en ı para· Lo d 1 [A A] 
~iL· hıaın .. fi . u~~nn beyan et· sından vermiştir. Halbuki bu te~di· ,.. . . n .ra, · 
."~ ille 

1 
sıstemı de~ic:tim1ek tJ • t k Alın . 'di Kuvvetlı silahlarla mücehhez ve 

d' nı eketi 'k " ~ ya ıcra e me - anyaya aıt ı . 32 .1 • )'k ( D ır, li" n ı ·tidan dahilinde F ümkün l h . saatta mı sur ata ma ı orsets-
• 1ctıın8 ukunıet tahdidi teslihnt rant sa mM p okaran er şehyı ~ap- hire) kruvazörü Portsmutta denize in· 
P 

•t:ııı:ı .. k mış ır. • uan e mu tanyet d" .1 . • 
et ...... '- ın112a eratıru dik.katla b 1_,. b' k . ın mıştir. 

t b -.ıe,1e. h . areKUUDın ır aç gayrı memnunun I • kl 
e eddtu d alı hazırdaki vaziye- tahrikatı eseri olduın, .. , l"' 1 spanya ısyamnın artı .. arı 
tt e ecen-; . -L eı.. mu a "asm p . 1 [A l de,·} . b.nı ve yuı.ıut mu- serdeylemiştir. nrıs, .AJ 
ltaU~ ola etlen talıdidi tcslilıata • Lö Jurnal ğazetesi " Ciudai Real ,, 
tlııtalihan n nıukellcfiyetlcrini ifa· l\1 p k }' .Parıs, 3~·A) divanı harbinin üç büyük zabiti illtim 
ctiJl.i rı e .veııait ile eevkedilebile· .t. t · uan ·ar

1
c . ran~an!ki0• 

1
. asdın cezasına mahkOm ettiğini madritten is· 

ı>aı.:_ - "IDıt 1 . ı ıya ve anane erınc ve ı ısan a "hb d' . :.-~tanın ey emektedir. Bu. tedr' t 1 k h. . tı ar e ıvor. ldam hukmUnUn ıcra 
eı et 5iliihlanmak i6tedi(,tinc kıtsa ıJapı an :e ·tc ıneAlnay~ılt et· edilmevec~ği ve bu zabitlerin yeniden 
~ devıe~cz. lfacaristan ancak me e 0 ::fun; e{an ~e . sus da:: bir adİi mahkeme taratından muhake-

tı:ıtıaa ~rin haiz oldukları hak· um~u ~ Y~. c en b erıoe. . a .J me edilmesi muhtemel oldutru söyle· 
ltıaf.i ...... \'i hukuk istemektedir. lımakkunı111 o an kısanıbulser e tçe ıstım niyor. 
ıp ta, d'JaglGp devletler silahsız ını ve~e. t~ h umın ıı:uh~rı:e- ıı;;:;;;;m;;;mw;B~;;;;l;;;;;;;;;m;;;;;;;;:;;;i"jS;;;;;n;;;;i;;i;~~~ 

t lğetleri m··t d" ·ı·h rau umu.mıyayı er atır ettumıştır. e gratta ikdam 
ta olur ise ~ ema kı~·e; 51 a · Baş vekil umumun kendi lehcelerilc s • • 

Ct i .rnusavat 1 
t ' u. ta ur k e, bu beraber Fransızcayı da söylemekte ırp ıstıkrazı 

~ hir hake md ın.1etmJ ~ me~f • bulunan Alsaslı muallimleri medhii 
(oır e&ı , nr vazı e · ı 'klik h kk dak" ' • . tlo\ a en ahlaki k - sena etmış ve ayı a ın ı mes e es 

at ~i nazar dd~eb ~ anunı kanunların neden Alsasa ithal edime· l 
et ş etnıedikçc ma 1 dır kuvvete miş olduklarını izah ile bu kanunla· 

lh%11·eyden evelmanal~ız dır, lholşt~r. nn ancak alsas ekseri ·eti talep ettiği 28 1. K. 1929 
teaı·b g ıp ev et cnn Al d h' Banker Roçild grupunun mümessili l\I 

ı~ ,, at \•azifelcrini jfa evle· ~man s~s~a ~Lta~ ık ~luna('O~nı Robert Porters bir mllddettenbcri Bel_gratt· 
ı:. llltti ~·~rnıelcri lazımdır. M~car e~a)rı ~tm~şt~ u "dan ·are d(~oın· bulunuyor. Bu mUn:ısebetle )Cni bir istikroz 
~at aıına ~ h. ahd"d" car on ·o atonun ı aıne c ilece· ın~ uıJ:ın Jcun·etlo "öylcniyor, tekrıı.r olunu· 
9 oı lu~uınu pumu~h~ . ıril 1 • 1 1 ğini söyleyerek bu bapta Strashurg )Or. 

tıh h rensı ını en sür· k T h kl · · '\.• faıı f" u ınecb . . d pes oposu ( uc ) a teşe · Ur eylemış ı ugo Ja,) eda şimdiki diktntorliğin te· 
etiııd asıyJ ri un)ete ~on crece ve batimei kelam 1.ıJ:ırak manevi ve essusunden C\el Dinr.rin .istikranna matuf 

lıı_~t' e)ti nıu:i:et letmışf okldl~gdlhı iyru.i ihya emrinin kendiliğinden olduğu hcynıı edilen bir i~tikraz y .. pılmı§tı. 
• ll', p,._ eze er ev ·a u e vücuda g ı ~· k · b 1 d /1 Yugosl:n·3nnın mali, tabii meııabiinden hir 
·• . ~er nl" d 1 e ece"'ıne ·anı u un utıunu 

u._,G.•talık <>lına,! ıpk cıv cltler h.u ve bükü.metin buna çalı,.acağını ,.e kı.,mı hu istikrnzn l~:ırşılık olarak gösteril· 
le ı-.. te'sisi nıJ acach .~ u~ arsa hı_z ~amanın da bakiyye_iui yapacağını mi~ti. Kral Aleksandr diktntorasının tees 
• -cqka b" e un)etı dolayı- ıfade etmiştir sUstinden sonra ,eni hir istikraı ihtiyacı 
Yetinde :: ,Yola salik olmak mec· S"d · ilaha fazlıı hissolundu. teiebbuslere ba~lanılı: 

\)_ °l'itıf.ku -~cağız. 1 neyde orman General zivk içın ri) aset ettiği şimdik 1 
•J• (Cs:ı~a) nihayet veren Kont kabinede mııliye nıızırı oldu. M. Chnljuga 
" ;L -> 1\1 yanbO'Jnları istikraz arzu ve ihtiyacını açıkça bC)an etti. 
~ "~k ~ acar ordusnnun hin F h 1

-- • h" · ~· - er
1 

bir ·ııkat ınntw.c )Cnı ır Uikroz için garaııti 
l' ~ Oldu~u zehniyetin kom· Sidney, 1 {A.A] ~ npamayııcaklıınnı ıbylediler, ecneb! malhe 
tiylltıon} nu ve icabında herke- Orman yanITTnlan kurnklık ve cilerinin, bankerlerinin ilk hamlede emni;eı 
. etnı ~a ra~men Maearistana rUzgtlr dolayısiyl; devam etmekte ve leri Bk~J~-uılmahıdı. l"d 

1 
_ . 

~ llli i e en •:vcl biraz teemmül _ ı ııa sa rvat ı er ennden M. l\taçe· 
e!tıtııeı en~ ettirecek sw·ette hu mahsulatı ha ara uğratmaktadır, kin \uku bulan bcyaı•att nıukrızlcre cın· 

tlga ıksirin M ·ıı vransa-Ar1· a tı"n niyet ilkıı edilmen_ ıe,,ioc lıa~lıca saık oldu. 
~ edilnı · . acar mı etine .l' Il YugocJav~ a cnınıasımı dahil olıın diğer 

h 
1 
iôyle.nı~~:_ın gn ·et koluy oldu· t l . telefıo U milletlerin y~ni bir istilmm kabul edecelt 't.lg l e SJZ · ll )eri de Uphcli görülmektedir. 
ar atın bir tekz •b • Pariı., 31 [A.A) Banker Ro!;ild grupunun mümessili M 

l l 'n • •
1 

B A d Robert Portersin bu hususdııki mUtalfuıSı 
p,. , p can- 1 c ueno yrc arasın a k ilh' d' l\1U ·ı h" h "ti teki aris, 31 [A.A] . . . . . . . ço m ım ır. şan C) ın eyanntını 

~ta il S Bulgar Ort l . . tclsı.z telefon sen·ıelennı teının ıçın nynen bildiri)orum· 
c ırJ . a c çıc:ı guya · l &kt d· >ıstan alc"hindc b' ·• radyoelektrik şirketi tnrafindan vücu· - •ltirnotsızlı,!1111 me,cut hulunm:ısı, Yo· 

l);ı,. c ıhı · J ır mı 1 l ·g· · b" • • ld "ll h ıış olduğu 'dd" d dn getirilen inc::aatın n)nizamauda gosııvyanın tııcp cttı ı yenı ır ı ııı·r:ızırı 
~ aherlııi nu 1 ıa e en :~ . . . tnlıakkuk etmemesine sebep oluvor. Mustnfı 

\ tıu_ Le, an n temaıncn asılsız 1\1. Briyaıı la ArJnU tın bnncıyc nazırı kabinede maliye 11a2m olan M. Bo«dnn Mar· 
~lfuce . e)lemcktedir. tarafındnn rcsıni kü~adı iera olun· ko,·için bn~ladığı mUzakerat lıu ~~den Eeın· 

tıstan .. A . "k muştur. eresiz kalmı~•ır· mer J a Şimdide vaziyetin isJ.ahi j·cnc 'ogos· 
) doıl11~l'i ta . Budnpcştc, 1 [A.A] Uyuşturucu maddeler! lav)anın elindedir. EV'ielü lınriçte i,cndi· 
td Utıan an~ ıle Aınerika ara ında C . 31 [A A] !erine emmi)et te"min etmeleri lnzınıdır. O 
~;:ıı..nnıcsi Va ~ ve tahkim mun· lllC\ r~, • zaman Mriçte, bilhassa bizim nezdimizde Lem·. 

• Q-. a.ııın~cnda imza ~dil· Afyon koınİS)OllU s ... ı· Kamp· drada \'CEO~ra Anıerikv.da <locıtJara Eahip ola 
llld' helin uyu-turucu mC\'at imalinin c:ıklnrdır. Bıttıı.bi iıu emniyet yogosla\yn c:ı· 

lStahd• hd'd" ~ndaki Amerikan proje· miıısıruı~abil Lulunnn~illetlerin mUttahithu· 
l.\ a ta ı ı . . . . ~ lunmalarılc husule gelır. Bazı poltıluıcıların 

sinin reddine :rnatnf tcklıfını kabul hareketleri e\·clii. mevcut olan itimadı talı· 
lllesai şeraiti C}lemiştit. rip :ım.i,._tir. Yugoslavya ınııll mnhnfil.i 

ll· ~l. n ı· . . ve rıc:ıli ıle temasta bulumruıktay im. benı 
1tıd, t a1d,iu A Lonclra, 31 [A.A] Sırp mec ısının tatmin edecek lıaberler veriyorlar. fakat 
hkiktt nu.dtık.i V~ın kamarasında h } . va:zi) eti Londraya bildirmek mecouri· 

}on t kt. •cru 11 lllcsaı şeraiti lıukında esap arı yetiııdeyinı. 
h-. e u· >n tn A d b" 't" t l · d e 
'1.1 b· ltıe k em ur lıir koıııis- D 1 31 [AA ın a ır ı ıma eessus e erse n 

i il<llrtni r arar vcrihniş oldur•n· e gr~t, ' '. 1 ala! Bu sebeple belki de bir kaç hnftıı 
Y0tıda t ıı-. Uint • .

1 
. J ı"' Gazetelere gorc eskı lskUp çına deha Belgratta ı.alacagım.• 

<'nı~ı ışçı erı m ,o- . • k · 
al ll ~ .... cdUecck.Ierdu' .• meclisinin tasfı~e ınc ınenın.r om.ıs·. OQ kiki Bu beyanattan anla§ılacağı ,·cçbilo l1sin yon bisapların ve yezn~n~n. tct "

1 
Yugosla\'yada mali buhran ve istikraz 

için bir 'mutalıassı~ toyı~ını ta ep ihtiyacı çok fazladır. 
etmiştir. Ziıa ilk hır tetkik e nasın- F kııt p:ırn veren )Oktur. Evelcc )tıpı 
dn veznede bir mürnn <Jinarlık bir lan istıkrı:ıın ekti içi.n Yugosla\'ya hUkQ· t> Yıl döııümii 

t u ""tn} :a 
llı f oı· i Sofyn, 30 [A.Al 

ı c,ı... .• ~· ı:ı 'iliid 
a . tir. ~de etinin yıl du-
}llıde ı!1ü) 1 k~ ra 'ınle tes·ı edil· Mayyansta yangın 
~e ~ah" ·ıı · n, ı: ı ısede icra edilen .Mayya.ns. 31 [Ml 
llıll 'e bit- le l"ii;l"~ııı ile he'i'eti sü- tvelki gece ordu otomobil pat· 

L h e dev} t n.emur· d k bulan ,·anınndnn mUte· 
~ Qo hit alk La.zır bulun· ı·ın n '\"U u , . • • 

h.. la t ı llit hasarat 3 ınilyon frauk olarak 
~ tıt au haşa La)11ik· ve • dir 

• ıııbmln edilmekte • 

ı :-ill.ınüştür. 
"' 

'?1Nİ ' ı . . 'P.lrJrrinin tastikini Lon. 
dra maliyecilerine 'o tıı.ıı...uıı .ıı. , ' UL 

etmi ti. Sırp ·Hırvat mUcadelesi bundan 
sonra ha~ladı. Nilın) et diktati.irliğe oıuncer 
olan hndi.seler bıı yUzdeıı \'Ukll!l geldi. 

Şimdi yeni bir istik~ için Lon~ 
§artlnn nelerdir? etrafile mnlwn değil. Faka· 
Yugosla\'ytı ittihadının bonılmasınt, İngiltere· 
ttün Bnlkı:ınlıırdnki siyru ı gn: deri.nden biri 
·ı:itu t f){il etti5i mı.ı.ırrı:n ı krıır olı.ınu,-or 

o adisat,, gazetesinin 
bütün nushaları kaı)ışıldı. 
sabah '' 

Süleyman Nazif işgal kuvvetlerinin 
işkence tehlikelerine rağınen siyah 
çerçeveli(Kara gün) serlavhası ile Türk 

lmilletinin hiss·yatına terceman olmuştu. 
Muharriri: KEMALETTI • ŞUKRU 

- 33 - ni kapışıyorlar, almayanlara can· 
O gece itilaf sansörüne şid- dan tavsiye ediyorlar. 

detli emir verildi: - Yahu. Aşkolsun Süleyman 
• - Türk gazetelerine çok Nazife .. Nasıl cesaret etti .. 

dikkat edin. Franşe de'sprenin - Yazık .. Büyük bir adam 
ve itilaf devletlerinin aleyhinde daha kayip ettik. Fransızlar bu 
hiç bir sahr, velevki imanen olsun yazısından sonra üstadı sağ bi-
çıkınayacaktır. rakmazlar. 

Bu emri alan sansör memur- Bu muhavereler hemen her 
ları o gece getirilen bütün gazete muhitte aynen geçerken her kes 
sütunları üzerinde daha dikatli Hadisat gazetesini kap~ıyordu. 
hareket ettiler. İki saat içinde gazete bulmak 

Rum, ermeni gaıetaleri için imkanı kalmadı. Bir tek gazete 
bu takayüdata llızum yoktu. Çüu- bir liraya satıldı. Bütün lstanbul 
kü hepsi de istediklerinden ali halkı Nazifin o makalesinde zu
yazarlardı. lüm, tazyik ile susturulmuş bütün 

Her gazete provalarını gön- hislerinin feryat ve kinini buldular. 
derdiği halde sansör memurları Üstat, bizzat görüp yaşadığı 
Hadisat gazetesi provalarını ge- acı manzsramn büyük kaiJbnde 
ce geç vakta kadar bekledilir, ateşlediği volkan ile kalemine 
gelmeyince haber gönderdiler. sanlmış, Fransızların fü:erine ze-

- Hani ya pruvalar?.. birden kelimeler ve alevden cüm-
SUleyman Nazif geceyi mat- lelerle. hücüm etmişti. 

baada geçirmiş ... (Kara gün) ser- azif, sahibi olduğu gazete
lavhalı makalesini mürettiphane- sinin iki sayfasında, ve siyah 
ye vermişti. çerçeve içinde: 

Mürettipler gayret ettiler. Kara gün serlevhası ile Fran-
Çünkli Nazifin yazısı bütün şid- sızlara tnrihi hatırlabyor, Cene
detle itilaf devlutlerine ve bllha- ralin lstanbula gelişini takbih ve 
ssa Fransaya hücum ediyor ve bütnn işgal kuvetlerini hareket· 
ateşin kalemi ile ceneral Franşe lerinden dolayı telin ediyordu. (1] 
d'Espreyi adam akıllı hırpalıyor- Babıalinin tam karşısında, 
du. şimdi resimli ay neşriyatı idaresi 

Sansör buna hiç müsade ede- farafından işgal edilmekte olan 
rmi idi? (Menbeı·) matbasında çıkan hadi· 

Milrettipler ehemmiyeti olma- sat gazete!iinin bu baş makalesi 
yan bir çok dizilmiş yazıları san- T efik paşa hükfımetiuide telaşe 
sörün nasıl çıkardığını bİldikleıi verdi. 
için Nazifin milhim makalesinin Koca Babıali Sadırazamı,hey-
de ayni akıbete muhakkak ola- eti vükelası ile, kanun ve muahe
rak uğrayacağına emin olduk- delerile sesini çıkartamazken bir 
!arından bir müddet dizip dizme- tek insan, aciz hükiımetin işgal 
mekte mütereddit kaldılar. ettiği binanın tam karşısındaki 

Fakat üstat: bir matbaanında tek başımı bütün 
- Dizilsin.. tashihini de ben milletin ruhı isyamn temsil et

yapacağım.. diyerek kat'i emir mişti. 
vermişti. Bu işin neticesi ne olaca~? 

yazı dizildi ve bu sırada da Nerede ise itilaf devletlerinin 
snnsör dairesinden gönderilen şidde li bir ultımatumu gelecekti. 

Sadrazam odasında ve endişe 
rum kopilleri Matbaya gelerek tereddütle içinde sıkıntı terleri 
pruvalan istediler. 

Havadisten ilanata kadar bü- dökerek bekleyord(Bitmedi) 
tün sütün provaları verildi. Yalı· 
-nız baş makale kaldı. 

Nazif: 
- Asil Türk ruhunun gale-

yanı hhsiyahnı taşıyan yazılarımı 
rum oğlanlarının eline vermem .. 

Sansör idaresi gelen pruva
larda Nazifin yazısı olmadığını 
görünce üstadın o gün baş maka
le yazmadığına hükmetti; çünkü 
aksini kimse batırma getirmez, 
sansür görmeden bir yazının neş
rine kim cüret edebilirdi. 

Eıı1deıı ayıı1 011 
birinde geliyor 

\lı :ın~ :ının • E.mdcn • ı mindcJ,ı kro
\ll orll §ub:ıtın on L r ııcı gılnU lım nıını-
1.n gelece'>tır. Emdrn lı rovaz r ı i ın Iİ· 
m:ınımudıı i tikb:ıl mera imi yapıl;ıraktıtr. 

• Almıın krO\"tlZ rlı lil'T'UJllll"17dn ~ rt nlın 
Ertesi sabah karşı yaka mat- ırnl rnk buradan Kara denize gı<lCCt:'ktir. 

Çarliston zuhpesi 
Muhbirlik gibi zeka ve inceli

ğe muhtaç bir an'atta tutunama· 
yınca kah, Erçllment Ekremin 
«Arnavut meclisi mebusamnda» 
isimli hikayesini aynen fıkraya 
tahvil ederek, kah, benim «Var 
yok» serlavhalı yazımdan reasam~ 
karikatür mevzuu çıkartarak, her 
~atbuat döküntüsü gibi kısmetinJ 
bır kered_e muharrirlikte aramağa 
kalkan, ınsan kılığında bir paça• 
lı tavuktan, iki giln evel aöz kıt· 
lığında nasılsa bahsediv~rmiştik . 

Bu sahte Valantino dOn biıe 
güya cevap vermiş. Amma ne ce
vap!,. 

cBiz ne yazdık, sen ne fehmettin. garip 
ef!llncdir • • 

c v ahibül idrnk mllzdat eylesin u•aıı1ı 
Dl J. ~ 

Biz ona şu iki suali soruyodulQ 
1- Sakallı adamın hasaasiye

ti olmaz mı? ... 
Bunu, tabii bir fizyoloji veya 

pisikoloji kitabında okumana im
kan olmadığı için, hangi kıraat 
kitabında okudun ? .. 

2 - Arap saçı gibi kanşık va· 
k}ılarla, girift hareketlerle dolu 
bir vodvile tuluat piyesi denir mi1 

Bunu da tabii bir temaşa tet
kiİdnden ve ya bir sahne eseriıı
den öğrenmene imkan olmadıgr 
için, kimden işittin? 

Raşit Rizamn lokantasında oy· 
nıyan kara gözden mi duydun ? 

Biz, bu iki suale cevap istiyo
ruz.. Haydi, cevap ver.. Kış ge
celeri uzundur, hezeyan okumaia 
bile vaktımız var.. · 

Amma, unutma ki, haline yal .. 
nız biz gillmiyoruz , dilıı gect 
Cumhuriyet balosunda gazeteni• 
zin başmuharriri de bizimle bera• 
ber urun uzun güldli !.. Ne maz 
hariyet ! 

Yusuf Ziya 

( VUKUAT ) 
Caket hırsızı 

Ayasof~ ııdıı elbiseci kirkorun dllkk.1• 
nıwı Husnmeddin isminde bir ftdam rf 1' 

rot~ ,.e 8 tane c.:ıket a~ırını tır . 

Yangınlar 
1 - D.ıngece saat 12 de Cağalojlundı 

\ ~k oaığı karşısında Doıttor Ali Şulı:ri! 
be.} in e\ inden )angın çıkmınsada lıira 
sonra sôndUrtılmUştUr. 

2 - Bc~ikta~taHasan patıı deresinde otu« 
ran avukat Mehmet Nuri efendinin evin
den , arığın çıknıı§sadn biraı &otıtıı, söı&ı 
durul~uşt r. 

Bıçakla cerh 

~ ·~ 

Ercnkv) undt> otııran 0::.man tlıın f?/'(1, 
snat on ild Je kndrn ) lızUnden Cafer '' 
Mu t fo isminde iki arkadaşı tarafında 
bıç kln cerh edilmi=iir. Yarası ağır ola· 
osmnn hnc:tahano~ e kuldırılmıftır. 

Y ~nlerin~izin yıkanma ... ı 
• } ı'inlcrimizin ) ılroanması, Aı7Upad\ 

bulrtrıan ticaret mümessilleri yllnlerı 
mizin ~ ıkanarak ihra edtlmcsini ıar 

buab Franşe d'Espıenin büyük· 
kıtada fotoğraflar ve istiklal 
merasimi tafsilab ile dulu olarak 
intişarretti: Rum ve Ermeni mu
harrirler Fransız ceneralmın İs
tanbula gelişi ile Fatihin İstanbu· 
lu f ethedişini mukayese ediyorlar 

arİCİ) e tayinleri si~·c el~ktcdirle:. Bu rapo:ları 1ı<I aJ 

Kahire Elçiliği lla ILiitibi Husnü dıf'kaıe_ alan tıcnrel ve zaırc borsas 

ve: 
- İstanbul dün yeni fatihini 

candan karşıladı ve selamladı .. 
Cümleleri ile serlevhalar ya

pyorlardL 
Türk gazeteleri ise bu mUhim 

vakayı bir kaç satırla ve sadece: 
(Fransız cenerallerinden Fr· 

•llfe d'Espre dün şehirimize 
at~miştir) şeklinde neşrettiler. 

Fakat bütün millet bütün is· 
tnnbul balkı (Hadisat) gazetesi-

Ş · B ··cl·"ıct emrin" "'l I yunlcnn , ıkanarak ıhracma karar l'"· 
ermı . • uu ... ~· ınara. ye- . . ı:o d - · 

rı ıı.ıuste<=nr pa\:ec:i ı"Jo \el ·ı t • rnıştır. ı•akal bu karara a yun ta('l ne ., :. ı ~ ... \U e mllte- 1 . . . k d" le ç·· -'· · ı · den }Jnc:aıı 'fnh · B \ k. erı Htırk ctn•eme ıe ır r. wıkli yl1r1« 
rcım erın ı ,ın . e a· . 
ı t kl. 111,,murı'yet l A vıl.-anacak olursa 'ıkanma masal\I 
e c n::ı 1 ~ t: ı>n il\ ers kon· · . l • 
1 lu .nı K"'n ·ıları ~1 f K· . dola)rsıle ma form Palıalı satılmas 

so o::. ı=- .. ı,; ,, u er umıl L b" 1u· 7 diJri 
Be) in ~erine, \ eU.let enak mudurh-e· sbe e ı.)b·~t t'erccebulır. ıcaret mü 
ti memurlarından Ahmet n ve H;m. deu~~rd ır çare mU§tUT: Bu.ndan fi~ 
burg konsoloslug"'un 1 ] · . . iu: ar mensucat fabnkası yün y 

a ı.oııso as muavını k · · b" . l h 
P::ıyec:ile konsolos! k . 

1 
. , . . ma ıçın ır ıma at ane açacak t 

. . . u ı'); eıı mualin) eti yiinlerimiz burada vıkanarak Aırup 
klitıp1ennden Emın B t • dil · ıı· · • ___ ._ayın e mış r. pı'jasalarma ucuzca gônderilecJ.1ir. 

Menıurlara Bataniye Çöpler arasında bir ölul 
. S nnyı maaden banka ı kendi İ3irinci daire çöpçülerinden Ahmt 
ım~latha?elerinde yaptırdıb'"l bnttaniyele· dun arabasındaki çopleri Kumkııpıdt 
~en taksıt1e de,·let memurlarına Yerme- d nize dökerken stipnıntUJer arasınd 
ge b:ı');lnmıştır. 15 . 20 glınlUk ö]U bır kız çocuğu b"' 

Kı§ mUnnsebetiJe bilumum emu· muş ve polise teslim etmi,etir • 
rl:ırn battımi: e .lmntta talip olmuşlar- Zabıtıı çocu&"ll terk eden~er bal 
dır. kında tahkıkat yapmaktadır. 

-· 
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Nehrin kenarına geldiğim·z zaman Fillerii karşı 

ğirdiler ve hoıtuııılar 

suyun içinde yüriiyorlar 

olduklarını gördük. ""'i]ler Nehre 
yukarda, bir Tahtelbahir gib,i 

EDI Şl 

Serıuayesi : Tediye edilnıiş 
4,000,000 Liradır 

Unıu11ıi üdürlük 

Ayvalık 

Zonğuldak 
Kayseri 
ft.1ersin 

' • 
Yemeklerini tedarik 
edemeyecek vaziyette 
bulunarılara b·ı· çare 
düşünfilemez mi 6t 
lstanbul hopıshane.~indek; mah. · 

kilmlara verilen sıcal~ yemeğin 
kesilerek mahpuslara yalnız ek· 
mek verileceği bir müddctdenberi 
riıJayet ediliyordu. Bu haber niha· 
yet teeyyüt etti. Filvaki, hapıshane 
müdürü, bir akşam refikimizin 
sualına şu cevabı vardi : 

- "·Dahiliye vekriletinin emri 
üzerine yemek ilğa edildi. i3teyen 
mahkum koğuşün da sıcak yemek 
p1şmr ııe yer. ,. 

Anlaşıldığına göre tJekô.let bu 
karan Istanbuldaki hapıshane ile 
Anadoluda ki hapısl!aneler arasın· 
da temamen temfoi mu.savat mak· 
sadile vermiştir. ıl1alumdurki Ana
doluda ki hapıshanele.rin hiç birin· 
de mahkumlara sıcak yemelr ııcril
mez. lstanbulda ise, göya vaktile 
yapılmış bir ı1akzftan dolayı, ye· 
mak verilirdi ... 

Filvaki hapzsharıe müdürü böy· 
le bir vakıf olduğundan da malu· 
matı bulunrnadıı:,'"rznı söylemiş isede, 
netice şudur ki, Anadolu ile Istan
bul lıapıslıaneo;i arasında bu fark 
mevcut idi. ve Nihayet pek haklı 
olarrık i.zale edildi. 

Yalnı:: bu mesele münasebetile 
nazan dikkate çarpan bir nokta 
var ki biz onu yazmak istiyoruz : 

- "Taşarda ki mahkumlar. hep 
aile ı·e akrabrılan bulunan şehirlere 
f!dnderilirler. mevkuf ve ya mah
kümi11, lıer ak~am. bir kaç türlü 
sıcak yemeği gundcrilir. lstanbul· 
da ki mevkuf ı·e mahkumlann 
yüzde doksanı z"se, başka şehirler 
ahalisi•zdrndirler. burada yemek 
f!Öı• /erecek kimsi/eri yoktur. lla· 
pt$/uıneye dli§erı bu mevkuf ve 
mahkiimlara yorgan, yatak geti· 
recek kimsede yoktur. Bir batta· 
niyeyi hem yorgan. hemde yatak 
')'aparak bu kı§ta ve soukta tahta 
ıizcrinde yatan mevkuf ve mah
kumlar bile sayısızdır. Her akşam 
verilen sıcali. yemek esasen f asul) a 
çorbası, pirinç çorbası gihi şeyler
dir, ki bir mevkuf u ve mahktımu 
ölmeyecek derecede ya§atır. Şimdi 
bu yemekte kesilirsP. mcvkııflarzn 

ve malıkumlann mideleride kuru ek· 
mek yeyerek kurur. Hapzshaneden 
birer, ildşer hastahaneye giderler, 
bir kısmz ,j/lir, ikmali müddet 
ederek ç1ka11larda mide ve bağır· 
sak hastalığıyle malul olarak 
çıkarlar. bu vaziyette tevkif hane· 
ye ve ya hvpıshaneye girerek bir 
.çene bile kalacak bir kimseden 
heyai içtimaiye artık ne hayir 
bekleyebilir ? hapıshanekr, her 
nasılsa dıişen zavallı bir takım 
insanlar için ukubet yeri olduğu 
kadar isliih yeri de olduğuna güre, 
vekaletin lıer halde bunlardan 
citten dışandan yemek getireme· 
yecek vaziyette bulunanlar için bir 
çare dLişünmesi şayanı temennidir.,, 

lstanhulda bir 
kongra 

Ni!ancla fı-lırimizde bir ajanslnr kongrası 
toplanacaktır.Kongra için bir program hazır· 
lanmaktadır. Konp-ayn 200 k:ıılnr mUrues jJ 

ietirak edecek.tir. 

Mıboıut dendi uıı •ckiı en•· ~~cak, ihtiıar kapıcınııı Jııl-i 
dil' ayni ·iairede ~alışır. Değı tir· akaladı. g4iliba bir a:ı -Os 
di#i daıre mndürlcrinin haddü he- Herifin cunı agzında imiş, b 
sabı yok! Biri gider, biri gelir. Her on nefesini verdi. 
gelen gideni arattır. Mahmut efendi bu hiç be~1 

Mahmut efendi artık o kadar yen neticeyi kimseye _ezdır~ 
alıştı ki her gelen yeni müdürün için, mektubunu aldıgı gibl 
kendisini göstermek için verdiği tan sıvıştı. 
emirlere de kulak asmaz oldu. . Eve gidiyordu. Yolda, .kııPd 
Ne1erini ne rniidürlf'rini görmüş· hır nefe:::-te ölüşu degil, ıntl 
tür. verdiği dosya aklına geldi. 

Biri gelir nı~murlarn tamim Ozaman on sekiz senelik l 
gönderi~: ·· Vazifede ciddiyet ve uriyetini de, karısını da, bı;f !tı 
istikamet isterim. Her memur sa- unuttu, hemen bir kıraat hl di 
hah muayyen zamanda vazifesinin girerek kalemi kaatı aldı \" 
başında bulunmalıdır. Aksi ha· defa daha istifasmı yazsrsJ ' 
reket edenlerle hiç çahşmayaca· rast geldiği posta kutu una attı 
ğımı e\<elden ve teesüfle beyan -=-==--===-===ıı-=~ 
d · ( Kadın sutıın~ 1 e erım.,, y: 

Mahmut efendi bu ne\i emirleri Türk. kadınının ro 
okur ve gii1cr geçer. 

F11kat son gelen miidür hepsi
ne taş çıkarttı. Öyle ne tamim 
var, ne emir. 

Bir gün Mahmut efendinin ma
sasının başına dikildi. Elinde de 
koca bir dosya .• 

DPdi ki: 
- Mahmut efendi, şu dosyayı 

al, içindeki muamelenin tarihlerini 
ve hulasasmı bir tarafa yaz ve ya
rın bana getir .. 

Dosya içinden çıkılır şey de
ğil. Evrakm gördiığii muamele bir 
gecede insanı deli edecek kadar 
karışık! 

Yavaş yavaş, tatlı tatlı çalışma· 
ğa alışkın olan ~Iahmut efendi on 
sekiz senedir daha hiç bir müdür
den bu nevi iş almamıştır. 

Beyni attı. Müdüre: ';Peki,_ ya· 
porım efendim!,, <ledi ama, o çık· 
tıktan sonra. kalan arkadaşlarının 
yanında gürlemeğc başladı. 

Sonra bntün asabiyetile masa· 
ı:ına oturdu. Koc.aman bir kaat 
aldı ve istifasını yazdı. Bir zarfa 

koydu ve zarfın üstüne de müdürün 
ismini yazdı. 

Hayret ve tnaciip içinde bir 
şey söyleyeme) en kalem arkadaş
larının hayran hayran bakışları 
arasında, şapkasını başına geçirdi
ği gibi. sokağa fırlaılı ve mektubu 
ilk rasgeldiği posta kutusuna attı. 

Lakin on sekiz senelik bir me· 
muriyet, kıdem ve tekaiıt hakkı 
böyle asabi bir hareketle feda edi
lebilir mı? 

Mahmut efendi, mektup posta 
kutusunm deliğinden içeriye girin· 
cc diişiinmeye ba~ladı. 

Evıne gelinceye kadar diışün
ccsi arttı, gamı arttı, endişesi arttı. 
karısına ela: 

- Biliyor musun? Ben bugün 
istifayi verdim! dediği 1..aman ko· 
paıı kiyarııetten tela:..ı da arttı. 

Karısı: 
- Menhus herif, elinde bir bu 

marifetin vardı, onu da kaçırdın. 
Kepazeliğin son perdesi., 

~Mahmut efendi bu son ha,Ia-
madan sonra dfışiindü, taşındı. İs· 
tifasını geri almağa karar verdi. 

Fakat nasıl alacak? Mektup 
postada.. Doğru daireye koştu. 
Müvezziin geldiği zamanı biJiyor· 
du. bekledi. 

Müvezzi her zamanki gibi , 
aheste aheste geldi ve kapıcıya 
bir alay mektup birakıp gitti. 
K apucu y<'ni müdürün hışmından 
çok korktuğu için Mahmut efen· 
diye, isrnrla istediği mektuhn 
vermedi: 

Mahmut efendi baktı ki olma-

Bu son senelerde meınleke 
cidden azim hatveler atıldı. bııtt' 
dogru olmak istersek, ntlıj:S ntl · ltt 
ni bir gaye ile inkişaf sahnsıos ~ 
Kalbimizi tatlı Lir duyğu titreıtı 
du\'gudan Yıllardan beri mahrııı1' . ~ . 
çlınkU gurur artık TürkltığU ıD 
yordu. Bir hayli müddet, dilnyıır' 
şı boynumuz bükUk kaldık : 
geçti .... 

Ufukta hafif bir ziya göıU\\1J 
terdiği yolu hepimiz tuttuk; tef"' a 
epeyce yüruduk, iki ttırafıın1zd9ııı 1 ;ı 
uçurumlar vardı; her ndımdıı 
ha illern teSlldUf edi vorduk. f{iÇ 
bakmıyorduk yolu~uza devafll 
çünku yılmaz Ttlrkün kalbinde 
siz ümitler uynnmı:tı. Art.k 111 • 
ruhumuz mefkuresini buluyordll· 

Scnclerdenberi, unutuJmuŞ 
ler, zulmet içinde kalmış, hat!~ 
tanberi kalbimizde terennUm c 
nezih hisleri yaşamaua başladılV 

Bir evbahar manzuroesioe 
\en zafer gülleri. yurdumuzun 
rafında açıldı. . 

Süngünle varlığım isbat et! 
tilrlc askeri! Mukaddes vaıifen lıl 

Memetcik! etrafıua lıakssıt" 
nen, karde~in, kadının yanınıi' 1 

yor! Vatanın sendende, anl11 11 

gayret, pek btiyUk gayret bck~fc 
Eskiden cehlin kabusu biı1 

1 
du! Şimdi o meş.um peraayi r 

1 

yırttık. önUmUzdeki uzun vadi~e 
lım; asrı teceddutlerin muaızııtıl 
nesi olsun. o# 

Terakki mücadelesinde kııd1f.' 
bet eden pay pek mühimdir: b~ ~ 
mlihimmidir <li\'e bilirsin. Bu ~ 
zifeye kiifi der~cede ehemmiyet 

1 
!Qj 

meyor. Kadınlığın her hakkırı1 ~ 

etmeli)iz. Yalmz kadın1nrım zdst' at 
yüksek içtimai faziletler, dalı~ ıt1. 1~ 
münevver fikirl~~ beklenihne!ıd;..: 
dıu sade sUslU lıır hedek deg!l 
nu hiç bir uakıt nnutmamalı~·iZ. 

Medeni milletlerde terbiye 
kemmUlUnli, millet n her uzuurııı. 
bir borç gibi tcleklri edilme:>1 

edilmelidir. 
Kadın tab'an be;:eri~ etin fil 1 

ye_idir. Erkek ilk ilhamını ı.ııu 
alır. 

Bu hakikatlnrl temnıniyleoıl 
edecek olursak '-"akında Jllf 

' J }1 
mizde devamlı tero.kk ıler. esas 
likler görmeyi ümit edcbiliriı. 

TUrk kadını ! millet s:ııııt 
5 

ediyor! Bin tebesslimlerin şrıı ıP 
nermin ellerinde tuttu~n çatsfl 

kadderatıdır ! ıe' 
Köylerimizde Fatnrn, beldi' &tı 

de Rana , Istanbulumuzda :\:jl~ · 1 
nın ulamatini siıden heJ,)r:f. 

Idarei- uriıu~iyei dl3' tıta 
kanu layilıa~ı 

Dahiliye Vekiiletirıce tarıziT1111 ı yiJk Millet .Meclisine takıim cd·ff. 
umumiyei ViUiyat kanunu iti) 
tetkikine ba§lanTTUJtır. Layilıa __ yı,, 

rrı " tti niyenin tetkiki için dün eneli h a .. 
laııarak Reis ı·c Mazbata mıı " 
intihap etmiştir. 

K 1 N ve A Ş K 
İREN RİÇ ve KON'T AY TEARL 

lı 

Ru hayatına 

~ GELECEK HAFTA 
ait mükemmel film 

OPERADJ\' 



r.uııı:ırır~ı • f K n A J\J, ~ı·l af 2, 1929 
- .. ~- -'JZ%fti!I! ·: aoasA FIATLAllI Birista;Wik 

u ETellti &Wl tonibalde ccç vakta 1• Saıbcıt ' 929 r ko frans 
kadar çabfUJQ. Saat ~~ raddeJ~rinde ~ T V fil 1 L 1 n ı 
Etninöa\1 tr•"''•Y lllClVkiınt. gelcüm. 12 J6 •-..ıa.ı. •• Uredt. .2JJ. l'ranmr 85 ı I·~ SQ f.a.60 ... . ..u o:t; ~ Ciir. c:... 119. IWal, n."' - ·-· .. _ ... __ 1 YO ~,,.. "~çan ktdu ~ediın. • .,,... ~ c.. KMIJU'P.. ~ - 26 . K. 1929 

I · J _ t d S çeyrelt uatta bir tan' 2 nci 111e•ki n..,.., m. ~ ı ıı;t;'.... a lllSS~ -"',:, Heynehnilcl i~tatistiklar (De. 
zmıT uaVe e ıyor traaıvıy arabaları geçti. Benimle bir- n 4..-l. Sc. ~ ;o ı=:"a.a. 7~ it .,_nkaai. 13.SO 1 MIUI lkalMt BL ıindP tetkikat ıle kaı·arlar ittihazı 

I,~ likte 8 yolcu daha vardı. Bwdar bon· =~ #.IO f P...c. ~ ~~dhlrilllDli l!:;'ak_• -Ji aa. . Lcin hul A ht } • t• •• den toıır• fJsılalad~ ıeldiler . ı nci ~ı Fkıda eo. 20 "· ı...,. 180. · a. ıçiıı toplmmıı~ olan diplumatlar 
u mu e l l uç maç me•ki arabalara biDmediler. Eminönün· :iO ,.,_ fr. ı~ı. ~ lleci'1,~ Şirk.ili Jhv:· -:-~~u konforan~ına 2.~ milletin muah-

de araba dolmUflu • Galata mevkiinde " -r...ce.. ıı Tarld,e .nu 11.s., hasları gelmişlerdir. Bu 23 millet 

Yap k • • h d ı..-kl l d · d'l akta dur•"ak uoaba S&r. M 15 Prag kuron ,.16,S2.50 Bali_ç ~orlaril,SS Itdbat milli SO. l d 

ına için a ram a JÇ eyen er e gır ı er, ay -.. Nmyark0.49,06.25 Vinnı .wa .. S41.D All.D.Y.oıo60 a,,s ldmat mWi 5un ar ır: ı\lmanya, Avusturya, 

Y yer kalmadı. Galataaarayda ben tram· .,_..,._ ,, JJ.SS Madrid peç.,. 2.99,IO .. .. oıo 100 , &sk 10,75 BeJ ik 
• ım... ı,. !U7 YlllO'lllOli. 4.IT., ır~ llotbrt ıo.ıs Ç; ıı. I~pam a. Brezil va. Bulga-

vaydan indikten sonra farkına nrdım: llel'llma. :z.06.2S Atinı drah." sa.ıo Sun.an Salalı Alwlolıı Ası.on. 17, • 
1 ~ • d t d • d • Paltomun cebindeki sigara paketi· 8e8a....:, flf.,75 Buknf !01.,. M.,so Tnıın., 85 :ı.a. umma !!S, rıstan, Danimarka, Mısır, oserbest 

. ~.1..11.ıre av e e ı ı. ni a~fla!. isabet oldu ki CUıdanımı BıôMllJ.N a.12-75 oeknçer.,. lMS MADEN IDIUTLElU Dançiğ §ehri, Estonya. Finlandiya, 
ıı.şırmadıl8r.2nci nevki arabalar ~z ~le- ~·:·· ~~ BeJırııtdin.,,21.82.50 Bal11~1s,so 8aft pıı 27, Fransa, Yunanistan, Ma"a,..;•tan, 

le lıtaııb l 1 1 tik B h t tildiginden ve yolcular da bu arabalara ene • • ., Anim Çimeto 39,10 .. ,.[temetdl) s,so l ~-lllda 1ik u tak ımlan a· zavat a temas et . u usus a binmek için ckserüyetle beklediklerin- ISTIKRAZLUI ıt.Jark&, Çlıa. H.SO ~ • 25. talya, Japonya, Letonya, Norveç, 
a b· lllaçlarını hıtamından salihiyettar bir zat dedi ki: den, hem kalabalik olu}·or, hemde hu = ~3;; ~ { ı;g: T:Wp ~ ~ UC 2~ lmılr ..... 109

' Lüksenburg, Holanda, Lehistan, 
· tara1ı ır teznas Yapılmasının her - lzmir takımıyla karşılaşmak gibi vakalar vukua geliyor. .,._..Yola sı.o5 ı= 1901.1905 DJGD SIUETLEB Psrtekiz, Çekislovakya. 

· .Ça. aııu olunduğunu evelce ve lzmiri ziyaret etmek çok şayanı Gecelerde 2 inci mevki arabalar daha 902 Xcımroldtt ~ ~:O~ Tenip ~ Itt. Taa. AL Su. 43.SO Mil. bira Mlfl". ıı.so Bunlardan bac:ka digw er ll hı·ı· k-
lik T :1 d faıla tahrik edilmeli. Hem yolcular Ye 1901 5aidtmahl 111 1909 " Rlhdm. dok • .btr. Mehm. Belci 7,50 :s 

• .a..ut maçlarının hita- arzu ur. hemde tkumpanya için istifadelidir.öy· 1
'- detlnnencl· ' 1.25 Maıı.hlt imai1 6 umetin murahhac:ılai dahi verilen 10nra 1905 TeeldladAak. 1909 Şehremuet Şerk-.kee91 5.'70TnJda tek.er 13 

bu yapılacağı tahmin Fakat, yapılacak maçlann ha· lede, böylede.yolcular lnci mevki ara- ı9ıa " Iat. ı; • ...,ı.n 21.ıs eı. ı....ııoaı 30.SO karara imzalarni koydilarki ıun 
. .tnaçlarua, daha evel, sılatına İitirak etmeden böyle bir baya ragbet etmeyorlar, 2nci mevki TAHViLAT ~ tat AD. 

11
:
60 Neptmı ıso lareır: Amerika. Aavustralva, Ka-

lÇUıd • bil I bil . araba bekleyorlar. Hemde bu sovukta. Judola Dem. Yoll./ 2 ,, fD.E.J Dalwa Tmk • Omailonı !.65 ı · 1-i; e ıcrasını münasip ziyaretin ka · o a · eceğinı 1.a11n- 'Bahçe kapuda terzi kalfasi Tert ~.a.c.ıu,sı 1 • ff.G.J ş.rk Dlifrm. a.75 ~ us naha, küba, :\feksika. Ekuvator, 
llııll llllntaka heyeti, .. Is- ebniyorum. Ahmet Bugoslav)a, { ... y"~· 1-:veçre, Unagu-

~ı;:aama resmen mura- Çünkü, Jzmir mintakası Istanbul Hisar• Kanlıca caddesi TiCARET BORSASI vay. VenezuelJa .. 
. a fı tanbul takımını, bay· sporcularının yalnız yol masanfrnı Hisar • Kanlıca caddeli '1lerinde ı. Şubaı l929 Kaytettigim hükumetler ve JDil· 
e .L • ç tnaç yapmak üzere İz- ve lzmirdeki iaşe ve ibatesini te- h .. r.ıara gı'den ıfıolu belediye tamir et· let1er isimleri nraı::jnda Tıirkiweuin 
L ~\et etın· t' ~ 1 YA.PAG 'j ~ _ 1 ~ ır. min etmektedir. Halbuki bu şekil· tirmek istedi. u yol kııın se deıı çok B11GDAY 1 ismi bnluıımiyor. istatistik iflerine 

AA.._ -uatakaaının teklifatı bir de seyabatlar tertip ve i<lare etmi>ı muıeessir olur, bozulur. Tamirata er- Ylllllflk kin•- 1ı:. P· -11:. ' Aııluın ki)'. -. k. P. k. ·P. T G h k h -.. etraf v ken baflandı. fakat amelenin batında Kalma • " " " Adau.., kir. " " " P. k. ,. • • ü ılmeti e (•mmiyeı verdi • 
. 1 ..... lınn;mda toplanmaktadır: olanlar bilirler ki, her hangi bir kimae olmadıtıodan tam ve layıkıle t- s.ıo : : • :, n.öe ıleo iç Fıaclık :=! ~ııo,. ffuı;usi surette bir mütehas.iis eelp 
~ ~ latanbul (A) muh- kafilenin masarifi yalnız bunlardan yapılmadı. Şimdi bu yol eıkiainden , .. =... • " " . : ,. iç emı " 91 "p k90 p. etmiştir. 
il nt\-~tirlznı. B~ takım, hayra- iberet değildir. daha fena ve bozukdirtur. NÇamur'!h~kge· Sert m. : : • .~ " P· EkilChı Eldlen ııJ!-. k.lSlOp,k.:WO Bu beynelmilel k-onferaoa ait 

a1.&11u d çilmez bir halde · . azarı · atı ıoamıa ,, " .. " P. 1 ...ı.u.ı- ır e maç yapa Şu halde, bu temas ve ziyaret ,.._ .. Eki1tN • " ,,ıl00p.k.ı240 ma umat verınegi bu sebeple faide 
~ 'le ., ak d c •!beylerim. Anadolu biarinda ......._ " • " • BirillOl ,. .. ••" • ,. ..161Upı.k.U90 

e v b muayyen e için, Istanhul mıntakasının kartı· Hamdi _. ,,__ " " " • 8lriDll ... • • • p.t li telakki ettim. Bunlardan hapka 
~ _ la hareket edecektir. lıksız bir masraf yiıkOnü üstüne • zA8JllR gu• .. : : p.k. SOV) et ciimhuriyetleri ittthadi mu-
~ tanbul takımı İzmirde alması llzun gelecektır. Nipntaşında haydutlar t;.• ..,.': ~ ~~ ~:-~~ ~ = : : : : : rahhasi M. Kritjman bulunmijdi. 

l1l Yll?-caktır. Birinci maç lzınir mıntakasının, ızmir takı· Geceleri bizim ıemtte bekçiler il· = .. .. ıuo .. Up.IO,, ıt...,.a .. • .. .. .. Bu mürahha:.., istatitsik keafe-
ilk günü, ikinci maç yıkıle dolapyorlar mı, yokla kıt ve E._ ......:: ; " • .. P- ld--1. 1..v ... ~ L

9800 
raw:inda verilen kararlarin bey-

IOııo ve son maç ta bay· mmm letanbulda yaptığı maçı bili aovııKtur deyerek istirahat mı ediyor- P...tı• M,,OO "1p.SO 1.erde•• - -7VVVI'" ... 1 .1 1 . . } 
tak nfaa b · · d lar? Çok defa bu suali kendi kendime Mlft'iıMk : • ,. ., Sular " 6800 " 625(J ne mı e Sl) asi te sir ere tabi olmuı-

.....:..._,. eden ilk cuma ve ya· me t yapmasını, ızım e aynı soruyorum. Yene cevabını veriyonun Noluıl .. : 19,. oo " l9p.to ~- " " : rak \eaildigini, imzadan evel hü-
' k~ü yapılacaktır. ~~:~:iz bi~ç~a~r ha~~ept ~:: ve deyonım ki, iıtirabat ediyorlar. Çttıı. Ci,!- ~ : : : p. Ta....- .. .. " ",, .kumetinden soracagini beyan et· 
• ""1Ullcuların her hangı' ma kil hıraıdık vukuatı tekerrür ediyor. IRJBUBAT ~ 

11
11'11A1A

1
_ T mişdi. 

~ • göstermesi doğl'U sayılamaz. Çün- Tetvikiye ve Dılamur BOka~ında s-m .ı,..a .. k. ,. • k. ,. _,, 
ikiQ . yeleri. vapur DaYlon· kü lzmir takımı, burada bir maç çantasının kıpılmaı korkıuuyla kadın· Eıif>emi " " " ,. Ça•ds : • imzalanan kararin metni henuı 

~ ca mevkiden hesap edil lara cesaretıiilik geldi .&ft'ON ~ 1244 ı:.....ı neşredilmedi, Bu sebeple bu hu· 
~l • yapma&ı kabul ett;~ zaman esa· Çaluntı -. k. • u .. 

• 
1 

•- e, temamen Izmir mm- ""& ae• Nazarı dikkati celbetmeniıi rıca Akfebir .. .. .. = 236 : susda tafsilat \ eremeyecegim. Ne-
. -.rafından deruhte edilmek· sen olempiyat seçmeleri dolayısile eylerim. N~~~mda Orlıu eU .. Tırni • Tiftik 10 Bal. şrolunursa aycica hildıririm. An· 

't tehrimize gelmit bulunuyordu. Lrtelı!r .. k. • .. Yapalı 6 ıeüet..T cak beynelmilel istatistik işlerinin 
tel~ lıınirde yapılacak biıtOn lzmir stadm~_mesarifitıkaıni ka· Apartman sahibi ~ : : ;· : ~:d!i ~v.::- 1~~ terakkisine ait kararlar verildigi 
ı..·""'1tl hasılatı, temamen Izmir patması için, ~ir mın sına Maçkadaki apartmanlardan bir kı.. an1aşiliyor. 
J-:"' . ol cak yardım etmeği çok arzu ederim mmua kapııı Uleriade "kiralık apart- Tüı .. d ~=====::==~=====---
-...ııit aıt a ·tır · ve bunun için de, mutat §eraitten man,, lev!iullUD uılınıt oldulwıu ıör- tun inhisarı mü üriyeq umumiyesin- Tapo işleri 

. ~takasının bu talebi ile- fedakirlık etmemiz kabildir.,, dttm. O civardaki bir ehıbbamı ziyan- Berliode topJaaan fotopmetrl koa· 
l' fik.--:91

• • iki esasa istinat eden te gitmiştim, böyle bot apartmanın çok den: ~ ıırasına ııtirak eden ,e Avrupada tapa, 
ı~ ıle · l k edir Mıntaka futbul heyeti, bu salı olup olmadıAJnı tordum. Maçkadaki Kil sicil itleri hakkında tetkikatı& bulu. 
llll)'-1 n ge me t ' günü yapacağı içtima da bu tek· apartmanlarım hep lttk&..olduiuJla. kira· 0 'J:apu wnı.uııı muduru Atıf ve 1(-.ıro 

oldtığu veghile lzmir ta· lifi tetkik edecek ve 10 §ubata larınıo bu sebeple fazlalığından = ıso.ooo Tqııw. fen mUdUrtı Halit Zi~·a Beyler Malire 
l~leçeıa Belle Iıtanbula gelmı'§ edilmedi1'>ini anlattı. Acaba bu 150.000 = \eUletiue muhim hır rapor v~ı.ı-..u... · ı kadar lzmir mmtakıına cevap ve- e lCAOOO c~ 

~ takı la b'l• fa do~ mu? Bende bir ar>artman in- ...,., Ed'-· Bu rapor hu kamet taraf ndan kanunu 
mıy ı <ı men at recektı'r. r ıso ooo .. _ ed · 

Yap ettirmek fikrindeyim- bakıkatı anlamak ' m enı gayn menkul rmlakiıı teeciliu 
tnısb: onun irindir ı.: """' takı • ~ ıu, Uzre Maçkadaki apartman aabiplerinde 600,000 yekGn ait kanun layihasının .. ~ larını teşkil 

lba- - Dltnında. aynı suretle Ankarada b • iuhat vermelerini rica ederim. .a.Jldeki -.eleriD hepaden veya bir kqmındaa 1.tanbu1 anbarlannda mamııl ve edecektir. 
~"'&llllat bir · tt bul ır sersı Pqaltıda mukim ml1 teahhit pyri mama1 ~ tUt\tDleri bubmaıı tuecmlD menıe, mabeul senesi, ttıtıtnler mamul Emlak sıcilleri kadattrotıı !ıittea -. 

ı_' lz..ıirl') ııyare e un- Amıpm aUdemilerhlde ikmal taWJ Ş. Salih ile tanı imeletıaı. aeri,.ı tuaitiıtuu, biır DeTin denk ve kilo miktarmı, han,i depolarda balld-de gavrı men .uı hır mnlktın ne 
'lllM-._ ~~.-· 1 er tarafından arzu -' lif .-.... 1.CQir ederek geçenlerde tehrimile avdet etmiıı buhmdapan mtt'beyyin bir cedvm yapnk tek mektuplanna rapten 1929 seneli IU.llltle devir ve intikal t'dılecepu g~ 
~ . olaa genç saoatkll'Jar nisan ayı ı.arf'ında Çay ve kahve fiatlan Şııh&tmm yedinci Pertenhe günll aat OD altı buçala kedar kapalı :ıMf usa.lile Ga.latada ter«ektır. 

el bir sehe . AJıkarada buyuk bir resim ,·e heykeltırq Bey~uada paatabueler çopL Ttıttlll iD~ müdüriyeti umumiy..mde mtlteteklW yaparak. ttttun müb.yaat kom.İlyo- A\Tupamu lııızı 'erlerinJ<' bir p)d 
~ •tadı!:' ~~~~~~ tergiai kllpt edeceklerdir. Bu serginin İl· dı BuD18rdan bir putabaoede ça'! ·~tevdi Qlemeleri, methlpla kaydaprt illve etmeluimı tntfiıılftin beher kiluuna menk.ıılun muteaddit ıi ircı ri a\-n arn 

hen tiharabna ıimdiden baılanılmı~tır. ye. kah~e bir müddet evel 7,5 kunıt,a ait llibai fiatı göttermeleri ilin olunur e~lıas elınd ebulwıarak ta s.muf edilir. 
~lb-. _ _ ıdüz tesviye edilme- Yeni SanadiDefıae sergisi, kıllllen genç ıdLBazı arkadaşlarla bu putahaneye gı· Ek mı' Enstı•t•iou··nun·· Maranaozlara u.1t.uz ı"spirt· o Bu eene \llk\f tır i ınl' l'lf j halledil 
~8 ır. İzmirliler, ls- aanatklrlann Avrupa mqberlerinde tqhir diyorduk. Simdi çay ve kahve bu pu- ono ~ ... '-' dikten sonra &Hl mı;ııkul t'mlaltin fuar 

h" lllının bırakacağı bası- ettikleri eeerlerden murekkep olacağından, taabnede 11 kuru§ oldu. Diter bir kaç tetkikatı Müskirat inhiıar idareai tarafından rufu diger mC'ml"kctleıd ki iLi olacaktır. 
&dir~I-. lann itfasını dü§Ün· bu aerginin kuaadı memleketimizde mılbim pastahane daha var ki oralarda kahve ltal,.U Ekonomi ÜlltitUlli n•••Mt. i.apirto fiyadannın arhnlması üzerine, CAza mul1ak.:.111a.}en" 

•~- ...... bir samat hadile ve hareketi addedilmektedir. muhtelif fiyadardadir . Buı putala· iri F.mti ft1'4br Bo enetitft bııtun hll· marangozlar cemiyeti, inhiear idaresine ~ ' ... 
~ire h' nede 11 kurup çıkarılan çay ve k:metl • tll ikıiladt." m.I kaaunJar, '*» mt1racait ederek, kendilerine ucuı iı· U8Ulu 

'lh .. _ ır seyahat ve orada bir tekaüt edilecek memurlar :ahve eskiai gibi değil. Çaylar hazan rinde =ikatta bulıımakı. ve bir kamıDa pirto Yerilmelini istemişlerdir. Mllski-
~ Yap--ı. 1 b l l k w tiril' · F" aı__ sk' . ..:a..ı a-..I·- Cew 11.ulıukcm rı u ulu hakkındaki tı i..:- ... ~, stan u s~r- . ı 1 ca ge ıyor. ı,rauu- e ısı ~; sini YOCDde getiım• ~1mak1U1U. . nt idaıeli marangozların bu talebini 

'"\'lQ Çok . b' 30 seneden fazla mUtemadı)eD ça· olmalı, ~ay ve kahvede daha iyi yapıl· Bunun • • blltil htıkllmetlerdeıı ile· -~ k b l __ , h kanı l ı ılı mt"c ad ı P t ııc·ırneDine 
' t ki §ayanı te:'11enı ır 1 lıı:an gUmruk mf'murlarından kabiliyet· malı Belediye memurları bu gibi ma• tisadi ve 3 kaaıınİ!r t41ep edilmekte- IDUYİI ak u::;' pıvey :ranl!'u-.ıarafi m~l · 'erilmi tiı. . 

. 8- et ~ etnıektedır. Qi~likleri müdür ve mUfottiıleri tarafın hallerde tarifeleride kontrol etmelidir- dir. iki mey da h\lklmecimizd• de bu sus 0 m a va ucuz ıya 8 I.:ı, ıha, mulkn t m('murlaııııa taalluk 
eıaıe.. ~i6n kabul edilip dan bildirilenlPr tf"kaUde sevkedil~k· ıer. KariJerioizdeo hUtuatalti kan larm g6nderilmeaİ rica 2,5 kiloluk fişeler içinde ispirto çıkar· eden "- unlar nııı t tkı ı ı m. adlive en-
-ı~ hakk d }•1. .ı HALIM edilnıittir. Bu -.:r°ep tetkık edilecektir· mak kararını vermiştir. cünıennı<· J • ndc:ril ce -..tır. • 

.._ m a a ıue.auar !erdir. 

~ fa&....!ı_--.. -.=-= Şaiıtal de ·ki: Şantal bir kaç kelim• ile MiclMli yormq, bilakia eileoiJormu~ Anoa Hermondh os tabancasından ve 
~ - Sen beni böyle bir cinayeti yır vaziyetten haberdar etti. . pbi cuıel ~ kııın ~1 sıkılmıyor kamasından başka. mükemmel bir til-

D l 
, pacı&IL adam mı wınediyoraauı? - Bana da öyle geliyor, ~ bil demek, eRtem:or demektir. . fek te almıstı. G~k!!UnrlP fişekler iki """'l kıra ı - Ben de buldugu . . . tam izin tıltt1ndeyiz. Fakat bu 11m al Şantal, Micbele bak verdı. "l!Ta dizilmi-ti. ag ar 1 1 

• kaLul edeceğinizi zanoe:n:=:!~~ tından kalkmak bir u IÜ:.:::· Ra- Evet Alic~ bu~rda.. ~iki .~ :;;chird:ıı uzat-laı;;tıkca, bilim dağlı 
ller kat bu, sizin ıöylediğiniı gibi cinayet . ~tal 0 ~ pD9 !~li ona daha yenı yem ızler gösterebilir. adam büsblitUn de.-Ci~ı) or. gene, tuvaaa 

O'flditftJ Yelle •tıkO.ne d t d' P:ıtron c;cn ne vn~en bu kadına de&li1dir. Mademki bu kadın ıize feaa· ıssa. ı~in Her.mondhıyloedunb'8V91Ylt1 -ır Şantal bumemnuoıyetle Hemıoo· bir hal alıyordu. 
~ili ıoe •·Lı av e e ınce, - • lb k' 1 . şeyı aöyledi. Mic e e u UIU r- diyou bir avuç bakıaia verdi· 
~ ~lluıa b~ andıgı yerden çıktı bir defa ,·erirsin. ha u 1 ?na par~ ve· ık ediyor. Ona da fenalık •tmek aog· ı---medi. rs . Şantaliu elimle tabii o hıı.valiııiD 

1116 ......... it hald d' en \enrler Sonra rusu bence · ti ~ :"tlU e arkadaşlarmm renler mlitema ıy . · vacıp r. ~--tal rehbere aordu: 7 mlıkemınel bir harıtac;ı rnrdı. Fakat 
- p • ld ıi' d mJara 1hımı•t ederse bu ':itlll • •. - - • d'l' ı . lttoQ, . pam • ı ı a a k .. · b~l' Bu noktada mUnakqa etmek IU· - Raiala ba§b bır ıeJ t0yleme- şım ı ık harı ta~ ıt ııı ıra sata USWll 
·~ 111e bir haberim var, beriflet intikam almb~slınıkJpe. ~~bı ıkır· 2umsuzdu. Bir günde Ş...tal rebberiDia di lqi-> ' neriye doın-u ! voktu. Hemıondivos volları mUkem· 

1 
• tik m ala ı PCe ennı u ·a· ' • __ ,__ o... - 1 • • 

..... ~ ~ er \"e m .8 • T medeniyete mi alıştıracaktı? - Hayır, söyledi ama beD ......, me tanı~ ordu. 
l(i.,~ dedi b biletini yaJdadı: dın da pek ıyı, bı ır. nevmit· Sordu: y-.dım. a. .. ..ı, ogeceyi çok uzun buldu ı_:;antal, halli. t: ıı l ı;;i iç· ıı Lir hayal 
"'' ' uradan gidelim so Şantal me yıu ve · Q __ tal · · .ebametini d"'•- v-u • 1 · 1 1 • · U~tt ı..ı....-: ' • - De k k" yapacak pir teY yok! - Oyle ise, ne ~itti İleD anlat ,..a ~~y~ . ...- Uyk• bir tödl1 gözltme girmeyordu. ve m.emat mese esı o an mese e ırın 

~llliktıe aleia . me ı, bakalım. dtı. Ya Alice ı pdi daha vaklara Daha gllD dolmadan aya~a kalktı. beynını ka:ı:ırcasnıa duşUnUysrdu. 
,);:; ~ • ~ ~1:.ıı!V:::ı:C::: dedi.ffermrndiyos düıündu: . _ Raiua geıldi, ben öteki herifi :eı:d:r~~ü= ~ta~ Fakat Beppo Hermondiyos daha evel MiclıPl de eev~li Anoasını dUfUD• 

llıı_~ereler kapalı Hermon• Dün) ada .olmaz olmaz, ıded.ı. tanımam, fakat öteki herif mutıemdi- Mtc::ı tetelli verdi: uylllllllltı. . uyordu. 
~.!>~~ ... dı: , Her itin bir çaresı bulunur. Yalalnlaz ~~ yen küfrediyordu.. - Hiç yeil aelirmeie 1elm& Bayv~~~ eyerlenllllf, ber PY ha· Yalnız Hennondi. oı goz kolak 

· "'a.ı: . .. , ct--ı, b' . . ır~ bir u pahalıya m o ._. Q____ • • • • reket için wuır.. •- t v. QIQ&ll ""'1, ız Raıssanın evı· teY var ...., . ikile ka • - E... ııi1UUl"a uze bir teY töyleyeyım mı? Dog• o.unouş u. 
" ~P.e ~ :a:aa , karıya dıkkat ve ondan sonra da denız tar ç. _ Rai • "S d . f1llll biz bu kadını görmeAe gittiliJnk Fakat nereye gidecekler? Sık sık, ıaga sot., öne. arkaf' 

..... .__ll'll&htk~ d~~'mit buldum. malı'._ . anlal bakalım, bu çare . ~ ~· U-: edi, '°1 
için bir 181 kaybetmedik. Bir cWa ıu· Şantal bu seferde keodiııi talie bakıJordu. 

IDL ~ ~ Ö'i~ hır ıeyler biliyor. edir? Pekı, ~abe~~erqmın bır aebebı var, ha-"' ~ buract., Boilooda ~u~u bıra~t~. Şa~kuının içine cihatı erbaa· Bir aralık Şaotahıı atma yakletb: 
'Nt, °" lt ~ri e düşUnü~·orum. 0 Raiua sık aık e,den çıkar ye ıe ve arıyor. ö~diım. Sonra kaçıran beriflerinde DlD ısi.mlen Jazılı, dort kait koydu . 

- 'tbe~t Yı para ile Mtın al· - .... de kimse bilmeL Bu - Bu adam dediii ben miyimf lizden korktuklarmı l;Arendiniz ve son· ve Micble çektirdi. Hisaelerine oima1 Patron. dedi, arkaya emner n: ~~·• bir !Jey sö~ leme- nereye gı~nı ·akalamalı ve ucra bir Belki hm de~. Ama ben olum ... ra bu ~ritlerin hakkınızda ma}Omat çıktı. KUçUk kafile kur'anın göaterdi· Eakat haber 'eri") im ki bili takip edi• 
rrı. "!1~01 yo h bi~ eve. kapamalı. Orada rek. Bu hain kanoıa bir fe)'ler bildi• abu .. için. otomobil kotturduklarmıda ği istikamette yola çıktılar. Tak.ip et• yorlar. 

11 is1tediii her şeyi va· l ~rke,larıtennı kaızgıo at-e soktuk mu, ne Abıe şUpbem yoktur. Alice muhalduı~ ölrendinia. Bu u ıey mi? Ben de bir ti.ki.eri ,·o]. Madre da~larının göbcme Zabit kaç defa tehlikelerle ~ P 
•
u\ etem,.z miviz? au ~" b--..1- 1:1 ·•· 1 .n...tı d [ bi.o.--1:) b · ı..~l:-.- b .. 1Luı ....;hi söyler. ~ &'aMt oau nasıl bulmalı. teY o&rqcliıp. .\11 a•• cam ı.ı.aı ma· .-ror u ıe Plmit• ......,. 

'tını salladı: ~ """' •-
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I" • ,,ın Kıraat SaY. ası 
JAPONLARDA GL4RIP ADETLER. 

Japonlar oünyaııın en garip adetltrine 

malik milletler arasında belki birinciliği 
kazanırlar. 

Çok eski Te iııandıı ayacak anana Ye 

itikatlara bu mil et o derec düşkiin-. 
dur ki .. onların ar~ısında İ ısan hayret 

etmeden kendi i alamaz. 

Bu hatil iti a lar yavaş yavaş ve yeni 

lmpratorun yenijik azını ile zail ol· 

makta ve hu suretle Japon milleti -
terakki etmektedir. Japonlaı· çok çalış-

~ bir millet oldnklarındaıı eger ken· 

dilerini baglay an safsatalar 'an bus 

btitün kurtulur arsa bütün dünyada 

belki birinci derece) i 1 azaı lrlar. Esa en 
şimdi Japonlar hunun içlin çalışıyor 

ve uğraşıyor ar. Japonların dinıag ve 

ruhlarını istila etmiş olan safsataların 

başında kendi toprakJarn ı allahııı en 

çok sevdiği topra!r ve hiikümdarlarını 

da allahın akrabası adetmeleri key

fiyeti gelir. 

Bütün Ja1ıonlar l111paratorlar11zırı ce11afr1 

hakkın bir nesli olduguna inanirlar. Bu
nun aksini iddia etn1elf kadar bii:yiJk 

bir günah tasaı·vur olu nanıaz. 

Çünkü ezeli bir efsane bunu s~ylerneh"

tedir. 

Bu efsaneJre giire allahlar (eski devir

lerde insan.tar bir bir çoJ.· allahlara ta

parlardı) evet, allahlar An1aterosu İs· 

rninde !{Üne~ PPrİsİnP hıznuşlar re bu 

periyi bir 111agara.ya hapanuşlar. Mae;a· 
ra:yada bir ayna ko)'"nıuşlar. Giines p<~risi 

ayna da ı-endi i!ı·üzeUiğini g·örnıüş .. 1l1aga· 

rada geçen hn)·at111a ac111uş. 

··- Bu. 15·iizellik bende ı arken /)(~il bi~yle 

karanlık bir )'erde .raşaya<"a/.u11ı~yın1 ? 

Diye aglaı11ı:_ş, )rall'arnll§··· 

Nehayet all(lhlar 1nerlu1111etc ~-,>1111 i şlr>r, 
( Anıaoorasu) )ru, ajetnıişler re: 

·-- git.. ]apon)ra adasında lıükiinı siir .. 

Demişler. işte butun Japon imperotorlart 

bu periden gPbnişle~·. 
1 

Ru 1 akaya inantnanıak ölum cezasını 

11ıuciptir. 

Han~·i l111parntor tahte çzh.~a eı;ı·ela nıu

kadde.~ 11ıa'bed~ fJİder, ecdadı olan peri 

k1z1n111 aynasnu ve i.lk İmparatorun taktı· 
p:ı kıbnç ile ba:511ıo giJ·diği tacı tesPllun1 

eder ve o aıulan itibaren de inıparaf,or ce

napl<ın b11tun .Tapon 1niUet1 11azar11ula. 

kuıs;yet pevda eder. 

]mperotorlara bu l(adaı~ 

kutsiyet atfedeıı Japoıılar al-
~ 

laha ınensup dedikleri bu 
aileniıı anca}( kendi arala· 
rıı1da ev]enmelerini ve a]-
lalı kaııına iıısaıı }{anının 

karışmanıasun şart koş· 
ınuşlaı1dıı\ Bütlln lnıpaı1a
torlaı9 ])tl kaide)1e iptiııa et
ınişleı~ 're l:Qıpaı·ato.elul< ai
lesi hariciııde hiç biı~ izdi
vaç aktetınemiş1erdir. Fa-
kat son senelerde şimdiki 
Japonya lnıı1aratoru ile kar
daşı Japonyalılar bu hatıl 
itikatlaı,.d.aı1 l~urtaı·nıak içiıı 

asırlardaı1 ])eri devam eden 
safsata]aı1ı )rıkı11aya kaı1a ~ 

verın işler ve ilk defa ola
rak lm.ılaı·atorluk ailesi ha-
ricinde kızlarla evlenmiş· 
lerd.ir. 

Böyle olıııakla l)eraber 
yene keııdilerini. Ja1?011ya 
izdivaç adet]eı~iııd.eıı kur· 
tarın aınışlaı~dıı~. 

Bu adetler nelerdir.? 

Oııtı ela }raı·ın yazacağız. 

14 ındıklıda 
koıui yonnı1 an: 

A skeri müzeqe bulunan altını§ Ilı; parça hah Ye kilim satılm:ısmın urnı' 
iştirlik eden taliplerirı cnson verdikleri f ıatı haddi la~ ıkında gorUJııı 

ilınlesi iki ıuhat 929 cumartesi gUnU saat ondortte icra edilmek tizre talik ed 
Tnliplerin §llrtmımcsini yirmi kurug muk:ı.· bilinde kouıisl onumuzdıın almabrı re 
deye i§tirfik eınıck i«tcyenlcrde §nrtnam~deki tarzda teminat \°atırarak t 0 

h::ızır bulunmaları ilMı:ı olıınur. . 

ff arbiye tıbiyc -re b:ıytıır mekt pleri için 1325 çift dahili fotin kapalı ıJ 
• mUnakns:ıya konulmu~tur. ihalesi 11 şubnt 929 pnzartesl gUnU sant 14 te 

yonumuzda yapılncaktır. Taliplerin §artnamesuretiniı komisyondan almaları ve 
mderini §artnamedeki tarzdn ilv.ar ile komisyon ri~asetine vermeleri ilin ol!lodf· 

T ire \'<' i.id mi~eki kıtatı ıışkeriyenın ihti) acı olan Arps kapalı zarfla ııı 
konulmı tır ihale i 6 Şubat 929 çımamhıı gunu saat on altıdır 

koıni~yonumuzd;:ı ml'vcuttur okWDllk isteyenlerin komis:ı onumuza ve munaltall>" 
edeceklerin Tire Askeri mUbııyaat komisyo-nuna mural':uıtlan ilan olıınur. . 

A s.keri müzede .bulu~ıın Ha~id ~niye ait mclbusat satılmasının muuıyed 
tll'ak eden tclıplerın ' crdıklf'n fiat l ndd layıkında gorulmedi&>indcn • 

ubat p:ızartcci gilnll saat 14 te icra edilmek Uzrc talik edilmiştir taliplerill 
namcsioi }irmi kuruş mukabilinde komisyonumuzdan olmaları ~-c mUıa)ecl 
raketmck isteyenlerinde şartnamedeki tarzda teminat yatırarak komisyood' 
bulunmalan ıliin olunur • 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı harbiyi + ıstamhul muhayaat komısyonundan: + 
3000 kilo mak:ırrın tıltln"kasa) n konulmu~tur. İhalesi 27. şubat • 9'19 

gUnU saat 14 to icra kdmaroktır. Taliplerin teminatlartylc mtırmcaatlım. 

Deniz mübayaat komisyonundan 

68000 Metre bronz teJgıraf teli 
112 Adet demir potrel 
112 • ko§ehent 
200 • Civata masomun 
210 ,. fıncan için 5aplama Ye somut\ 
45 • pOl'Selen fincan 

Deniz ı.uvvetlcti ihtiyacı.için bal:ıda ~az.ılı mlozmeedcn telgıraftele uffP' 
etmediği ~e demir potreller ve nircye tek lif edilen fiyatlar ğali görtılmttş ~Jel 
6 .Şubat tarihine musadif çar»mba saat 14 ve 15 te tekrar mu~sası icra edıl . 
itasına talip olanlnrın yeYm ..-e Ynkt mezkOrdc kasımpaş:ıda deniz mubayaAt koıııi'f 
mttmc.1!itları. 

2.; 111etrl.' mik.nbı çam koğu~ıı \ Aleni münakasa 4 ubııt 1929 
3 ı. • glırgt>n a~acı J e:tat IS, S 

'l'ıılip zuhur ctınetncsi Jıesruıile ih:ılcsi y:ıpılamaynn baliida yazılı kereste~ 
dıı ) !lzılı gün 'c ~.:uıtta , npılaC'ııktır. Şartnamesini görmek iste> enler bet 
\ermek istey<'rıler.in ~ e\ mi ihalede Kasım paşada Deniz mUbayaat komisyonuna 

i\fekatibi as -eriye muhayaat komisyonundatl 

500 adet ) im fanila maltcpe lisesi için 
1000 kilo ka§ar peyniri harbiye mektebiçin ~ıtl 
&lada rnahallerile miktar ve cinsleri 'azılı 2 kalem, yUn fanile ,.e kqar ~ 

a> rı 2 §artnamedc omrnk aleni suretle a"ıubnyaa olunacaktır. lhııesi 10 eubat 
gUnU fanilanın c.u t 14 d~ 'c pe) nirin saat 15,30 da harbiye mektebi yeıneJi. 
önlindeki mUnı:ıkcısıı mahallinde icra olunacaktır. Taliplerin ~ame ,.e fanila o 
içüı komi ) onuuıuuı ve i§tirnk içiude muan'l{asa mhaUine muracaat ve hazır bu 
iJtn olunur. 

lkiııci kolordu n1i1hayaat komisyonundaJJ 

Kolordu ihtiyacı için cins ..-e mık darı ba.lida muharrer mutabiye aleni ıO ~ 
ııuretiyle mub:ıyaa olunacaktır. numuneleri ve evsafını haYi &artname komisyon 
cuttur. Şubatın d!.irdUncil pazar gUnü ııant on be~te ihalesi icra Julıruı.cağındaa ~ 
larm pey akçelerile Balıkesirde ahm ~e satım komisyonuna mUracaatları ilin oluO 

Emvali metruke ilanları 

... rmti Mıı . So. Ican sabtkt icarı ın 

Lim Ura 
Edimekııpu AtikAlipa§a LökUmctı..ler 29 Dilk.kfin 17 Şehri 

BUyUk çarşı Ynlıkçtlar örUcUler B c 72 
c 33 " 36 

llUyuk ndrı Yalı Ş:ıkı 6 Hııne 200 
Ycdikule 1mahor lıyas bey imrahor 190 OUkkan 200 
Kadıkö} Cnfor a~a Yeni 10 Hane 240 

c 12 240 
Kımılı ada Ankara livadyası 1. 4S c 

Balada <'\'safı muharrer emlükin bir sene müddet ve mü~nherc 

rapt olunmak Uıre 21 • 2 • 929 tarihine mll!adif per§embe gUaü s:ıat 15 de 

mukarrerdir. Taliplerin t>mvüli metruke icar komis~ onuna muracaat eylemeleri. .. ·ii-·-.. 
Semti Ma. So. No. Ne\'İ lcan aı 

Lira 
U@kUdar Selami Ali efendi Papaz 11 Hane 144 
Balkapanı RUstem paş:ı Bnlkapıını hıın Ust kat 34 Od:ı 96 

c c 35 c 48 

• ., 36 72 
Balat Kars.baş lekele caddesi 31·39 DUkkln 120 
Fener 'fevkü cafer Cerrah 3 Haııe 204 
.~yvımsaruy Alı\: ~tıstafn paşa Attar 13 60 
Ka<lıkı:sy z.ıhtll pa~:ı Reıadiye rn -1 120 

33 96 

~ 
J 

O mau ağa .l'\uzhet dendi 49 • 144 
H:ılida C\Snft muhnrrrr emlik §Crniti muluırıere!İ \CÇlıil<" iaırıı rapt edil; 

6 • 2 • 929 tarihine ınusııdif ç.arpmba gllnu anat 15 de . ihaleleri . icra ediı; 1 
müıa) edeye 'azcdilmİ§lir. Taliplerin emvnli metruke ıcar koınıs) onuna O' 

t': •lemelcri. 

Kiralık odalar 
Evkaf unıum müdürlüğu vakıf akarl' 
mudurlüğunden: ; 

Bahçe .k.ılpuda dvrd .. uı.:ll ~akıf lwuın a ma l~aııo<la l ila }Q ,.e 26 ilıı 32 ~~ 
40 ve birinci katında s. 9, 11, 15, 32, M rınma.rolı odalar kir.aya verilec.e~en 
'4!linin yirmi yedirı.ci gUnGnden şubııtın ~irminci ça.rpmba gUnU e:ıat ondıi~ I_ 
kadar mUzayedeye konulmugtur tali~lerin vevm ve uatt ~e~kare kadar ~ 
suretini almak 'e ıeminan rou,·ak ~te ıta ederek mttzayedeye Ht1!8k etmek uıre 
nkaf mucll.trıyet!Jld Yllkıf rıkulu m ~ r.;,\U:e :nı.trc.:U.tlan ~ ohm.ur. 
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ersane erle Me teplere mühim bir tavsiye 
Türkiye Cümhuriyctinin asri terakkivatına en büyük delil olan 

Iatin hurufatiyle Tilrkçe yazmak Ye okumak ttzıc Türkiye dahilinde 

her yerde gece ·dershaneleri açılmış olduğunu ve muhterem halkıını· 

zm da kemali aşkla tedrisata devam etmekte olduğunu ve ötedenberi 

ragbcti ammeye mazhar Radiyom lambalarımızın dahi mezk1lr gece 

dersanelerinde diğer markalara tercihen istimal edildiğini görmekle 

mliftehiriz. Binaenaleyh muhterem müşterilerimizin bir an evel ınal· 

ları alabilmeleri için mümkün mertebe siparişlerini ilk fırsatta ver· 

nıeleri tavsiye olunur. Her ne kadar fiatlanmız maktu ve pazarlık 

) ok ise de mektepler hesabına alınacak lambaların maktu tenzilatıuıız· • 

dan istifade etmeleri için resmi bir vesika ibraz etmeleri şarttır· 
:>r. ... 
a 3ı00cı asn1alaın- Ce'\iaıuii şerife ile devairi resmiye ve belediyeler dahi hu şarta :Fener lamba 

llluınluk tabidir. 300 mumluk 

Radium lambası ticarethane~i 
Galata, Şi§ane karakoluna giden ikinci ekmekçi fırını ittisalinde 

Posta kutusu Galata 313, Telefon Beyoğlu 2878 

rs..__

8eyri sefain 
"~llbcız 9 -
ll p 29 Pazartesi 1'arb:on 

OJtası ~ apılmarncakt•r. 
ı\ - . 

(~'i~~lya }Jostası 
lo da GA.l.E) \:ıpuru 3 §ubat 

. ·~~ Klnta rıhtımından hare· 
t, p~k fillük Ilodruın, Rndos, 
tc ın e, Antnl n ideeck 'c 
~ l\.~nr iskele rlr. beraber 

lııy1 :ıı. an, Sakız, Çanak kale, 
etara.cakbr. 

~alo\· ı-= . .; ısesı 

tıt~ltt~lıtı~üdürlgünden: 
' 't-tipı ~ hastabakıcılığt mllo· 

~er enıı ehli) et 'I: esikalarıoı 
bt ._.11~n saat 10 - 12 arasında 

.t ""{ıtcaatlan. 

:.ı.e),. --(sın .. , 
~Ali sur at postası 
~uru 5 MtrrşEVKETP AŞA) 
l'ıhtını Subat SnI ı l~de gala
lalya ınd~~ hareketle lzmir, 
k "e 1' Alaıye Mersine gide· 
lalya aiu~ Anamor Ala.iye 
ktir. Zınıre uğrayarak ge-

lliı:~:dik zade 
eı ı~ · vapurları 

~An.\DENIZ 
Al: 1 VE LCKS 
POST ASI 

Iıı Önu 
h 1'a (' :Puru 3 Şubat 

~ a~artes. cfloli alı:ı•· 
tlltıınd l mı Sirkeci 

dal( lan hare]\etle ( Zon
' neh ı Ci""" 0 u, Samsun, Oı \ ~ on ·r e llit .1 ırabzon Sürme· 

il\ det e d '.l keJelerine azirue 
'tafsile ~ccktir. 

et at ı"i s· . 
t' hanı "' n ırkecıde M 
le litıo altında. eski Loid 
llhuı 213~re~i Telefon : d . 1 

Piyasada rağ· 
bet bulmuş aya· 
kh ve avaksız 
Pa tırma, . jam· 

llıak 1 1 hon, ahım kns-
tınıll ı . . 

1 
ge mı~tır. 

<" ll<'entalıih Ist.an· 
~ 

·a 'Pı sokak No. 4 
l "ıa 1 rler Ti. Ist. 

Sefit 

Telegraf: Istanhul - Radium 

ALTINCI BfJYÜK 
1.ci keşide 11 Şubattadır 

iKRAMİYELER: Lira 

MOKA FA T:n 

30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DIKK AT EDiNiZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: Çünki 
ı- 10.000 Lira ve daha yukarı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız 

"3 tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali •yüzde 67 artmıştır. 
"2- UMUM İKRAMİYE ADEDİ: geçen seneki keşi delerde yalnız 

"2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet ihtimali de tam: 

yüzde 95 (yani iki misli). artmışttr. . T "nıN ADEDİ BU SENE 
3 _ PİYANKO YÜZÜNDEN ZENGiN OLANLJUUI;, 

GEÇEN SENENİN TAM tK.i MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

fJJlf ııımuııımımııınnıuıııuıınııııııımımıımıııınıııınınınıııınıınııııımmıııuıoıınmıu1111nııımınııııııııu1111ııı~ 
! Vakıf paralar m~~ü~~üğ~nden: J 
~ Bahçe kapuda dorduncu Vakıf = 
~ hanın ikinci katında No. 17-18 = 
==: Emlak ve talıviwt mukabili gayet müsait ~erait ve 1 azamı suhuletle odürıç para verir 1:e ~erefli 
= yerlerdeki karkir cmlô.kirı üçte birini 
~ rehin olaral~ /,abul evler. 

~lllilillılllllllllllUllWllUllilllllillWIDUllllllllUllllllllllUlllltllllllllllllilllllllOIUİUlllllmtıunıınıınaıı11111111RflUD1UUUmru~ 
Istanhul sılıhi nıüesseseler mühayaat 

•emmlillllmmsmmemmmemmmm&ımemmms~ El 

1 
Bakteriyolog 1 

Dr İhsan Sami 
llakteriyoloji laboratU\'8r:İ 8 

1 
Pek dakik kan tahlılatı 19 

<yasscrmaa teamülü) kl r'V\·at. ~~adı, 1 

1
1!1 tıfo \'e ll&tma hastalikları teşhısı, ıdrar 1 

balgaın. cerahat tahlillti, Ultr1l mikros- . 
kopi ile fren&i talıarris'i. Dhanyolunda 
Sultan Mahmut ttırbesi karıisında 1 

Telefon la. 981· m 
mmmmmmmm1111111&1mm11&1111111DmmmmmmEllile G azetemiıin l ıubat 929 tarihli nns• 

hasında ıultao Ahmet &ulh birinci 
hukuk mahkemesinden Huda ,. erdi be) in 
iıalei tuyu davasına &it illada mahkeme 
gUnU 13 ıubat yazılacak iken sehven 23 
1wlmakla tashih olunur. komisyonu Riyaseti~deıı: 

'~ ı h &tahaneıi ve leyli kabile yurdu ıle Heybeli a.d~ s.aoato~yomu ve DaUlkelP. #l!!!!!!!i!!!!!!!! Doktor ' 
Etıa ~ M 929 nilıa,·etine kadar l&.zım olan bınncı nevı ekmek olbaptaıu Haseki kadınlar ba&tanesi 

rnUcssesel~ıo\·ı a~ 12 ~ubet ·929 Sah giinll saat 15 te kapalı zarf 115Ulile ihale edilmek Cilt ve Firenıri Hekimi 
şartnameaı k:;.~: konutı:\litW'. Şartnameyi görmek ve fazla imbat almak isteyenlerin •· 

~z:~::~X:misvona miiral'Nltlsrı illin olunur. Cevat Kerim 
1 stanbul ~vkaf müdürliiğündeu: 
1 

D aırrmun fenfak l~sine alınacak alqtı dersiyen.in rapılq.n_ ml1nakasamıda Tüııe de Eski RiUili ahmer 
ar ,,, .... hadd la'} ikmda görülmedi/inden (5·2-929) tankme kadar paza.1· 111 binası. Tel·_ lsyıTTJ.. 2622 

lı/J~~tlf:fe~~ icra rıdı.ccetir.derı talfo olanlarm her ıün ~.1'azım ıdaresine müra· 
1

]1 Ji•aİİİiiiaiıiiiliiii•tiliiiiiiiiiiiiiii!~ 
---'<' .. e::-:::::m:E• 1 caatum. 

7 
lplf!ô1t,4 1 l iN L 

l µirto H' i pirıo u j, ki ı r ıırnumi m durlu und n: 

126,000 Af)ET EVRAKI 
MATBUA TABI 

6 Şubat 929 cumartesi sııat 11 de ihale edilmek Uzre J,apnl zarf usulile 
milnakasaya konmuştur. Taliplerin mubayaat komisyonu kitabetine ınttracaat 
evlemeleri. 

Kiralık mağaza 
Istiıhul evkaf mdüriyeti vaıf akarar 
ındürlğiınden: 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf han tahtında ve ziraat bankaJuun 
tahtı isticannda olan 8 numaralı mağaza kiraya verileceğinden Kan.ti.· 
nusaninin yirmi yedinci gıinıinden Şubatın yirminci Çar§amba günü saat 
on dört buçuğa kadar müzayedeye konulmuştur taliplerin mezkur yevm 
ve saate kadar şartnamenin suretini almak ve teminatı nıuvakkate iıa 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul evkaf müdüriyetinde 
t•akıf akarlar müdürlüğüne mı1racaatlan ilôn olunllr. 

. .. - Çok zaif. kanı:;ız ve iştihasızdırlar. 
~~;:·için bir şişe olsun PERTEV şı;nuıru içirmediniz. 

Posta ve telgraf levazıın ve mehani 
Müdüriyetinden: 

Posta bendiye ihti acından 2000 kilo hurda kurvun 1000 kilo ıicim 
2500 kilo paketlik kağıt 100000 tahta kapslil 70000 adet tahta etiket 1500 
kilo kulçe mUhUr umum aleni mUnakasa suretile mubayaa olunacaktır. 

12 Şubat Salı gUnU saat on dörtte fıtinakasası icra olunacağından 
taliplerin olhaptaki şartnameyi görmek üzere her gUn ve münakasaya iştirak 
için de yüzde on beş teminatlarile biri" te Yeni Postabanede mUtetekkil 
mUbayaat komisyonuna mUracaatları. 

BIOX 
Diş fırçaları 

Biolojil{ ve fen noktai nazarın· 
dAn en temiz fırçalardır. 
Cinsleri mükemmeldir. 

Her yerde 45 kuruş fiatla satılır. 

Okzijen sayesinde istihzar olunan BIOX diş 
macununu da kullanınız 

istafilina fabrikaQının 

Meşhur YAPINCAK 
İçl\ilerin en Nefisidir 

Fabrikası: Galat Ermeni kili~esi ı;ıol\n~ı To:31-il3 

ADLER 

• 
Kiı·alık lıaııe 

Fatih TramY&j cadde inde itimat tn· 

)arc pi~anko ı::ubc :nni t z r ndt- b § odalı 

\e ban) O ve terko, \'C le -.trik tecisatını 
l~\i hnne kiralıktır 

eıeeee .. eıoeıeee ... 1941.._ ... _. 

Abone 
ve ilan tarifesi 



es· u i Ş 

Sayfası 

~=-::-----:a=:z=--====-..,..,.=-== 

IST AN BUL ANKARA CADDESI 

CUMHURiYET iÇiN VE HALK iÇiN 

N~ : 11415 CU:MARTESJ, ŞUBAT 2. 1929. 

·.. -
- - . - -- -- -.,,._. ~ :.:_ 

Meraklı Düv 

Vak'aları 

r Karilerimize Ra1nazan Hedi:;·eleri1niz ---.. Meşhur Süveyş kanalı 

500 okuyucu uza 3000 lıralık 
eşya tevzi edeceğiz ! 

Vak tile Ordumuza karşı Kanald 
yapılan tahkimat 

Bu lıediyeler musaba anın hitamından evel 
Istanhulun marı1 r a~aza a "mda teşhir olunacaktır. 

((ikdam» geçen yaz znrfınc!a ya
pbğı iki büyük musabakanın ka
riler tarafından mazhar olduğu 
çok büyük rağbetten cesaret ala
rak ve «ikdam »ı takip eden ok
uyucular için bu gazeteyi daha 
cazip kılmak arzusu ile, Şubatın 
7 inci önümüzdeki perşenbe gü
nünden itibaren, ramazan bayra
mma mahsus yeni bir musabaka 
yapmağa karar vermiştir. Musa
baka, evelce yaptığımız müsaba
kalarda olduğu gibi gayet basit 
bir şekilde tertip edilmiş ve bil
hassa Anadoluda bulunan Kari
Jerimizin istifade edebilmelerini 
temin için eski müsabakaların 
verdiği derslerden istifade olun
muştur. Musabakamızın esası 

Süveyş kanalının 1avadan alınmış bir fotografı 
şundan ibarettir: 

1 - Ikdaın, karilerin· 
den 500 zata, Ramazan 
bayramına mahsus ol
mak üzere, 3000 lira kı
ymetinde muhtelif 1 e İ· 
yeler taktim edecektir. 

Süve}ş krnahnııı ha
\radan tayarf\ ile şayanı 
likka bir rcsimi alınınış
ır. Fotograf gurup esna
sında olnıuştur. Görülen 
sahil~ kanalın şark tarafı
dır. Yelpaze gibi açılan 

2 - Bu musahakaya 
iştirak etmek için, kari
lerin ihtiya:.. ed~r.ek lP.ri 
b··ı·· i t 7 lii:llhat yerler, Kanaldan tarak du-

n un za,ıme , :s' H ,1 • - · l · ı · r b l k 
h 

·· ·· den •t• e~ı e.a.€'/UlllZ ıaU!!l el.üt ) ar ı{arı a arının Cl -ardığı çamur-
perşen e gunun ı ı- '·· · . ... , , , , . • ı ,. s . 

haren neşredeceaimiz k- ve karielerinıize ~sa bet euecek '? dan hasıl olnıu~tur. Bunla- .. . • 

ı ı ~ ki . . nn arkasındakı yi.ıksek ye· Su veyş kanalından ğeçen hır geını 
upon arı top ayıp sa a· bır oda tal~ınn heclı) e ol- tıJ'. Buıılı:mn Hstes'ni yakında ne- ·:.~ ... .: .. , . .. • •• 
ınaktan ibarettir. l(upo- unacaktır. Bu iki hedi- şredeceğiz. Şim.dilik bu hediyeler rl.:;,, umumı .harpta Turk k._u ucıuz kanalına ınuva- şınıalden Kanala nn1' 
nlar toplandıktan ve ilan r d ) ~k .. .:· .. I . . meyanında: Elbıseler, ku,ıduralar ordusuna ka~ı kanalın zı olan tatlı su kanalı, hu diven su girme.sidir. 
edecefilmiz malıtut mile- )ke en tl~a~} ad?çLı~cu. n~ ı kışlık levazım, gramofonlar, plak- muhafazası için vücude taraftadır. Kanalın müte· seviye farkı ancak altJ 

e ıyıne ı ıe ıyeııın ısmı lar dikiş makinaları elektrik füü- • ·ı l k" . -
tara halig"" olduktan sonra ı · · l k 1 : f t , 1 ' k h gct1rı en ta ı ·ıınattır. De- madıyeıı teınizlenmesi ha- deıne oldğundan . . . . .nr surprız o ma en, so ra aKım arı, çay ve a ve . _ . • . • . • • • 
kariler bunları sıraya iizre., karilerinıize. sonra servisleri, vazolar, zabitana mah· nız kanalının garp sahih- hrı sefıt ıle bahrı ahm~rın çamurları götürıneğe 
koyaı.gk idaı·en ize tesli- ·ı,., · 1 ı~ 1 • ' sus eşya ve sporculara yarayacak ne çanı ur atılamıyor. Çün- seni vesi bir olmaınasıııdan kuvvette deffildir. 
m edecekler ve mul"abi- t an o nıaca ... u. eşya vardır. 11.!7.~-~~A~~~· =~~~-:"i=;[~}~~ii!!iiiiiiii}~ ... lliliii~dTiiiii~--===;"~·:i;=.~ 
Iinde numerolu bir fiş al- • • . . • . • • Ikbdam.'. ~~-il rinte,ı 7·ş~bakut dpe-~~ .MD~o 1 1 ram ar a 

rşen e gunu, gaze e ermı o u- ___ , ~ 

acaklardır. Bütlın bun°urdan maeda, her ktan sonra, kuponları kesip sak- g· il er yüz Bu akşanı 
3-1\lusabakaya lıa fiD ailenin salo~~ için seve ~ev.e ~sti- lamalarını tavsi~e eder. Kariler 2 Şubat Cumartesi 929 Darüllıı-dayide : 7.arcr sarbu~1" 

s)er dahil olacaktır. fade edccegı VC her kcsın ıhhya- bu ınusabakaya ıştırak için başka Saat Dakika Natlt Beyde 

.. 4 A ı 1 d k. 1 . ç)an düşiiniilerck alınmış daha 1 hiç bir külfet ve ya fedakarlık 19 00 Alaturka mwiJıi hıoyeti AJbamrada 

1 
• - •• ııac O U ba ~ki (arı· yiizlerce hediye takfm olunacak- ihtiyarına mecbur değildirler. :o 50 Llwm u: talııüaı kanbiyo ır ~~;~~: 

.ı:.CrlllllZlll IDUSa a a)'a fe- ~ nu~-uı borsan haberleri Majlkte 

: \'olga ... Voiıt• 
: Ung Çauııın 
: Kibu" 
ı MUletin Rııb11 

ı Kutup Faeı-ııl 
ı Faklond ı>eıı11 

e l 21 00 Konıt<r: 
mamen iştiraklerini tc- G:!. \:aI'a -*~~:ı er- (:(21)) Roslni· Tt>nkred ~m:::ı.-c1a 

C U "l.JI Ça.)koı f/.i: l'a/$ dö lo urawı 
IDİll İÇill Cn Uzak ıııaJı:ı- 0 (3) Smith: Şaııson r/U 

rehc•l 

Ieı-de bulunanlar için hi- ] O" 
0 3 O') O liralık Çİ ~ek ! i:f ~~:;, ~.:;:"'::..ım• 

le, fişlerini göndere bil- ~ 
nıek için kafi vakıt bıra
kılacaktır. 

5-Hediyelerimiz ffı;ta
nbulun en maruf ıııağaza
larından alınmış ölup ın
nsabakanın hitann ıdaıı 
evel omağazalarda llalkııı 
nazarı temaşasına arzolu
nacaktır. 

6-300 kariinıize tak
tim ede!!eğimiz 3000 he
diyeden bir tanesi gayet 
kıymetli bir altın saattır! 

Bundan başka bir kari
: t l(7P ı•ok O'·~z l ve zarif ile 

~f anş tun eli 
Pari.-, 31 r.A.A] 

M. Briyan (Briand) meh'uum 
mecli.-iııdc bir uıılc cernp vererek 
ınan" tüneli hakkında jn!rllteredc 
başlanılaıı tabkikntııı mü.adif İ>ir 
ııctirt') c iktiran C) lemesini şiddetle 
iiınit etti&>ni bevan etmi~tir 5• • 1 

alayında 15,000 dolarlik, 
yani biziın para ile 30,000 
liralık bir çiçek gönder
miştir. 

l\1eşh1 r hoxörün hediyesi ... 

Deınpseyiıı izhar eyle
diği hu hissi· teessür ken
dini vakından tanıvanlann 

Boks alen1inde sertliği vefat eden ınüdiri "'iinıu- 1 zi: aci\.:~i) ı~ hayretini mu
maruf Yack Demp~ey "'U Tel Rie arda ce-uazeıc·p oluıustur. 

tora Laplante 
(Laura) Laplante ın ismini işit 

miyen var mı? Bu artistin şöhrt:ti, 

kendine has bir husu"3iyetin eseri· 
dir. 

Tıyatroda her kes bilir ki, ko· 
medileri oynamak, dramlar kadar 
güç değildir. Fakat Lora Laplan· 
te en şen bir sima ile en ağır 

Jranı piyeslerini müvaffak1yetle 
temsil ediyor. İşte bu sanatında 
üstat kadınının en son resmi ... 

Feralııta ı Sen,nat '~ çı""' 
babaaı Hı ,,.r 

Devri alenıe çıkar~ 
) Ci 

1 3) 
ersey · tı, 

(Dolar) kumpan) asına p1e~ 
huglin öğleden sonra bir d~ ıJ 
seyahatı icra için hareket ed'.ı 
"Presiclan Jonson'' vapuru ıJI 
tından ıh.isi kiimUr~ inkılap 
diğer UçUnun de hastaneye ~~ 
mecburiyet hasıl olmu~tur. 1 
maddi hasarat az olarak talı 
edilmektedir. 

Kaçırılan Pap~ 
Fialdelfi~ 

Burava kelen bir t 
22·1 de komünistler tarantı 
dınlmış olan Amerikan .ı;ııt 
pazı Edvar Yung un salı ~ 
duğunu bildirmektedir.fliç 
necat verilmemiştir. Çilnkil 1~ cesaretini kırmak için kal" 
nerleri her türlü para ıalebııJ 
mişlerdir. 


