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lstanhul senelerdenberi görülmemiş bir 
kar fırtınası içindedir! 

.........___.--------------------~-------------------~--~------------~----~----------------~-------------------------------------~---

f\aı. fu.tuı""~ı dri;-ı;b.nbulu alt üst ı' 
ettı.· ilJ. Vapurlar, tramvaylar, otomob-

h er güçlük.le işliyehildiler: Um~mi 1. 
ay at felce uğradı. 

-
~tafsilatı . leyi geTi çekmi~tir. Haoo bugün de 
~ ltlntı ıstleden ionra ba§layan böyle devam ederse amele çıkartıla· 

~a;::•rtaından sonra şiddeti· caktır. 

._ ~ te~:; .:;!~den beri Telefon ve Telgraf 
dıtll ~eabı verdiii malumata nmna tefeıön ve tefgİ'af hiı.tlaniıa ela 

-· '"" 

Dünkft fırtınada ... 

........... 

ıw"'au• • - -
Rasathaneye 

bugün daha 
ktir. Dün 

göre, kar ve fırtına 

şiddetle deva111 edece
denizde ve karada tipi ve 
bir çok kazalar oldu. fırtınadan 

leri de SMf (13) ten sonra _btlslttitü.a tatile oJan liman methalindeki vapurlar kıell 
mecbur olmuşlaı:dır. önüne çıkmağa mecbur kalmışlardır. Q. 

Ankara tireni yanın saatlik bir var dnElar kar içindedir . Izmirde pet 
teahhürle Haydarpapya gelebilmiıtir · nadir tesadüf olunan bir sook. 111-

Diin Anwa ve Kon~ tirenleri k.ümfennadır . Her hafta cu martıell 
tipi do.la'yuile banket ec1- -.ı ı dfi. gunleri ...ı •ldzc1e limanda bahmialldl 
Şark demir yollannda mutat seferini muntazaman icra eden fmlt 

Şark. de . U ..._, .. 6 u vapuru tutuldufu k4r futınaauıdan dolqt 

le..-~ kartı saniyede 28 metro tesir etmittir. Çorlu ve civanndaki hatlar da 
&.t~~ lilzglr ıehrimizde ml1bilQ bozulmuı Te muhaberat münkati olmaııtur. 
~ d tır. ' Anadoluda da Edremit civarında .buı 
. Jıit ı.~ 1&bahtan beri tımamile teller kopmU§I& da baıka yollard&ıı mu-

mır yo arının m .... an.ı ı m · r ... ftk k 1 d kal ~ b im ........ 
'ıı"'-"" • a e e maga mec ur o ....- · 

tecavire postalan muntazaman itleyebil- Ancak yarın sabah İımire gelmesi muhte. 
miıle.rdir. Yalıuz Awupadan gelen Kon· meldir. ~ ~ Belnıittir. baberat temin olunmaktadır. 

l't ~ "ermeden devam eden Anadolu, rumeli ve tehir dahilindeki 
~ 11ll1bıclen gerek denizde ve telefon kablolarında bir arıza ,.oktur. Ancak 

flta ~ llleTcut nakliyat vasıtaları Beyoilu, tatavla, Kadıköy, Erenköy, ıitli. 
"' lernti tatil etmek mecburiye bt1yl1k dere, kara agaç taratlamıdeki telefon 
.. ~ •.lardar. hatlarında arı.zalar olmuı, ve konqmak 

vansiyonel ve Ek.spcres, tipi dolayısile çer· iii!iiii!ii!!!!!iiiii!ii!!!!!i!ii!ii!!!!!!!i!!ii!!i!!!!!!!!!!!iiiiiiiiii
ke. köyünde tevakkufa mecbur kalmış· 
lardır. 

~er, vapurlar değil arabalar, imkanı bulunamamııtrr, 
it! trarnva11ar otoboalar bite Vapurlar 

~ '-p~ernifler, kar )'lgmlaı:ımn Kar ve tipi fırtınasının en biiyllk 
:!,.1Mat11a kalınıılardır. iesiri denizde his edilmiştir. Şehrin muh· 
;1- ~pu~, iskeleleri tramvay telif semtleri arasın~a ~Unaka~tı temin 

Yere k)· ıstastyonları 1&11tlarca edan Seyrisefain ve şırketı Hayrı\·e vapur· 
~ it doltn lla ıyat vasıtalan bek.liyen an sabahtan ögle>e kadar gani 

0

muntazam 
' ıııtur. Sabahlayın hareket ·d · ltta .. ı.~i öat . seferler yapmışlar ır. 

~ ·~ ~ eren vapur ve tıren- M sela (l4.) d k d Kad köy ve 
içbı lnenler evlerine döne- e sat .. e a ar 

1 
ahr"k 

. ıece anları ka d Haydarpaiadan koprUye ancak 4 vapur t ı 
-..;,~ lataeyonlarday L-ıd 1 na ar edilmigtir. Buna mukabil köprüdende 4 

ı.., -~pler ~ ı ar. 1 
"it ._ etkenden k t 1 k çocuk vapur ka kmııt1r. 

~ OV\tel evl . 
61>': 1 arlı . t • Adalar hattında hiç vapur hareket edeme• 

erme gıtme erı emın . d ı h" '-rt mi§tir. Bogaziçine gelınce: Ana on ısarın· 

· Yerden kaldırarak buz tutmuı dan yukarı Uıkelelerden köpruye iki vapur 
'ı, :SCSıu görmiyecek bir hale gelmi§tir Köprı ye, tarifede muayyen 
~ •11ıı r.ıınıanda bir çok kazala· saatten 1,5 · 2 saatlık teehhürlerle ge!Cft \ 
~ . h.~~ :erdi. Taksimde iki kadının bu vapurlardan sonra o hntta hiç Yıı r 

ı.... Üıti>'ltın l?lldt. Emine hanım ismin- itleyememi§tir. . . 
I~ Qok ı. .. .J~~ııııı yarıldı. Buna benzer Anadolu hienrından evvelkı ıskcl 
~'il etl -uee!fi er oldu. arasında, tipi durdl kça vapur işleyebilmiştir. 

Diinkü kar fırtinasında.. 

Uünkü kar fırtınasında vaftll'la:ruı seyrüseferleri de 
bozuldu. Bir çok vapurlar ftkelelerden ayrılamadılar. 

t..~ eııa ciheti Ruatha· Saat on ikiden sonra tipi azemi şiddetine 
~il el l_iveti .ve ism_i m_ eçhul bir gemiden istimdat\ J U

1 
dan lznıire hareket eden •lzmira vapu· tl.ı..:ıı""tl •aıın bu aün de da· vasıl olmuş hulunııyor u. 

-..q,,_ e d e ] 5 mPtro ileri~ini bile görmek kabil ışaretı p:elını~tır. ı ~ yol~a tiddetli bir tipiye maruz kalarak 
ealdQ. evam edeceğini olmadığı i~in Jı~r hangi bir iskele) e vapur Vapur hakkında başka bir haber gelme· ı:ogan arılan mevkiinde demirlemeJe mec. 
~. b · ~ ve fırtına bu tahriki kabil olmamıştır. diğinden akiheti ıınlaşı1amamıgtır. kır kalnıı§tır. 

Tıramvaylarda 
Fırtına ve tipiden en u mliteessir 

olması laıun gelen tıramvaylar bile, kar, 
tipi ve fırtına dolayısile intizamını tema· 
men kaybetQ.ştir. 

Biitun hatlarda tek araba ile çalışıldığı 
halde, münakalat intizamla temfo t'dile· 
memiştir. 

Bir çok yerlerde arabalar kıuk. yap· 
tıkları için tavakkufa mecbur ulmu§lar· 
dır. 

Tıramvaylar, dun çok kalabalık. bir 
manzara arzetmekte idi . 

Otomobil buhranı 
1 tlun Istıınbulda gayri tabiiliği tevlit 
eden esbabın en baıtnda otomobil buhranı 
vardr öğleden sonra, bilhassa akpm d<>b'TU 
ve gece bir otomobil bulmak abil 
oamdılt gibi, bulunan otomobiller de 
taksi Ucretinden fazla para talep etmekte 
idi. Şehrin umumi ha) atındaki intiııamı 
bozan bu vaziyet karamnda aeyrUsefer mer 
kezi faaliyete geçm~ ve nıazertsiı mlişteri 
kabul etmeyenlerle taui UcretiDden fazla 
para i§teyen şöförleri menıeze eevk ederek 

haklarındazabrt vıa-akuı tanzim etmiıtir. Bu 
kal:al gayri nizami harekete cesaret ed~nl~rle 
tekerleklerine zencir takmayan oto111:obi.lciler 

ect G~~ bir şiddetle Jskelelerde kalabalık Di~er taraftan bog:ız haricinde de bat· Dun akşama luMJar ·lzınir· in hare 
tl-. L ~ğinı söyleyen Ra· J, a _hir vap_urun karaya düştuğu haber letine dair m•'k\-·t geJmemi•ü,·. Şehır" de kazalar j 

.., "la"V' BolYaziçı" n• Kadı ko} -_Hay_ darpaşa d B d band 1 ,_,_, ,. 
-ı anın ·· k... t b l !"' 1 h k 1 venlmekte ır. u vapurun a truı ve Mar ... ·- . d dU '"''Ud d f d 1 1 ~ (,.•1 .. •ıc SU UDe U 8- Yapur iskeleleri ddn m. a l§erı ır -a 8· . . l d •. , 1. l ~uuca V:ıpurıı &. D, ın aD\8 an Dttn, kar ve tipi ırtınası O ayısıy e 

aiddetle tecziye olunacaklardır. 

~ ~- l l .J r ı"mı ma um egıı( ır. areket tti'ıt• hald kt .k d ld k "k" ~~~... • gün beklemel' halık rııunzara~1 gii-;terı ,\ orun. ırt ınanın e &ı e geç va a a ar bir tramvay Galatada yo an çı ml§, ı ı 
"'&anı k h:ıfı.fl t'nıc·· ı·n·ı bel- le, rrck ııaclirrn harekC't Dün limanımıza muvaseleti beklenen bana gelemenüıti otomobil çarp•"ml" ve Şişli . BUylikdere e>'-a~· • uvvetli bir iati· ~ · ı d ı · ı:ı · ı · · -v .. a ~ il b eden v::ıpurlarn ıla hinınederı bek . vapur ar an uç ırı ge nıemışlir. seyriaefaioin bnıdenude bulunaıı Ka. caddesinde bir otomobil Yanmııbr. yene 

/)ilet i ı::!ldirivor. Ieyen ı,adın H' çoc~klar, }~lcriuılen Rus bandıralı Kresin Filot vapuru ~ 'deııız vapuru. Polathane, Cumhuriyet muhtelif mahallerde zuhur edip itfa edilen 
"if,,. tar~~ .oaşında dönenler ve mı~ktcplilcr _ı~l:dclı'rı clolduru· gclmedi~i gibircait vaziyetinden malumat da puruda füzede domirleoıefc mecbur kaJ.. bet yanğm bu meyandadır. 
,@»._ , _ !l; tcı?> .J.·, ı d '-'ak at hüliln ıııtızarlar beyhude vermedi5i için akıbetinden endişe edilmek· ııdır~ . Manisa 2 [Hosusı"] t Q. ~"e tta,.lı old, .. c.ui.n sabah hal'a· yor ar ı. c d e 
tı ğu olmu~ ''P. mUtemndiycn ~e,~m e en tipi, tedir · Antaly~ vaparu Karabipda blmt§tll'. Sabah• kadar yııgan kar elan devam 
I, ~ Cflddele ~ nn gören ema· vapurların hareketine manı 0 muştur. Şehrimize gelmekte olan M. lfroçkiDin Tipi \te kar dolayuile bir çok. deniz ediyor. 

8 için. bin. r ki karları temiz· Deniz kazaları bu vapurda olduğu zannedilmekte'dir. ,ala;tt vukua gelmiftir. Fakat bunlar bak- Mektepler tatil ~~rtların, 5-, aonıe· le sevketmi_ştir. . d ıı· ald ı li. a 1---:.- __ , at yoktur -'Cy ,, J Fırtına, po}raı ietikametın c esen ır Beklendiği h e ge emeyen vapur c ~ ... maaum • Kar ve fırtı.nadan dolayı mektepler ttç 
'ttı.ı~z 0~l4 Cihe/ı stanbu l re 430 ruzgli.rla devam ettiği için en büyılk tesirini arasında Alman bandıralı ·Oziden• vap'fl. db·enlerde gtın müddetle tatil edilmiılerdir. 
Ql I a.,.dı,.. p k ırıde çalışmağa ba§· Karadenizde göstermektedir. 

1 
. . k :: bulunmaktadır. Dün muvll!alettit vejaydarpqadao Pendi~e kadar mevakifi lzmir, 2 [A.A..] 

<le ~da,. tip~ at bu amele yanm Dün ak§am Ok meydanı te sızıne ra.r- ldenen Turk bandıralı vapurlar 
1
cepvire drenleri ö~leye kadar gayn üç gündür devam eden poyraz fırtınası 

lo •ta/-LQ f. YP rn •ıkavemet etmiş· denizde fırtına) a tutulduğu nnlaşıkın mıl. gelemeo1:ştir. Bu meyanda Curra gttnU lef ·~a7.8JD seferler yapmışlar ve bu sefer· ıiddetini arttnnt§hr. Poyrazdan müteessir 
~ a~ta · 

Vih tnz§t.q,.d <;r.rh.§mak imkrinı 
ıı l Q\'et ır. 

en.in. errzan 
) lıı l e&<ıs et bu 'L'aziyette 

ı, en lı 
a.)«ıcağı '°a §,,..asından bir 

nı <ınl~Yarak ame· 

... 

Kar fırtınası 
Mnthiş kar fırtınası, karada 

,. 
1 

ve denizde insan hayabnı birclea " 
felce uğrattı: vapurlar, tramvay· 
lar, otomobiller işleyemez olcha 
ve bütlln bu medeni vesaitin İca• 
dmdan evelki zamanlarda oldup 
gibi, insan, hareket etmek için, 
yalnız iki bacakından istianeye 
mecbur kaldı. 

Münakalatsız şehrin her mı· 
ntakası, muhasım tabiabn muba· 
sarası albnda: sebzecıler kırdaa - ~ 
sebze getiremediler, balıkçılar. 
denizden balık çıkaramadılar, su· 
cular suyu dagdan indiremediler~ 

Bu sabrlan yazarken, birden 
matbaadaki elekbikler söndti. Şir
kete telefon ettiler. Şu acayip 
cevap almdı: 

- Bir şey yapmayınız... Bu 
İşe ancak Fatin hoca karışır. 

Beş on dakıka sonra bgtltt ıe· 
hrin ışıklan da söndü. kar fırtı .. 
nası, kap karanlık ve tenha so
kaklar içinde Haileengiz beyaz 
kasırgalarını raksettirmege bat
ladı, odalarda çoktan terkedil· 
mış gaz lambalannin Cehennemi 
bir karanfili andıran kırmızı alevi 
duvarlarda korkunç gölgeler res
metti. 

Hasılı bir saat içinde, tabiat 
kos koca medeniyeti iflas ettirdi. 

Meger insan zekasının ibda 
ettigi şu magrur alem, - Japon ev·' 
leri gibi! - bir kiat köşkten bq-
kabir fey degilmifl 

AhmetHqim 
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E1ganistan k.ır"lı Emunullah ı turk.Ju ti batılık d~' riudeJJ dana E 1 kendi~iııi tufmik i~t~~ ~Jl !Jtk!:i MeRıet ınrk1~k-i aoıı ~mı ı ınlelıt"~ı ti u ihnrt vınal 

IW:ı·etleri ile t §en·üf tıtıi tim. diridir. mm da öyie, Lehistan dı nıaııe~ a anın par 1 .... un i::ıırrilak ıınelile } •· bey kmuı rn ) a~ında rahl.'P.rtı n m na 

udi. it ~ 

tehJikeler. 
Kendileri hir nvrupah centlınene 1 Byl . , . , • • rilaya-n \C bunltmfarı hı9ka daha lıir b'ııı:mu:tıır. _ 4 _ 
benziyorlar ye bu sıfata iıstihkak hmanullahın elıyle Efgan top· Te:rkos aleyhıne ('J"llan~tın cok yerlorde muleadit hırsızlıklarla ZaYallı ~a\Tucak arknda~larınıo goz )3~· 
k k · b.. k rf rakları Tk tol ld t b ı'k tı numlUn bulunan Elcktrilccı Vilhdmin lırı ııraımıdu Feriki.iv nıezarlığııı:ı gomul· Ze)rJidudide 

e. pctme içm uyü · {!nnet sa - na }:nı 1 • • ı~mu ~çı 1• h k • 1 d ıniı§tUr. Allah rahmet eyle in. d l 
edi)ôrlardı Bu hirnm ti takdir Menhuc: çekırgeler gıbı cabıller v~ , . . . . ~ mu :ı ·cmesı geçen er e agır cew mıı· Şİ ( etlenince karı 

t 
A k 'ıd l mollalar bu mali.Su! hücum etse· ?-erko ~r .. h leyhıne 1~~ıl\uın~lco lıkemesincle hıtsın l:nılınuş \e Vilhclnı 1 . . 

e meme e eıı ge mt:l. ı . . tahk1kat n takı hatta bulundu unu ) az· 5 bucuk sene agır hcp~e mahkum ol· s t ı Jı ı ak v erg ıs 1 na da hastalık sar 
B" d . .. ? ı:r r gen ~opra m ıçm<l tohumlar mı!tık. kl 1 k . 
1~ e ne gurU} oruz. ..ıgan kalır, çekırgel r geberir, O tohum ~ . . . mn~, evra • ar ma 1 erneı tcm!ze gon· zen ted • ·ı 2 

hne müe perdl' kapamp çılıyor. J ·r dah fı kırır... E~n t te §trket ale hıne kenı~t derHmişti. Vilhclme ait karar mahke· tadı} eO • ·yo • avı 1 e .. 
Q ) d' h k <l ccph Sllll }akad:ır eden hu ll t nok· mej tamyizcı nakzen iade dil · ı;; V SOllra hararet 

avrupa 1 ııaınz 1 lı um arın 1 Saka oi!tı11arının ,.c ul manuı tao:ıiıdaıı tahkil\atta bnlunınus ' 'e şirl·et ·a d . . eh ml ı .. e llumsi istihltık ··rergisirıin t<ıdil edi· 
t ht k'ld b' " 1 ·r .., • . yenı eıı a ır ceza a ruvetıne a<: ı:ımıı:.· . . . . "h t k k l o ına ~u ~e ·ı e ır ıcrı ,. cehillni rrnebilerin cııtı:·ı"kaları olsa alcvhinc baz.iv :tikte cemmeylemışlır. t c.1 b hit.l . 1•b .. : lecc/!ı tahak/wk etmı§tır. Badema ıstı • a an ıran 1 ve _ - ır. yenı en azı ~a erm ce ı ıcın A • • • • • 

oturmu~: ol~a lıarrketı· bı·r ıııt-ıc]det t·,·kif· Emanet hunları hükı1mele \·erecektır. bk b k l" b k 1 t • tak vcrgrn 1•ergıyc tabı oları muesse· denilen 3 x...1• bı·ı· 
Kab .. C l 'd k l I } d ma eme sş a g ıne ıra ı mış 1r. . . d .ı· . .. d l bı 

alığı }Üzunden akını "'abık eder. ÖJl er ö -ü nıeU-c >aş a 1 n· d .... f senın ıra ı gayn sq,ısı uzerın en a ı· • d 
} . . r . l } ik b. ~ 1 • c " . . . . ır oguın acıası nacaktır. lfulıtclif müesseseler, eglence vardJı· ki hunlar 
H ı· zaptıye neıen "Ve a ı ır Yeni ıned · t° k J k' hreınanctı çöp mlıtcahlııdının ı s lid k b 1 . b z ,, · d"l J d B . rr . emye l ·uran r c~ ı k ı . d•w• . 6 ay eve .ıs e \U ·u u an do. yerlerı, ar ar sım,,ara taksım c le- nme oluı· ve ufuıı 
ıay ut. u _''tıp., e 1 1 ğor e mer- 1 unanhlarla romahlardır. Bu ıne- mu avc e) e rıa~ et etme 1 ' 1111 yazını§· 6•uın facıasının ·~uhakeme:ıine dUn ag· celder ve smıflarına göre vergi ve tabi 

~ek sanır. Mıllet, devlet, huk ım~~' deniyet, bu ilim orta devirde tık · N C • f. • ..el.. . • 
1
.. ır ceza mahkemesinde başlanmı§tır. tutulacaklardır. • tün karın zarını 

ıdare, ordu ... Bu mefhumların hu· ı ( kuru · t ) h r d 1 eza etı ennıyc mu urıyetı < ıın· Facıa Konn Polıs mektebi müdürU • • l d• • 
tün bütün yalancısıdır. kilise 7\ vus a hr (~;~ 1-ra) ı. den itibaren bizıat çopleri dlilitlirmeğe Nazir' beyi~ Kızı Lamia hanımı bir do· Cen1a] hey öldü yı o an apan ısı 

Arapça bir tabir ,ar:'·lfolekal· dere h yl:~ro~/ .1 ~ 1 sa 1
11.ı ' ba.Jamı 1~· • • ğum amelye .. i esnasında ültlmtıne sebe· mr kaç gun cvel bir tııb:ınca l\ur§unu etrafı yapışır. 

1 h ··ı b k r· t"l 1 . rı ıreıarzı aranı - ar Yenı fıhnı yapılıyor biyet \Cr.mekten ibarettir_. le Q)"lllltldıın \Urulnrı fomet Ct'mal bey B;,. kalL• il>ı· a 
a u a ·ar ı suıe ı )t' er., vanı içinde l>ıı kt"l A l 1• l., T--. h Ji.1. '-' g ~ ll w • a · ı ar. sn ar geç ı. 'a- Gecenlerde J tanbul manzar~sını .u!imıa anımın zevcı Cemal, Ront· ismindeki tacır diin nldı~ı \aradan mUte· • • • 

A ah ökuzü in 311 şeklinde )a· kat sonunda ne oldu? 1440 ı::eııe· havi bir filim \Ucude getirilmif, hu fi. ken mütehassısı Kenaft Hasan, Doğum es iren vefat etmi~tir. apaudısıtlerın ço" 
ratml§. sine doğru ): unan ve Roma ilmı, lim puruva edilerek beyenilmemişti. mlitehagısı Atıf beylerle Ebe Mltberra Atı• O l Iedir Fakat bi k•t 

Adı " Beççei c;:aka ,, saka oğlu Emanet bu filimin fena yerlerini çıkart· hanım ölüm facıasına sebebiyet ver· f' • .... : 
olan bu \ati inin kim ernP hi1· ırfonı tekrar fı kırdı ve yeni me· mış ve onların yerine lstaubulun daha meklo mııznun bulunmaktadırlar. Dün· • evel yazdıgım agı 

deni yet başladı. k · hak d D k K kaç ingiliz lira~ı, Hint rupyesi calibi dikkat manzaralarını ilii.ve .etme- u ~u. ·eme ~sn~sı~ a o tor enan B Iide aöriilür. Apa 
veya moskof manalı ıkı tır cak .Ffgan irtica "ı ve anar i i efgan· ~e karar vermiştir. Bunun için hır ko· bey ıstiovap edılmıştir. 3§ ffi ~ahhaSillllZ b 

~ lilar i'·in lüzumlu bir derstir. As· misyon tesldl edilmi tir. Bu komisyon Kenan bey ifadesinde meselede, hastalıgı"' nda bazen 
olursa Eıgan devleti onwı oyun· ~ ~ h. d ı d ı "' } "' } 

ı kı:ı.re dayanmayan idarenin, munta- müteha ıs zevatı da\ et ederek bu bap· .ır . o~tor o mal\, .o ayısile ancak .v~· resını ma unıatı a .. uzak verlcrdede ol 
ca~ı 0 ur. taki mütalaalarım alacak \'e ondan zıfesını yaptığını , bınacneleyh kendısı • J 

işte Efgan kıralı ağa hazret- zam kuvvet tarafından esirgenme- onra filimin kati §eklini tespit eyle· n_~ hic .hi_r cUrtırn isnat e_dilmeyeceği~i ıııadıg"' ını söylüyor diger kalın bağırsa 
)f)ri bu mahluktur! Tasvirimde )en teceddüdüıı u üzerinde nakli vecek\ir • soylemı~tir. Muhakemerun davaoıı dı· tahin • k t ıl 
,..errece mübaföra etmediğime em- olduğunu efganı kardeşlerimiz tec- • B<:ııc k"'tiplik ğer maznunların celbi.ne bırakılmıştır. ~a~atsızlığmdan doları bir hafta evveı -e- 1 e arış ır 

... ~ a . §ehrımıze gelen mUbadcle bıış murahhası Hatta ha..... sak Jl 
in olunüz. rübeleri ile anlayacaklar ve gele· fUnhal olan Darülaceze La kutıp· 'll. .. t ./!.. .k Ceouıl Huenil bey henüz tnmamivle ivile,.· gır 

Bu dl.ip~ düz bir irticadır, ce~. hareketlerinde ona göre tece· liğine , sabık mezbaha ba luıtibiw Fahri lr.ı U ~I errı · med'.ği için Pazartesi gıınu Ankara ya .gide- ile meyadı gaita te 
yani v h~ete dönmektir. hhuz ed cekler. B. es.ki maaşıyl tavin dilm· tir • cektır. ·• il b ·ı k t 

Ilk devirlerde milliyet \ "e teced· . L. . . b. kit Mumaileyh Lir muharririmize mUza. mu e 1 e arı 
Böyle bir padi alı, cllı tt ye- d it h k ı i .. dô b B ıman ıçın ır . ap kerata Atinnda devam edileceği şnvınsı etra· vakidir E«er hütii 

rinde tutunamaz. Ve elbette Ema- l . ~re .et er ceırume .e. enzer. orsa, Akıının refiki rirnizdc ticaret odası ti· fında §U sJzleri sc.iylcmi~tir: • • o • 
11 b h ı ) eı ılık hır edıın tar, e kilık hun· car ti bııh.tiye iUbeii tarnfıadan 1stnnbul _ .. Miira t.'r tın )unan rtıuralıhaslannın na yayılan o-erğinlı 

nu 8 azret eri h:ıreket ~clir. dan mutenebhih olur, kuvvet top· Diinkii ınuauıelc Li~~n i ' ri hakkında yeni bir kitap neşr· sık ~ık talimat_ ıstemeleri )~~ilnden mütc· k t Bk 
Belki irili ufaklı kırnllar, lm·rıe' lar. n ı da . t li ( 895 npı l- Ctl1b11 )tlZılı)ordıı. ın~~l)CD teehhür!' uıtrauı~ı 1 lll hUkumetİ· rsa o va ı arın z 
reisler, e~kiya ~eteleri zunan uıı }Orsa 1 er 11 

• ' _, 
1

• Odad:ın bu Idtti.Lm tnııudcrricatı lı:ık1rnı- mızın mu ll Atınad..ı d v m cdilm i- da f t • t• __ ı .. j 
F kili{!in lm hücumu cheri- ıtlı:.:, aynen kapaııuııı;tır. Jstıkrazı ua 11

• da malumat istedik, manu es.suf oda tarnfıu. ni teklif cd ce~i lı:ılıerini gazetelerde oku· u une e iŞ il~ 
zam n rüyada vi al gıbi kal ul } ınm ffükıyetlidir. Bımun uzeri- tahvilatı ~0,50 açılnıı~. ~o._62,5 l<apıın· dan höyle bir eser ne~redilmediğİDİ üğren· duru. Bu hu usta m:ılümntım yoktur. Yunan şüphe edilir ve en b 
( kabil kelimesi yanlıştır) 'e ka· ue yenilik hir kat daha tecrübe mış 90 7~ yokan gelmıştır. Duyunu ı1ilt • murahhasları mllznkcrat etrafında htıkOmeı- l 
dPha.r tahtlar!na otururlar , w ·nır. .. ıunda ıırtir "lür. Çlln· rtıu;alıhide tnlnili 224,50 açılmış, 224, · Hazin bir irtihal !erinden talimat ist_c~:Ieri üzerine hasıl teh ike de budur. 

_ " 1S 1. t H } nr·c· ıcle Turli olan tevakkuftan bılıstıfadl' rahatsızlığımı I t•k 
onta paldır kuldur \ urar nı .ı .t. ı · f kffk ·hti l kt \,apan~ış ır.r or~ı:~ ,..1 .' 11 ı . Buytık gaıcte • mUduru Zeki Cemal teda'i ettirmek için bura~a g lmiştiın. p8• U te 1 1 eye ına 
Bwılarııı hepsi lıe"a,b dahildir. 1 cedd,ru_tı . rst 

1

1
.'k 1 yarl.ık·dır, te- altını uzermde B..>4,B..1<>,..:> l\unı.:tau ınu '.ndn~ımızın kilçlık kardc i Askeri &enayi 1.artcc:i Anknrııya döneceğim.,, k • • h "h 

.F i 1 k" t ı e aze ı , genç ı eme· amele olm~tur. - ma ıçın azı cı a 
a t n wnu ım l·szana- kti. DUnkU tipinin iddetinden doltn Balıkesirlilerin Çe n o·. üstatla dcı hal aIJJ 

r~? ~ .u ~ t · i· Kır 1 nğ m ne miktar eke· bazı acenteler IJoı aya gelrnemi§ler. Hu • ..,,... t) - ...... ~ . ....,. 
rım. )! ~ı fık r. ri, topu , e süngüs"l olursa ol un itibarln borsada gerek c!hnm, gerek yapılmasını, bazıltı 

U ·ın bu zafer ne k.ıc..l"r cehl ile ne derece ter,ehhilz ederse tahvilat üzerindeki satı~lar gayet dur ın he -Ienip da ili tetb 
vakıltn tabnkkuk ed~cek? Bu u- etsin tarihin bu c<>ryanma kar ı geçmiıı:tir · le iktifa ta aftarıdıı·l 
ale cevap Hrmr.k irin ı <'~{!· mb r grlemcz. 
o]n hı.. 1 So\,et \C lııgiliz rı.:knLeti İ5'e Mcılıkeıııeler 

'l urihi ha&tan 1Hı-:a < t ı.dt n gı'- hud~tlarm emııİ) <'tini tC'mİn ctm· ·-Yanan iberh ~r dükkanı çiriniz; göreceksiniz ki tec<>ddüt ve 1 ktedır. 
mil1İ) t fikirleri hiç hfr \ t , e Şimalden ve cenup tan gelen Sigorta bedeline tama ederek dtık· 
1 . ~ d a d L C"Utrikalar bir biaini imha ediyor ktimnı yakmakln maznun bulunan her· 
nç r yer urmaımş ır. ~ a- • her Nilco ve kalfası l~oı;onıın muhake· 
<lığı magllılıiyetler hep geçicidir. ( yoğaltnor ). B ~çei Bakanm da melerinc dün ağır ceza mahkemesinde 
f ran \-e Turkiye inkılap tarihle- miraiay La ·rense in de, daha itiü de,·am edilmi§tir. DUnklt ccl ede maz· 
ri hu hakıkntın canlı mic:alleridir. ufaklı müfsitlerin de teşebbüsleri nun ·iko \'e kalfası Koço tarafından 

hu 

Yenilik ile mfllile ıneğe karşı topla husraııa mahkumdur. ikame edilen şahitler dinlenmi tir. Şa· 
tii~ ·n hiç bir te iri olmadı~ gibi Y :ı ar;ıın Ergani tan! Jıitl er il< onun dlikkünı atın alırl<en 

İ\inde 600 liralık C~)a bulundubttmu 
hü} - : bir ve )a bir knc; devi tin Celal uri \C bundan ba_ka mUhim nıiktı:ırda mo· ~r iıııliıııillııii 
kafa tutma ı da ancak haıeketi hir bilye olduğunu o~lemi.,.lerdir. Muhn· 
mık geçiktirebilir, öndüremez. Düuvanuı n bUvü ,.. keme sırasında koçonun ctlnnlı mUlıinı Necati merhumun kabrine konulan çelen, 

u çarlığı, on sekizinci ır· • J görUlmediğindım 500 lira kefaleti nak· B ] 'k . ] .1 "f Ik· .. A k d. 
da ~·mal tiırkierini mahvetmcğe vapuru diye mukabilinde tnhli~e edilme ine a 1 esır 1 er' n1aarı ve 1 guıı n ara a ıner-
azmetmişti. Papazlar, ordular, hile • . . Loııdrn, 2, {A.~) 'e Nikoyn nit evrakın .mutalaası içih vekili ınerhunı Necati be- bumun kabrine büyül bir 

. Kwıart ec)rı sefı ın kumpan)'Ası 60 hın kararın 22 Şubata hmıkılmasrna karar • k b .· b• l k k . l k l· . k ·ı 
VC d . eler hep ~eferbcr o}mu:Jar· ıs:abında ;atta 27 iJs 30 mil )Spaıı ve verilmiştir Ylll Q Illle Jr çe en 0} • çe en 0~ illa 8Ureti C 

<lı. k~ .havalisiııde türkler l ufu . ?Unyanın. en biıyuh .'-:ı~uru olacak hi: ·~pur Rir hır ız ınahakeınene nıak üzre, intihap ettik- Balikesirlilerin kadirsin as-
ça v ıktısaden }Oğaltılmağa ( yok ın ~!rul8 kara~. vermı_ tir. Bu ııefinenın woa· • . . • . ..> • 

olma~a } ramak kalını tı. L Akiıı ~ı. ıkıruıl . edili~ edı~mez k.umpıınya ııynı ~işanta:.ında Seniha hanımın evi· Jerı hır heyetı Ankaraya lıklarını yerıne cretırnıış-
6 ş ıstiapta bır ttn genıı daha mı• ına batla· ııe girerek e~ya r;alınak, ve Beyoğlun· .. d . . H • 

neti-Oede ne oldu? Bu gün :.-imal yncaktll'. da yene bir abartmandan e ya çalarken gon ermıştır. eyet ev• tır · 
~l~K~D~A~M~)~ı~n~ed~e~b~i~r~o~m~a~n~ı~:~~~~!!'"!'!!~!:!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!l!l!!!IP.~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...... _..'!!!"!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!"!!!!!~~!!!!!!!~~~~ 

şka bir iş aramak arzusunda ını· - Niçin ? anladı .. 
sınız? -- Bu da hayatımla alakadar Derhal yerinden sıçrayarak verdi: 

arı -Tabii aramam lazım, ş· eli j oları sımm gibi başka bir sır, kapıya koştu. - Filhakika .. göruyor0 

saat ve u vaziyette etede yat· ıı söyleyemeyeceğim, söylemek is- Zühtü bey, Nimet hanım ve şgul imişşsiniz .. \O halde ti 

KE ALEITI ÜKH .. 

- Bir ze ciniz old ğuı u hatır
lamak için tam iki sen beklediniz. 

Şimdi bir ay daha bekleye bi
li iniz zannederim. 

Sü y "' başını ğdi. Bu yeni 
hücuma, yeni tekdir kar ı s ini 
çıkarmadı. 

Sadec koyu iya kad fc göz
lerinde bir kaç damla yaş be irdi. 

Sessiz., ve için için ağl ~rı 
b ili idi, 

Pen:.: ... rf" ,n akst"den gü • 
ziy , g nç "ad glizel v~ hü-
z ·· .tn s· n da it • bir 

ı'a asi-

Onu, arkadaşı ile beraber 
gördiiğü, tanıdıgı günden daha 
güzel butdu. 

Hayatında ilk defa olarak bu 
kadını çıldırasıya seven Kimura· 
na, Kan:uranın aşkına hak veri
yordu. 

Kamuran iztirap çekmekte haw 
ksız değildi. 

Çünkü Süheyladiı a k uğruna 
irti • p o!unan cinayet ve fezahat
lere zav h b eri.... surükleye
cek kndar kuvvetli bir teshir kuw 
dreti vardı. 

i di görüyor, §İm· 
di nlayor, şımdi hissediyordu. 

-Kamurandan cevap ge ·ncey 
ar ne ile, nasıl ve nerede va

. rgeçirecekslıılı? kendiııi.ze ba-

acaiım bile belli değil. ~ temediğim bir sırdır. Rica ederim Perihan da tam bu sırada kapı· etmiş olduk. 
Tam ma'nasile sokakta fcafinış irfan bey, bu hususta da israr nın önüne gelmişlerdi. hf;m kain 

bir kadınım. -etmeyı·r:ıı·~. Genç ressam kain pederi ve ettiğini anladı. 
Esasen bir taraftan 

Mamafi zevcimden haber ge- su··ııeylanınA halinı· gı•ttı·kce ga- kain validesi ile nişanl mı hörmet b t e sinin se epsiz mümanaa 
!inceye kadar çalışacak l:lir ltapı rip ve temamen esrar engiz bul- ve samimiyetle kabul ederken diğer taraftan kendisiııitı 
bulmak için hizmetçi idarehane· magw a baııtlayan 1rfan, tekrar asa· Zühtü bey mütemadiyen söyle- k d bA"' 
ı · b · w ~ • d ve güzel bir a ınla ":' J 
cnne aş wracagım. bileşerek, genç 'kadının kalbini r:ııyor u: yalnız bulunması Uphe)'' 11 

irfan vicdan azabı duydu kıracakb. - Bu nasıl iş böyle yahu ? ald 
- Süheyla hanım J dedi. F k ı.: d d d k Doğrusu şayanı tebriksin irfan h Bui. v .... :yet karşısında 5 a at 11u sıra a ışar an a s- ~ 
Sizi bu vaziyete sevkeden bew d bey. Hani öyle bir uşagımz var ki laAyı· takti.mden başka r.,,~ e en bir ses, söz söylemesine ma- .-

nim. Kabahat bende. müsadeniz olmadan yanınıza bir medi .· J• 
ni oldu. P' 

M mafi Necla hanımın bu ka· sinek bile sokmayacak... - Bilakis efendim ... ot
1 dar acele hareket edeceğini v Kain pederinin yan .şaka ve - Affınızı istirham ederim Niçin rahatsız etmiş ~o 

sizi derhAl hizmetinizden ma1 yarı hiddetli sesini duymuştu: beyefendi. Hizmetcime teı:ı-ifinizi H 
r· anım yabancı değil... 

nım etmeğe kalkacaiınJ " - Allahallah!.. Bu nasıl iş? Bi- haber vermeği unutmuştum ve lardan birinin yakın akrab 
etmemiştim. zi damaliımı.zın yanına girmekten atelyemde bir az meşgul hulunw tak · d · N · ~ tıın e er1m.. ermın 

_ Kendinizi itti.ham etmey~ nasıl men edebilirsin?.. duğumdau geldiğinizi işidemedim. Zühtü bey efendi ... Nimet 
Esasen siz benim hakkımda Nr Sana, fendim bm bekliyor Zühtü beyin -şakacı iavn ini efendi.. Nişanlım Perihılfl·~ 
1 hanıma biç bir ey söyl 1 diyoruhı. Aiilamıyor mu un? .. ·na· olarak (!t\pheli bir ihal aldı. Süheyla hafif bir baŞ J 
yidiniz, bu mesele olmasa idi } nmazsan git sor... Salonun köşesınde ve ay ile irfanın misafir lerini sel..., 

~·ıtl"' ben arada fazla ka.uı~~ıuıı irfan ımis firlerinin geldiklerini ta dnran Süheyliiyi örmüştü: ,.,.. · uu- 1 
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1 sa~ en yoluda /lzmirde Balo 
~Sada ~~tari- ki iugiliz askerı ta-1 Hilaü alımcı: borsa 
. arekatının me- yyaresı daglar ara- sareyınde miıhenıel 

te bir tarihçesi sıuda kayboldu bir balo verdi 
Pttia, 1. -
de ı p IA.A.] • Meb"usan m~ Londtrn , 1 ·(A.A) • 20 kanunu lzirm, l· [A.A} • Hilali Ahmerin 
dah • . 0 'ankara (Poincsre) brit saniden heri meydanda olmayan her sene mutat olan balosu dün gece 

gö tere 2lyade Franzız nleyhdar- büyük bir inr;iliz a kcri tanrcsi • ki borsa sarayında erilmiştır. Sarayın 
~Çeı~ • muhtariyet hnrekiitını bu Wihllden tahlıyc olunacak baloya tahsi edilip muhteşem bir 
~ 

0 
llll Yapnııştır. Mumaileyh bir kaç kfüyi almak için lıu tarihte surette rczyin cbilcn kısımında balo 

il nra P · P d d' L" · ·r f titan an1ernıanistler tarafın- ~nnr en uçmuştu· ıbcr ır ıngı ız sabaha kadar dcvaın etmiT, böylelikle 
~UQ 1{d ~atalonya vr korsika· tanar;si tarafından .giu'iiluıuştr. emsalı;i~ hirğecc gcçir!lıni,tır.Anadol u 
t~YYet h dıa olunan muhayyel Mezkur tayyare dost ~ahıleler taraf m· ~a~etcsı tararın~a~ı almı:m fot.ogra_flar 
.ta huı arek ... tleri hakkında tcş· dan ışgnl olunan arazıdc bulunmak- ıkı saat sonra ıntışar \"e te\'zı edılen 

car unnıuştur. 1\1 • Pnvankara tadır. Görıilcbildiı;rinf· gurı~ tay) are nuwalanda görölmü~ ve şiddetli al· 
otyea~) ın •c ı ten propaganda ehemmi) etli surette hasara ugramılftıj kt larla takdir edılmi tir. Böyle! ık.le 
!ariyet 6tı0. ~il) ona hart'! olan Biı· tiaen kazası l~r ~athuat alcı~iude_ de hir ~at~·ci 
lahuı tahr k tını takip eden bir .. . . . ıekaınul atılıdığı f Üen ızbar edılmıi· 

a.ij h etnı tni lep edecek.tir. Bender an, (Muttclııdı Amcnka· tir. 
. e) h~ı alm n muhafilinın nın K~ntucky hükumciiııde) l [A·~] Parker Gilbert pariste 
C\>ı:Jarı. o l) ali ti erin muhtari) et (Ro) ter) Burada blr yolcu trenı· p . 1 [A A 
1-tıı:ı nı ortaya cikarmış ol· yle hir yük treni nrrı .. ında bir DlUSa· • ar~.s, _ · l 
~ 1 l>e bn ı · deme vul u buldu Yolculardan lıiı M. Parker Gılhert dun akşam 
Atckre hulu dmklnere c.ıı ltas'!P biri am'" surette y~ral nmam1cı. ise de Parise muyaselet etmiştir. 

p ıı u ıınnı Sö) enıış· r.a.a " B · T · 
• ttı U\>ankare (Poincnre) buku· demiryolu mamurlarınüan altısıııın ır a yare gaıp 

~?tari)et hareknu alc) binde telef olduğu rivayet ohını) or. Kıı7.nblanka, 2 [A.A) 
c ilecek projeyi icra melkiineılspanvol meb'uslarıu P~sta tayares~i bu~mnk İÇİD ?a~ılan 
~ llıecLuriyet' d k l J tahnrrı)at hala bır nctıee \Crmemı§tır. 
~ 'f 1 eıınekte ~:ı:ndu~.::)s:cya." protestosu Nobel sulh ınukafatı 
. e an' b~ 
'i ey} anevi. edakatındnn osla Madrit, 1 [A.A] Berlin~ 2 [A.A] 
1ıtir. e.ıı:ıeoıış olduğunu hey~n Bir çok meL "uslar soa hadiselere Nuyork Taymis gazetesinin istih. 
~~ karşı drotestoyu havi olmak Uzerc barına nazaren 1928 euesi sulh mU· 
~. ~ 2 ·{A

4
A]· Cazcteluıı ekse· meclise bir takrir ''crmişlerdır. kifatı için Mr. Kellog teklif edilmi§tir. 

4ll t Uvankfu.e l Poincnre) nin Kadın amele sigortaları Fransa' e çiıı 
~Qt~lltıa::;n t~ vip etmekte "~ Madrit, ı [A,A] Şııghay, 1 [A.Al 
ttı Yolların hır muba el: .. ~.u Milli meclis kadın amele sigo~ Hindi • Çini)e mUteallik frnsız • cin 

tarn; ş~sırnıı ... olan utun talnn. kadın ve çocnkliinn çruışma ticari muzakerııtmıı ~ eniden ba~lnm ış 
~ektedirln an du)ulae$nı şartlaaına ait kanun layıhasmı miiza• tır. 
eteler · kere etmi~tir. Beyııelınilel pota ko11gıa oltıt l nutkun Frant'anın Alsac:a ' ' 81 

"'~tıııı ayetcgııyyer muhabbetine SİS ve tayareler Lou<lnf,l LA.A] 
llauı:ıda.~ahde~inc dokundurmamk Pari.-:, 1 (A.AJ Gelecek mayı ta Londradn in'ikat 
~ hit k aznıın c tercüman olacak Sıcı pi)layıcıile hu gt\n Burjedmı edecek beynelmilel po ta konğrasının 

t le bı.ıı arar ittihazını i rap eyle, hiç bin taynrcııin hareketi \'C ya Bur- prens dô Gnl tarafından khş!ll oluuma. 
tktcd~nduğu mutaliasını ser- feye muvaseleti kaLil olmamıştır. sırıa intizar olonıyor. Kongral n bilfiil 

\'Clı.i tr, k .
1
. her devleti mutemeddiue L,tirak ede-

. ._ ~ı ~~lbi ı ·(A.A)· kayp olnn Coolidge çe ı ıyor cektir 

r (İd u ~n :ta\1arc düu Pi avrdan Londrn. 1 (A.A] Feleınenk kıralı Isılanyiıdiı 
IQıd ~~~lq tavyared 11 bıridir. Dailv ail in .Nıı:rnrk mnhahiTi 

c u nın yuz metro kadar bildiriyor: k•>penhag. 1 [A.A] 
~htıc~i~ı:~uş ise de rakibilcr:ini Mr. Kuliç (Cooltdg<') in ve idare· . ~mıl ~-e kıraliçe I panyıı~ a azimet 
<\ inin müddeti uıunkcı i ol ı ak ii?erc eıım:Jerdır. 

aıııarın heı·ı· oldur.rundnn mnınaile)hİn riyac:eti Aln1an kabinesi 
cumhurdan ç('kildikteıı oııro ne ya· 

k ' pacağ.ı ve M. Hu ver (Hoo'i er) in yeni yo • naztrlnrınıu kimlf'rdcn ibaret olaca· 
"' B ı· 1 [A A] ğıııa <lain mahafiii i)a i"ccle bir çok -l l'() l,.: __ • er ın, . J 

~et ~~n Almaııyada lıabcrler dcvcrsn ediyor. Bia lıaherc 
.l etnı k göre ir. Kuliç (Colid e) sabık rci i 
~lthtn. e niyetinde bu- cumhur Mr. Taft ın ısnnc tabııan 

lıtl'd a dair ecnebi men· l\1üttehidei Amerika mabkcınei ali} C· 

lı .. 4d11 çıkan haberler ~ine hakim olacaktır. tnhkemei Uli-
'(J, a ye rci ınua,iııi Mr. Kolm yakuıda 

il.tarı. l'e nıi makamlar çekilecektir, Bunun )eıiııc. cografi 
{l ~.. !ııeınurlarının ne vazivct sırashle ,focı.açuzets hükume-· '("ad J J <le

4 
h· an, ne de .Troç· tine men up bir lııtkim tayin edil 
ıç b' mck ic p ediyor. Mr . .Kol'ç (Coolid~d) 

ltttıış .rr vize talebi hu hükumete mensuptur. Diğer bir 
etll.. olduklarını he an habere f!"rc l\1r. Kol iç (Coolidgl') nit l§tir. Mişjgnn dlU' lfı.imınu riya11etiııe tU)jn 

hallk.a ,,.. edilecektir. Bir riva,cte göre de l\f.r. 
sahtet aıbğı Kolic (Coolid re) \ rmont hn\at si· 

Ca~et d" Bcrlin, 2 [A.A] gorta kumpıın asına seuC\İ 7,000 İıı· 
h~ 0 'osn ııaznrnn Lo\en· giliz lir ı maa>Ja ta)iıı edilecektir: 
'b· 1111n sahte ol rak çıknr· ı:sasen lıukuk..,inas olan l\Ir. Koliç 
~il haı·1'0 5enetleri beş m'l eski ,azifcsine avdet tnsawurunda 

t ıg ol ı ) on ~.,. . b .. 
. {.latıker lllakıadır. Bu snlıtcl ar· bul1ıntı) ?r. _ı erme. ancı~ e nazırı 
h.. .\Jllı Saş (Saclı) ta ı ld . ta);n edılme"ı en zıyabe muhtemel 
"'!lel:l an hankalan mc. ıa 1 ar olan zat Filipin bık rnlii umumisi 
~l.ıtı:ı:ıtı:ınlıhıttur h 

0

1bın ı....·Zı)an arb~ ı Mr Heıın Stin ondur. Mumaileyh 
l .., e h , a u ı ccııe ı · J d 1 b' 'd" 
ıit . a aton p · t ki 1 ... 1 Taft 10 zruuamn a ıar 1) c nazırı ı ı. 

}c; lnalı arı e m 'd . l . "d" 
lla '- 1_ hlUe ,.. . 4 Harbi umu mı e topçu mıra ayı ı ı. 

l .,ıllıı;ınd .... scnın zararı 

Paı:ı ır. Tamirat ıniltelıassıslaı·ı 
~ada bir te\ L jf i\u,ork, 2 (A AJ 

~l S Tııınir t rnr~clt c:i h. klonda L'.ı.lıkiknta 
tıu~ auçez G Mndıit, 1 1 .A) mt:'mur koınicı}onda nınerıl.alı rnumlıhnslar 
iı l lt llliicch} ~l'l'a yı geıirı İ · olan d:ın 111. ): unrr ı;c M'or ro.n ile Lamont Pa-
,:ı evL'- ıı7,i . 1 _ u 
'llttd '!l edil . "e ı.;:aptunı \ala- ri e ıtmi !erdir. Ayni kom' oıı Gı:ısın· 
~ırk eritti 

1~~ lır. Cindat reni :;ui dan bulunan M. Parkeus muvnkk.at u Amc
) a L 'i. cıırrnu ol nlnrın mil • rikndıı Imlııcaktır. 
a.po11 kolınaktadır. • f. Yun" hareketinden C\el mes'ele-

Otuünistlcıi Ieri sırf ticari rıınhivettc tdlkki etmekte 
I h bulunduğunu ö~lemi· -.-e bu me 'clelerin 

. a~ettı,. J O k , l [ .A] r'ntle amclı Lir urcti bıılle \ıısıl olmak 
•1 i 2 <ı.dak1 a:rıon kom'irıi t foku· mı)le tetkik edilecejli Uınıdini izlıar ey-

4 ha ~ 8 ı.ıh . i uza mdan 99 1 nıiitir. 
Londra, 2 [A.A] 

Berlin, l· ( A.A ] 
:M. mUller reisi cumhur .\1. Hind· 

enbutg ile gôrtl~tlll\ ten sonra lrnbine· 
de tadi1at icrası hald~ında si:·asi hiıip· 
lcrln reisleri ile goru .. mıl~ttir. Dmkr· 
ntlar mehnfili -,;aıiyeti bir az nikbinn· 
ne derpiş ctmektedi. 

Berlin, l • [ A.A ] 
Reisi cumhur mcraşal Hindeı1bu· 

l'" il,. 1. 1ullel impnraturluk 1 nbiııe
nde tadılat icrası hu u mm f..roru~ın· 

ü~ll'rdir. 
Bnlin, 1 · { A.A ] 

Cumartesi ö~le) f' dorrnı uzun bir 
hitabe} le ba .. la' ııcaktır . So i ı eli tler 
namına ~1. Br<ı) t .. ayt 'e dcmolı rntlar 
namına .M. Has tartfındım nut\lldarirat 
edılecegi Jınber 'crilmiştir. 

l(öınür aınelesinin hali 
Londra. [A.A] 

Prens do Gal Nor h lnberlıınt ,.e Dur· 
bm ktimUr hanal:ı.rında gHrmU§ oldugu 
mıın.uırahrdnn o kadar mUteesir olmurtır 
ki Cal memleketinin l;.vmUr rocntıl,ındaki 
ahvali 'iC §eraiıi bizzat tetkik ctme~e karar 
,.e,miştir. 

Binaenaleyh Uç gUn de~am edecek alan 
bu seyyalınt için tcrtih:ı.t alınmış olup prens 
on beş güne kabar harrkct edecektir. 

Prens teliiz telefonla bir hitabe irat 
ederek umumun ulunU cenaplanna mllra· 
cat edecektir. Bu nutku S mil)ondan fazl:ı 
kfm!enin dinle~ cbilmesi için de 1Jl1ım gelen 
tetbirler alınını tır. 

K.ıralııı sihhatı 
Londra, 2 (A.A] 

Dün ak,:ım Bukingham sam) ından 
atideki reunt tcblig ncşredilmi§tir: 

Halkın bıııı tab!ı.k lan arasında \'C 

bir kısım matbuatta llrnlın Bognorıı. nak· 
linin ınU§artınile) hin lı:ıli nekahete girmiş 
olduğuna delllet edeceğini farz .,.e tahmin 
için bir tc yUl \ardır. Bu mutal/i.'l 
)aDl~tır. 

r ~ k·c z 
1 

mda tchaluf 
" <.<: • lı Tarnüs M.etcs:i Pııris ınuhalıırinin tami- Son 1.amnnlıırılıı rıe~redilmi;i cılnn bU.I· 

di] ! ı L u ıı ctıı i~tir. . . . . , 1 • lQ · l er · b l r • ı o t cı nın me , " .... - ' ·., ı · · 1 
· " 'nd,.ki eseri 

ır. h • • aıt ta tında ta ı- Af h b ı. h ı b o im 111..,t-.ılı.;~mi ne~retmcktedır. " u a ır uu snlu ın nneka ıctinin yakın ır ı tıhLuıde 
) t tun bu komünist· maknlesinde bilhassa Fransanm M. Puvan- teıcarrUbUnU t sir etmek için hııstanın de· 

}llı u • f hır o t· ıa ın· 1-'.are (Poincarl:) nın mc.b'usıın meclisinde niı kenarına naklının faydalı olacağı bir 
0~ hii) ilk •lıir· irat etWi nutukta tnrif \C beyan ettiğine tevakkuf d ue ine girmiş oldul,'llnun tas. 

ı r ını i ilzam ö e ·.ı\""'ari talebi· nin Fransanm 1ngiltt.Te rib edilmiş olclu~unu hatırlatmak icap eder· 
111 <: na .uda tcv if ~ r Amerikayı..· olan borçlarma milsıni ola· Kıralın ah\alı eıhhiyesi alab kespet· 

l11 h uru . tiuaf .. eğını ye buna yüz mil) on kadar tnhmin mi§ ja de bu kadıı.r :zahim bir hastalık 

ı t' I r' 1. r t • ca "'"'" Almnıı ı§ nlindcrı mUtcH:llıt 2 rar \C tan s9nra lıastamn nntı .ı\C tc~ıiçi surette 
""d t u.a ı .... o u....- 1 , d k . . _ı_· d ... ll' ın il·"· c cdııcce11ını bııttr a.tmar.tıı ı r. U\'\ etını ü·tıs .. p etmeil tıwil ır. • 1 'U} llll M• ıı:ı , • • • • r 1 ' 

'-nJı,ıl :; 192<) 3 
=.s:ıi:S:ıa~~~~·:c=o .... ~==;==-::=;;;;;;;..;;.==::=:..~ ~ 

Fraı şe 

(Şar 

d'Espre erha ceı eı·al 
·)yi ziyaı·ete ı~oştu. Kış fıkrası 

Kar, kıyamet bir kı güntı, ye
rsiz yurtsuz kalan bir çingene, 
dağ başında balık ağından bir 
çadır kurarak içine girdikten so· 
nra, parmakını koca deliklerden 
dışarı çıkarıp : 

Hiddetten kudurmuştu. -"Fraıısızlara 

hakaret eden Süleyınan Nazif isminde

ki bu adan1 ınutlak: yarım saata kadar 

yak:alannıalı ve yarın sabah ibret olmak 

üzere cezasını gôrn1e i., diye bağırdı. 

- Amaaan, demi 1 ne souk 
ne souk ... Allah, bu havada açık
ta kalanlara acısın 1 

Pencerelerinden kar, kapı alt
lanndan rüzgar giren, sobasının 
dumanı ters dönen u delik deşik 
evlerimizdeki saadetimiz de fık
radaki biçareninkine ne kadar 
benzer. 

Muharriri: K.El\IALETTIN ŞUKRU 
- 34 - Süleyman Nazif bir müddet 

itilaf fevkalade komiserleri diişündü. Sonra ağır ağır şunları 
söyledi: 

Hadisat 
makaleyi 
bindiler ... 

gazetesinin neşrettiği 
haber alınca küplere 

Bu ne cüret .. ne cüretti. 
Ceneral Franşe d'Espre fransa 

sefarethanesine otomobil ile alel
acele kalkıp şehremaneti binasın
da yerleşmiş olan ceneral Şarpi
yi ziyaret etti. 

- Benim ve Fransanın hakkı
nda bu derece küstahruıe hücum 
eden bu adam yarım saata kadar 
yakalanmalı ve bana getirilmeli
dir. Derhal divani harbe verece
ğim. itilaf devletlerini alamele
innas tahkir eden adamın cezası 
yarın sabah mutlaka verilmelidir. 

Cenernl Şarpi hemen lngiliz 
ve ltalyan fe, kalade kom;serleri 
ile temasa geldi. 

Babıaliye müşterek imzalı ve 
kat'i ifadeli şedit bir nota verdi
ler: 

- Süleyman Na1.if ism;ndeki 
adam yarım saata kadar bize te
sliın edilmelidir. Yoksa intişar 
etıııiş olan aleyhtar makaleden 
Türk hükümetini mes'ul edeceğiz. 

Babıali şaşırmıştı. 
Naılf her kesin hörmet ve mu

habbetini kazanmış bir zattı. Bil
ha~sa ıŞ9Jl kara gün makalesi ile 
biltün milletin kalbinde çok kuv
vetli bir mevki almıştı. 

Onu yakalamak ve düşmanla
ra teslim etmek, ölüme teslim 
demekti. 

Ne yapacağını şaşıran Babıali 
hükumeti meseleden polis müdi
riyetini hiç bir mntalaa dermiyan 
'etmeden haberdar eylemekle 
iktifa etti. 

Diğer taraftan bir çok türk 
vatanperverleri ne olursa olsun 
ve her şeye rağmQll Nazifi müd-

- Hakkınız var. Namert diış
man tarafıııdnn tevkif edilmek 
ruhumu muazzep eder. Beni ya
kalayacak hiç değilse Türk polisi 
olsun. 

Şimdi derhal ve bizzat gidip 
Polis müdüriyetine teslim olaca
ğım. 

Bu daha büyük bir cüretti. 
Türk po'isi o sırada ne yapa

bilirdi? 
Elinde iistadı müdafa için ne 

gibi b·r kuvvet vardı. 
Yapacağı hareket doğrudan 

doğruya kendis'ne teslim olan 
zatı itilaf kuvvetlerinin emrine 
teb'an düşmana teslimden ibaret 
ka1m yacak mı idi? 

Enkat Noz·f h'ç bir itiraz ka-
bul c.tn.'yordu. 

K'm eyi dinlemedi. 
Paltosunu g'ydi. Bastonunu 

eline aldı: 
-Allahaısmarludık aı lrn.daşlar. 

dedi. Ti'rklUğü mudafaa cürmü 
ile Türk hUkiimctine teslim olma
ğa gidiyonım. Kalbim vicdanım, 
vazıfesini yapmış insanların 
inşirahı ile doldu. merak etmey
in yene görüşürüz .. 

Polis müdürü Mehmet Ali Be
ydi. Canik mebusluğunda ve Şu
rayı devlet az 'ığında bulunan bu 
zat mert ve metin b'r in.,andı. 

Babı al'den gelen ve Nazifin 
tevkifi hakkında yazılmış olan te
zkere cl"nde, uzun uzun düşündü. 
Üstadı bizzat tanıyordn. Onunla 
iyi b!i· arl .... adaşlığı vardı. 

Bu ark aşlık bertaraf, bir 
Tilrk vatnnperverini nasıl düşma
na teslim ederdi. 

Betonarme apartumanlarda 
oturinlann halini bilmem .. Fakır
hane, biitün lstanbul halkının ba
badan kalma evleri gibi gan ka
dim, delik deşik bir evdir .. Bu 
evlere bakıp düşünüyorum; Aca
ba ecdadın bu bu evleri yapbk
ları asırda lstanbulda yazdan ba
şka h!r mevsim olmazmiydi? yok
sa, lstanbul bir s2yfiye idi de sa
sakinlerinin kışlagı harabesi hen• 
üz meydana çıkarılmamış tahtel· 
arz bir digcr şehirmiyd?ı .. 

usuf Ziya 

ngiliz marifeti! 

lı· Ka1lile indi 
geçerek Efgan 

ı-abrıı a g·ı~di. 
f oskova, l [A.Al 

Şark vilayetlerinden bil
dirildiğine göre Baca ver ka· 
bile i Hint hududunu aşa-
ra { Ef ganda kain E meri 
işgal etmişlerdir. 

• Moskova. 2 [A.Al 
I vestia Efgan arazisinde kain 

E'-mer nııntaka mm Jıududu aşa
rak Ila<'aver kabileleri tarafından 
j ... gal edilmiş huJunmac:ını Hint 
hnrici) e mfı~te.arı Bre} in Hintli-

lerin ademi ınııd::ılıale siya_eti glit· 
melcri lilzunıuna dair olan bcya· ' 
na tile muka) e e ederek diyor ki~ 
Ingiliz idare i hakikat halde Ef-

gan işlerine müdahale iya._~ti 

gütmektedir. 
Efgan mülac:ık Iingul e alet

leı inin tecavıizkaranc idare i 1-
Derha şübe müdürlerini ça- ı tında E mcıin işgali mriliz kıtn-

atının (Ha}T) \C (Kuvcte) mınta-
lcy' anlattı. l 1 d H' Er h d 1 · b. T'" k l' her ha- .... o arın n \C ınt· ıgan u uı u 

ğırdı. 

M afaya kerar verdiler. ı 
itilaf devletlerinin nota arından 

haberdar olur olmaz üctadın evi
ne koştular. 

- Tehlike büyük,fherifler mu
tlaka seni öldiirecekler. Binaen
aleyh bütün lertibat alınmışbr se
ni kaçıracağız .. 

dediler. 
Vatandaşlannın bu heyecan ve 

fedakA.rlıklarmdan çok mUtehas .. 
sıs olan Sülevman Nazif büyük 
bir pervasızlık ve mertlikle: 

- Hayır .. dedi. Ben kaçmaya
cağım. Hatta saklanmak cebane
tini bile göstenniyeceğim. Vazif
emi yaptım, sonuna kadar yapa
cağım: 

Milliyet ve vatanperverlik his
lerini kendilerinden başkalarına 
vermek istemeyen Fransızlara 
Türkün yaralı kalbinde yatan as
lanın namertler için nakadar teh
likeli ve korkunç olduğunu ispat 
edeceğim. 

Arkadaşlarının bUtUn israrlan 
boşa gitti. Koca Nazif ne kaçma
yı ve ne de saklanmayı nefsine 
yediremiyordu. 

Bu vaziyet karşısında ise ken
disini köşe bucak arayan Ingiliz 
' Fransız zabitesinin eline düşe
ceği ıuubakknkb. Ona bunu an
lattılar. 

- Sen vatana lazımsın. Bu 
gün yarın seni itilaf zabitesi ya
kalarsa biz hiç birimiz bir şey 
yapali\:ıyız ve sann da yazık olur. 
dediler. 

ç ır ur po ısı . . d 1 . d'l . BI 
· t fi 'hb 1 sa olun ıızerm c tal ıt e ı mesı uç ve 

ngı an ı ar o unur - H' I I ] İ . 
sun asla tevki~e tcşebbfü:; etme- !nt Hır~ "ıa~ırl klan ngıltere-

cektir nakadar kabilse o kadar ı nın tccavıızıınu artırmakta old 
ye ' d l')d" idarei maslahat edeceksiniz.. ğuna e ı ır. 

Emrin verdi. Dnha şube mü- Aınnnu11ah İngi]iz--Hint eJ."kA. 
dürleri içerde .. iken Polis müdi- m hıırbi)<' inin Hint--Efgan budu· 
rinin kapısı vuruldu ve içeriye gi- dunu ~iddei tnrikile tashih etmek 
ren bir zat: (l.l) e ini takip eden manavralannı 

- Beni nramak zahmetinde ha iretle takip etmelidir. 

bulunmayın. 
Bizzat kendim tesl~m olmağa 

geldim ... 
dedi. Bu büyük üstat Nazifti. 

(Bitmedi) 

l{.011g ~ası 
Bu ayın on s kizin
de toplanacaktır. 
Tırnı et odaları kongralarının senede bir 

nktedilme inin kararlaşması üzerine Istan
bul ticaret odn11ı ı,ongrn lıazırlıklıınn3 
b3~1amıştır. 

Kon!!I'l için S3nayi ubcsi tarafından 
sana) i kredisi, ticareti b:ıhrh e §U besi ta· 
rafından ticareti bahrh e krr;disi hakkında 
rnporlıır tanzimine ba lanmı~tır. 

Kon~a a) ın on sekizinde toplanacak ve 
bu nu mutenktp te mıntakn kongrası ak· 
olunacnktır. 

856,000 talebe 
Ma3rif vekAletine gelen malümaıa nazn· 

rıın el~ e' m Tllrki~ ede millet mekteplerinde 
oku} anların l ckCınu ııekiz ) Uz elli alu bin 
kU::ouru bulmu tur. Her t:ırafta istek gUndcn 
'tUne nrtıual,tııdır. 

• a ı 

aieme 
Bursa, 2 [A.AJ 

A~ır ce?.a mahkemesinde gayri 
knnuni harekette bulunmakla maz
nun olanların muhakemesine bu
giın de devam edilmiştir. ifadeleri 
okunan hukuku umumiye şahit
lerinden Ahmet be)den m ası 
teşkilat hakkında ademi malilmat 
beyan etmektedirler. Ahmet b 
ifadesinde te~kiJntm mevcudiye
tini Sabrinin ifade ine atfen maz. 
nun Lutfidcn işittiğini ve bunun 
üzerine polise haber verdiğini 
söy !emektedir. Kocabaş Ismailin 
müdafaa vek"ili mürnkkilinin ga· 
zinocu Ali beyin muhbir piiskuJ. 
süz Ismaile para verirken gördQ. 
ğiinü ve püskulsiizun kendisinden 
para istediğini istintak hakimine 
haber verdiğini soylemiştir. mah· 
keme yarın maznunların müdafaa 
şnbitlerini dinleyecektir. 



ADA 

se e c bir 
avcusun n 

Y aVrusunu müdafaaya 
imiz de idi ki 

oşan fil, o kadar yal{ı· 
ateş etıneseµı, fil bir hamled 

üzerimize gelir ve bizi a)7aklarının altına alırdı. 

-... FiLiN oLUMUNU YAKINDAN SEYRETTIK -mF 

~nlınt ~ • 19~ 
.... 

Kayser 
taraf darları 

27 1.K 1929 
Sabik kayser Vilhelmin 70 nci 

devri senevisini idrak etmesi Al· 
amanyadaki siyasi wahafılde 

ehemmiyetli hareketlerin husuline 
sebep oldu. 

2 nci Gilyomun ikamet ettiği 
Felemenkteki Dom şatosuna bu 
vesile ile gelen tebriklerin ve ziya· 
retcilerin hatsiz, bisapsız olduğu 

. beyan ediliyor. Bu devrisenevi, 

1 

Almanyadaki Nasyonalistlerin ve 
"çelik migfer ,, teşkilatı mensup· 

itimatsızlığın cez[Jj 

Tüfeğimi omuzuma alırkcı., 
adamlanma: «Ateş ettikten sonra 
ne tarafa gideceğiz!.» dedim 
«doğru dereye ve oradan sağa!» 

dediler Çok eyi! işte filin gözü, işte 
kulağı işte tam orta yeri ... Ateş! .. 

l 
lannm faaliyetine. tezahuratta hu· J 

lunmalarina sebep oldu. Bu hare· 
ketleri görenlerden sabık kayserin 
Dorendaki şatosunda bulunduğunu 
bilmeyenlerin. kendhıinin hala Al·· 
manyada höküm sürdü~üne kail 
oldukları zan t>dilebilir. 

Biz alabildiğimize nehre do
ğru koşarken arkamızdan bir fi- • 
lin koştuğunu anladık!. Nehir 
kenarına varınca derhal sağa 
saptık. 

Fil aldığı hızla üzerimize do
ğnı gelirken, biz sağa saphğımız 
için doğru nehre girdi. Fil suya 
ablınca biz de kendimizi bir ke-

nara atbk. Hem vaziyeti anlamağa 
ça)lflyor, hem de «Aman fil bizi 
ıönneain! » deye saklanmağa ça
l1fIYorduk. 

L&kin bulunduğumuz yer, sak
lanmağa müsait değildi. Ancak 
o zaman arkamızdan koşanın. 

muhakkak yavrusunu tehlikede 
prdilğil için üstümüze saldıran 

diti bir fil olduğunu anladık. 

Nas\ analistlerin Alman " Ra-. 
ichstay., meclisinde mühim mik· 
tarda mebuslari vardır. Bu );'ırka· 
nın Jideri kont westarpin ~abık 
Kayser~ çektiği telgraf "ol ~enah 
gazetelnınde bir takım dedi kodu· 
]arın, ale) tarcme yazıların ne~rine 
seb~p oldu. Buna mukabil sag ce
nahın g-azeteleri cevaplar verdiler, 
2 nci Gilysm hakkında sütun· 
farca methiyder yazdılar. Pek çok 
gazetelerin ~ahibi, Alman sanayii 
erbabının en büyük bir şahsiyeti 
olan M. Hügcnhnğ hile methiye· 
ln yazdı. 

Bu methi)elerden, M. Hugeıı· 
berğln gazet,.Jerinde başkaları ta· 
rafiııdan) aıılanlari zikr t:tıniyorum. Bize korkunç derecede yakın 

dunıyordu. Bır az kımıldansak :•~•,. 
bizi görecek! Gidiyor, geliyor, 
sata sola bakıyor. Nerede ise 
i6recekl Tehlikeyi göze almak
tama, dcrhiJ ateş ehneyi muvaf
ık buldum. 8 kalibralık silah 
ellinde oldugu için, derhil ataş 
ettim. Kurşun kalp nahiyesine 
dokunmadı. Omzundan yaralanan 
fil bu sefer adeta kudurdu. Bu 
sefer tam yüzünü bize çevirdi 
ve ... bizi gördü. Eger hücum ed-

· \1. Hu~enbergin imzasile yazdığı 
nı<>thiyt•lni i?.ah etmek i"tiyornm. 

ac:yonalistlerın rei"i kont \~es· 
tarpin Dorne çektiği telgraf ta. 

' erse sazlıklara kaçmanın imkam 
yoktu. 

Allah bel!isını versin ! ateş, Filin ölümü 
tekrar ateş! başka çare yok! iki- lar, ölen dişi filin yavrusu her 
nci kuı:şun hctrtumunun yanından halde annesini terketmiyece kti. 
g6zlerine sapfandı. Baktım hay- Nerede ise bu yavru fili bulabili
v~ sersemledi. Bu kurşunun file rdik. Onu diri diri yakalamak ça-
6l4D'esiye isabet eitiğini anlamış- relerini aramağa başladık. Yel
tım. Bir filin bu kadar yakından paze hurmalan uzak yerde degil
&lilmünü hiçte g·örmemiştim. Biz- di. Bunlarla saglam bir 

Adamlarımı hurma agaçlan
na gönderdim. O sırada sazlıklar 
arasında bir çıtırtı duydum. Evet, 
aldanmamışbm. Yavru fil geliyo· 
rdu. Yavru suyun kenanna geldi 
ve annesinin ölUsüne yaklaşb ve 
leşin önünde durdu. 

1 kullandığı sözler çok manıdardir. 
S.ıbik k:ı) .:niıı, vatanında huküm· 
ran olma ı hasebile lıi-.settikleri 
kedcrd n balı :;ediliyor, kendi-
sinin yakında y~ne büyük ve .. er· 
oest olacağı beyan olunuyor. 

Bü) ük dedikoduları mucip olan 
iclgraf in mauli işte budur. "Çelik 
l\ligfer ,, teşkilatının bu münase· 
betle kullandığı tabirlerde şayani 
dikkattir. Bunlarda 2 nci Çilyoma 

den sekiz metre kadar ilerde idi. bilirdik. 

Zavallı hayvan, suyun kenann-
da ıeasiz, bize bakıyordu. Bulun- lstanbulda bir Japon 11 

"Maglup edilememiş olan ordu· 
nun büyiik kumandam,, suretinde 
hitap eyliyorlar. ':Çelik migfer,, 
teşkilatına aynı zamanda bu gıin· 
ku demokrat ve sol cenah parti· 
]erine iştinat eden hükumet te 
muzaheretie bulunuyor. Almanya· 
daki komunistlere, kızıl cephe 

(Bitmedi] teşkilatina karşı lfizuminda bun• 
e;;;;~;;;;;::==:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;:;~=:;;:;;;;;;;;;;;~;;:;;;:;;~~;;;;;;;;~;e;;;:;~~~~~~ Jarı kullanıyor. 

Nasyonalistlerin iddiasınca 2 
nci Gilyomu Alman milleti koğma· 
mış Almanya dahilinde dahili 
ihtilal çıkmamasi, kan dökülme· 

duju yerden iti~arens~ kınn~ı ~~r sergisi Felemenk Bahri Seıit 
r~nk almışb. Bızde hıç sesımızı Japonyadan Owrn ticaret odası reisi Bankası 
Çtkarmayarak, hayabn bu koca mıiS) Ü !\fnndo şehrimize gelmiş \'e ticaret ]\f erke z i 
cüsseden ayrıldığını seyrediyoruz. odn~ına mlır_aca:ı~-· ~de~el~ !stanbu1da bir 

sergı nçmnk ı tedıg-ını bıldınnı~tır. 
G&kstı inip kalkıyor, omzundan Bu eP-rgi daha zha<le biri tihbarat dni: 

ve göksünden mebzul bir kan resi halinde jdaro olunacaktır. Oda kedi}etı G"latada karakoy harıı· d,,ır· eı' ı--1· U!'"d 

Amstedr am · 
vila~ ete ) amı1ıJ, a~ rıca mtizaherctt buluna· ... ... uwı ~ 

akıyor, Agzı Açılıp kapanıyor. cağını da bildirmi§tir. telefon Beyoğlu 3711-5 Isto.nıbulda 
&zl • d akı N'h t ---- bahçe kapu dorduncU Va.kü lııın 

i enn en yaş yor. 1 aye İki vapur oturdu telefon lstmnhul 569 hemevi Bankn 
hortumu düştü, vücudu titremeğe Londra, 2 [A.A] muamelatı ,e emniyet kasal1lrı ican 
ve ıallanmaga başladı Nerede Dun akşam Hanş denizinde hüküm sil· 
iae yıkılacak ve çok geçmeden ren _kesi_f Lir si~ eı"n~~ındp 2000 tonluk ı:ı:ımmı:ıı:ıı::ıı:ımı:ıı:ıı:ıı:ımmmmı:ıı::ıı::ısmmlillilmı::ıı:ır:::ı 

• • ~ Daf1ı a ısmındekı nj!ılız vapuru Dungeıız 13 her §ey bıtti. Artıı'< ayakta dura- nçı!,'lllda bir kum tabakac:ı ti1.erine otur· Hl Bnkteriyolog m 
mayan fil birden bi1e dc\Tildi. 'mu ttJr, Vapnru ) ıızdunnege çal~şılmaktadır. ~ Dı• 1" hsan Samı" fil 

• Madrıt, 2 (A.A] m ın 
86yle bır manz~ramn en mer- ·53rl Ci artın mıınınd:ıki İtah an va· m Bakteriyoloji lııboratuvari m 

Öametsiz avcuya bile nasıl vicdan puru İJuJardo hılin~e l,:ır:ıa)n oturmu§tur. ~ Pek dakjk kan tahlrlatı rn 
b bil w :ı...~ t h · d Ta~ fadı bın::ıınen kurtulmu tur. m (\'asscnnan teamülii) kUre~·vat tadadı, ın aza ı vere ecegı!LU a mın e e- I d 1 · l "' ' 

b·1· • • o d ._ lk' f b. ...av anın ntap ... arı ~ tifo ve t ıtnın hastaliklnrt teşhi. i, idrar ın 
ı ırsınız. ra a ı>e ı ena ır p ri. , 2 [A.A] m balgam, cerahat tabliliiti, Ultra mikro~ r;ı 

harekette bulundum. Fakat bu Temaşa muh .. ırirleriuı.lcn 'e akadem ~ kopi ile frengi talıarri~i. Divanyolunda ~ 
tiza ından 1. Lın dan ( Lm edan )ın eski ki· ın Sultan Mahmut tiirbesi knr§istnda ın 

defa, bizi bu harekete mecbur taplan satılığa çıkarılmı~ \C Gatı~ bedeli ~ Telefon Is. 981. m 
eden filin kendisi oldu. 800,000 frangı geçmiştir • , GJt!lt:ıı:ıı:ıt:ıı:ıt:Jı:ıc:ıı:ıı:ımı:ımı:ılilEJEl~ mmı:ıw 

Eger elimde tek namlulu bir 
tüfek olsaydı mahvolmuştuk, Za
ten ilk defa ateş edince, fil hüc
uma hazırlanmamış mıydı? Öteki 
kurşunlar yetismeseydi, fil bir 
hamlede tızerimize gelebilir ve 
bizi agır a)'aklannın altında ezedi. 

Bu dişi fil yuvaırlanup gittik
ten sonra evclce vurduğum 
filin ne olduğunu merak ettim. 
Sonra aklımıza şuda geldi. 

Öteki filler 'kaçmış bile olsa-

• • 1 • • 4· ... - '•'.. . ·,' • ., + . ~ 'fi t 

OPERA S NEMASI 
Bu gün 

KOIIEN ve l{EJ"'Ll 
BÜYÜK IŞLEJl PEŞiNDE 

Feı:kalô.de komedi aynca 16,30 ve 18,30 1 
atinelerile su' aı-edc RUS BALALAYKA ORKESTRA 

''e HEl:'ETİ MUGANNİYESİ ve Tenor UOBER .MARİ 
1 ro nun nünıerolurı 

mesi için o ı;endi arzusile Alman· 
yayı terk etmiştir. 

Bu ve mümasil iddialara karşi 
sol cenah partisinin kısmen m üfri-
tlerinden olanlar şu cevabi veriyor· 
lar: 

- " Umumi harpte ölen mil· 
)'Onlarca insanların ölmesine,öldü
rülm esine Alman kadınlarının dul 
çocuk larının yetim kalmasına se· 
hep olanlardan en mühimmi 2 nci 
Gilyomdır. Bunun yeniden Al· 
manyaya ğelmesi isteniyor? Asla ... 
Diger emperiyalist memleketler· 
deki harp ve kital mesulleri empe· 

riyalistler yene hukümran oliyorlar 
yem harp ve kital hazirlayorlar. 
2 nci Cilyomda yene kayser sıfa
tile bunlara iltihakını etsin? o em
periyalistler bile esasen Alman em
periyal izimin lm mümessilinin ye· 
niden iş başına geçmesine razi de
ğildirler. 

Sabik kayser Vilhelm. Alman 
milletini senelerce harp içinde 
bulunduran büyük kitale sevk 
etmeseydi. resmi istatistiklerin 
kayp ettiği 2 milyon işsiz ve mil· 
yonlarca sefil insan bulunmaycak.· 
tı, Alman milleti milyonlarca borc 
altinda eziliip mahvolmayacakti',, 

Derhal Şi~linin en mükellef 
spnrtmanJarıncları birinde hir da· 
ire tuttular. erinum, bu güzel 
yuvalarını kencl i eli) Je c:(.ı:;}edi. 

döşed~ günlere<' mağazaları do
laetı. hüviik bir zevki ~elimle evi· 
nin bütün ~şyalannı intihap etti 
ve bunları kendi elile yerleştirdi: 
Amerikan usuJü bir salon, bir ya· 
tak oda'iı, kocac:ma bir mesai odn· 
sı, bir de yemek odalası. Neriman, 
apartmanını o kadar a:::il bir zev
kin sadeliğiyle sü"lemiş idiki ~ö· 
ren her kes bayıldı. 

evket te, fıstıki renginde gü
zel bir spor otomobil aldı. gün· 
dü1Jeri yazıhanesinde işlerini er· 
kenden lıiıiriJ or ve evine dönerek 
Nerimanı alıyor ve karı, koca diz 
dize baş llaşa otomobilleriyle Bü
yük dereye Tarabyaya gidiy'orlar, 
geç vak1tlarıı kadar geziyorlardı. 
Geceleri de ba§ka başka yerlerde, 
dostlarının evlerinde, başka başka 
eğ]P,nceler içinde geçiyor du. 

O kadar mesuddular kı .. 
Şevke~ Neriman · i9in çıldırı· 

yor, Neriman ~e\kete tapmıyordu. 
Bal rengi gözleri, duru beyaz teni 
ahun gibi sarı ve ipek kadar ince 
lepiska waç]arı, mı"ıtenasip ve meY· 
zun vücudu ile Neriman muhitinin 

Bt\ efendi. 
\f ;aJesef karınız ... jzi ald• 

Bwıa kani olmak i ... teı -..t'ntı 
Tak..,im.de çe~me ogaguıds . 
marn~a .:ıaat hir buçukta gelı 

teriman du5iıp ba\.,1dı .( 
Yket yazıhanesinde deli gib1 

Fakat akşam bir bir]eriııe ~ 
şey söylenıediln. ilk keder~ 
birini se siz, nc~csiz geçirdı.l 

Erteı.;i giın Nerimaıı 
\ e helecanla \erilen adrese0 Onu siislü bir odaya aldıla~· 
kın gibi hir l ... cııara büzüldt1• 

lTfok bir kilit tıkırtı.s1•• 
pıdaki kadife perdeler kıpırO 
Bedi meydana çıktı. Ya\'aŞ 

ilerledi. şaşkın :ı-aşkın I)akınstl 
nınrnn <>lindeki mektulıU 
)tıııaıı sobaya nttı. Sonrtı go;, 
dınu döndü, rerimanın 
mümaııaatuıa ragmcn kıı 
öpnıeğe haşladı. Bu sıradıı' 
kapının önünde evketin :ıP 
) iizii güründü. 

Neriman düştüğü pusu111 

ladı. 

Fakat Şevket l\erinın11• 
_] 1 • ı , • '•'' manı VP nır vıııntla..- nı•"' 

yuva olan ev'in pencere.le, 
şimdi bir lavha sarkı)or. 
npartıınan. 

müstesna giizellerindendi. Ona sa· ( Kadın 
hip olmak için kibar alemin genç· ._. ___________ __ 

leri arasında senelerce devam eden Meşhur kadın 
rekabet hiç bir netice vermemiş ve bı·lmeCe 
Neriman halazadesi Şevkete karşı 
küç(ikteıı beri beJediği muhııbbete Sokaklarda Dl!lb.rutiyişşekil .ltit 
sadık kalmıı::tı. gibi yurltt. Sag elinde besmele j)e 

:r a~ ormetorbasını innafetahnıılete 

Nihayet evlendiler. Bu mc~ut 1,açnr, aceleye gelmez, yuzu ksıaf1f 
izdivaç Ter imanı seven gençler ) UzUnde, çarşafı başında. kadın ~ 

d Allah nnzardan ·Esirge!:in!• 1'11 
üzerin e müthiş bir tesir yaptı. boy le? .... 
Haset ve gıptc bu mesut yuvanın Mini mini bir şamama, 
etrafında zehirli bir çeııber halini Boyu küçük, yamandır ha! 
aldı. Zaman mnınn ''ecde gelir, 

Şevketle, Nerimanın evlenme· 
si karşısında en fazla mfı teessir 
olan şevketin pek samimi arkada· 
şlanndan Bedi oldu. Bu habe· 
ri duyunca beyninden vurulmuşa 
döndii. Kalbi parça parça oldu. 
Çünki Bedi 1erimanı dört seneden· 
beri çılgın hır aşkla seviyordu. 

Bedi, Şevket kardeş kadar sev
diği bir arkadaş olduğu halde aş· 
kını feda edemedi • Nerimanın 
kabul günlerinin hiç birini kaçır· 
maz ve bu mes'ut çift karşısında 
dünyanın en derin elemleri ve 
izdirabları içinde kıvranırdı. Yene 
böyle bir gündü. Terimanı evinde 
yalnız bulan Bedi, genç kadına 
aşkından bahsetmek istedi. Fakat 
Neriman apartumanın kapısını 
açmak ve Bedie yumruklarını sık· 
makla iktifa etti. Bedi yumrukları 
sıkılı aglayarak gitti. 

** Aradan aylar geçti. Nerimana 
bir gün ( dost ) imzasını ta~ıyan 
şöyle bir mektµp geldi. 

,,Hanım efendi-

Maalesef kocanız sizi aldatıyor. 
Buna kani olmak isterseniz, yarın 
Taksimde çeşme sogagında 7 nu· 
maraya saat birde geliniz.,, 

Aynı günde Şevkette şöyle bir 
mektup aldı.~ 

volkan gibi alevlenir, 
Her bir işten hisse ister, 
Allah ~ibi secde diler, 

uslu otur, ey ) aramaz! 
Her devirde kadın canb:ıı. 
Perendeler atlayamaz. 
~nn gibi oynayamaz. 
Yad ellerde dudük öttür! 
Amerikan hUlbUlUdür ?? .. 

® 
Bir muharrir B. efcni)e f 

yük sanatkdr kadın kimdir!? V 
avuç fındık 1 

@ 
ltfılı oradıı, ltlih burada, 
Bazan kapı arasında. 
Kanatlarla havalanır, 

Ocaklarda kurumlnnır, 
Bilmeyene çalım satar, 

İcabında lakin atar! 
Doğrusu bak! şahit özuı ı• 
Pek kurnazdır iki gôz ın 

. @ 
Bir zamanlar öttll, ottıı, 
Kumru gibi diller dolttU. 
Ha) dı canım! işine bıık? .. 
Dedikse de, uzun ahmak! 
Ne yaparsan, para etmez, 
Bnbayramda zurna ötmez. 
Şimdi, dilsis kafesinde. 
Ruı.gAr esti hevesinde 
Mum yaksa da şifa ,·erıneı. 
Ak §emsettin tUrbesindc. 

Usküdarda sir1'~ 
Usklidarda Icadiyeda j 

muhakim başkatibi Neb 
evine hırsız girmiş "°' tJI' 
kiymetinde kumaş ı:e rrıo 
mıştll'.. Zabite tahkikata 
..... 



Te§kiUita bina 

hndiye kada:r başını şokacak bir yurda 
lllalik bulunmayan teşkilat, bu 

derdinden kurtuldu 
!atanhuı anr. 

1
---------.--

tuı -rvrcu annm, hatta muş ve spor muhibbi olarak tanın-
. eu ın ühi d Fed nı ertlerınden miş Türk, ecnebi bir çok zavat da 

· . el'lsyonJar ve mıntaka bu merasime iştirak etmişlerdir. 
..ı: ha§ını sokacak bir bi- Eski '\if' muhterem ~porcu 

• 
8

P 0lıııamaaı te§k.il edi.. Mazhar bey, bu merasimi idare 
' bir tah~ıı ve binaenaleyh etmiş ve Fenerbahçeli gençlere 

ırle "h b d teokia ane er uş,, galibiyet kupasını ve madalva1arı 

811 
~ • münasip bir yere veren;k beyanı tebrikat etmiŞtir. 

Pazar , 1 K D A 1\1 
' 

•M
1

ım+~1 
Yapılmayan itlek b.ir 

sokak 
Beyollunun arka semtinin en işlek 

BOkağı Hamal ba§ıudaki cadde niliaye· 
tinden papu kt>prUaüne ve oradan ye
ni tehre giden yoldur. Bu yol Istanbu· 
lun fethindenberi tamir görmemiıtir, 
Oradaıı geçenler kendilerini lstanbulda 
değil, ıseız bir dağ yolunda zanneder
ler. BilJıassa bu karlı, çamurlu mev· 
simde lamba da yoktur. insaf boyun
daki ç·ukurlar karanlıkta düşerek ka· 
zaıede olanlar pek çoktur. Buralarda 
oturanlar da yol parası veriyorlar. Her 
gün ve ğece geçtikleri bu yolun tamir 
,,dilmemesine sebep nedir? Muhterem 
şehremininin bir defa Papas köprüsü 
ve Yeni şehir yolunden geçmesini şi
kayetimizde haklı olup olmadığımızı 

bizzat görmesini rica eylerim. 
Papas köprtisünde çakiraki 
apartmanında karilerinizden 

Armagan Ihsan 
~ ıçın şimdiye kadar ikinciliği krzanan kabstaş ta-

bir 
11 
~ hat vurulmuş, fakat kımına da kupa ve madalya tevzi Mezarlıklarda intizam 

haJ ,: ce eld~ edilememişti. edilmiş, bilahere bir çay ziyafeıı ,-ok! 
Jlıaııa . hu vazıyet ~ayanı arzu verilmiştir. "' 
A .. t.. ıfade etmiyordu. Basketbol Meır:arlık i§leri bir türlu intizam 
:~ .. lı.AL _ altına alınamadı. Ecnebi ve hatta latan· 
· ... &&C&Der aldu'""'iza göre, bu ...,.u&A Mıntaka hasketbOl şampiyo- huldaki akalliyetlerin mezarlıkları ne 

ı...." . en büyük derdi tem· be kadar muntazamdır. Jı_-="1edilnıin>w.. nası on i gün sonraya talık edil· 
'""'it t.-ı __ -,r•.u miştir. tisküdarın yokarısında. Karaca 
"'-:

1 
&q~ının himmet ve Bu maçlardam evel A.;merikan Ahmette bulunan mezarlıklarda hiç bir 

· -"~ ı l intizam mevcut değildir. Her isıenilen 
' ~ porcu arın bir yuva kulübi tarafından bir turnuva ter- mezara ölü defnolunı vor. Hatta mezar· 

tahtı imkina girmit- tip edilmittir. lıkta sann alınan mahallerdeki m~· 
~ ~~~=========~ hAa dahi ba~k.a öllileri defnediyorlar. tderaınrır.nı 1 .... ) Mezarlıklur 1'i intizam altına almmalı, 

ht .. ?:-r--ar, stanbul Halk ( ECNEBi MATBUAT bu gUnktl vazıyete nihayet verilmeli. 
L.. ~~f ' mıntaka merkezi - UıkUdarli k.arilerinizden 

.L~u ırka binasına nakledi· Efgan Ahvali Basrı 
~l Pariate Çtkuı rutça cVozrojdeııiyec p· iskelelerde serseriler 
oı~- u fırka binasına yerle- zetesinin 22·1·9'ı9 tarihli nualıadan· 
'tlll lllıntaka merkezi, orada Moü.OTaduı 21 tarihle iı'ar ~lunuyor: . . ~adıköyla ·lAdbalilahar vapurk~n~~~elder 

tea· tl Herat~ haber ffrildituıe göre Kandabarda ıtı o mayan r a, uaa ~ı o· 
· . ısa a sporcuların en bulunan Amanullah kendiaiaiiı tahttan fen- hıyor. Bekleme mahalleri ııcak Te ka· 

. yihtiyaçlannı tatmin ede- ğabnt ilga ederek, yeniden hakkıhi1k'1mra· loriferli oldukundan yekdiğerile buluı· 
hi9'~Pılacak tesisat, büyük niyi eline alacatım ilin etmiftir. Zira o, tna. mak iateyenlet ekseriyetle burada ran· 
-~ · alonl yetullah tahttan iskat edilince, artık kıralhk de'\ı-u veriyorlar, Vapura binmek için 

bir vası 8 arını, hakkının. keuditıine avdet ettiğini iddia bekleyenler hu yüzden mti§k.tılita ma· 
kttr spor ocağı haline etmektechr· maruz kaliyorlar, bilhassa ayakta dura· 

~UJb• l Peaaver, 21: Buratla alman malumata rak bekıemeğe mecbur oluyorlar. Va· 
t.. O du~· v hil Bey bl göre, Anwıullah ve loayetullah kardetler b' k · · 1 • ~L- ~... eç e, 0 6 u en .. · liı.; il Bah c:l-Jri br d 1 pura mme ıçın bek emeyenlerm bu 

• ~81 hına' Ü ka d wır 11• e a ;;Ja ye 11 mUca e e ah ll . b h d . sının at tın a· etmeğe karar vermialerdir, Fakat bama· m . ~ e~ı ey u. e yere 1şgal etmeme· 
l&lon eauen islerim fe· Jumat daha teeyyüt etmeciiiinden. bwılan lennı. nca eylerım. 

F11ı~ tahsüı edilmişti. ıimdilik kaydühtiraıla telakki 'etmek ıa. Dıger 'taraftan geceleyin kadife kol-
.• -~ fedak!rane muva· zımdır. tulclar üzerinde yatanlar bulunıyor, bu 

flrka, Lonpra 21 • Deyli ekspres • gazeteııinin yüzden bu koltuklarda bit bulunması 
lbada binasının iki daire- ~~~er ~ illd1af nheı- et ihtimali olu~.Alikader memurlar.ıay bu 
hL-J bütün aksamı, spor· tiğinı teyıt etmektedir. Aman11ıbın uwı- koltuklarda geceleri kimseııia yatılmuı· 

~ho~_. edilmiefu. Burada 1l1D net'et ettiği ve Tagao nehrt aahillerbı- na mani olmuı l&ıımdır. 
eti-_ ua&kethol, Gtireş, Boks, de yqıyan kabileler Am&Dullıhm tabttaıa Kadı.köyde Moda caddeaiııde 
_ .~ \' ferağat etmesinden memnun değildirler sakin fBRAHlM 

ile e linınutik harekatı ve son haberlere göre bunlari Baha Sak· 

. '89k. Vasi bir salon yapıla- kiye kartı mücadele etmeRe hazırdırlar 
\l salo · · h ve filvaki bwılar timdi Kabil üzerino yü· 

· e,.. l nun tesısı, er rUmektedirler. Otomobil ücretlerinin tenıil edile-
~ sporculanmızı, genç Moekova, 21 • Herattan it'ar olundu· ceğine dair gazetelerde bazi haberler 

Otomobil ücretleri 

~ıılı::ıt :l ' 1929 
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4,000,000 Liradır 

5 ~*~ 
lt.alytıdtı ''IKD~ - \ 

On biner ton-·ı" 
luk iki kuru.:.-

•• vazor 
27, t K 19!9 

lı&.lya bUkılwcti vükela mecli.einm ... 
Amirallarınm verdıkleri bir karar çok eJae. 
mmeyetli at olunur. 

Bu karar Quduı: 'lakın bir zamana b· 
dar . ~0,000 er tonluk 2 kruvazör 2 k.el§af 
genıı.sı. 5 tahtalbahir inşa c-Oilmeai. 

.M. Mussoliııi c asen 192.9 senesi blit· 
~~ yeni bl\hri in şaat iı:in 40,000,000 
lirrtlik munzaın tahsıc"t ,,. ~ ......... Veril .... ua\e e.~-· 
. en son kararı ı l u c: btpl fevkellde 
b~ hadı e Jı::ılind tl'tkikı Cl'ffafık defil
dır, 

İtalya ya ~ey htar olan bazı ecnebi gue
telerde ve eıya.eıi mahfellerde bu karar 
dolaysıle İto.lya~ i harbe hazıı:lanınak.la itti· 
bam edenler bulurıac:ığı tahmin ediliyor. Bıı 
gibi işaatta bulıımınl:ıru k::ır~ı İtalya maha 
fili ve gazeteleri şu cevubı 'erebileı:ek vazj. 

yette bulnnuyorlar: 
Muhtemel tecavüılara kartlı yahua İtalya 

değil, diğer bliyUk blikümetler de mttlema· 
diyen hazırlık upnorlar. Kelloğ misakının 
arefesinde Amerika donanması bile panama 
kanalı cıvarında bahri ınane..-ralar yapmıftı. 

Fransa hlikfunetı durmadan berri 
ve bahrt hazırlıkla meşğuldttr. Diğer bilytık 
hUk.ümetlerin yaptıkları hıwrlıği &ıetklk 1 
edince ayni neticelerle karşılaşırız. lta.lya 
niçin lakayt kalsın? Milli mlidafasını Italya· 
nın da temin ve ikmal etmesi sarih bir 
haltkıdır. 

Göriliyor ki ltalya )Bptığı ha:urlı&ı duıaqı 
dururken yapmamaktadır. 

ltalya bahriyesi ak d:ıoizde lngUtere 
bahriyesinin mttzaberatinede istinat ebDeklıe-,.. 
idi 1928 senesi temmuz aynıda lııgiltcıt ·, 
Fraansa arasında bahri :bir ittifak aktecll-1 

lmiştir. 
Bu ittifaktan sonra İtalyanın, Fnmai / 

nm Ak.denizdeki bahri kuvvetini nuan 
dikkate alara~ hareket etm~i ioep db.,} 
Y okarda kayt ettiğim veçhile M. M1*0li· i 
ninin 1929 butçesine vaptırdığı 40 mil,atı.·~ 
luk yeni bahrı inşaat munzam tahsııataa 
bu sebeple ihtiyaç gönllduği aulaşıhnaktadıri 

İtalya hiıkumeti barci~ e ınüstepn M. t 
Grandi çok mahir bir diplomat olduğun· 
umumi siyaseti dahi bu tanda tamim ve 1 

tedvir ediyor. 

ltalya bUktımetile papalık aıuındak.i I 
htil Afın halli için sou :r.amanlarda ~ 
adımlar a tılm1§tı. Bu ihtilaf ltalyada fa. 
§izimin teeasUsunden sonr huaule aebait 
bir UıtiW' değildi, çok uzun ~ 
bert devam ediyordu. Papalı~a bir miktar 
daha erazi verilerek bu eski bu ihtilafın 
halline çalıqılıyor. )akının uıuspet neti· 
celer husule felece~ı muhtemel görtilmek· 

tedir. 

Trocki lstanhula 
gelecek mi? ~ekte cenıiyetine arzı ifti- ifuoa göre, Gani hav.alin ile Kandahar· görülüyor. Filhakika bucttne kadar de-

n . kurtaracaktır. Spor· dan. toplanılan bir ~k ~~~~ Gami vam eden ucret tarifesinin deAtiril· Umumi Müdürlük 
t-.. • hır yuva sahibi olma- aebriııe gelmek.telermı" Söyl~e aa- mesi lizimdır. Bilhassa gece zamlarıda Dt1D ıehrimizdck1 Rus mahafiline geJea 
""'UJJ.n saran, Amanullah bu aa'll.erlerin bqma ge- r. l d Ş h . d . AN K A R A maldınata göre M. Trocl,i m mlek.etimae. 

1 
edenlere karşı min- çecekmif. Kabilde en.ak kttlıfı Y&rdır. ıaz a ır.d e remane~n ~ müıakere ~e- gelmek uzere Moskova n h n ket etmiıtir 

e l l'l derin . ~di F kt b. k aım& edıl reyan e erken bu cıhctinde nazarı dilL· M. Troçkinin gehrımizf 1 n buradan 
)'~l T ve samımı r. =~;:.re~ d=

1

11 .~:ıfnin me~ kata alınması §ayanı t~men~dir: Berline gideceği ve orad 1 ıhnri ikamet 
8'otı UlDUV8Sl nuniyetaialiğini mucip olmaktadır ki bula· Bqımdan geçen hır hadiaeyı anla· edecegi yazılmıştı. Dün hm eti ,.a, i oln 

tde ıı ~erikan kulObünün rm Amanullaha lwlt teveccUbleri gün· tacağım. 1·2 gece evel Sultan Ahmet Şubeler .· birhabere göre 1\j. Troçki memlPk~timizde 
~ Old tertip ettiği turnuvayı, den g\tne artmaktadır. tramvay mevkiinde bir miiddet bekle- oturacaktır. Esaseıı hıikwn tın· de So· yet 

Ulu (j F hah dim. Ailem ve bir çocu~da beraber· hükfunetinin bu hu ı tal;.ı · t 
zre ene çe ta· Maj· uskul " 1" ler di Tramvay geo geldi~nden boı oiden Ilı a ·ıua ver-°"li tı Dün bu tu .- "-nktua .Adana A,.,,..,,.ı.ı. diği cevapta mumaile' hin mı>ınlf'\etimi3e 

·~ Pler' ' muva- Şehremininde yaylada M. G. Beye: bir otomobilin ıoförine ıeılendik, bizi q. J~ 
} 'ttteraai ın~ kupa ve madalya MajUeklil harflerinde 1 harfine Maçkayı götUrmeıini söyledik. Maçka• lııa.nbul Trapuzon Zonğuldak ğelmesine muvafakat ettı· ıı i hilr!irmiıtir. 
%nlld . ını, Beyoğlu Amerikan nokta konmaz. Meseli Iran, irfan ibra· da evin önUne gtlince toför takaeye Bursa, Balıkeıir Kayspri Yalnız N. Troçkinın Istanbulda ikauıeti bazı 
~tb e ıcra edilmiıtir. him kelimelerinda olduğu gibi şayet baktı, 325 kuruş iatedi. Sultan Ahmet• /nnir Giresmı Mersin esbaptan dolayı mahzuılu ~ ·rulııır-t-te oldu-
l':ı ....... ~11t erkinı ve voleybol kelimelerin hepai majüskül ile yazılır- ten Maçkaya kadar 325 kurll§ otomo· Samsun Edermit gundan kendisinin t rt ıh<' ı ılı r ~t·hirl,.ri· 
ı -1-.... l ıa " i ,, harfı kelime ortaıında da olsa bil ücreti çok fazladır. Müsait muamelat, Kumbaralar Kasalar rni7.den birinde ikame ı ıııuııasip görulmek 

bu ra ~ arının huzurile yene nokta konmaz, VILA YET kelime· KarileriDizden ticaretle me§glll tedir. Mumaileyhiıı l u lmft .nde ~elıriruue 
sııne pek parlak ol· sinde olduğu gibi. Süleyman muvasalatıoa intizar edılm d' Oııt & .. ~ ır. 

~ SZ!! 

lefrikan 10: hal olmadığı kanaatındayım. öyle kıı da~ yamacında m\1taharrik bir nokta arka tarafından sivri külabli bir ada- bir yılan Michelin çızme ine JO(rU 

D l , k.apıracak bir hayduda benzemiyor. &ö&terdi. mıntar.uıut etti~ görmllftU. atıldı. Hermondiyos ıri ) ataganı~ la ) 1• 

"l ağlar kıpa ı. Boleonda gördttm. Herif oerde iae -Patroa, dedi. köpeli u, tqı ele Bır aralık atlar ve katırlar birbir· lanı bir hamlede ikive , ld Sonra 
" • ı ölecelil al ! lerine sokularak titreme~e başladılar. k lb d k lb • dı 

1

1 u, k k 
' - Ah, siz o adamı bilmezsinis, ilerden bir kafile cidiyordu • Bir Bunun sebebi derhal anlqıldı. Birden yene u e en u e' e 

0 8
"'ara •· 

...., b"6lt~~1 biç iıtifini bozmadı., Hermondiyos belki aldanmıt ola· yapmadığı fenalik. kalmamıştır. sürü de ay köpeli vardı. önden dört pire ağzında bir kuzu taşıyan bir kap- dınlan eoyletıneğe uura'-tı. 
ş.~ ~ '°'11u: bilir. - A•llahı beıı acıdım, haıtalık, keşpf gidifoıdıa, arkadan da mükem· im boyda oldu. Ga)'hubeti u un '"medi. Şantal 

· <Qf~'l erı anladın? _ Şantal dü~UDUyoldu. vo öllim olduktan sonra paranın ne sn.el ay kıyafeti ile Kont Ramon 1 Hemondiyos: rehberin geldiğini gl1rlınc~ ylilÜDdea 

~ ~t'tken iki Covboy pe· Aceha Heımoodiyos doıRayu mu ehemmiyeti var! Arkııdaa da yiımi kadar kOYboJ - Kaplan! diye ı..gu.ıL adamın mUhim bıı r1 1 · ugrendii!iıri 
~ il timdi de arkada keşfetti? - Bak~rfilt,. ~ale gibidir. Sonra geliyordu. Ve ıillhına dananmadan. hayvan anladı. 

l el;~~fUtla Yol butarafta bir dönemeç tefkil ~atonnn es~ı sahıbı de orada oturur. Kont, yaklaşınca Şantala muhak· tekrar ormana d<>anı kaçtı. Ayna hediye ettiği bir ktiçuk ço-
lt~ al~ Wicheıter tabanca· ediy-0rdu ttçubirden yolu donttnce at· - Pekı, onun dostu, Kont RamOD karano bir naurla haktı. Şantal: cuğu ustalıkla iancvap edert!k, şunları 

1-tb l'Qıolldiy bir Yere getirdi. ları dört nala kaldırdılar. §&toda ne yapar? Bu bakıfla: "Ben HDİ.D kim oldu· - Hayır kaplan degil, dedi, pars· öğrendi: 
pk~ it! 08 Şantah silahlarım Meksikalı aldanmamıştı! bak.ikau . - Kont, babaıının şatosunu ~ iunu biliyorum ama, umurumda de&f l tır. Çocuk koyunlarını otJatırk.en, üç 

. ~ ·~, tn etti. . seır:mi§ti. dinge eattıktan sonra orada kaldı. Pa- liıı. n deaaeJ[ iltDyordu. Michel: tuvaııa at koşulmu~ bir araba geç.mij. 
tb~ e~\iaterih ol, bu adamlar Şantal de arkadan gelenleri gördü. rası olduğu zamanlar Mekaikaya gider. Şantal de ayııı muhatkarue bakıt· - Eh, dedi; nihayet heyecanlar arabanın içinde avrupalı kıyafetile Wr 

....... ~\ ö~e~ıe~ .. Yalınız nereye Evet, takıp ediyorlardı. .Muakkiplere Orada. kumar oynar. Son ıantimini de la baldı. bqlıyor. };Aer bu böyle devam ederse gen~ ııs varmış. Y~nı başında da bel 
t~ ~ 8~ek ıstiyorlar, ok.adar! ehemmiyet vermiyerek, yollarına de· sarfettikten ıonra şatoya döner. Ondan Kobt .e adamlar~ uıaklaıtı~tan d~ğrusu ıeyahatıma teeaıt1f etmiyece: ıuratlı, yene avrupalı. kıyafetiııde bir 
() ._ 'İllıtlil'~da~ınıı vazıyetten vam ettiler. sonra eğlence ve av hatlar. IOllllt Beppo Hermondıyou ~z:du · gım. . . adam oturuyormuş. Bır kaza olmq ft 

'bıt~ şaı:ın. Hermondiyos anllittı: Şantal sor.du: . - Bunlar böyle nereye gıdıyorlar. Mamafi gtiD bıla hadiıe geçti atua dizgini kopmuş. Arabacı ktt.rudel 
d:ctı~ 1'tkt&l, Michele döndu: - Da~arın şu yamacında Bake· - Bu herif bıze ne yapabilir? -aaım eteklerine .. K~ av~,. Atpmlayın Y~e. bir çifliğe bq vur- ederek, kopan dizgini alelacele 1-lla-

'll\' lci, b~n.a bakma, B:ermon filt denilen bir ~·~o.vardır. Bur~ı ha- . - Ne yapacak, bunlar hep böyle. Uç yol.ou. up'&dıkları bir o-iftikte dular. Bu nevı çı~iklerde böyle gelip mış ve arab~c.ı takıp edilmekten Ml-
llö 1~1 takip edivorlar- kıki bir kale gıhıdır. Dünyan111 her dır. Haydutlardan inttrellkep sadık yemek yediler. geçen yolculara hır de ahır verilir. kuyormuı gibı ıık sık arkasl.DA bala-
11 ~e . latife · yerinden kıılar bu~ya gel~rler, dan· adamları vardır, adamları öldilrtlrler, Hemıondiyoı ~dan ff soldan Şantal . ye'ı~ k~pıhrdı. Yene bir yormuo- . 

} hıt d tı olur mu? Vallahi sozıer, şantözler, ~e ıs~enerm~.. kadınları, kızları kaçırırlar. adaD:ı1da görilftu, bilbaaaa kadınları I~ ~§& gıtmııti. Kim bilir diba kao Şantalın ıttpheei kılmadı, her W. 
ıled1 le. l &j a g inderirim. _ Bu pto hır mılyardenn. petrol _. 8 _ aöylemep çalıttı- ~ bo~l~ hep bota geçecekti. Halbu- de bu kadın Alice idi ve kaçırıyorlal& 

1• kralının de~l mi? Hiç, hiç bir ıer öiJ:eaemediler. kı ıevdıği kızın civarda bir y.a ol· ttç arkadaş derhal harekete karar wı.-
a el ·ni rn idafaya hazır· - Evet, ismi de Osvel Harding! Kurt avı S.'\ah ki iki ko'fboy da görttnme- du~u pek i.la biliyordu. Bir kahve diler. Katırı ahırda bırak.arak ..... 

1 - Ben bu adamdan şüphe) e ma· f Hermondiyoı birdoo bire durdu ve mişlerdi, fakat Hermondiyos bir a~acın j pişirmek için çalı çırpı yakmıflardıki, atladılar. [Bimr .. 
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' ~' ın J(-ıraat Sa Y. ıne 'U ·e ilinlaı 

s On L~o nevi iC'l' 
iısllUdar ) rni nınhnlle andonaki ev ıso w 
Kndıko) Om:ına n muhtar 60 360 

• • 
illi yaklar çeker! 

Mercan samanvir ıı e\ el dökmeciler 33 dti .. kAn sı 
&kırlcöy sakız n#ııcı ta~h2ncııddes.i 102 ey 84 .. 100 72 

c 100-1 8f 
Kadıköy rnsim paşa birinci 31 dlikkıtn a6 
Büyük nda knrnnfil fısttk 36 144 • ev S6 

feu inin biri zom o m urnunun Fikirler hisler 
•• ucunu gorme en, d . d ' ' şu uvar senııı, )U uvar 

• • t ı ı Balada C\'safı muharrer emlakin ııerait mukarrer~i veçhile bir sene mttdded' mu a aa ar rabıt olunmak Uzre 14-2.929 tnrihine mUsııdif pcr§embc gtınn enat 15 de rD:~ 
muknrrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komis) onuna müracaat eylemelefL 

benim, sallana a - evine do"' ru idiyormuş. 

Viraneden geçeı· en aya"' ı ayı ca bir 
kiı·eç kuyu ı a üş , . 

Fındıklıda M. 1\1. vekaleti mubayaat 
komisyonundan: 

yilik ya pah ilın ek İ çiıı İy- i htiyacatı askeriye için yirmi adet on litrnlık yangın cıra ıeti aııamasaıeni dl 

• • • • • • 

1 

kunmuştur. ihale i on Uç şubat 1929 çarşantı.l gllnU saat on dortto a. 
Acıdan ag amag"' a oflamağa başlamı . ıJ ıgv ın lrıymetını bılmelr laA Zl· muzda icra cdilecekdir. Talip! ~n. şartname~i~i yirmi kuruQ mukabilinde koıni1Y0, ' . l\... ~ dan aJmaları ,.e mUnaka!3ytı ışt rak etmek isteyenlerde §artnamedeki tanda 

Devriye ·n·ltiyi 
~ıkanp sormuş: 

d 
~·atırarak mUnakasa salonunda hazır buJumalAn ilan olunur . 

. şi tip g m. ş. e endi y. m 1 r. o rdu için 2000 kilo kösele pazarlıkla alınacaktır. lbaJw 6 gubat ~ 
gUnü 83at 15 te yapılacaktır. Taliplerin aartna.mesioi kouıisyonuu:ıRda 

ve ihale mıatında teminatlarile mtıracaatları illin olunur . 

. 2 . llıf ilnstlaki kıtaat ihtiyacı olan ekmek kapalı zarfla m\inakaeaya ko . 

B e . ı· vaı' ?. lT. İhalesi 5 şubat 929 gilnU saat OD altıda Mılasta a!keri mubayat it ·- ura a t1a ı. yap caktır. Taliplerin Milast& mf!Zltilr komisyona muncaatlart. 

·- Hiç bir İŞI yo T • • ı ı ı d f G ülhane hastaluınesi i,Çin zarar ve zıyanı teahhOdUnü ifa edemeyen gır•' .· ı· ? amırı (0 ay o say 1 en- diye ait olmak üzre bir alnfrnngn yemek ocağı par.artıkla alınacak.~ 
..... için b raJ r a } · ıyor UJJ • 

1 
on dl>rt şubat 929 per§Cnbe gUnU saat on dortte komisyonumuzda y~ 1 . ... . . . I ...,, h · ç h · t · · k mazd }iplerin şartname ve şeklini komisyonda görmeleri ve ıartnamcdelı.i ~ .... Baş ı ) hanede aybettıgını ıçın. a ıgın l ır esırı a l. nntlarile munakns3 eaıonunda 1ıam bulunmaları ilAn olunur • 

• ? A ıkeri müzede bulun:m altmııl Uç parça halı ve kilim utılmıısınm ~tı-J 
- Adam başını ay heder mı. . ~Gtirak eden taliplerin en son verdikleri f~t hadd~ layıkmda ~~~ 

• ki b • 3 ihalcsı Uç §Ubat 929 paznr günti saat on dörtte ıcra edılmek Ur.ere talık "I., 
- Eğe kaybetmesey maya arım enı • • taliple~~ §Brtname i.ni yirmi kuru mukabilinde komisyonumuzdan almaları. ve IJ~ 

deye ı§t•rak. etmek ıste)enlerde §rutııamedcki tarzda teminat yatıramk komayoıı 

·>uralara ürük.leyebi i 
Demiş. , 

• d • ? E ...,, d d kl 1 d bulunmaları ilan olunnr. mıy ı. ger u a arın a tın a K ~nık vk .. B~gamadaki kzttiatın ihti·yaci olan ekmek, kuru ot-~ 
ıhal.e guııünde talıp çıkmadıtındarı tekrar kapalı aerfla m/111. 

• •) 

Döı~ yı a hiı· av 

Uzak bir yere ava gittik. Sabah olunca 
kon kladığımız k .. y e he imiz birer çan· 
tacı dik. Banada gül r yüzlü, saf bir de
li kanlı düştü. Yolda yarenlik ettik. 

• • d • 1 ı d ı • • konulmuştur. ihalesi 17·Şubat·929 Pazar gürıll saat on dOrttur. talipleflll 
SlVfl lŞ er O masay 1, eıı {.U- muıe asken satırı almakomisvonuna müracaarıan. 

ÇÜk tebeSSU.IDÜll bile cihan Dördüncü kol ordu mübayaat komisyonundan: 

değer kıymeti o]urdu. 
•v 

y k f h r k · Hukuk fakuültesi umumikaf pligindıı~ 
De i anlınııı om da 

ıundaki kaval tuf ğini görd 
ört arşın 

um uşa m usa a a zo a 1 Hukuk fakUlteı-inde Hukuku medeniye mUdcrrisi aıuavinliğı munh:ıl bulu~d~ 
bo• d tlugu"" •ık del• ı • d • ilan tarihinden iki ay sonra yaptlacak mUsııhıı.ka imtih:ınm girmek isteyenlertll o n l 1 ır. fııkillte kaleminden öğrenmeleri beyan olunur. 

-· Sen de avcı nısııı? .5. Şehremaneti ilanatı TllATRO. 

··- Birkaç yıl ır heve ettim. . . ""· Bu akşam 
·-Şimdi r kada kr falan avladın mı? i. ze giilen, arka aı1 

çok daha fazilet · 

•• gu· 
Ş ehremanetinden: Bedeli k.e:fi 734 

lira 61 kuruştan ibaret olan L~· 
bul ve Be)o~lu tepbirh:melerine kona. 
cak benzin dP.polarile tulumbaları 

kapah zarfla ruünak119ya konulmuş· 
tur. Taliplerin §artname almnk ve 
keşif evrak.mı görmek için her gUo 
levazım müdürlUğune gelmeleri ve 
t lif mektuplannıda 23 Şubat 929 
~esi gttnil on beşe kadar 
mczknr müdUrhığe vermeleri 

Dar6Jbedaylde 
Nqlt Be7de 
Albamrada 
Operada 

r Zartt SarhaıaJt' 
r 

ı Volp_. Volgıa 

- Kısmet olmadı ef ı d·. Kısmet olma·] d 
d b. . k.. ... h h. . . e ı en 

ı ama, ızı oy e ge en ırıncı avcı· 

• 
l .. 

• • Melekte 
llajikte 

ı Koheo ve Kf'.U1 ,....11 
Bü) Qk itler P~ 
ı KJihu 

lardan Sayılın . 

-- Ha ha -alı ı, hugü 

·- İşalla ! İşalla ! 

av arsın. 
-6-

ör .. Il1ceğin ııasıl sine av- 1 

Ani Siocnuuh 
Alemdarda 

Ferahta 

ı MllJetlo Rabll 
ı Kutup Fadatİ ,,1 
ı FakJond Deısi' 

rebc-.ai -~ 
ı Serenat •e ~. 

bıılı TeT~ 

YEJ\1 NEŞRIYA1 _____ __. ..... ______ _ 

A şama doğ· yo u 
ird 

uk. ir ta a otur- la ığ I 
' 

bileı Ier, a aııınaz-

ay:ızitta Emin bey mahallesinde 
~ onidcn ) apdncak çe menin ke· 

tif bedeli 830 lira olup kapalı ıarf..n 
cerrahp:ışn luıstahan inin penecre
lerioo konulacak. tel kafeslerin keşfide 
408 lira olup açık mlinnknsaya ko· 
nulmu tur İsteyenlerin 7,5 teminat 
akçalarilc beraber 23 :;iuhat 929 cu· 
nıartc i günU saat on be~e kadar 
le,a:o:ını mUdlırlu ne clmelı.-ri. 

luallim almanağı IJ 
Türk maarif cemiyeti gayet ı:ı 9 

mazbut bir muallim almannjtı ~ 
neşretmi~tir. 1928 . 1929 ders e 
mnhsus olsn ıılmank. her mu~ iıl 
hakknk llizım bir eserdir. MuaDiı11 

an tacım ·re koca t• ·ı nğini 

bir ın e 
tiifeğin 

Bir ilci arış mesa e( e 
,.e yılan mıJan san ı n., .. 

··-Ne 'l'urdun Me ı111et? 

--- Koca bir keklik. 

etti. oca 

\ııl •• \ a ıgın1 gortıu-

• • 

ar. 

-7-

Eıı iyi hare 
Ut e nler, sizi 
ananlardır. 

-8-

Qtnnbul icra daire inden: Terp itea h~nı· çok m kteplerde İ§inı teshil 
mın madam Sofya ve İren ve Piyer intWım aNeden bu alma.na ın ıavti1' 

efendi ye ikrıız eyledikleri dörtytlz lira) a zait görUlUrüz. 
mukabil vefaen mefnığ olan Bel oğlunda ----------

etiınize sül Yeni §ehir mahallesinde cedıt Nalbant ve 

• Akarca sokağında atik 12·12·12 mükerrer 
Bir irtihali miieS 

Tütün tiiccan Arif Cemal P, 
biraderi Mehmet Cemal BeJ Js 
etmi.ş olup cenazesi bu gııll 

en çok 
cedit 9-11-14 nmnarolarla murakkam elyevnı 

kıs• iki bap dukkP.nı mU§temil bir bap haneni~ 
nıtıf hissesi ihalei eYvelircsi yapılmak üzere 
otuz gün mUddetJe mUı.ayedeye konulmuı· 

tua. Hududu: Y nrvıın me citYon ve El eni 

haneleri arkası nalbant cephesi akarca so

kııklarile mahduttur. 

on raddelerinde lran hastahtz~ 
den kaldınlarak Eylipsultan 
lığına defn edilecektir. Sevinçle elini d li~P. uzattı, çı kardc. iki 

karış :yerden sıkıyı ypyen h< l lik iki d~fa ınak · .. 
11ed n çeki/mi.; nyn aya diinmiiştii. 1 A l • • 

ehmet yana,)raı a dizl<>rini (tuh, tzıh, tuh!)' { ~e 1~1. ze, 

1esaha!ı: 103,5 nr~un terbiinde olup 
muetemilntt: Haneye 14 numarıılı dUkk&.. 

nm demir kapasından girildikte zemini 

ı .C t • • tahtndır. Arkada bir hal bir kahve oca-
(. J y aı e }}}lZe Ve gı mevcuttur. Buradan geGtldikte bir oda 

Hayvan Borsa5' ~ 
31-1-1929 t/; 

Kilo ,;(,t 
Adet Azamı r 

ı;}·e döv1neğe b ıs1ac1ı. ve e ııze ıtına d 
• • bir sofa ve dolap ikinci utta bir ıofa 

e ınız üzerinde yUklıi ve dolaplı bir oda ve b~ 
• hala tiçüncU katta bir sofn üzerinde ikı 

Cinsi 

Kıvırcık 

Dağlıç 
Karaman 1577 
Karayaka 460 
Kuzu 

K. P. ~ I 

···Ne dövüniiyorsıın? 

fehn1 et bir li11ıelin1 e 
~-ö. tererek: 

J.·uşu, bir tiij enğin i 
-9-

oda ve tann arasına çıkılacak merdivenin 

sahanlıgı vardır. Dirlnci kat sofadan harap 

merdivenle inilir ı bir koridor olup Nv.l· 

bant solu!ğa kapusu vardır, ve yine mez· 

Sl 
39 

k bu) Keçi 202 20 

Ç k d • ı h • ı h • • k.Gr Nalbant !okagindaki mesdut unan 
198 16 ,. / o 1 l m e 11.. ınarı- dilkklna geçilmek üzere bir kapu olup kori. ii~~: - - - .... ,6 

dorun yanında birer mutfak iki bud· dJ.'J 
--- Ah e:fi ll i! 1 ed·, dö1 t )"ıl<la ~ir oldu anu.ı .cet falrt ı· yı· kullanmak hı· r rum bir kuvu bir sarnıç vardır. DUk· Ol D bın beŞ)UZ cllı ıki buçuk lt~ '· 

I k l l l - d O 1 1 
' ~ kl!.nııı içinde bir hıılA mevcuttur. Hanede &eye musip mıkdarın ) Uz:de oıı ~ 

ne ardan 1ll)'lr • (.1, nP 0,VCl ıgu11 01l. TlQ Jf 
1 

• hissedar Yorgi efendi ikamet etnıektedir. tinde pey akçasını teslimi veın° e 'I. 
1 l ettı Fazl malıımat 92i, 54.70 tçu dos}ndadır. Ye 9.3.929 tarihinde t on!18C İ' 

döı Ü'i1..Ü) OrU 'l. az ' 1 

~ Tallpleruı tamamıntu kiyı:ı:ıetı muhamineıi birincı ihalesi icra lıi.ıhııacağı ilJ.ı:ı 



0kto A tle~• ! . . Kutiyel 
darııtı. kın el eriyle belsoğuk uğu, 
lelt.ıikf prostat, ademiktidnr ve 

ıı t&.l 'le terta . . ' . . ""llTi • .J n, cilt ile firengıyı 
•ıtAo o;uer. v --akö' d B . .... ınd~ 

34 
&uu- Y e örekcı 

lil'rıo" ... cılicr .&.\.d iLANI 
~ Çapta cfva}ı . . . k b'l 

.. '" tcpdij narı~ e ıçın a ı 
lihsaı l kaplama usulu, h.ıkkın-
'2-aı~ ~an 13 T. sanı927 tarıh ve 
~ ıhtira b Oııı:nak eratı bu defa mevkii 
..... l1zere h' d . "'lilec,ı.: a ırc C\TU ferog ve ya 

ı fı.. "'ınden tali '\l.lıtıın h P olahlann Gııl tada 
•t:ı · :ınınd R b . i1ttı 

1 
a o er F e:ırrı) e mUra-

0 llııur. 

~ E 
r(Jı.~ MAKJNASI 
l~i ltnti il~ ı~ ufki hurufat 
~il azı munhasiı'en AD-

Sqs ı/82\ nıaki nasına mnh-
1~ lt h 

1_-~11 h Ususiyettir .. 
"4lPYal ulunduğu kadarçol\ 
~~l t d:r çıkarılabilir. İlcl-

11( Yanır. 
aCb.. Ya1.ı 1 . ... ı:sin.d nıa ünası, 1898 
~lllfıhd e ADLER fabrikası 
Q' '-l an · ı..~tGn d~ ıınal clunmuştur. 
~. unyada 360000 ma-
"eluıı 8atılnııştır. Türkiye 
~alata Utnunıiliği: Istaııbul. 

O. ~o Voyvoda han No 7-
.\tlıtdstal kutusu. Galata 447 

ıı~ o u ·ı b:ı lltalıkı 'Vı ayatı ıçın eyi 
1ltlar ar ve seyyar ıne

arnn1yor. 

't icatet da. 
i lsta.n.buı ıala.rını ruyete mezun 
hlikıık d . asln e mahkem i bi-

teı.., aıre · .J_ 
" 1li "l. tnı.wn: Ticaret vekô.· 

0d' .r.ı. L ~ f" tı.· 1 tni ,, k a .1P Bey tarafından 
h 11ı12e 'k r.ıs e y . ı anı e ar onım §irl~eti 

t:e e olıın.a r ~ • ~ taefiy n mq:.ııur şırketın 
~ ııhakenze:-sı daı a mm cereyan 

'cin °lrnarrı ınde §irketin hali (aa· 
"'"'lld ası f . rı • an Tnah ve aaliJ ete geçmek 

eı fitketi ın um bulunmaswa bi-
ka ezkar · 

1
.. rıun.101 enm feshine ı e ti-
"Ce un 

litketi nıarfdei malısusı nıu· 
'Utla n fesh r.ıJı hnzıı . ı halinde ıast'iye 

k Ti.da fltketi h 
Qı,.e n intih b n eycti umumiyesi 

"-trıi./ . bııt11.1ı a olunmasi lüzumunu 
e "~ esı ıısuı Tnaszna mebni heyeti 

"'<ltar en d l 
ece . tnı tıe b aıet e heyeti umu-
in.i lTZtiha.p l u bapte lıe\•eti umu-

rıatık o ıın • 
11 

tap
0 

l <ıcak zevatın esa-
ıııe/l"e teıd·r a beraber bilistihsal 

Q erı b ı t"l k 'l:ir l ~ı:ecai Tne üzre heyeti 
eti ıı; d4Uıırıd beyin naiP tavini 
ııı ıın-,i an b b . /,. 

'>Qt 
9 

:ı esına u apte §ır ~etın 
il sa <9 tQ,. 

1 
en bulunan zevatm 

d aı d ı Lırıe Ü 
" ıı 0k,,~ ı m sadif Pcr§enbe 
" liaı ur;ul.te §İrketirı bu· 

e ](ap ~unda ' er.i Pos· 

ll14alcır: (l ~ '/\r;ıe danlik. lıanmda 
l ltı 4'1. d . 

tı'llıt '. aırede hazır bu· 
ılan olunur, 

a iıf ak~ar [ar 
ürlüğünden: 

VC'1.İr köşk il sokaiında 2,. mıım ralı b(l11t:ın dahilindt:> 

m 
Hogaziı,,inıle :ırıı:ı\ ııt klivündı-

hane 
Mahmut pa~ada yc~il direk hakka! sokağında 20 No dükan 
Çar~u civarında 121-123 No dukan 
Çan,ıuda yorgancilard:ı bacı memiş sokağında 13 No dUkin 
Çarşuda sahaflarda bedestan k.apıeında 22 No dükan 
Uzun çar§u başında dökmeciler caddesinde 69 No dukan 
Galatada şehit mchmet pıı:Ja mahallesinde üstüpcüler caddesinde 13 No baraka 
Erenköyllııde kazasker malıalleiinde bağ başi sokağında 6 No dükan 
Balık paı.arında yarım han derununda 25 No kahYt mab.ıılli 
EJ upta iskele caddc:-.inde 21 •o dükan 
Mahmut pa~ada kürkçü hanı <lerununds 2 No kapı mahalli 
Balada muharrer P,ml§.k kira~a Yerileceğinden Kanunu san.inin yirmi ikinci gününden 

Şubatın on uçuncU çar!iıımba gUnll saat on dört buçuğa kadar muzayedeye konulmuştur 
taliplerin mczkt'.lr yevm ve saate kadar şart· nmenin suretini almak ye teminatı muvakkate 
ita eı.lerek mUzayede)e i~tira}( tmek tııere İstanbnl evkaf mudiriyetinde yakf akadar 

mUdurliğür.e miıracatlıırı ilan olunur. 

Vakıf a (arlar müdürlü
günden: 

Ramazanı şerife ıruılısus olmak tizre ha:azıt c3mi ~erifi avlusundaki setler kiraya 

~eceğinden Kanunusaninin yirmi ikinci günilnden Şubatın on uı;Unctl Çar~awb:ı. 
gilnUne kadar milı.ıwedeyc konulmuştur. Tal.iplerin yevmi mrzktirun saat on dört 
huçu~unn kadar l~tanbul f:,·kaf mt\ciür,isetinde Vakıf akarlar mtidUrl t~e müracaatları 
ilan olunur. -

. ·.r... .. .. ...... ~ ~ 

T·ütüıı inhisarı mii~iiriyeti unıunıiyes · n· 
den: 

Kilo 
150,000 
150,000 
150,000 
150,000 

Ta~uva 
Bura 
Jzmir 
Edirne 

600,000 ) ek On 
Baladaki men~elerin hepsinden veya bir kısmından İstanlıul a~l•arlıırıııcb ıı·anıul w 

gayri mamul yaprak tutı.inleri bulunan tllccarın men§e, mahsul Qenesi, 1 ütlınl r ıııaımıi 1 

ise tarzı imalatını, nevipt tıısnifatını, her nevin denk w kilo miktarını. lıan°i depolarda 

bulunduğunu mUbeyyin bir cedvel yaparak teklif mektuplarına rapteu 1929 serıe5İ 
Şubatının yedinci Pe~enbe gün ti suat on altı buçuğa kadar kapalı zarf usulile Ga latarla 

Tutun inhioan miidüriı eti umumiyes.inde mllte.şekkil yaparak tut~n mubayaat komisyo· 

nuna tevdi e~ lemelcri, ın,.ktupla kayrl ı~ ~ı ilil.vl" ctınek<ıizin tütünlerin bl"hcr kilu~una 
ait nihai fiııtı i,,..,t rm · ri ilan olunur 

r:J 

iSPiRTO VE iSPiRTOLU iÇKiLER 
Umunı müdürlüğünden : 

.ıdarenin kamyoııl,ır1<t bir .sene zarfında vukubulacal\ n:.ıkli\·~ıtı ilan 
tarihinden virıni · gCın sonra ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
ıni"ınakasay~ konulmuştur. Talitılerin umum mlidihlugüıı ticaret 

şubesine müracaatları. 

Müz'iç öksürükleri en 
çabuk iyi t?den iJaç 

Krezival 

ALTINCI BÜYÜI\. 
1.ci keşide 11 

İl{RAMİYELER: 

~AT: 

Şubattadır 
Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DtJ(J( 4.T EDİNİZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: Çflnkl 

10.000 Lira ve daha yukarı büyük: ikraıııiyeler geçen ene 
"3~, tane idi. Bu ~ene "5!,tir. İsabet ihtimali yüzde 67 artmıştır. 

2- UıUUM IKRAlUlYE ADEDİ: geçen seneki ke~idelerde yalnız 
"2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet ihtimali de tam: 

yüzde 95 (yani iki miSli) artmıştır. 
3 - PİY ANKO 'YÜZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE 

GEÇEN SENENİN TAM İKİ MİSLİNE ÇIKACAKTIR. 

Erenköy lisesi 1 Nefis 'e mukav\ i gıdalarj 'reşekkür 
müdürlgündcıı: !rücudun hali sıhhatta bulunmasını 

'[ k b' · h 
1 

fPmın eden ba§lıca anaçırdan biridir. 
.~ ı. ·ır ımıı :ısa bııltıcıltğı mılniıl ı·r. Bu kevfi\·pf bir kaç !u•ncdenb"ri büyük 

Talipl rin ehli et H'siknlarım hamilen hn bir alaka İlr nt"Vzuulmh~ olmaktadır. 
giln :mat 10 - 12 nrMıııda mek1cbe mUrac Hı z ss Jzfıa mıiessesclerik ctibbayı mü-
natlım. tc1 ahlıire biolojik noktai nazanndan 
·--- a ri ~ayatımıza ufak ı·e bilhassa N ufus teskcrenıi cUzdanımla beraber zayi kuı;etlı ve sıhhat bah~eden en mühim 

ettim yı>nisini çıkart ca~ıınd:ın za ıin anasırı gıdai\ enirı !ıanUileri şayanı 

R ımne-d rahmwa kavu§an htmr 
şiremin ct•naze merasimine i§tirak 
eden ve bu vesile Üe bizzat ve 
tahrj,ren 'bı'!yanı tanyet lütfunda 
bulunan zevatı muhteremeyı arzı 
te§ekkü,,.at l!lflerim. 

lstanbul ikinci Ticaret mahk 
mc~i reisi : Nuri hiikmı.i ulııuıılıJ;ı ilıin olunur. t cih oldugıı hakkında uzun zaman

danlıcri tetelıbü etmektedirler. Son giin-
Kon a<l:ı ı.ıt çchcn zade ();;ıuan be} lerde Fransız t'e lntriliz gazetelerinde 

kl"rimc·i ~:ıkirc hanım mahdumu en benam muharrirlerin imzalarile 
~~~~-- Doktor • 

Hııseki kadınlar hastaneai 
Cilt ve Firengi Hekimi Mnlımut bin Afet sılıharıa pek nafi ıe mugaddi anasır 

meyanında birine; mevkii ı§gal eden 

]\f ıinevı;er lıammm .)'ii/eyman 
efendi =immetinde alacağı. 

bZL/unan mebabğm temini için 
mahcuz lstanbukla Asma ultında 
Rüstem Paşa mahallesinde eski 

sütlü çikolatıılar hakkında mekaleler 
neşrobınmakıabır. 

Zıra kii.c;iik bir çikolata tabletinde j 1 

külli.' etli mık/arda I alöri meı·cuttur. j 
Born..ıl jabrı.,rnlarınca Yapılan KAD
BURI çı o/atası ise emsaline nazaran 
daha fazla aranmaktadır. Her vanm 
litrelik bir kadburi çikolatası plakı bir 
buçuk kadeh süt kay matma muadildir. 
Lezzet t'e kokusu garet rıefistir. 

Cevat !(erim 

dir. Tesiri binlerce def do tec

rübe edilmiş olan bu ilac ko

laylıkla ve ka.t'i bil' surette 

tekmil balgamları söktürur ve 

eritir / 

Papa:: oğlu hmız tahtında ı·e saka
ğında biri 6 numaralı ::emini mer
mer düşeli ~·e yarı divarları kı~merz 

1 

mermer taşlı gahanzzlı sal kepenk-
li tahminen 15 ar§ın terbiinde ı;e 
şehri 15-18 linı icara 11111telıammil 
ve 1750 lira kiymet i m 11 /ıamme11e· 

iş aaamları. amele t:e münevverler 
ve bilhassa mektepliler lıer gün bir mık
tar J(ADBURI çikolatası yerler ı·c 
bu suretle fazla l:ıwet kesped~rek daha 
canlı ı·e dalıaııe§elı nlarak İ§leri basına 

ve ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

,/i)t::MJD.'i," h., .... il .. ı· ..... ,,_ .... ...., ambalajına 

dikkat - '• 

• • 

TÜCCAR VE BANKA ~I 
MEMURU olmak icin 

Be} ob,lurıda Kabristaıı sokağında Amcri:an !i 'fardlıanesi 1 
vanında. Amerikan lisan ı;e ticaret dershanesine müracaat.Program 
' meccanen ı·crilir. Jl1Lidiirı1: Ağop Pakraduni. 

li mukattema salhane clyeı;m tehi 
mağaza ve diğeri 4. numaralı tah
minen 30 erşın terbiinde boya re 
lekeci esnafında1l Davü Eskinazi 
efendinin tahti işğalinde ı-c mahi
ye 8-10 lira icare mütehammil 
!2_50 lira kiymeti muhammeneli 
ıkı bab kô.r[!ir tonoz Mağazanın 
~4 hisse itibariyle 276 hissesi 30 
gun mı'iddetle müzayedeye mz 
edilmiştir iştiralanna talip olanla
nn 1-<iymcti mulzammcnci lıissei 
milsibelerinin yüzde onu nisbctirıde 
pey akçalerini ve 926-4112 nııma· 
rasın1 müsteshiben müzayede masa
sına müracaat etmeleri ve 929-2-21 
tarihinde ihulei eıelivPlerinin son 
müzayedeleri icra olunacağı ilan 
olunw 

pidPrkr. ' 

iLAN 
Hark ıve uakliyat BALKAN Nasyonal 

Sigorta §İrketinin TürkiJiC :\ludUriyeti yazı

haneleri lstanbuldo. Sirl~ecide l\lesadet ham 

kar,.ueunda Kir zade hanına naklediJmi.,t" 11 lT • 

@ 1 

E. B 1 VA S ve Şurekiisı s· ta ıgor ve 
I"konto Licarethnne~i. I ıaııtıuldn Sirkecide 

M csııdcl hanı kaı-şusun<la Kı" d h r :za e anına 

nckledilmi5tir. 

c@ 

E. B i VA S ve şilrekası ve N. dö 
T O I:. E DO. komis, on - ithalat • İhracat 

Emanat Ticarethanesi İstanbulda Sirkecide 
Mesnd~t hanı kaqusunda Kır zade bruıaına 
naıtledilnnı,;tlr 

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

Adre..s tebdili için 15 knro§ gönderi 
lmeli • 

Ilau ücretleri 
Tek sUtunda santimi 
Altıncı sa) fada 25 kuru~ 

Beşinci 5Q • 
Dörduncü • 80 • 
Uçüncıı 120 • 
ikinci 200 " 
Banka ve milessesatı Maliye ilanları 

hussusi tarifeye tabidir. Ticaret müd· 

1 Uriyetinin şirketlerin tescili bakkınd· 
nki ilanlarıyla katibi adillik Jer ve :ı • 
onim şirketler ilflnlnrı, santimi otuı 

1 
~uruştur. Devnir ve mtiessesatı resmiyt 
ılfuılan, Tilrk mektepleri ve asan mU
nteşire ilnnlan santimi rirmi kunıştur. 

......... ~te4~~~.-.~ ..... 
Müdürü mes'ul : BURilANEDDJ.~ 



Resimli Şuuı 

Sayfası 

ISTANBUL 

I~ DEDi .KODU 

Hayvanlar ce1niyeti 

~ 
6' 

Esrarengiz hasta 
emleketin en meslıur w• 
en kıymetli doktoi-Iarımn 

c rarengiz bir bastn ile meşgul 

CUMHURiYET iÇiN VE HAJ .. K iÇi T 

PAZAR, ŞUBAT 3, 1929, 
---

.· .... 
-~-·-=----·- --::-.. -~ --- . ---~- -. -~: ___ _ 

Meral<.lı Dü 

Vak'alar 

ADRES {~tc. :;;,= 1~7J1M 1 T E S 1 S 'I' AR 1H1 : 18 

Hıj'zıssıhha laboratvarları 

Serum darülistihzarı Ankarada 
bir binaya naklediliyor. 

• 
yenı 

1 (,.._P_.,,. _u_K u A T ) Fransada m.itthiş bir ai"le f acıası ! 
Bir çocu-k-ez_H .. di_. Kocasının hem l{.at 

500 okuyucum za 
e • 

eşya te z 

14 ya§ında ömer i minde bir çocuk d 
dun Beyoğlunda bir otomobilin altında em halaA skaA r hı·r ka 1 
kalark. aı:ır surette yaralıwmıihr. 

Kadın parmağı 

Hikmet, nuse) ın iı:.minde üç arkada~ 
dun gece bayriye isminde bir kııdmı seTIDsk. 
meseleıi yözUnden birbirlerile ka\·gaya tı.ı.· 

tugarak. yekdigerini pıçaklıı vurmu§lardır. 

Sarho§luk 

(P7~ 

3000 l alık 
eceğiz ! 

Bu lıediyeler müsabaka ıın lıitamıııdan evel 

stan ulun maruf mağaza ar nda teşhir olunacaktır. 

ı olın güzel sanatlar nkadeııu 
olmuş ve orada Manrice StilleriP 
dilek.atını celbetmİ§tir. Gmta 1 

mesleğinde ) ek ta bu sanat kir 
Holivot ancak sanatcna guvcneıı 
zevi ve muhteriz kadına, 14, ı1' d 
mevkii vermekte gecikmedi. şıııı 
ıemamilc hoeden filme int1"' 

oltı .. l)t 


