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etti. Şehir e hayat mefluç bir haldedir! 
lstaııhulda vaziyet şudur: Nali iye vesaiti iş emiyor. Dükkaıılar kapalı. Sevkiyat yapılmadığı için 

3 tı·en kar altında kaldı. Adalar 

bazı kazalar oldu. 

hazı semtlerde ekınek ınuşkülatı başgösterdi. Çeı·kes köyünde 

denizinde hiı· vapor hattı. ve denizde 

Rasathaneye bakılırsa, fırtı a, daha devam dece ' • 

muhtelif )erlerde karlara gömül-
müş bulunuyorlar. ~--••m•~• 

larak denize dü mü 
~-Dm-mil .. 

k urtanla.bilmiştir. . FET KARŞISINDA HUKUMET 

Muhittin Bey kar fırtınası ile yapılan 
mücadeley· anlatıyor! 

Evelki gün Sirkeciden hareket 
erlen Banliyo treni Yeşil köye 
500 metre mesafede karlara sap
lanup kalmıştır. Derhal bir imdat 
treni gönderilmiş ve bu katar hin 
müşkilat içinde geri alınabi1miştir. V ALI YURUYEREK GELDi hastahaneye sevkedilmişlerdir. 

. Ekspres ve konvansivoııel tir- Istanbul valisi ve şehremini Binaenaleyh ameleyi ierİ çekmek 
enleri ise Çerkesköy, Alpullu vr- Muhittin bey, diln yürüyerek Vi- mecburiyetinde kaldım. Simdi 
Uzunköprüde karlara güınülmüş- layete kadar gelmiş ve bütün vi- Bakırköy yolu kapanmıştır, l3unu 

d açmağa çalışıyoruz. 
!erdir. Dünkü trenlerin i e nere e layet erkanını toplayarak yapılan TRAMVA y SEFERLERi 
oldukları hile malum değildir. ve yapılscak olan tertibat ve te-

Tramvay seferlerini temin için 
A)ladollı trenlerl. dabir hakkında kararlar vcrmiş-

şirkete kUlliyetli mıktarda amele 
Ankara ehpre ve kom an iyo- tir. g_öndermek suretile yardım ettim. 

neli de , oflarda kalmışlardır. Bu münasebetle Vali bey dün Fakat aksaray tramvaylarını işle· 
Dü;1 'e btığün ne Haydeı pai'n- geç vak:ıt gazetemize şu izahatı tmeğe muvaffak olduk. 

dan ve ne de Sirkeciden hiç Lir vermiştir : Dün akşama doğru bütün hat· 
tren harakPt etmemiştir. ALINAN TETBIRLE R larda seferler temin edildi. 

Pcll(ll.k hattında bir hadis( GOMULEN OTOMOBiLLER 
- lstanbul şehri senelerden Taksim meydanında 25 kadar 

Dün c:aat on be tc Pendikten beri görUlmemiş bir afet karşısı- otomobil karların içinde kalmısb. 
kalkan tren Maltepe ile kartal ara· nda bulunuyor. Deniz ve kara Bu otomobiller kurtarıldı. Üskü
sında kara saplanını:.:tır. yolları iki günden beri tamamile dar kısıklı yolunun açılması için 

Derhal Haydarpaşadan Lir im· kapanmışbr. çalışıldı ve bir iki araba tahrik 
dat treni tahrik olunmuş ve bu tren Bütün mi\nakalatın inkıtaa uğ- edilerek un sevkiyatına imkan 
vasıtasile karlar arac:ında kalan radığı şu sıralarda, her şeyden hasıl oldu. 
25 yolcu salimen kurtarı lım:. tır. evvel şehir halkının iaşesini düş- ÇIKAN YANGINLAR 

Bunun üzerine Pendikten bir kaı ünmek lazımdır. itfaiye garajlarına amele tabu-
temizleme katarı tahrik olunınu~ UN VE EKMEK! rlan sevkettim. Yalnız dün 24 
ve bu katar da kartalda diğer tren· Istanbulda ihtiyaca ve her ih- saat zarfında şehirde 16 yengın 
giLi karların içine saplanıp kal- timale karçı kafi gelecek kadar vakası oldu ve hepsi de tevessü 
mıştır. un mevcuttur. Binaenaleyh ekme- etmeden söndürüldü. Amele ta-

Tabiatile eniden bir imgat iz kalmak tehlikesi varit olamaz. burlan itfaiyeye yol açmak ve ya-
treni gondermek ]azım gelmiş ve Sadece mevcut unu şehrin her rdım etmek suretiyle istifade edi
bu sefer <le jmdat treni Göztepe tarafına sevketmek için yolları, lecektir. 
ile Erenköy arasında kara aplan· elde mevcut vesait ile açmağa KlMSESIZLERE YARDIM 
mı~ tır. trende hu1unan SO kişimer- çalışıyoruz. Milthiş müşkilat kar· d 
dl.venler rnstasile uncak \agonların Kimsesiı çocuklara yar ım iç-

şısında bulunuyorum. Amele sev· ah · ttik 
l·çı'nden alınabilıni~lerdir. in bugün 10,000 lira t sıs e . ketmek ihtimali güçleşmiştir. 

Denizde kazalar YOLLARI AÇARKEN Bu 10,000 lira hemen bugünden 
Fırtına dlin de hennutat den- DONANLAR itibaren hilıiliahmer vaaıtaaiyle 

izdt' bir çok kazalarn ebebiyet Düıı bakırköy caddesinde yo· tev2 ie bqlıyornz 
vermiştir. lları açmağa çalışan amelerden KOMUR, ODUN 

Haydat pa~adn demirli hulu- dört tanesi donmuştur. Bu zaval· Odun tevziab için her türlü 
nan Anadolu ımıı;u dalgaların tf'· lılar erişan vetehlikeli bir halde tedabir alınmıfbı:. Dün Una ihti
sirile süruklenerek taşlara çarp- •iiiiiiııııliiiiiiiiiiilııiıııiıııiiiiiiıiıiiıiııııılımiilll~h---· 

D lı d eri civarında karaya ğittiği talı· emen hepsi yaralıdır. ölüm de· 
mıs ve hatmıştır. iin un an l 1 d ~ k ı li:ııiyc idaresinin verdiği bir tels· recesinde ağır ınermh o an ar a 
ha ka bir de alapurya gar 0 m-

iz teJgraftaıı anlaşılmıştır. Bu vap: mevcuttur. Dün tahlisiye idaresi 
uştur. · ı 11 Diğer taraftan kaç gündenlı- ur kafkas sahillerindeki Buçi li· vapura ip uzatma~ sureti e 
eri haber alınamayan Hic:a! ~ap_:- manına gideceği ) erde yolunu yaralıyı gemiden çıkararak has· 
uru karaburunda karaya duştuğu şaşırarak günlerce deniz üzerin· tabaneye sevketmeğe muvaffak 
anlaşılmıştır. de kaldıktan sonra nebayet ıu· olmuştur. 

OdeS&dan ğelen Lomp namı· larımızda karaya düşmüştür. Vapurun suvarisi tel•izle su 
ndaki vapurunun da Rumeli fen· Geminin içinde bulunanların ve ek~ek iıtemi.tir. Denizde da· 

j yaç gösteren yerlere kamyonlan
mızia sevkiyat yapılını:?br, Bu gü 
de yapılacaktır. Bakır köy, Gö
ztepe, Erenköy gibi karadan yol
lan kapanmq yerler de, denizden 

Un scketmek teşebbüsatında 
bulunuyoruz. 

Polis müdüriyetine emir ver

dim: Bu gün müteaddit mottirler 
tedarik edilerek bu gibi yerlere 

denizden sevkiyat yapacağız. 
Binaenaleyh, şehrin ekmeksiz 

kalması ihtimali yokarda söyle

idğimiz gibi, varit değildir. 
Odun ve kömüre gelince, bu 

sene mahrukat boldur. her hangi 
bir ihtikara müsade edemeyiz. 
Kömür ve odun depolan sıkı bir 

nezaret altına alınmışlardır. Kö

mürün okkası 8 kuruştur. 8 buçuk 

kuruş alan kömürcü en şiddetli 

bir tarzda tecziye olunur. 

OTOMOBiLLER! 

Şimdi bir ta inı vaparak fırtı
na devam ettiği müddetçe oto· 
mobil ücretlerine yUzde elli zam 
icra ettik müşteriler taksinin 
yazacağı miktarın yüzde elli 
fazlumı vereceklerdir. otom~ 
billere yapılan bu zam zaruridir. 

Cünkü fazla benzin snrfedil
mektedir. 

işte bu suretle kara ve fırtına

ya karşı her türlü tedabir alınını 
bulunu or. ,, 

ha bir çok kazaların nıku bul· 
duğtı tahmin edilmektedir. 

Karada kazalar 
Fırtına denizde olduğu gibi 

karada da müessif bazı katalara 
sebep olmuştnr. 

Mustafa isminde bir hamal 
dün Kadıköynnde deniz kenarında 
dolawırken rµzgarm §tddetine kapı· 

rı e d inin evi 

deline talı mmül 
kıhnı stı r. 

\)nı zam oda ~· ndi 

i ... minde bir zaHıllı 
nıuru da dün gece ~. 

da muhafaza ru il 
beklerken ouuk ım 

ınuştur. 

Bııtün .bu ka1A ar<lan bafıb 

iki Ti"amva arah. ı tutlılflrak 

pnmış ve uç otomol ı l kan!l 
lmuştur. 

Hava bugün nasıl? 
Şehrin muhtr . r \' t . ne eü.· 

ruletle kurtlar in 1-. ıdaır id
detli, ve hava soğuk ol u. Rac;atha· 
ııenin verdiği m IOnıata ~ 
bugun de aynı ekilde deftm 
e.drre.ktir. Sıfırın ul ınd n 8 der4!· 
ce e du en den· "· hararetin 
daha dü ınesi ve fırtına. arın da 
ayni şekilde bu ı1n de devtm 
etmesi ağlebi ihtin ~ 1· ... 

Ankara trPni 
Ankara, a [ 

lıtanbul·Iımit 'lf~cı nrla ha.ttın h 
uz ar.ılm mış olma ı dolıı\1 ivle btı 
nkaradan hareket eden tren v 

zmite kııdnr ~ olcu kabul etmic:ti~. 

şiddetli zelzele 
1o kova, 2 [A 

Ierkeıi As ada mul ıu merkezin 
kirumda bulunaıı giddctlı hır r.Plzele b' 
ilmiştir . Bır çok l.ıiDalar ç:ıtlnınrı ve 

çok kö) ler ) ıblmııtır. 

fütık!e!, 2 
luhiti merllfliei kand& oldnfo 9'f1 

ki hareketi arz ka:rdolwıınu ~r. 

Kar fırtınası yüLün· 
den Muntazam sev· 
kıyat yap anıadığı 
için gazetemiz bu 

gün 4 sayfadır. 



il"'r gllu l1ir mes.' t•/.J:, 

. 
')E:t['1ın_a., 1 ka tlilı ' " ı~k,li i .. tJtlf\li nıuLua· 

:lQ <!4lh11 flfJ9 e t.lk kin &ıilli ıuıkimi~ c1 t u 
Glp!ru;ı J(aııj , Y."ıu 011.?et Vi~ Ji~i. 
f~dde takıp etm~kte kusur etını. İHr mill~tiıı l)ir lıcı b~l tara-
fOrum. VardJiım 1\e.tı"ce »uôur: JlmJım idare edilme"İ lııılunduğn· 
~el'e~ pek ip~ ve lleıi \>1 \IU 'ıiı; mıw, u yirmiu i .1Smla ağır geli· 
Üir kavim ~oılı resine @$ · )Or. ~fietler c wiyetinin hn pire· 
namıyo~. Bu yahan~ı ue mertebe nsipi kendi~ine mndt> ittihaz trnesi 
) um '9 i5 ~ır l ~ afi seheplerjm]eu ı)itidir. 
..ılrun kendi ır n n )m aaları Ru lllı{l" l rı bah~rden - zahlr· 
memnun ed.,iyof! de •· Mmetler cemiyetidir. ~e 
., :8\Ulun yev y i ii hakla? 1 hunun i indir ki e;:ir 
f r ld)I>. Büyük - bri ya ti mill lerJt> ekaUh ) riıı bu c mi· 
B ~ ta istediği bir zatı lilükiı · jete .itin.uıtları k-J.lınadı. Buular

naspeCti. Ona taraftar olanlar· dan biri ınethu ve ) a mandater 
an ID }~ 1',-\\kumeder teşkil de\fof Jıakkmda .)kfıyptf{' buluna· 
dildi- lıik iktisadiyatı bir ınihvere bilir mi? \lnka\'ele ınucihinrP hu
irdk t lun&lıilir. La in e aslı hir şikfıyctte 

h " · kabil değil - memle· bulunmak kimin haddi? Lrhi~lanlı 
et va mi mnun olamadı, Jıir ahu i, )'ugo l \)tHlakıl bir 

lr sadraza ı ALdül :\hı.h in çe- hulgar ,1 hir ıraklı. bir ~nriyf'li aıı· 
t. rak k ll siui kolt~'1ma almalıdır 
Kıı:al Faysal hey efendi _ıkıw · ki hu ı3ev1etkrden .ildiyet eıl~-

tı. Halk, istll;Ul vadlSln e bir a un fühln ... 
daha atınak istiyor. lııgilt('re İ::ıf\ ~landa altında bulunan lıir 
lıunu, Milletler c mi ti ta afından iikumet i e ~a"• n ,jk_&. t lınk-
kendisfne bahşedile.n vekalet ( ına- kını haiz değildir; Çüııkü onu o 
n ) fl• telif edemiyor. makaına gPçiren ıuaııılaf Pr dn -

hAkhlar kendi keııdileriııi hu- ]ettir. 
la tdare edec rü~t çağma gelm · ··Ver~ay,, ıunab,.dC"ı:ıiniıı do· 
ın· er. el::ıeler hile Luıdr k i- urduğu mi"ıf' '"'r- j;-te hıı! HalJıu-
ne i hUDa t:ı şka l>i.r ~vap lnıhırctu. ki hn şr.kli ta arlayan.Anıerikanın 
J rsk ikhtci bir ısır oldu. birle~mi~ tlc• .. let.len reLi ,, "iJ ou .. 

Mesele lra.~n 'ingilizler eliyl~ idi. ı. re garip tezattır ki bu muahe
terokkıa.i midir? AJ ... 375 milyon deyi biz1.at n+ .. Jeri kaleme aklığı 
lıintli)i koyu cclı~l içinde l>1rakan halde- Aınerika mecli ... Jeri onu 
lngil terenrn ınt"JDfaatı, acaba Irak reddeujlc~r! 

ahalisinin iierleıne inde midir? E~er Bu mic::~ di'ım i:.lerini diizl"l-
ang'to • s son ııtkının pren ipi bir teceğine bır kat daha ihlal t"tti. 

olsa idi. o, daha onceden hintıileri Celal uri 
medeJtiyete sevıketmek kap ederbi. 

emek ki Irak 01anda :ındım 
gaye bu değildir. O lıa1de nedir'? 
lrftk, lf'mdistanın yallanndıın liiri
di:r. lrik, Irana biu~tir. 

1 , bir tafy ( Pfl rol ) a· 
zine · · : Irak, hir geniş pamuk 
-lnemleketi olm - ijıredir: \. s. 

I*] Tiirk,:e .~ıl7.:ık .. dPnwk olm.1 
!),mık,, ıh~ ıueml kf·t j .... mi .. hik., ı 
R} ırmak içi ıı ikinric.iwlel.j .,a,, ırnı 
üzerin hir r. r~t kovmnıım k ide
) e mm afık oldu~u iı;tihaclnır1a) 1111. 

imla lugati i::.e .. u1.ak.. mana ına 

ı , 19 ' 

~~~--,. ~ ] Apaud::~~;e ~ 
17ildy.ette_' lMüt~ferı·ik Malıkemele_r hakdmalulırl · · l Anlattığımız şeylef 

Etlm·in iiz~J·ine diiınga lpodronı Üç ay hapis sterir ki şiddetli t;e 
. :;ı-hr<'nı:ıne i. m"zh:ı1ın~ n 'ı:ril~n bir K:ınalizaıı.yon hafriyattnda Ça~alo~lun<la 3217 lira) 1 zimmetine geçirmekle rnaz· ~ 

ı•mırtk edırrin füti.ine ne ilctini g· teren <le\'am ec!,ilirlo.en i.;keletler ,.c taşlı:r bulun: nun Defterdarlık ı;evyar tahsil memuru tarafta bir karıU ağ 
Jamgalıır vurulmalloı bildinni tir.Bn surr.tlc mıı.ettı. ::SUitan Alımctte rnııkndtlemn lıafrı Ahmı"t ~1 ı t ~ • d' · hak esi k'asıkar~~ında 1·ş1• b ... 9jt 
k ) h' • \'nt yapılarak lpodrom nrnnmı~tı fnt•at hu· • u 1 nr e en ının ma cm "" 
. ns:ıp n:nn. ilck!rl~~mıı "nlıne ~ ge~ck lunamamıştı. ~1eakfir lpodrom~n Çs~ııl· dun ağır ceı.n mahkeme· inde hitnm buldu ..a 
''11'>1lt>ktedı_r. Çılnkıı her ıat ahı,. ~as:ıt, oğlıındald kanalİ.ul!ı~oıı mııhnllinde bulundu· ve i\fohtar efenJinin adi) en sirkntm mııznu meyip derhal dokt0J"' 
eJ11a ııımıile uç l\.wna ayrılır. Kaiaplar ğutahmin edümektedir. niyetine ve Uç ay hapsine altı av memu· dJtı 
h~ eı :i . muı~t~lir rı tıara aldıklar• 1mıae Yeni borsa kanunu metten mahnımi~etinc, 3217 Ura~ın tn:hsi· racaat etınek laztlll 
b1r neYınıı~ gıbı atıyorlar. Hu ) ~izden B . .\1. M. inde Borsa kanununun mü1ıı. line karar vcrilmi tir. ktorun SÖ)·ie"\J·ece~ 
ıehrin nnıhtelif !:emtlerindeki et fiatlan kere-ine haşlnndı. Bu kanunn ğöre asil B• .., 
ar nda far}, vardır tlZa ha?I mükellefiyetlere tabi tUt\lltı)OTlnr. ır esrarkeşin cezası d~~ .. •·at etmek icap 

1 Bn miikellefi} etin başltcaqı rı~li azanın 

7 Ş b 
orta tnheildr. olmaq1 '" Tiirkce hılme idir. J-Iırsıı.lıı, etmek ve esrar çekmekle Bunlarda ilk yap.•, u at ~ün iı Arenıeleri maliye ~ekul~ti ta~ ın edPrek. u1.m1un Siropeo namındaki bıl alıııın ~ 

\..) hunlar ba§ka bir i-. yapmiyacal,lardıı. muhntemcsi diln e."'ır ceza mahkemesinde iş ı arııa buz tatbı 
Şehrimizin kiber ;;ınıfına mf'n~np :;,;m~arlar arrsınıla miMerek s:ındık tesis hitam buldu. Siropenin esrar kullandıı;ıı \"c S 

bir çok hanım efı•ndil"r dtin "ece ,.jl. edilecektir. Buıılnrm \.ercekleri teminat hırsızlı· yapttAı muhfkemenin cereyanından Sıl'"I perhiz yapılır. 
ılyt-l 1~ona..!ında toplanarak hlla\iahmer bakidir. H~v~ ov~ınu oynanmı.~ak .. bunla!"' an!aşıldıgındnıı 20 atıl hııp~ine l•arar ,·erildi. d · 1 d~ 
. I - 1, ta l 1~ ı· t nıuraksbe ıçın hır heyet teşkıı edılecflktır c ret erecesı na HZ :ı> 

gıınu 11 au , ~uuat ~ P1 n(· ,, aa ıye A k d . f . · Sarafiınin nıuhakemesi 
hakkında goriışmii§lerdir. Içtimaa ,ali 11 ara a 1811 se aretı ~urette takip olunu~ 
bf'\"İll rt"fikası hanım eff"tıd i ri vaset " Ahnkarada İran "':.~~f'tib ittiha:.ıı e~ilınek Duıı ağır cczu mahkemesinde Koço fi 

· . . · u2re Ukfimetc-e 9 Ul,Jillt ir e\' venlmieti. i .. mindr bir çocu~un ggzıınU cerhedcden tor ODU Sah? b a_k;a 
etını.şlır. :::ıtfarcthane ittih:ız edilen bu evde başlanan Snrnfınin mnlıakemesi icra edildi. mahkeme 1 flJJ 

30 yi mlttera\ İ7. lı:umn efendi 7 in~a~t Lir kaç g~lne kaılar bitecektir. ıne<'ruhun Lir doktor tnrnfınd:ın mu:ıyene ntoro eder, eğer U , 
Şubatta hre dav•ıl r k lstaubuluo !in ::irforeth nenın C~)11Smtn Anknrayn DB"l{· edilmr,.ine karar \adi \"{' b.:t7 1 ~ııhıtleri bı"ı· a,, umunıileştı·gı·oı · ı · L., ·ı· h . ~ e ba~l8.nmıştır. Sefu Fur~i H. ve sefnret· 1. zı'ngın erın ruııı ıa mereı .ı~:ı kayt et· hane kiitibi yakında Ankııraya hareket dinledıkten onra muhakeme- 1 a§ka gtıne 
:m ~cakl dır. edec kluclir mlik edildı. _ ederse derhal aıneliY 

-
Souk 
dalgası 

Berlia. 2 [A.Al 
HU!Had:ııı \lwan)aya gelen ~ouk dalgası ı 

mİk)estılhaı:ı renin ~iddetle ıukutuna bai 
olınu!tnr. D rlin rıHmnda ııoıık. taht~ ıfır 1 
22 d~rPı ededir. 

alaın 
1 ülll.lnı. 2 [A.Al 

Grıp l .. ıaı g ç• n h:ıfı:ı zarfında J o vira. 

d:ı J?O k i:;:ioiıı 'efatrna ebtbiy et v~rıni!tir. 

fT • a'.:ıı u adedi hazı 1 'c.o• m.ıL kim hı
r .. ~maktadır. Bır Ç"Ok falırikalnr b~zı atd· 
p· erini kapamı lard r. 

Bisiklet cihan 
Şauıp·iyonlukları 

P<&r~, 2 [A.A] 
Beynelmilel bi"iklet ittihadı l•ongre i 

l<l31 ene·· ihsıı amph onlı\ ,}arının ııani· 

ınıırkada İ< ra olunuıtMııa karar 'fernıi,.tir. 

rrupoda soı1klar 

A.rllavutlulda ';IK.DAM., 

Me erde 
i at· • • zc 
2~ 1. K. 1929 

Arn rntluk ta m:ıarift> eh t mi) et 
\ crilıyor. Italyalıla.rın Tiran, Av lon) a, 
Draç gibi şehirlerden haı-.1.n dil'ln ha· 
rn1ide dahi \ t'ııi mektepler acmaKa te· 
Şf'bh f'tti1'lt-ri beyan l':ldılmektedir. 

K. elin ; · '·IKDA,, vkeder. Agrılara kaı1 

Ş l • İ ktor icap eden ilacı .. 
~ 11• ~ Şu sureti katiyede b ~ 
l t .fal . !idir ki doktorun 

çok eheınmiyet ve 
28·1·929 d. 

lılemlekctin her tarafında oldui ızıbi ır. 
dun bizıle de rayare -elııtlı::ri ılıtıfa i'.31· tehlikeyi geçireni 
kımız.ın çok deri.ıı ve he} ecan!ı nlakasiv le 
icra edildi. Dün h:n·anın rnğmudu ·01. 6 hafta Sonra ao.J 
mıısına rağmen butlln mekt~pler, polis jnoı yapıp apandi~i çıka 
d&ınıa m\,frezclcrı ıle kı ut a keri}f" H· 

çok kesif bir Juılk kütles c hdıı· ffif") • tavı-ıi ve ederler. 

dnnın:ıe:::~nm;~~ri fırı,u kum!\ndanımız •' Loknıan JI 
Mür .. el })a,.a hz. ile \elimiz DurmJŞ bey efe· e;w~~~~~,;;;:;;:;;;~;;,;;;;;;ı!;el~ 
adinin askeri ve mekteplileri selimlaıııa!arl

ile ba§landı. Binb:ı ı Cemil bey uzun fakat 
çok ruzel bir nuhtk irnd0 tti e muharri Al· 
Riıa lıl'\ de beledivc namına guzel bir hi· 
tabı- irade' ledi. 

E 

Ge ·en ene butt n mekteplerde izci 
te~kilatma başlanmıştır. Amerika salibi 
.hm erile ltalya hükumeti \ e Arnavut· 
luk ~rnginleri bu teşkilat içiu ~ardım· 
th hulunouı:;lor, izcilerin f'lbLe \e sa· 
ire gibi levazımatı tedarik ve temin 
edilmiştir. Bundan onra fazla miktnrda 
arnavut ta]ebt-ler ltnlya~·a eyehata p.on· 
dnildiler, orada ba:lıca Şf-h,rleri gez· 
dil 

But ııı hu mılddet zaıfınds yağmur yağı 
· er. h 1 \ d la d K •• yııt )Or; e.ma ~C İt erine eeınn ar n ağ }'Or U ı•ovazor a 

Bu talebe ve izciler ltnl~ ayn ~itti· Hıılk hittabi ılcirılınadı ve merasimi 
k1ı'ti ZfinlJ.n cıiynh gomlek ~{') inmic:.ler• lDl (P(lkip askeri mahfele gidilCrt'k Ça)lıu- 11 m• de gel 
di. Siyah i;,ömlek, malum olduf.'U lızre içildi. 

faşi tll"r tarofmdan iksn edilir. Italya· Turkvn ,nrlıl;ım, Tanımnr eri§i1mez \"e i\lman1ann E..rnden kro\·nıürll'-' 
va eyahata goTIJ"lerilen arnavut gençle. ) ~et..ıdılm • tahtından lıutUn dum. a' a taare- b' · on ınnci pazsrte~i I e bu sebeplere mt>hni Bü

·yflk Ilritanyn devleti Irak ıuamla
ını üstüne -yani Irakı altına, aldı. 

olanı lirak, ötekini lH \.K şeklın
dt> t ~pit etnıi . Türkçe bir keli· 
menin ikinci .. ~ li harfi kalın Herlin, 2 [.A. Al 
olursa birinciQi ını'P olulıilir mi~ Bir kaç gihıden heri 

rin iyah gom1ek geyindiklerıne naza. ll'riııin ı dı', kanatlım) la terennüm eder ye cekizde limanımıza 
ren hunların da faşist teşkilatına ithal tı·ıniz hn\amıuı zehir ~çmıık isi ~enlerle 

l d kl h · d' ş ı fi viluyet işar edilmi,.tir, 

Yoksa liiikil.ıları n ad.m c.Ümaları 
1.andra mit:-.lr'a1lekeler 11az1r-rnm 

UUDda bile değildir. 
bik Fılıstııı,· Suriye. öto - Ür

düı:ıı. t'Iveyt de\ltetleri birer çif~ik· 
tir. ·~ede oldu" gi.bi Jrakto. da 
1 lk ltürriy t ve istiklSl j&tiyor. Bu 
ı m ter devletlerin işip,e ge· 
Jir mi? 

Irakla Ingilte.re ara:::ında l,Jir 
muahede akdedildi. ~ir kaç sene 
onra müstekıl olacak e Tn-

gilte o un 1i1letl~r cemiyetine 
girm ·ne delalet d cek. ~ak-in bu 
muhi e ırakhları ınemuun cd&. 
medi. Bütün ınunazaa bu muahe· 
deden ko~uyor. f 

lılk ingiliz vnsayctind kaRl~ 
ı 'bU dav nın ardı gelınez. 
t d::I _ıra "enlen irt~Jiil 
hiç bir ana ifade etmedi. M 

Bilmiyorum... A"' ıpaııın bir çok tar-

Rumanya para ını afında m "i te na bir ur-
• • ette aaYet jdcJ ~tli on-
1 · krarı k ur hr· ~tinıfeı~madır. (~i· 
Puri,..2LA.~j l . ) j 1 t ht 

( llôyter) Rıımanya pura~uın i ti· · ozıa ( a SOll \. a C~SI· 
krarıı.u temin i~iu meıkur Jıtıkr.metin fır 3:3 cen igrattı. (Prag) 
al\tedl'ıl'eiti 20-'106-000 luk istilı:razın da ~og"" uk tabte sıfır 24. 
nıttka\ l i bu im iınuılaomı tır. lfra· 
nın bu i titrazda ki bis e i 4.500.000 deı· c < ir. Bu derece 80· 

ingiliz lira:ııdır. liu i tikra1ın fai:ı:i yU· U :rekor sene • olan 
zde '·' di olop otu7.. eıı~e kalıili tedi-

9
, . ' ] 8 9 • • ~ '-1 yedir. ~ :-ıanesıue llhhleıı.. e 

1,6 deı'<·'( c t ahu uzdu·. 

o mı u · arı Up e:ııZ ır. ıı suıı>t e a· mücad,.le eYlerl-cn knn:ıdınd:ııı ~aro alan Kro . . ._.d 
şizme ait usuller \'e teşkilntı Ama\Ut· ku,.hr ~ıbi \ı.tan annnın mu~fik sine ine ı;azor elimıye onUne ~...ti 
lukta ki meteplerde \ e gençler ımısin· düşen \ e ölmezler kafiıc ine karı§a.-ak zaman ıtıratiııi azaltacak 221 l""' 
da tatbik olunmalitndır. tekrar gokl,.re ı;Uk elen aziz. taHıre şeh tler ehri selimlayııcaktır. Seliıııiy·e 

F,.,asn rna' utluk mekteplerinde ilıt ifuli. bnr do çok srunıml' "du. ve bUttin da bilamukabele gemiyi seUınllr 
ders! rden ba .. kı:ı jimna,.t'ke dahi faz· ulk bu m mlcket cı!Ulerinin mübarek Emdenin su\'arisi buytık 
laca eht-ınivet:.: H•rili'-·or. Uıınd n ha ka lr..ılılarını tı.miıni guz 1aşlarilc ta'ziz C)ledi. 1 b' ld b 'd • d " . ; :,; M SELÇUK ~ ıs o uğu a. c sn.at on hır e " 
bUtun mel\teplerdt Ital) anca tetri~ut · çıkarak resmen 'lali bevi zh·aret 
roecLuri bulurımaktııdrr. Diğer li unlar bilahare ~ol orc!u kumandıını ile 
ihti) arid.ir. Feci bir kaza kumandanına gidecektir. 

Arnavutluk mnaıif nazarcti ile Vali bey ve kumandanW 
~a~l.c·a nırhteplerde ltalyaıı ru:.~~I\ il'ler G/(!$kov, 2 f A.AJ sonra gemiye giderek iaderi ıi\" 
ve ıuUtf'ha:)sı:ılar Lulunu~ or. (Rö~·ter): .Mary billoriad caddesinde cekler ve Alman bahriyelileri ~ 

Bunlardan baırka Anıavutluktaki bimıüzayede salonunun dö nnesi çöurek selmlanac:ıklardır. Gemide tıııJ 
ikti adi mUe-sesfit , e tabii sen et men· fJltmış kişi, 12·14 kadem aşaJıdaki ri) e talebesi salı gUniJ HeybelisdJ 
bal:ırın n Ja !tal. anlar tarafından taıızi· bodruma diJ§mÜ§tilr. Bunlardan on ki§i -mek.ebine giderek mel tebi gcı 
mi icra edili ror. aralamp hastahane) e .gönderi imi~ ı•e J 

Pariste Sosyaıistler 
ko ıgra:;ı ar ii ·tıııalarnı u 1 una- Yunanistan da 

n i. aııı <hıbi zivaret etti- ~ • • 

içü alıkonıılmu§tıır. Dün Adliyede çah§l 

Daninıarka 

Hükümdarları 

Muhalifeti hava dolayısile 
dtin faaliyette bulunamamı~lar ,e 
mede bulu namı) anların, da\"8~~1'1 
lefeti b.:lva dolayı ı• laı,dilc tıW. l'am, 2 {A 4/ 1

...,. Ak ,= . k ı {ar ıç n e .. 
osy~t ıııif li koflgra.\l 200 mu· gt Ve -ropo 18111 -ar a Atina. 3 (A.A) 

ralılıas Jl~r-ır oldutu halde «çılmı§tır. uıestuı~ oldu«u bildirili- '1~mleketin lıer tarafına mebzul urettt 
Ktmpa ttllffıii rrıırlıİH'llt- Lır kıuıtı su· ~ kar )ağıuaktadır. florına da hararet sıfırdaı 
rett ~abul etnıı~tfr. ) 01' • s> llagı li derec:eye dUşmuştur. 

l'aris, 2 [ A.AJ 
Danimarka Kıralı ııe Kıraliçeıi 

buraya vasıl olmu§lardır. 

talik etmiolerdir· 

* • 
1\lUddei umumi Kenan bey dU~ 

bozukluğundan meltamına getnıedi-

(İKDAM) uı edebi roımuıı : 12 ladı. Salondan çıkmak içiu kapı· 
ya doğTu yürüdU. 

Nermin hanım zannederim bu va
zife için biçilmiş kaftandır .Va
kıt gayip etmeden hemen mürac-

Eminim ki memnun olacaksı
nız. 

sesle ve muammalı bir 
aordu: _ _,.J 

Asi~ kı. 
..> 

Bu sırada Zühtü beyin şen sesi 
tekrar yük eldi. 

- Yahu ... aceleniz ne? Bir az 
c!uı un bakalım. lrfan bey sen de 
insanı adeta kovar gibi laf söyle· 
yorsun. Belki bir çift sözde ben 
ilave edeceğim .. Hanım iş arayor 
demiyor muidin. 

Tamam, Ona ben iş buldum. 
gitti. Hemde istediğinden ala .... 
Zekayi beyi tanıyorsunya? .. Ha
ni şu (Recep ve Zekai karde ler) 
klrtasiye doposn f'ahiplerinden ... 
işte o!. Bu sabah ticaret odasın
daki içtimada gördüm. zavallının 
kızı Seniha çok hasta. Galiba ve· 
rem diyorlar. Bizim Perihanın 
mektep arkadaşıdır. Zekai bey 
kızına arkadaşlık edecek, onunla 
ara sıra sokağa çıkacak, genç, 
ha saı, ağır başlı ve malQmatlı 
Dir kadın aradığı halde bulama· 
ciıjıııı ya.na yakıla bana aıılatb, 

aat etsin. Kabuledilir ümidindeyim. 
Kapıdan çıkmak Uzere olan 

Süheyln Zühtii beyin bu sözleri 
üzerine durmuştu. 

Kendisine bir iş teklif ediyor
lardı. Zevcinden haber gelinceye 
kadar beklemek için 9u işi kabu
le mecburdu. 

Fakat acaba irfan, müstakbel 
kai ı p derinin bulduğu bu va
zifeyi kabul etmesine milsaade 
edecekmi idi? 

Niyazkar nazarlarla yüzüne ba
ktı sanki. 

- Buna olsun mani olmavın-
ızl.. · 

Demek istiyordu. ressam SU
beylanın bakışlarındaki manayı 
anladı. 

- Kabul ediniz Nermin hanım 
dedi. ZekAi beyler çok namuslu 
ve temiz, kibar bir ailedir! r. 

Süheyla. Zühtü beyin yazdığı 
tavsıye kartını teşekkürle alıp 
giderken irfan berayı nezaket ve 
yahut kayın peder ve kayın val· 
desile nıcanlısının şüphelerini cel
betmemek için genç kadını kapı· 
ya kadar teşyi etti:. 

İstemeye istemeye, adeta ne
fretle elini uzath. 

Süheylaıun, bu el temasının 
te'siri altında sarardığını, avuç
lnnnın ateş gibi yandığını, par
maklarının titrediğini his!etti. 

için ? 
irfan bunu anlayacak mevki 

ve histe değildi : 
Geri dönüpte Zühtü Öeyin ya

nına geldiği 2aman Nimet hanım· 
la Perihan uzaklaşmı_ş!ar, duvarda 
asılı tabloların önüne gitmiılerdi. 

Zühtu bey laubali bir tawrla 
mllstakbel damndmm koluna gir
di. Hafif, ancak iş idile bilecek bir 

- irfan! bana doğrıır'" 
yle. Bu Nermin hanım ... 

- Evet... .~ 
- Sakın senin mett~ 

asın? ~ 
irfan öyle acı bir ka .f'. 

güldü ki, Zühtü bey orc!, 
alin saçmalığını anlndı. "'' 
takbel damadı ile bir"" 
çıkıp giden güzel mahl~ t 
da şüpheli hiç bir münase1" 
vcut olmadığına kanaat g 

-4-
Aradnn on beş giln g~ 
irfan Süheyladan yaJ1' 

mektup almışb. Genç ıcad;İ 
ndine iş bulduğu için re!S ,1.. 
kaç satırla teşekkür edi)"0J 

irfan on beş günden b 
heyldyı görmemişti. 
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: "fg s a 
~ i ka -
jt • t. hi e reisi en- ,.. ellog misakı hak-

ltıı cen ·ı"" 
Ştrezınaıı Puvaııka

raııın beyanatına ıı l'~ up vı ayet- kında Ştrezeman 
llıe eın. b ., 

_2:_1ıas ettı. beyanatta buluııdu c vabeı1 ne diyor! 
~ I 0 d Berlin. 2 [A.~] - . 
f J "' n radan J b · Berlin, 2, fA.A.] • . ·w Be:lın. 2 [A.A] 

l gı:afa .. ~ 1 r:_an ~r Harh1 . kamın . hnrici ad~eden . (' olf ıtı)ansı tcb1ı~ ed ı rnr) Hari· 
~ Si •• şure '~GıJzaı~. kabı- Kellog ı~ıı akıun_ aıt kanun la, hnı:ı- cıyc nnzırı ~ı. Ş~rezı~aıı (Ştresem~nn) 

11 
, l e\sı '·Ş .. . nm Raylııştağdn ılk kıraatına :ı:t mu· matbuat munıes ıllcrı ınu\'acchesındc 

J.I staııd ozuttın,, Efga- 7.:tkerat lınrıeİ)C nazırı .M. Ştrezman bcvanntta ,bulunarak fransız bmrvekilı'· 
ak. '"' ( St ~ 'd k' k ·ı ~ oa jl t~.r J. karı~ık.lıktan rezruann , ın atı e ı :ııut u ı e nin dun Meb'usan meclisinde alınan 

t.tade ':.l açılını tır: J • • r ] ·ı 
eder ı k d

. . . .. "o· F A "k lh propaganoa sermavesının ıaz a mı \far· 
C - -eJI JC - J)JT 'l"811SlZ ıner• ·an SU ' ll.ll:n \ ·ı... ,,,. ·:ıVH misak fik . . A ' 'k h""k~ . da oldu~uııdnn bahis olan beyanatından 

r ·ı av tl . . . '}"' l ı nnıu merı ·a u ·uınetı· b h .. 
tl:ıiı:: • • e erı eınırı ) an nin teşebbüs ve karariyle h~tün a setmı~tır. 

~ht, dün)ap ait ,.c şamH hir misnkn ta· Berlıne ge~en metne nazaran :\1. 
O Anı ha\"vül ettiği b:ıbc:r :ılınır clınmaz· Purnnkarc ( Poınrare ) bu sermayenin 
• 'tı t anullah hazretleri. A~man Jıül·umeti hu hndiı:rnin ehem, 94,948,720 marka ''ani 660 milyon 
u t. araftarı 1 D .. . mıyet ... ~ ~ulünü id~. et~~ştir. franga baliğ .olduğ~~ 11 )Rll etmiş ~ 
rr ol}e} • • ? a~ uran1st Bu hadısemn . Almnnva . ıçı~ hu)iik bu serrnayenın tev:m sırasında alman 

"'h' erının ılerı gelen) eri v: ınuznaf. ~ır ~hcmmıyctı v~dır. har ıcın ınuhafııw;ına çalısan mesai 
llde t kif Çıban hnrbn~ın hıtamıııdan 1 rrı · ccmi\·ctleriııin tabii unutulmnvacağını 

. ll ev r oluıııuuş- lı~e ~uhtclıf uretlcrd §ehb ilave. eylemiştir. 1Bu beyanat bu meb-
' a~ Unların bütün em- ~ilm~ ~·~n b~yne~milcl r sul ~il .. ~ ~ a buna yaLon bir paranın 

. Ve e ] "k• .. ıdare .1 1 .1 ru elf'sın ~m d. 8 son jermanizm {!tıyeleri uğrunda Alman-hn. . ... nı a l ııı usadere senelen_n dıger ulh temınnt · ndan tarafından sarfedilmektc olduğu in· 

fga. ıştır. Diğer taraftan kWJ~ak,~z·~!-~~ ~ı:m:;eıı .~et 1 ~il ıımı tevlit edeceğinden ~'I. Şırezman 
r n orta el . . A 1 "'YC ·a • • 1 k ~ . ' . ~ tresenıann) propaganda hısabına btit-
Q}l) h .. _ .. çısı n1anu · ı şı~n~l bi:1~sa/Ylıaa!P~~en "e dahil olıın 1nnddeleri zikretmistir, 
tıv ukuın(lt rnerkezin .• ?onra bir hılf]i e dah1 v .at bu madd~ler m~nhı:-si:cn ecnebi 
. akkaten K d h d oldukı bu da Almanya i"İD fevkalh~l m1ı-l\etlere aıt mnsarıfi ıhtıva etmek-
1., an e ar a ·· ı · 1 ır d" ı t b t · dd ı · Al ~ e ·] . mu um o an evvelki sulh teminatı ır. ır e u çenuı ma e erı: man· 

t. ~ ennR olduru ıdan nna i~tirak etmemiş bulunan ve h başvekilli~d: 822,000 mark. Mama-
• l~ ~ b ıı . . k "~·ınofu l' S • 1 

18"~a cem~yetı a ~v~·nı·· nzfisından c lı bu _pn~ımrn ~alnız ~~,000 markı 
~et , . e ffiell haber ~a)all de~ız aşın buyuk YC kuvvet Ş\ekaletin emrıne verıJmı~ olup mli-

llıl§tu•. h~r d~':Ietıa hu me eleye müdab e bakı 522,000 markı bidematı vata-
et~ .... etmesıdı.r. . . . . d . k . h . 

eıı Asyada Almanyanın bu teşehhüs ·ar·:J· J.{e· ı?ın ~ a~eı ıııer -~ıy~-:r:e ta sıs 
ah·ı sında alaca!,'l vaziyet hak ;::mdn "3 lr. •. m~ır .. un _an sonra arı~ıye neza· 

l dek· 1 ·ı • } .. • tereddüt edilmezdi. Müsell lı ihtila etı g~ı~ kı talısı<?atı ıncsturesı 6000000 
l ngı lZ er l lan her taraf et k d ,1 tl bahgdır, 'e ecnebi memleketlerde me 'e e\ e c .hb . 1 . . . 1 • anısındaki yek diğerine zıt nokt' sti . nrnt. ı~ erını t~mın ~a {Sadile 

na kıl nnzarJan muslihane bir surette lt lif tah JS cdılmış olan 2 ıla 4 mılyon ge· 
e_tmeği temin cylenıeğe çalı un Aın ir. Dahiliye nezaretinin dütçesi 415000 

ı.. ''l)ail l:°ndra,; (A. A] IJk~n. ın~k-~ııın i~tiva etm~te oldu· marktan ibarettir ve ecnebi memlel\.et
!ll()l' Y ınaıl,, ın ] ,a- ğu ıkı buyuk !i~•r. lınk~ı~da bunln- erinde insaniyet muhibbi eşhar ve 

llluhabi • b•ld" • .. rın Alma:° hnrıcı sıya-c~ıu~n esaslar emiyetl r arasrndatd rnUnasebattn tev-
h. .. • rı l ırı yoı:. o1dugu hılınkkın ve samımı yet le söy- sii için de 6000000 t hsi edil · 1· 
~ ):__ ·ı 1 hT d' mış ır. h, l.!lgı İz askeri talı· ':!1~ - 1 ır . ı. Bu ~ebe Le ı~ıe~n! .ı\lma.n fakat bu altı mih-ondan dört buçuk . ıe ta hukumcu Amenkan proJcsmı hıç hır .1 . 1 • . . . \ . yaresi Kabilde- kayt ve ~art ileri sürmeden kabul mı ~onu. pı-~ın o arak tedrısata aıt ı~le· 

a l\gi)i • etmekte tereodüt eylemiştir. re tnhsı olunmu.tur, bundan sonra 
\t~ 'ln z Sefaretıııe nıen• Alınan hükumeti bu surette ha- Alman hnl"$ı mcnfantın hu usi surette 
' h 'wU hintliy· t reke~ ederken hu projenin me\ kii sarf olunan mc a} ii himaye ve te.,yik 

("e§ ı cumar e- ın;-r'ıyete girme inin mevcut hemf'l· için tahsis edilmiş olan iki milyon 
eq,h aveı•e "etirmiştir • ~ıl~l ~ukiıvelel rle ,.c billı~ sa c~mi· mark gelir. Arnzii meşgule nezaretinin 

\tl kend• '='. E~ . ) ett akva~ ve Lokar~o nıı~nkl.arıyle talı isatı yekünu 4 ınil} ona baliğ ol· 
ını .tgıanıs- tezat teşkıl etmeycceflne, bılalı..,- bu k ı b 3 ·1 · • eht. j..,.• ıntıka,•elelc • • "k" l · . k . ma ·ta O up unun mı \"Onu ısun} al· ıt ~ql •ı,.. d H rın esası ı ır erını ta ·vı· · • ., llltll l an e en a.. ye c ·Ieyecejhne kani bulunuyd'rdu. tında bulunan c~·aletlerde harsın. muha· 

ltih ahın Ka"' hı·ı şehr" . $unu söyleyebilirim ki Alman'l.'3 fazasına \'C 1 mıl \'OilU da hususı mal\· 
· ını J •· ' ıı · ' ı h · d"l · t' ş h l ı ol .. . m sur at ve azımli ccvahiyle ve sat ara ta ıs e ı mı§ ır. ~\ a e naza· 

~ an ruesadan Ah sonradan ıakiJ? etmiş olduğu battı ren proprganda maksaJı~ le butçeye 
et cana t . - Ti Jıaı:c~etle Parıs misakının 27-8-28 ithal edilmiş olan mebnliµ; 21630000 

h.aı eı eJ eme- tarihınde 1?utaıı~..n suret~e _imzalan- marktan ibarettir, fakat başvckaletin, 
llt lrlandığı söyleni- ~asını teınıne .~ıızmet ctmıştı~. Fakat dahiliye ve arazii meşgule nezaretle· 

ımzaya teknttum eden muzakcrat rinin bütçelerine dahil olan baladaki 
A..... . esnasında dcrecei tesirj noktai naza· rakl\amların ancak dahıli gayeler için 
~~\lllu}} h rından micınka hücum edilmiş oldu· bntçeye ithal edilmiş oldugunu nazarı 

a 111 oğlu ğu suretinde otcde beride söylenen dikkata almak icap eder. 
liid sözleri reddeclchilirim \'C reddetmek Bundan başka fU dl.eti de nazaı 

ayetul ah mecb1~r~y~tindcyim... itihar.c almal~. lazımdı~ ı-i ha.rriye ne· 
Ilılakıs bu nıuzakerat alakadar zareti butçesınde tetrı ata aıt umura 

l.>a.ı-· Bl;'ılin, 2 [A. AJ d~vfotlerin .Amerikan. teklifin~ yalnız tahsis edilmiş olan d~rt buçuk milyon 
''J l Sten bH diriliyor. hır n.umayış harekctı telak.kı etme· porpngandn serma) esı olarak telakki 

11 lltıı • . • ıne~erı lazım. geldiğini hel~i büyü.k e'1ilmez. Esasen bu dort buçuk milyon 
~Ql} a •oıı BJ JStıhba• lll't~ce}er tevht ed~c:ek m~ı~·ettC hır di<TerdcvJet}eriıı )Ani ınakl:)atlariçirı tah· a t)q ve ıka addetweleı:ı ıcap ettiğini i~bat . t> • • "•Zur~u Amanull- d . - sıs etmış oldu darı mebaığe naz&ren . eh L e eı ..• d B ı· d ıı.ı 

t 
"' uu·· ~ ·ik ""} p N b d ... 1 B d pek az ır. er ın e ı\ • puvankera 

n l · 00' U a• ı azır un an sonra .ı.' • ( rian ) p . ) · b h 'b" \,; ?:.Ul • o Hrhnn ın Pariste ımza cı d ( oıncsrc nın u eyantının ne gı ı 

l 
lJ U H"d . esna ın a l- . . t . . ld - b"l" a l a ı aye• misakın ehemnıi)etine dair ohın oz· ma. umata ıstın~ ct~ırmış o ugu ı ı?· 

e • Jlecf e ·ini d t• lerini hatulntmış ve şu urctle sözU· emıyo_r. Mumnılcyhın bu hususu tenvır 
· lle D ave 1 ne devam etmiştir: " Jman)a. Fransız etnıesı arzu olunur. .1. Puvankare 
~ile S -ova tari- hariciye na~ırının bu sozleri ~le mi· (P incare) _ııin. bu beyanatının. mart 
ek_ {'( an• • saka atfet~l oldugu. eJıemmıyettf'D ayında CCnll) etı akvamın akallıyetler 

bl ~e . sta a gıt- d~ha ~ hır eheınmıyet atf~tmektc hakkında icra edeceili müzakerat esn· 
ltl.ııQ e trene rakip inç hır menfantı J01 tur. Başka suret· asında bir rol oynanmasından korkul· 
()l,ı~ltll' 'l h le ~et edec -dolursak şu ~e ya makta oldu71undan bu mes'elenin şiın· \ta hı • l uma ı ev bu sıyası sebepten oJa) ı bu vc-ıkayı . . '=: . d' 
)l nerJ. .... " kı) metten diişürnıektc nıcnfoatı olan dıden temm zaruıi ır. 
ll-a u ı . •ne ugrayıp ~reyaıılurı tnkvi)e etmekten başka k b l 1 ·ı · 

>ıt kaç .... .. . ı ı bır şey yapmış olmayız... - ay o an ngı ız 
ta gun ta - c ;;ı; 

t a .. savvı1 'undadır. :;;c~c;enıcr ııa~ay,ı kal hC'~mişı?rdir: Tayaresi 
l an Hıç şuphc yok 1 ı Knndelıar lıtikumetı . . 're uslar K-1 ·1 d . . l 1 1 .. ) enı Delhı, 2 [A. A] , a ıı c a\ et ıçın < n ın ço \ mevanıı (R.. ) ,fı • 

;lı~ A.ı:ııııttuUa Mosko' a, (A.A) bertaraf etmek nwrburiyNiı~dc~ir. Fa- • oyter !, gi llIStall~ 
c ~e ?llerk h _hanın istifasın 

1 
ğeri kat mticadele mul~add_er netır.esıne vn· gıderken kaybolan J ııgı .. 

1,.~, lllillt hzı Knndahar da oJmak racaktır, Efgan milletı dost ve duşrnn· liz aske ·i tayaı·esine men· 
Qı. ~r 80" Ulıuınet tc kil etti'":.rine nl.ırının hanği tarafta olduiJ;un~ bu mti· b• l . .k. . . 
·,. ~fg tl ~et hukoın ti ş aki" gl cadelenin neticesinde dnba eyı nnlay· sup za ıt er den 1 ısının 

• "a g tcbli · e ne v 0 an K"b•l C l"l"b t · 
l 1.1.ttıu a~etesi b gınden bahseden ıs ... ·- acaktır. a l • e a a a şosesın. 
~Uc ıt~YCsirı.ceu ~berin sovyçt efkii· Kabilde tutulanlar de Sarbi civarında bir 
~~~r .ki: lJ~11nc~1n:v!a~aldde. memnuni· Moskova, 2 [A.A] h anda bulundukları keşf 
ıı_ tıısta ovYet ~ e ıkten sonra dil • t• 
l 

acı} .. ıı ile \> • tnUdekkikleri eski Alınan mal umata nazaran Kabilde e mış ır • 
t tr· .. tı rn "enı E:f L ll h ----. lrlde b· Ueedeı : ganistan arasın· tevkif olunanlar ,ueyanında Amanu a F 
dtı~t\·er Uc ~t <:'1ın en vahim devr· hımın Avrupa seyabatı esnasında keı.· ransaDID eıı 
tı.i \lı:ı le• lliUt~:n_ıstan da milli, tere· disine ,·ekiilet eden Mehmet Ali ban 

1 

.. 
t k~uıutıehıt. ~·e. mUstnkil bir buJunmnuatır. Meeku_fla:a !şkenceler guzel kadını 

hiç hır kuvvetin ma· yapılmıştır. Baha Sakı sıyası muarız· ı p ris, 2 [A.A.J 
~ .:ÖtUyorlardı. Efıaııts· !arının emval ~·e eml kine nziyet et• t 

1 
Jermt:u Laport franwmı. en_guzel kadını 

02Ü&n bı:i;ttn hl· =ittir , .ıan clun ~ı: tur. 

• ı•> f) 

1)ş 

-------
Bu vaziyet ka ·şısında ( e yapacakı:;ıııız?) 

1 

sualine polis n1üdüru :ı. lınıct Ali bey şu 
cevabı verdi: { .. Nazifi düşınana tesliın 
·edece Türk polisi heııin n aiyetimde 

yoktur.] 
Muharriri: KEl\IA ..ETTiN ŞUKRU 

- 35 - Telefon kapanmıştı. odadaki· 
Polis üdürü Mehmel Ali bey ler endişeli bir süküt içinde idiler. 

ve yanındaki şube amirleri şaşı- Mehmet Ali bey gayet metin 
souk kaıılı bir halde anlattı; 

rıp kalmışlardı. - Babıaliden telefon ettiler. 
İtilaf devletlerinin şiddetli no· Fransızlar üstadın derhal teslimi· 

tatarla tevkif ve kendilerine tes· ni aksi taktirde cebren alacakla· 
limini istedikleri Süleyman Nazif rım söylemişler. 
kendi kendini teslime gelmişti. Hükfımet teslim taraftarı de-

Mehmet Ali bey masası başın· ğil. Fakat şaşırmış kalmış. 
dan fırladı. Üstadın ellerine sarıl- Benden ne yapacağımı soru· 

yor. Ben de herifleri bana gön,. 
dı : der... dedim. 

- Bu ne cür'et, ne cesaret.. Şube müdürlerinden biri sordu: 
diye bağırdı. - Ne yapacaksınız? 

Bütün lstanbulun alt üst edi· Mehmet Ali bey yumruklarını 
lerek sizi aradıklarım bilmiyor· sıkb: 
musunuz? -Vazifemi .. dedi. 

Benim elimde üstat gibi yıldı-
- Biliyorum azizim aynı zam· rımdan hir kalem yok. Fakat gö-

anda da sizede tevkifim hakkın- ğsümün altında üstadın kalbi gi
da emir geldiğinden haberdarım. bi aynı kuvvetle yanan bir volk· 

Türk polisine kendimi aratmak an var.. Nazifin kalemine çarpan 
suretiyle zahmet vermemek için nasıl yıkılırsa ben1m volkanıma 

1 

~ıe .. bur sabıkalılardan AIAittin don ece 
lııımıl oldu·u tab.:ınc:ı ile Cümlıuriyet 1!87j· 

no 1 eahibi lbrahim beri b grUndcn \ ıu 
mu,.tur. 

Bir sirkat vakası 

A)asofyndn ki kibrit §İrketi bina ıruı 
bir kaç hm.ız girerek muhtelif e~yalar · 
mışlardır . 

Bir cerh 

biızat teslim olmağa geldim. Is- yaklaşan böyle yanar. (Bitmedi) 
ter düşman kuvvetlerine teslim ...-~~~~--T:..,,.,-;;;.,;,,~~-.-...~;;;a;:s;r==:~ 

ediniz.. ister devlet hapisanesine 
gönderiniz. Hazırım .. 

- Fakat üstat hangi cürmün 
için sizi tevkif edeceğim. 

- Vatanımı sevmek cUrmü .. • - Eğer bu bir cürüm ise ben ı-

şy r ceğ. z! 
sizden fazla mücrümüm. Çünkü 
ben hem vatanımı, hem de onu 
büyük bir kahramanlıkla müdafaa 
eden sizi seviyorum. Siz kalemi· 
nizle düşman çizmesi altında ezi· 
len emleketi müdafaa ettiniz. «ikdam>> geçen yaz zarhnda le., fişlerini göndeı·ehil-

yaphğı iki büyük müsabakanın k · .tıi J ""'f" kıt b 
Çekinmediniz .. korkmadımz. Beıı kariler tarafından mazhar olduğu me 1";{ 11 ~a 1 va - . ıra-
de bu memleketin bir evladıyım. çok büyük rağbetten cesaret ala- kıla(~aktır. 
Sizde olan ruh bende de var. rak ve «ikdam» ı takip eden ok· 5- erliyelerimiz Ista 

Ben de çekinmeyeceğim ve si· oyucular için bu gazeteyi daha ııbu un en maruf mağaza-
zi her ne bahasına olursa sısun caıip kılmak arzusu ile, Şubabn l l 7 inci önümüzdeki perşenbe gü- arın an a ınmış olup m-
kimseye teslim etmeyeceğim. nünden itibaren, ramazan hayra- asabakanın hitamından 

Süleyman Nazifin ateş saçan mına rn"hsus yeni bir miisnbaka 1 1 d hal 
kuvvetli ;nazarlarında ıslak bir yapmağn karar vermiştir. Müsa· eye o ağaza arı a 
bakış belirdi. baka, evelce yaptığımız müsaba- kın naza ı teınaşrsına ar· 

Üstat kendisini müdafaa ettiği knlarda olduğu gibi gayet basit zolunacaktır. 
için deg· il, fakat her tehlikeye bir şekilde tertip ed imiş ve bil- 6-300 kariimize tak· 

hassa Anadoluda bulunan Kari-
rağmen vatan hislerinin kuvve- lerimizin istifade edebilmelerini inı edeceğimiz 3000 be-
tini mahafaza eylediği için arka- temin için eski müsaba alarm diyeden bir tanesi gayet 
daşı olan polis müdürüne hem verdiği derslerden istifade olun- kıyıne li bir altın saattır! 
memnun, hem mütessir bir nazar nmuştur. Musabakamızın esası Bundan ba kabir kari-
atfetmişti: şundan ibarettir: 

Bu esnada polis müdüriyeti te· 1 - Ik · m, ca ·i erin· mize çok güzel ve zarif 
lefonu çaldı. deıı 500 zata, Ramazan biı· oda takımı hediye ol-

Balıaliden telefon ediliyordu.. bayramına mahsus ol- unacaktır. Bu iki hedi-
F.-ansızlar, casusları vasıtası ıle k .. 3 00 ı · k d k ·· ·· ·· b• 

N 
.fi 

1
• ld v h b nıa uzere, u·a -ı- ke eıı >as a uçuncu ır 

azı n tes ım o ugnnu a er • ı· .. 1 d. · • · 
almışlar kendilerine derhal tesli· ymetinde muhtelıf bedi- -ıyme~ ı !~ ıy.enın ısmı 
mi i~in Babı~iye hab~r !ermi~- yeler taktim edecektir. :: .. hır ~urP.rı~ olmak 
le:.dı ... Babıalı de va~yeti polıs 2 _ Bu ıııüsabakaya uzre, karılerunıze, sonra 
mudilrunden ı:n1amak ısteyordu. i tira - t ıek için kari- ilan o uı acaktır. 

Mehmet Alı hey, telefon başı- Ş • • • ' • 
nda hükumetin sorduğu suale şu lerın ilıt yar e eceklerı · · . . . . • 

hiit ·· Jı t - b t Bütün bunlardan ma •da, her 
cevabı verdi: un za me , I şu a 'l · al aı enın s onu için seve seve isti-

- Evet.. Üstat burada benim peı·şenbe gününden iti- fade edeceği ve her kesin ihtiya· 
odamdadır. bar n ne~redecemmiz k- çları düşünülerek alınmış daha 

':s' ~ .. zl h d0 k • 1 --·•. · · · · · ıponları toplay·ıp 8akla- yu erce e ı~e ta. ~m o unacaA· 
- Fransızlara teslim etmek- • · • br. Bunların lıstesını yakında ne· 

ınaktau ıharettır. Kuı>O· şredecegviz. ~imdilik bu hediyeler 
mi ? Türk hilkumetinin hiç bir d · ular o plan ı ·tan ve l aıı meyanında: lbiseler, kunduralaı 

e cccf!inıiz ıııahtut ınik- kışlık levazım, gramofonlar, plak-amiri böyle bir emir vcremz eve 
farzı mahal verecek olan bulun· 
sa bile o emiri tatbik edecek bir 
Türk poli..i benim maiiiyetimde 
yoktur. 

- .. ~ ... 
- Ne mi olacak? Vazifemizi 

sonuna kadar yapacağız. Kanu· 
nun tatbik edilemeyeceği yerler
de ve vaziyetlerde vicdan ve va· 
tan kanunu mer'idir. 

h
oal.... Jd kt ı lar,dikiş makinaları, elektrik ütü~ 

tara ıg o u an sonra leri, sofra talomları, çay ve kahve 
kariler bunları sıra~ a servisleri, vazolar, zabitana mab
koyaı·ak idaremize tcsİi.. sus eşya ve sporculara yarayacae 

d kı . . k eşya vardır. 
ın e ece eı ' 1e mukabı- lkd k ·ı · 7 b t . d l I . , nm. an erme, şu a pe· 
lın e ııumero u ur fış al- rşenbe gUnü, gazetelerini okudu· 
acaklardı:- ktan sonra, kuponları kesip sak-

3-1\ üsahalr . h f".. lamalarını tavsiye eder. Kariler 
10.a\; a u 1 b ·· b k · · Ak · • b k l . dalı ·ı l k.1 u musa a aya ıştira ıçm aş a 

Ş er ı O ca tır. hiç bir külfet ve ya fedakarlık 
4-Anadoludaki kari- ihtiyarına mecbur değildirler . 

. ~Cebren mi ala~ğız diyo~!ar. lerim·zin musabakaya te- 7 Şubat an itibaren 
Sız ıdare edemez.semz bana gon- mamen 1• ~ı· .... ki . . t 
derin' ~ ıra ennı e- k l ~ kl ız. miu için en uzak ınahal- upon arıınzı sa a-

- Y ·~ ·c 21m ittir. ler e bulu l r iç·ıı i· yınız! · 



seyri sef ain 
AYVALIK SÜR'AT 

POSTASI 
(Menin) ~n 5 Şubat Salı 17 de 

keei nhtmnndan haraketll" l,rlı 

Çaaakkale, Küçttkkuyu. Edr 
Burhaniye, Aynlıta !!ide<'r ' 

ntıtte mezkGr iak~lelerl,. biri'\ t 
llftlısua'olap ufra7acaktır. Gelibolu ıc;ın 

m 7eleu aluur ytlk alınmaı.. 

{ ANKARA ) vapunı 4 Şnhr\t 
-.arteei 12 de Galata nhtımından 

ekede Zonguldak İnebolu Sinop 
pmuıun Uoye Fataa Ordu Gire"on 

rablon Rize Hopaya gidecek ''-' 
lifte Pazar itkelesiyle Rizf' Of 

tirmeae Trab.ıen Polathane Tirebo 
u Gire.on Ordu Fatsa Samsun Si

p t.eoluya utrayacaktır. 
Hareket güatt yük kabul olunmaz. 

Menin sur'at postası 

lyi 'aldeler, ınekt~bc giden çocuklanna 

Kadburi sütlü çikolata 
\ ermeği unutmazlar. Leziz 'c nefis kadburi • Bornovil südü 

çikolatası a et mukavvidir. 

zzz: w & 1m S SL4 1 -=- El 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatl harbiye + ıstambul mubayaat komıeyonundan: + 
T eklifatın mukayese inde tercih edil~ek ııitteme göre Sinema mak.iaeei ve maJu. 

mesi itaııına talip bulunanlar 929 Şubat nihayetine kadar katalot, resim ve sair 
malfimatL havi teklifaamelerİ) le Ankara le l1taobul satın alma koail~ alfa· 
caatlan. 

** 

Türkiye iş Banka 
Sermayesi : Tediye edilmiş 

4,000,000 Liradır 

· Umumi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

.An.kanı Adana 
lıtanbul Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Ayvalık 
Zonğu'ldak 
Kayseri 
Mersin 

Müeait muamelat, Kumbaralar KaMlar 

Galata sahili sıhhiye Merkezinden: 
(ANAF ARTA) , apuru 5 Şu 

bat Salı 12.de gala ta rıhtımın· 
dan hareketle İzmir, Antalya· 
Alliye Mersine gidecek ve Ta§· 
ucu Anamor Aliiye Antalya 
İzmire uğrayarak ge lecektir. 

3000 kilo makarna münakasaya konulmııttur. ihalesi 27 Şubut 929 çar,..ı. pala 
1&at 14 de icra kılınacaktır, Taliplerin teminatlariyle mUracatJarı. 

Haydar ı-P F.mruı iltilaiye ffutelıaneeinin 28 kalem en.akı mötenenia ile 115 
kalem Eczayi Tıbbiyeti aleni mliaakua auretile mubayaa edileoepıdmı y~ mtt. 

ördiincü kol ordu mübayaat komiayonundan: 
) 

nakua 17 • ıubat • 928 tarihine mu.dif Paar gtlnll Mat l4ı olarak telpiı eda. 
mittir. Taliplerin prtaame ve lilıteleri almak uae her giiD lllıiskQr e..,,1w,.. idare 
memurlupna ve mtlnak.ua gllnü GeJatada Kara mutafa pqa Soutuula a.Jata • 

~iiiiııiiiiiiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiilliiiiiliiiiili._l&i_.____ hili uhbi7e merkeli munf komiayoauaa natlracutlan ilin olanar. 

..................... 4 K. o. İrtibat ubitliiue: 19-1-929 tarihinde kapalı zarf uaulile mtibayaui 28-1-929 
tarihinde bir hafta müddetle talık edilen F.eltiıebir lututının 77000 k.ilo kuru 

M 8MİJ• C.W. lwamıın mUdialeyhmj uulyUlD& talip mhar etmeditiDdeu muııakua lwıunuaua maddei mahau.uı maci • 
ftetit "' 1WiJ ibııi Salih ile hUıe~ in bince bir ay zarfuada pazarlıkla mübayu edilecefiaden taliplerin prtnameyi görmek. 

AJam O ve Pey sürmek isteyenlerin temiaat akçelarile ber gün .. t 14 ten itibar• KA S.. Ai. 

UFUK BiÇKi DiKiŞ MEKTEBi • 

"iiddeti tahail fiç ve altı aydır. 
bia Meait " ikiz otlu et ve sman komiayonuaa 111\iracaat eylemeleri.Din mtiaavi fuilalarle dört dala illa ettirilmeai 
ile pyiu mutuamf oldukları Balatta mercudur. 

!ltlulla aıü ıuballeainin Çinili çelme soka· 

Husul talebe için yeni bir devre açmıı ve kayde bqlamlfbr. Maariften 
mUM&Cldak diploma verir. Aeruı emon metodunu takıp eder. 

ğtnda 12 nuaaralı bir bap hane ile 16-20 

Dl~I llir kıta UIUltD kahili takaim 

ise tü simi değille pyuun iz.a1eai zımnında 

Tütün 
den: 

flinllltil• eeıwt'lllll ıu.elerine göre tevzi Kilo ----
ve tU.aiaiai taleple ikaıe eyledili davanın 150,000 

150,000 
möclei aleyldmdea Retit ve Halil bin Salih 150 000 • 
ile Bileyin lriıa Memiı bizr.at ve Ahmet 150,0 ----

inhisrı 

Te Oawı eCendil• illııen teblilat üuına 600,0CO yekCln 

müdüriyeti • • 
umumıyesm-

ADRES : Beyuat Sabuncu ban sokak numara 7 

Kiralık odalar 
lüGe Uptda dördtinetl vakıf lwuntn birini katuula 7, 10, ıs, 14ı. 17, 19, 20, 23, 

24ı, 25, ve ikinci katmda 1, 3, 7, 8, 21, 23, 24, 25. 26, 33, 35, 36, S8, 4ıO uwnarab odalar 
kiraya verilecepadm ıaı.tm dördtlnctı ıtlntlndmı yirmi yedinci çaqanba gtlnll ... t 
on dört baNa bMr mllr.ayedeye k.wıulmup taliplerin ye\'lll ve Mat mezkOıe kadar 
tmt•-•bıı mretini almak ve teminat muY&kkate ita eclerek mfilayedeye ittifak etmek 
bre ı.tanbal ETkaf mttd~ Y&kaf akarlar mlldllr lOpne miiraaıatJm llln olunur 

rapıen ıelmediklerinden müdei aleyhime 
8 au k meDfe)eriD beptinden ve,a Wr k111D1Dclq latanbul &Dhuluıa6a .....ı" ·-------- Nefaeetile maruf 

• • • • 1 pyri mamuJ yaprak ıutttnleri buluaa ttlccarrn mente. mahaul leDeli, ttatttaler 111U11ul 1 S TA F • Lİ N A 
gİJap kararlarmm tarifat lwıunıye dairetın· iee tana imalatını, nevi,.S tunifattnı, Mr neYiD deU. ve kilo miktarım, ı.aap apolarda 1 
de teblili ve vak.tt muayenınde icabet etm• bulundupnu mtl.beyyin bir c.a.el 1apuak teklif mektuplarma rapta 1929 ,..eei Marbıı Rkımm bundan bOyle 
mit oklukW.dan giyaben cereıao eden Şubatıiun yedinci Peqealte gllatl aut on akı buçuta kadar kapalı ıarf uaalile Ga1atada To.rk "ÜZÜM,, Rakısı 
mqkakemede bilk.eşif hane ve arsanın gayrt Tutün inbiaan müdüriyeti umumiyesinde mliteeekkil yaparak tutin mtlbayut tcımilyo 

ab.1. . ld .. ı. h • (ı()() r nuoa tevdi eylemeleri, mektupla kayduprt illw elmekaiziD tiltünleria beber til•ua Namlle takdim edeceğiz 
k 

11 taktım 0 "eıu ve anenın ıra ait nihai fWı göttermeleri ilin olunu GUatada: Ermeni kli.ıeei sokalı 31 • 33 
\C armın beher ar§mı 50 k~ kimetle· Tel: Be,·oıtlu 2772 

~b~~~~~~~ ~ıkl•M~~~~ -~-----~------------• 
möa1ede faruhtile eıımanmm hieselerine Muhterem züraımızın nazarı dikkatine 
göre tevzi ft taksimi 15-11·28 tarihinde komiıyonundan: her --L--

& Topratı lllrmek. mahtulli harman edip kaldtnluıcaya kadar ziraatın __.ma 
kabili temyiz olmak üzre Eyup ulh hukuk it meJriaalvua k.tlçök ve btiytlt çelit ile köylü ve bu un delirmenleri ve ıalltçUlüğe ve 

m&Wkemesiacle karar verilmiı olmakla itti· J bti.) acmı akerfye için bir adet tekerlekli yangm tullllDhuı al~ mtlMlr-J& arbi _,._,. mahsua m_Uinalar. Tllr~iyenin en zengin depo~ı i;btiva ~en .Hofer 
haz olunan 1 bu hilküm ihbar mekanımda .k.oaaıııttur. ihalesi 9 Şubat 929 taribine mll.udif Cumutai gUDll .eı 08 dörtte Şrantea Macar &irut makinalan ıarketmde en ehven ve en ~Uaart ıeraıtl~ ~ eclilm~k· 

apdacalı.tır. taliplerin prtname auretiui yirmi kmııt mukabilinde komiayonmudan tedir. Tttrkiy~ hemen her tarafında 82 tube ve acanteaw vardlJ'. Şırketia Tür~ı>·.e 
gormek isteyenleriade prt1WDedeki taada teııivtlarile komilJcmda bulpp•alan ilin merkea ıObeai ı.taııbul Ankara <*ideelade 18 • 24ı au.maralardadır. Te)graf aduaimis 

k.altP olmak uzrc ilin olunur. 

oluaur. lllanbul Boferton Telef'ou lstanbul 19<> • S577 

S ultanalamet UçUncU mUı hukuk mahke- A agari 104ı50 kilo tel halat kapalı arf ualiyle mllnakuaya konmuıtur iı.leli 
. "dd p "b efendinin müddei 16 • 2 • 929 Cumarteai günU aut 14ı te komiayonumuzda yapılacaktır taliplerin htaftllna fabrlkumm •en m. eı arsı • • • da 1 __ ,__ Lu.c... __ 1_...:_, !L--- ile 

d şartname auretıaı komısyon n a wawn ve telU&Ulallle._iui prtaamedoki tanda .._-
aleyh: latanbulda Yeni Postalıane arkasın a k • · ..... :.. el · :ıa_ 1 omısyoa ny~.e verm en 11&11 o naur. 
Atır efendi so~ında mobileci S. days b" .ı~- • ihti" • • ...__ 'J..• 1:_1_ ... -L-L--- f!I---- ır.-ı -J ··-'"-

"

ar ıye -.-ee,a vacı açın .._, uın ıuıu• ~ ~• ....,..1 .. .-. ~ 
efeMi aleyhine ikame eylediğı, doksu m11~ya konmuttur. ihalesi 7 ıubat 929 perwemJ ctınU saat 14 te komia70-
lira bedeli üıar dauaıaın cere an eden numuzaa yapılacaktır. Taliplerin eutaame IUretiai komisyondan almaları ve teklifname. 
muhakemeaıade m\lddeı bır kıt'a Kontrata leriııi şartnamedeki tarzda ihzar ile k.omiayoa riyuetine vermeleri ve numuueleriai &ör· 
ıbruederek aedan t:ı.tbık evrakı me,cut mek isteyenlerin komisyonumuza milra utları ilin olunur. 

ohucblındaa ınkirı halinde ıstiktap \e y erli ıumulltt 3000 metre bakı elbiselik luımq kapalı ıarf uauli1le alıaaaıkttt 
ul ihalesi 18 • 2 • 9'29 aa1ı saat oa dört buçuktur. Şartname Te ntlmuami prmet 

ıabi& olımadJia .aureue tabibı tahlif b un· iateyenler her gttn Ye mllaakuaya ittirlk edeceklerin ., g\1D o taatta evel tqai•tlari7le 
18111 eld.upadaa ve yirmıbel gun müddetle Ankara da aaerk• atua alma komiayoauaa plmeleri. 

il1uD il> ap karaıWD t blitine 'karar A sır.eri ailıede bulıınu altımt tlç parça halı Te kilim utalmumtn mtllayedelme 
venlmit '<e ynmi muhakeme olarak 2 Mart i~tirilc eden taliplerin en son verdikleri fiat haddi Jiyıkında görö medifind• paar· 
929 Cumartai gliılli ... t 14 tiym kılınmıa lığa bırakılmııttr. Pazarlık auretİ) le ihalesi altı ıubai 929 çarpmba gilatl .aı • ~ te 

olmatla itiru ve l evmi .muhakemede ısbatı edilecektir. Taliplerin prtnamesini komisyonda görmeJeri ve puarlap İflİrlk etmek 
YUCllt etmediii taktirde cereyanı vakıalan iste) enlerinde fU1Damedeki tarzda teminat yatırarak. 'komiıyonda buır bul11nmalln 

-:-..J~- . . . ad 1 ilin olunur. 
kaba! ve ycmuaucu ımtwa etmış o unaca· ----------------------------
~ıaa dair malUm olmak. uzere ilin olunur, 

F atilı dordöncii hukuk hakimliğinden 

Emme 1'iglr ve Fatma Fılmve hanım· 

\arla Hafız Ahmet Hamdi efendinın §&yian 

Kiralık mağaza 
Vakıf akarlar hıiidürlüğünden 

Ye mU§tereken mutasarrıf olduklan kilçUk hançc kapıda dorduacü vakıf hanın tahhnda ve osmanb hlDk.uıntn tahtı iatdruMa 

Methur YAPINCAK. 
içkilerin en Nefllidir 

Fabrikası: Galat Ermeni kilisesi sok 

NEZLE - ÖKSÜK 
BRONŞİT BUGAZ NEZLESİ 

·~in hakiki 
GUDRON GOYO 

içiniz, Bütün miistahzerab üı.erinde me

nekşe, yeşil ve kırmızı renkli etiketlerin· 
de FRERE Ticaretlwıeainin Pariı Jakop 

sokak No 19 adresi yazılıdır. 

lıuluuan 66. 17 numarah map kiraya -;erileceAindeo Klııunu aaninin 7irmi llçl1aci 
Mustafa paea~a göl cami mabaUesind •)a gununden Şubatın on aluncı cumarteei g\lD•me udar muzayedeye konıılmuıtur taliplerba h d 
ubu caddesınde 31 numaralı 3 ta11ık yuk ) e' mu m~zk.urun saat on dort buçutuna kadar §&rtnamenin suretini a1mat ve ıemiub Tamir hanesi ve edebildiği ı emat ; 
dulaph 9 oda bır salun iki sofa 3 hala ve bir muvakkata ita ederek mlizayt>deye iştirak etmek üzre htanbul evkaf mlldttril) etiDde Otomobillerin, Elektrik alitımn, Deniz motörü 
k. lerbır guııulhaııe ve "ki k murlUk va bir \akıf akarlar müdilr Ugilne muracatlan ilin olunur. · 

aautbak denmunde mer mer çaına ırtığı hu i ( z 22 
• ] ve sairenin tamiri için Boschin nümune 

ve dahilen tesiaıı ~ektırikiyesı ~evcut yağ Deniz mühayaat komisyonundan tamirhanesi kii§adı 
lı boyalı klgil' bar bap banenın şuyuun - Otomobillerin ve deniı motörU ile her nevi alltt r.lektrikiyelilain tamiri itiD bir 

daleai ZlJDlllnd'e turubtu te arrur ed~r.ek 25 metre mık. abL ı koğu u } Aleni '1Dllııaba 4 ıubat 1111ınune tamirhuıe8iııi k11pt e~ ledilimisi müteaddit ~ü!terilerimize ilin etmek. eerefiı~e 
ıcra tılınaa müza)odeaınde .3550. lara 3 çan 929 aurteai aut 13,5 nail oloJeru&. ZiJueyledilimiz tamirhtDe, mtvekJr.ilimia R. Boecb elham ı~n 
nu'--LiJınde tahbı uhteainde ihalai eveli.vesi gilrğen atacı p b" _..1 ..x-..ı-&;.: tetkik ve koatrol alla ve makiafterile milcebbn ohrwlda fabrikanın 

&.u Talip zuhur etmeme8i ha1ebile ihlleli yapılamayan balida ~azslı breate~ ~~ mihanild bir mütehası\9 elektriıi)'Mı aarafmdaıı idare olunmaktadır. Tamkat 
:..... kı nm ve "ubatln on d rduncu per· · · ..ı-> k i nl h ..,,_ - -·it .---· ----· A"-L.....!'"-.ı-- _

1
... lııilallD• 

-·- yazılı gttn v~ ... ua yapılacaktır. Şaıtıwııet~na l!!l~rme ıtey~ er er ~- ·~ ·- ,.ı.as falıriJwm& tuafmdaD imll ol~ içio deiil. sair -i-u •-- tetı 
ıenbe gunu saat ·14· te ihaleı kati eainın iate)enlerin yevmi ihllede K.utmpqada Deaiz mtıbayut komıae .QllUDA gelmeleri. dabl tamir eder. . bir 
icran mukarrer bnlunmu oldutundaıı talip Alt6mtllltOrleriD 1-ta ( _...ı) " tamiri isiıa dahi aynca tanı cedit ollak. 
olanların Ju~ meti muhemmiDe.ı olan yedi ( k •linl J • klfat Mı.dik. 
bin liranın yuzde ODU niavetinde pey ak· Defterdarlı 1 arı ltllY Ehven ücret ve teminatlı it 
!;&&ıoı mustashiben 928 · 473.5 numara ile lllt!d O.AS..~ 
htib dördüncü. hukuk halWDliline ml1racat K iralılL clelkklıl TopblUcl• utla lllaada No 36'9 JWUl ~ U.. 181lı1ArMI 7 mart f!t!at. V.,,.,... .W e• 

• ~ ı ·- • 1Q2Q l\ıl f4eftf!'dub1t'9. ·~tAeı(1ltn' 

......... " ... ...... ..,. . ........ ...... 

... be ---Allf ..... .,_, -

1 Şubat Perşembe 
maskeli karnavaJesk 5 

En ağır erkeğe 
Eı\ DZUD boylu ban 
En k.11& boylu erkeP 

kıymettat mükif• 
10 Şubat Pazar 15 b~ 

kadar çocuklara karnavaleek 
12 Şubat Salı saat 22. dt 
MARDI GRA muaameretı-

Fetemenk Bahri 
Bankaaı 

Merkezi 
Amstedra 

----·--1
........ Ba.\teriyolog 

Or İhsan S 
1 BUterh oloji laboralllı.t' 

Pek da'ır.ik kan tabll 

1 ··ı ·) k lr9\ .,., 
(V&Merlll&ll ıeamu u 
tifo ve lSltma bastahltaliilk.lat rıu'":t 

IJ balgam. cerahat ~ .ı. . 
1 k. i ile {rengi tabamııı. ~· 

1 optan Mahmııt turbeeı 
Sul Telefon ls. 981. 

~--muımıuımmmıı_ ... 

i!!i!!!!!!!!!!iii Doktor 
Haseki bdmlar 

Cilt ve Firengİ HekiJJJl 

CevatKeri 
lürbe de Eski Riüıli 
binası. Tel: ll am. 

•••• Selanik Bank 
Tarihi t'eaiai 1~ 

Sermayeei 30.000.000 ilJJl!t 
Temamcıı t'edi>.e ed .... J 
Merkezi idaresı letaıU

telefun beyoglu : 
4070, 4ı071, 4ı072, 4073. 

l.aambul 2381, 2832 
T\lrltiyedeki ıubelefl 

bmiı, Samaın, Adana. &« 

Abone 
ve ilin tari~ 
Abone üeretl-' 

Cç ayhk.. Allı aylı~ 
J)abil: s 9 
ftariçiçin: 9 16 

Adı. teWili .. ıs "-°"" 
lmrli. • 

Dan ilcretletı 
Tek ı~tunda ...... 
Altntc1 •fr.da 25 
Betinci • 50 
Döıdiactl • 80 
uç;acu • ııo 
IUDci • 209 
Baka ve mu...-~ 

hımuai tarifeye tabidir. T"~~ 
llıiyetinin ıirketleriD te1e1ll 
&ki illDlarıyla kltibi ad~~ 
oaim firketler illnlan, ~ 
karqtar. Devair ve mu-...ıı 
:lblan, Tilik mektepleri .. ~ 
Dtqin Ulalara l&iatimi ,.ifllll 


