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Kar fırtınası dün daha büyük bir şiddetle devam 
etti. Bu afet hal(il\:.i bir felaket olmuştur. 

R 
_ .. 11w9C'DP1j;tÇ ~~4-1' ~......,.....,,.~ ....... ....,...,.....~"""~,.,...,,..--

asathane, fırtınanın bugün de devam edeceğini haber veriyor. Karın daha bir kaç güıı 
devam etmesi muhtemeldir. Derecei hararet dün nakıs ona kadar inmiştir. Dahiliy vekaleti 

gibi acil tedahir ittihaz edildiğini sordu ve Muhittin hey cevap verdi. 

Istanhul civarında Kurtlar dolaşıyor! 

.. .._, .~ ......... "._ ,. .. ·,,; .. : .. ·.' :· r . .• ·~~ 

~' L_. ~!.'uı:ına bütün §iddetile )Evlerde mahsur kalanlar Vapurlar • 11:ıq--- amirleri olduğu .halde yollan! ve buralara un sevketmeğe karar 
~Yor Raaa han · açıı/#Jar ve 111.~ukalitı temıne muvaffak · • B H • '1 · t eıwa ver- Eren k.o) mannda bır k.uım halk ~ dnu tarıkile -ı.ut b~ ol.rtta'·ııi vermıştır. unun uıenııe emanet 

._ edllnı ta göre bugün de evlerinden dııarı ç1kmak ımklnını bula· kadıköy. Bogaziçı gıbi '"erlerle olan mttna Seyr11ır.Mf'er aerkeıi bötllll v...mle oto- Şirketi hayriyedeıa uufMe etmek 
l,., ecektir. mamışlardır. Bunları muıkul nzi) euea ku· kalit dun bilnıspe daha dıı~ın bir ıeki1de mobil buhran~ mani olmafa çal~~ta· istemiştir. 
"'tııı rtardık ve && e\leriııe kadar kendi ' iti- temin dılehılmı~lır. dır. Mamafi bır ço)L şöforler, otomobillenne 

'1 an ti bütün vesaiti ile mizle ekmek ,oturduk. Adalar batt na d n "apur tahrik edile· pveneınedikleri içia arabalarım prajdan Şirket Be.ykoza vapur tahri-
lll:~ başladı_iı şu sırada Diğer taraftan bir bu,ük a!kerin :ardı- memiştir. Kadı ov hattına gayri muntazam '1k.armamıtıardır. • kine imkin olmadığını beyan ey-
tı .e <ıdiyen ·ı.sclen kar 1 mı ile ~dat caddesini temiılemeıc ba,la fMılalarla. f r t buldukço npur kaldınl- Bazı munasebetsızler !emiştir. Fakat vililyetin icbar et-

il kapanıyor. Dün de . dık mıt ve i~t~yar tntm:n ed~mi.stir . . Karla beraber bazı mliDalebeıaizler de mesi üzerine Şirket bir vapuru 
tr l M.. d. Bogazıçı sefcrlerı, tariff'! ıle dejıl, ım· faalivete •eçmıt ~ dir. , b . . 

' en er, arabalar, ot- utema ıven un kin bulundukça tahrik edılerı vapurlarla M 11ebazı erlerde, batta Der.otlu cad· emanet emrıne ta sıs etmıştır . 
• tr, tranıvaylar işleyeme· • sevkediliyor \·apılabilmi§tir. detin; kadın~ kar topuna tutulmak sure· Bundan sonra dün oğle üstü 
~kL • Bo ta fl b' k" Trenl~r tile teca,uze maruz kaim ~rdır. Tanıma· Beykoz ve mülhakatı için bir va-"'ll d •tancı ra anna ır romor vr Tası· . 

Pl h
tikkanlar, müesseseler, tasile 90 çuval un sevkedildi. kıaalıadada Anadolu B ııh,o treı:.lcri duıı tema· dliı kadınla~ı taııp eden müı.cavııl~ pur un sevkedilmiştir. 

er me t fi d ı B b •st hakkında takibat upıllll&91 mukarrerdır. 
atta camiler, kiliseler, un kalmadı!ı haber \erildi. Bu) Uk 7daıı ıar::ı ıt~hirl e ıohıı~tı~rtibat~uı~em~m~n 81ı~~: Dua Bey<>1lnada I~tiklll caddesinde polis Bakırkköy yollakı 

L..ı \le Çarşılar bile kapan· bir vapurla gerek Burgaz \e ~erek . ıııaı· taa u~ramı tır. ve ubıtai beledı~e memurlarnna göd Şehremaneti Bakırkö olu-
~Uyor. Şehrin dört bir ada~a kifi mıktarda ekmek )etışlirıldi. ~rk demır ~oll ıudıı da va:ıiyet ay öntinde :bir kaç takım müna!ehetli& tahta '. . H Y Y . 

d ~l Roğazı~iode de teminedilnıit bulunuvur. nıdır. . parçalarından nptıkları kıaak.larla Jııer keii nun _açtırılm~sı_ .•ç~n d~ ne~fatı 
•Otuı ~gardan tepelerden K anonlarımız mUtemadi,en değirmen-

1 
Anl<h&rıı 

1 
.,.c: kon

1
}• P0'~-ır.ı'e ekk.~~ı:-1 rahatsız etmiılerdır. fenmye mudırının rıyasetınde 

... d~ .. rı iniyor. Dün Bakır · guld. 1 ımıtt a•a arııı açı mu nı UC' eme tcıuır. . . . • d L d . b . 

.,. lerden un ta§ımakfo meş ur ar. Anupa ekspr ' um·an ı)onelide Çerkes Bır ıple ve ıi.1 a am taraun an kalabalık hır amele guru u gon-
~ ort ve Maltepede alb Edı·rne trenı· kt"·unde bekl ınektedirler. . . . . çekiltn bu kızaklar ~aya k~ldırımı . ~e- dermiştir. Bunlar 20 metro kadar 

~~·- du. Izmıtte dun d rt tren bınkmıştı Bu· rııade koıturuluYor. Ye ötek.ıne berıkıne d 
i't- tar ft Edirne postası Çatalc:ı ile Kabakcı rada 400) 'olcuuun b kled~i tahuua olun- ~arak vuvarlanmaııoa aebep olu~ ordu. yolları açmağa uğraşmışlarsa 8 

l, a an fırLna dUn ye- IDtlktadlr, it-kesı' r
0

-L-•••• etmekteD r.,.,}a olarak 80Uk \'e tı'pı'den daha fazla çalıQ-Qır k araımda bulundu. Derhal muhtelif vasail JJ"• --..... ıo... ~ 
• ... ~. evler yıktı. Telgraf tahrik ~denk ) olcuları karlar altıııdıın ~u 'olf' ılaı ın dal ~ f. la lw-kleme~~~ tehlike~ e eokan bu nıi~ ete mudahele mağa imkan bulamayar~k avdet 
-.ırtp etti ve üç kitinin kurtardık \ e esbabı i ti rahatlarını temm manı olıuııl< Ul.r • \ rısefaınce l.ıu gUn, ıkı edilmesi ve uuUı, bıyıklı kıı.akçılar tm. 1 d. 

~~ aeb ettık. vapur tahrik dılc ~ tir. Bu vapurlarm Gül· baklanda muamel• yapılmaaı tlzımdır. e 1§ er ır. 
~ b ep oldu. nihat \e Anafarta olmalan muhtemeldir. Be ko dım Kabahat kimde? 
·ki.-.. ·Uıılar Y. etişmiyormuş Yardım Tranıva, ve otoınobil YE za yBark 
k..~ nı ht lif ~ t 0 ve cİ\arının Sirkeci ile Yeşilkuy araeında 
•'4Q bGab u e semtlerinde Dt n hilll ahme-r rf'isile gır ıum ve Tramva lar, mı tat veçhile tek araba mane ey z be ala bugün muvasalanın temin edili"-
~ litfbı ekmeksiz kal- hemen liıım gelen muavenete batlanmaını ola k çal şmaktadırlar. Tramvay ameleti ekmeksiz kaldıjmı ha r 11 
k~ eabıe lll&ruz b 1 calep ettim. Para isteyen beledi~ e daireler 
• ~ •ela Bakır u unuyoruz ine de dun sabah tevıiat yaptım. 
1 

"'ot tePe' . . köy, Eren Beledi~ e daıreleri bir tara tan, llilıil-
~ aıbı uzak semtlere abmer bir taraftan ~ardıma ba~ladılıır 

1116tkilit içinde, Tra- Elhasıl havanın gittikçe ~ nnla m ua 

otorlar, Kamyonlar rağmen bu saate kadnr her lıangı hır buh-
i..h t. le n- k dil . ran ve tehlike kar ı ında bnlunmt) onız ·"' qtltcbı - ıev e memış 

bir ç Lı~u havalide oturan Kazalar 
da. o"VI ekmek.iz kala- Fırtınanın denizde ) aptığı ı,azalıırdıın 

başka karada da muhtelıf kazalar ve vak-

a.lar olmuştur . 
Kaeımpaıada eıki bir ev yıkılınııtır. 

mlilta· Mamafi nufus itibarile bir ziya vukua 

tel-.- gelmemiıtir. 
'aı.lai ~ -~... derhal lazım gelen Sultan Abmef meydanında bir otomo-

Yt ~ t..
1 

el bil parçalanmıı ve doı1 tram.,ll) l oldaıı 
~ , '1Q de viliyete gelerek. çıkmıtbr • . • . . . 

V-ıi et 'Pılan •üc:adeleye bi> Bu eırada Mutafa iımınde bır biletçmm 
l~ hey ~ • de ayalı kll'IDlllır. Bun~ baık.a otomo-
• )tt "-ıtk .ıt~ bir mulwririmise bilcilerin fula para ilteme@ı ) uzunden müı· he'1{_ ~ ıu izahatı vermiıtir: teril~rle ıuforler araeında bir takım ka\·galar 

-.... tl11 "~ lıahatı olmuı ve bir bulprlabir Avuatutyab göt'örler 
it.._· il '1. .,., 

1
_, tarfıııdan cerbedilmiflerdir. 

~1~~1~~ l 
"'~lif tGtı11 tetb~ gibi rırıınaya -,·e Bu gôıı bava nası 
'~ a.:'-~e arler alımıııı~· Şe- D---•'-• .. eden aldıl1.11U1 malumeta aön '"'t eı.- lllevcut veuitle un .n- . ~ı- ..a-
li ~ltı ""'lllek. buhran kaqıaad bu gUo de fırtıu ayol lidd- -Y-
~>Oruı 1 

• edecek.tir. R~ ıimaldea eeecek ve kar 

~kme!W kal- 1&1-:=~ falıll]arla tipi d9 olalütn'-

Troçki 
Troçkinin bindiği 

vapurun Ereğlide 

olduğu sôyleniyor 
Aldıfımıı mevsuk malOmata gtire M. 'r. 

roçki bir kaç gUne kadar şehrimize mUftoı 
salet edecektir. 

Gelen malQmata gorl" ~f. Troçki ( ~ 
dorfolot ) i1mindıoki Ru~ 'apunma raldf 
olmuı ve Istanbula harek.et eda .,.ın* 
•hilleriaWde ııtdetli fırtuıaya f:QMlı-. 
i~in ( Ereğli ) limanına iltica etmiıtir. 

Fırtına durunca \f. Troçki bu .,.,,. 
tehrimize gelecektir . 

Verilen malllmata göre M. Troçki mem 
lcketimiıde ikamet edecektir Yalım !ilke· 
metimiz muma ile~ hıu Iatanbulda oturmuuu 
mahzurlu gurmtif \C Ankarada Rua aefart. 
hanesinde ıkaaıetiııi ı ko\ muştur. M. 
Troçki ukaga çıktıkcıı k adisine ııefarte 
memurlarından birıylı.: Lıı polısuniz refaka 
tedecektir. 

meme ind n < mant t tamamen 
~ark demiı' olları k. ıınpan} asim 
me ·uı addetmektedir. 

Çünki lıukuınet geçen sene br 
kunpan) il) a biı kar kmiz1t ın ma 
kine~i alma .. ınt teblı r etın ... fakat 
şirket. lstaııbul k.ur ;ıPinlt keti de· 
ğildir, he) lıude nıa raf olmasın 
aoşünc~ i) it• makine i ahnamıştır. 

Emanet, haralar na· 
kadar .fena B·iderse git
sin şehrinıizck 2 a_ylık 
un istoku nıevcut oldu
ğunu beyan etn1ektedi1 

[Ma'badl ikinci sa)famızdadlr} 

ar hrtınası yüzün 
den Muntazam sev 
kıyat yapılmadığı 
için gazetemiz bu 
gün de 4 sayfadır. 
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1 Sili.AT 

Buzdan düşnıe 
ve ine Jnıan lcaııuni C.t;a hi r- taş 'ar: •• 1.f!. •k ıı 

kek'le kadını her husu a "Kadın dınlınndaıı İrtihali '.lzıt~, errı "' 1rıaarifte Rusunıatta . Ka~a ~.l§ ~~i~ün 
- t dd diyo dari naiı:rı c'deıı fiJanm ruhu· ()d k H 1 • • ükl tıyle hukum surıyor, ınnsav a e r. ~ a -ongrası anım arin ıçtımaı Umum gümr.. er 

1 0 Fili yatta da, Almanyada na el fatilıa,,. TirarP.t oda~ı. kongra ha7.trhk· Et·elki gece Vilayet konatmda. ı .. d.. H ogu lanna dü§ell . e 
~rkekJerle kadınlar ar, sm<l Kadmlarla erkeldPrİn har- larına deYam etmP.ktt>dir. Oda yal- toplanan hanım efendiler miihim bazı mu ur_u yuk vazife hirhiruıe 

i . · t h I 1 Il ı b" A • d 1 nız tiı·areti h~hrive ,.e sanayi kre- T d 1 a''" nı ısava a ı o mus. eh. 1 umnmısın Pn sonra< a: * kararlar ı·ermi§Lerdir. ı lmwn gilmrUkler mu uru hun ıuıat d k . H k 
Ala! Lakin kadınların bu tf'- Kadınlar dırdırm<lan ...• di i hakkında iki rapor hazı~lamış- T h B. dtın Ankaradnn ,eb.nn;iz., gelmiştır. ım etme tır. er , 
kttmttlü kendilerinin ze n·e- f 1 l l L I lır. OJu katibi umumiliği tarafın- a silat Ih•sn B. dun öğleden Mnra rusumat b § karavı düşünmeli z 

,p t r l ın lfJlll an..... dan ilun edilecek muap;en bir . . " " . . m dUriyetıne gelerek gilmriik i!ılerıle ... • 
Jik işlerini görmei!e ınaıı ~ehlindeli laYlıalar kim . <ld rf d l . Muasebeı hususıye mudunyetz tah· me§gul oltnU§hır. e;ıda ve vakacak 

.., • mu et za m a ııariçten arzu silô.tta muvaUak olan ba::ı "Ube me· '"" li • .! 
olduğundan Alman kocalar bilir ııeJ~adaı- ~oğalacak! edeu tacirler i~tedikleri mevzular- mulanna ikr~~iye teıı:i etmeie karar Borsa, 

1 
etme dır. . 

]ıa arının muhafaza~ı için Ce ii l\'"uı·i de koııgra ic;in raporlar verebiJ,.. . . İ 1 f. ·ı tJ 
ı"'ekJerdir. ııennl§tır. nsan ığın azı e 

'"De san,, şelırlnde hir C'emi- Du··nku·· muanıele 1 
• Hu eu ki odalar :k.ongra.ı ~eıııal Hüsnü bey · le zamanlarda an 

yet kurmuşlar. a geçen eııekindeıı daba lıarart:ıli Dt\n lıors..-ıda iaterlin 985 açılwış. 984 te 1, 

Ce · k } } · Rııhaısızlığından dolayı şehrimize gel· kapanını ur. istikrazı dahili 90,25, du~unu Bundan başka her• ınıyet oca arı nma} ( \ ~ J<ıha eıraf Jı olaı..·aktır. İki tacir nıi-ı bıılunRn mUhadele ba~ murahhasımız 
ı k • d k f ' l f b , muvah bide 225,25 ten muamde gurmU~· a •• }i" · 1 h ekt ~( ece p; lcap C erse ar arı turn Jll an şirndi<leıı iktİ5adi ,·azi· l.Pmsl hl\~nü bey rlun An)'{uııya leniir. &ı'&!l hııricindc:? Turk altım tızernide VUn lSSlY e ar 

... Jc"·hın" e bo aıınıa da\ a'"'l a- e ~etimiz }ı,1 kl-.rnd..ı. miıhiııı lıir n:ı,ıor ,gide_cek_ıi. Faka_· t k_ar. ~ıızı_ınden .·\ckara ti· 0 - 2 5 , 1 l k k .. dil " J •? r , C l u:>' .. 11.uru!jtan muıuue e )3.pl mışur. fe - aplSJlllD OD 
ılızaruıa h:ısl .. mıı iır. u•nı ı§lemedı~ı •!,'ırı gıdcnıedı. ~ema H vaların mll~ade.,izlit:i yUzilnden acau· d""k }"d• 

~acak, masrafı keseden 'e- Bı·rlin: 3 1 \. i\l ' ~ ( HtLni.l hey, ~ollar açıldığı taktirde Bu· taların kı mı azamı i§lerrine gelememekte· o me 1 ır. 
reçe... er( en bildiri- 2;)0 ) Jektep gUn Aukara)a gidecektir. dirlıor. Souktaıı donanl 

1 t"'ıtbtıl m"ar·r •da · .,,., d hil" Diger taraftım Istanbuldaki firari Yu· r d•"' • • h d" } • l • u n 1 ,, tC51, Yluı\"f't a !Deli~ • • h ı k n· ı • eı· ıgınnz a a ıs ) r a- ı· . . . .l• 1 1 . - n:ın emliikındcn mwwamYa nn~rı ta i Mahk·nmelhr pı aca - tet ır erı ' ıy r • IJO"l 1Z ayare· ~1111111~· haıar açıarı i\lıllı>t meb.teplerıle . • r--: . .c; .:J< 
tife değildir. irtica ha Jadı. • - ııu nıcı.ırııı .... {' d{'\81U e ıt·n ıaıe1enin mik· gn~ r'. m.u1ıadıııcr" )apııa ·ak ternst ıı~ı_e· _ miİtim: Derhal sıca •} "'l • d } taıı lrnk ı.. 11 1 b l" t ıı · k r lerını Cemal H ıl nU bev Lugıln tastık 
Feminism ço ilerlcd.igin<len ı 1 e ~a )i en ) r- \lııhitıııı ı'..~~: ,,.:~ni:ıi;. ncıını carre. \& l :::eı:::ir. Hu hafta içinde de tevıiatıı • p. yanko ku mamalı, evela 
lı_unun a ~süJameli yüz hfü,fe- a' a !!ef rile 1 ecne j Ti ı )'" ı ııırı ıh.ıı ak;ıwıııa kadar J... caktır. l sıcak şeyler içerek 
rryor. ,. (_I 1 . ~ t tılıuld.:ı oluma hilenlt r,. ınahsu .. olmak ~I tırmalıdır. 

ir 2 evel Alm.aıı'\;a kadın s ar t er:1 nıeı suoe· uzer·· .'15. oJ,unııı bıfmt'\t~Dlern maMLU DıVTl.J KODU d as 
J olma), 111.l'rt' 1.05 ki Ot'lll0~n 2300 mektep '.CJ.U . av ı Sou~ mevsimle 

hu_ unda pek ınürtl"Cİ idi. ni Kabil de karı ık- Jı ılıııı~tır. iki tt~lık H' ohU\'Up \SUUR Emni\·eti sui i::ıtimal etmekle d d"" .. k 
lmpar tor ikin<·i Vilhf'lıniıı " h . bılı·nıer,. malı-u .,ıarak ııı;ıtarı ıııt<kıeplnl' , J l l . z an uşup ay:ııı 

.ığı 1 v :. a:narşizin er RU~8.1, rlıırt a,Jık ıııel,tPpl.-re 7387."i kd E§ekten 10§ arıan ar maınun bulunan tayare piyankosu çok olur. Zedelenen 
kadııı hususunda prensibi uç .., ı C'.'t"ID

0

a,11 .ı,o.ı.4.)8 ı,ışi de\utll ~tm~k:ı.-dir. Mf"slıUr sinatua aı·tistleriııdeD bilet lıayılari Burhanettin: Nacı şiddetli ağrı., ~iş, k 
"lt,, imiş: "Kirche,, )ani aat arttıau1ı ıa )eJ" l"rt t'll mıılumata ııııı:mııı "•mclı)"' Jrn • T • • • • ru ye Eskinazı efendilerin muhakeme· . ~ 

dar Mıllcı uw tı-pJ .. rıı e ,,1ki <>hın muraı'ruıt· ııu Sıııtkınt 1 wnıdc- zengın \e "' • lanı.na~n~ hareketsi 
L!l!.se· "

17·:u-ehe nıutı1ak· • ı B 1 0 1 1. k h ı. ak b i lerinu dün birinci ceza mahkeme- - . ~ ' .B; '" ' verı) or ar. .U an (I lamı hp-i i•af Pılilmiştir.) en iden ıntiracııat ze ıır 1Z ayatım 'Hr t· ·ım ya an ı 
- ınd {',ocuk Bu dere ı ı o 1 . .., \"aki lduğn \t' C\"ctıt m~ktı-plerde v. er eff"klt>rİn ara~ıncla geçiriycrmuş. sinde de\"am edildi. ur. ,,., ~ ···· · a ı L:ı,.. ·ın )Ir .-.o~u E ,,a <:o sı haksızdır. Buuun ... '" ~ ._, bu1unmııt1ı 11 ı tak ırde yeuid"ıı ml'ktepter merikanm maruf zenginlerin· Iddinva nazaran 30 bin liralık .:Jt>-er çıkık var~ 

aAJu.n. • • d t ııçılacal tn. Bunun için mus:ıiı yerler <le den bir gen<: grrmlerde hu artistle ikrami)•f>," Kemal: Emin, riyazi, b B jbİ 
-tksu-l melinı" bekJ 0 m k •1aı tı- l~lll C 0 • ·an < • 3 l• ' rclır \11•"'" L•1· l lü 1 d 0)7Da1amaz U g ~ _ .. ,,, ~ • ·• ,ıw , " "' l'n muıı uı er ,. rnr. e' lPnmf"k t<'klifindf' hulunmu, faknt Sami, .. üleyman, Ali, l\lacit efen- "'• • 
ıi idi. İşte o aksnlamel ha . ""İ I ıh İ~. tir. l iik dır Ziıll ı~ıımlıulıl 25o::ı ıııualliw oldıığıı bu t<'klif kız tarafından iddctle dilerle. Siinbül Ye Semahat hanım- !erde burkulan yetJ 

... l alrlf• lııı gı n •• nlr.ız 170.') ki;;:i uzife clı r· d 1 1 '1ı" ~ı·ntkl'nt de-
Jadı,.... :te peçeli kadın, ne de a .... nla . k )3 ıu ış ır . ıht etmi 1.ıl11111 <ırl r. t~ (o unıuu"tnr. ,, - ]arın elleıinde olduğu halde, bayi- çeyrek kadar sıcak 
ibalıa mezhebi! 1 J"' J mi~ ki: ler nıczkur ikrami)evi bilet sahip· d 

k 
1 rugi .fan - Hrr Jıangi hir ~rkekle ,.,Jen· / ya kO)iJllalı ve O 
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1 lek . . b t . ra a . ir surette cereyanları dororaıı heıı ih- er n rıne ıca e Diğ{'r taraftan ııldıi;;mııı mnli'ını:ıta gı.ire r k kl ı ·) ktenc:c eııek· güne bırnkıldı. .... I r· . A d . h" d _,. r.r " ere e> eııme , 1. . .. dl 
rnıı sc ırı nltarıı :ı ~enı ıe ır !!' r;.ı8· • b ın veva zevtın y~ 

tiyaçtır. Yakın bir dt:\TJ"e i e iştir. venesi r ıh:ınc "ttihıız t"<lilın;l. \llf"rl' bir lıinn ler arac:mdn yaşama~ tercLh rdcn u Hakaret eden ınuseviler .. # • 

l" d "· l 1 kiralsnwıtır. Irıın r-f rf'lh"n" i hu a, ni :His Si.ııtkint <l.·nileu l..adın ,,akın .,u Ali kıı.,tıı.ııı ,,~ Polis ::ıabrı efı.;udiyi hafifce Oğ1.tŞtllrıllaJı 
ge ın~ey~ . e_gııı f" er ıse ça ıp çarptı lunrtinrle tıııııarnrn Ankara n 1ı.ıt lolı R· UJ!lıut Jıupaulru- ('t•ıuiyctiııirı katilıi dv~melile maznun bulun:ın Yahudilerin o uzuv da isti 
kendilennı hıma) C}C ınulı-j · • · J caı:ıu. · uımımi i olınnr.ııı ! ml.llıakeıuelcıinc d~n ikinci cila m:ıhke-
taç gfu:mfiyorlard.ı. .. ~ yayı a l mesinde bnı;hınmı~tır. l\faballinde tntulmı terkolunmahdır. 

t • ·ı· l A ·ı· .A.ınanu1lalun ogln 1 'l"iirkiye-Rusya zalııt Y:ıraknı;ıruı mı;.arnn Ali knptRn bir 11 
te O zaman fenıjnistJer ".: l ıyor ar. a ) Jl} Bedin. 4 f-\.Al Ankara. 4, [Hususi) glııı Bnl:ıttn olururken Ya cf ,.~ Avrarn Okman 

ti~r di Şiıııdi ise masl 1ıli-! a)rfj)re Il13 ali: ola 1 Pnri tı'n ınılt>t etmekte olnıı Aıntı- So,,)aii t ~uralar hükumeti ile n:ımınıl., iki ":t:ıhuıli genci kahvcniu ~-~~~-.,,,,=a~=~r~""'v~e;;.;:;;,:;;!!ii!Jii::'~J~ 
nı der peyda olacak. .., • n~~lluhııı . lıu~ tık oi::.lu t~i~me!ull.ab 1 arrunıztia uıiiuakıt hudut ilıtilafaLına iınlin,. f."l•·rek Ali k:ıptanın oturdu~u 

Ri k ' ,. l r·· d ( Pı~aa a l ) a ,, etışeıı dun .BPrlınr mm·nsalnı etınıetır. Berlm· ait mukavelr·ııarue ilfl mf'rlıut ııro· penr.erenin ı•amına bir ~·umrıık Ynrmıışlar 
r aç ıl) C"\ e ':s41Y, e '°' J • de lıır 1,ıu· ı; ııı k:ılılıldan soıırn ~1o5· tokol ,.e ıtlf'ralar mukavele ini. hnri· \r. bakarl'tt~ bulunmu~lardır. [Birinci sayfadan mabol} 

Tibet iilkesinde kuv,,.etli bir Ali Ahme{ in Kahile kma~n.g~clecl'ktir. A • • Cİ'f.'f" \Ckilimizlt" f{uı;: «cfiri ara mdn Polis :3:ıbri efonJinin mii~teki sıfatile ş h . 1 ~ 
[)al il ,r.nı re) ·u}t,.tflllll r~lbi için muhııl:eme h:ı~kl\ gUne bırakıl· e rın 1CT fara erkek fırkasmın çıktıl.1ııı vaz- • k k 1 1.r , , ' '- ' lf'ati r"ılilt•ıı uotnları Vf' •Btttum• Ja mıc.tır. 

TllH~+ .. ~ N .1 T'lı t~t 1 -~ 1' gırer en az lllU ave·· tehli<:ittı imza t•ılilf•u La•lari mukavcleııamt"DİD Bı"r cerh .fırınlara emanet"" 
~u.&.M· eu.en l e e lO) < o tu .. cikim· ait protokolları tıari!'iott• 
hir cereyan başladı? Çünl\ü ] ete te~a iif e e'Ce(:ırj Aı~l.:tra, I l '·::] <-ndimeui tn•\ip dıni,.ciı·. ' * ~1llddei 20 ~·a~ında Rizeli Ali osman vketmektedı·r. 

d h "t. d • Knr.ıı fa7la 'a~mn,,ınd .,n dnla_. Bu muka\ eleler per;;emhe günü 
ora Ll er hı.t ın re~nıeu 't t.. 1 t 1J il O lH }ror. miıııal 'Blfıt n du rn ı ıı t'Tint- ln:'tı~ı lı"" ··k ·11 1· . d.. .. __ ,_ isminde bir gençtir. ~t znunlar, Ali osmanm ""alnız bu hal daha ı"ki 

' 1 , .. 1 1:'11' 1 1111, f•d• r , !':ti' ı i • • *' rıı.-\. unı mı 1 t mec ı~ın e ınuzuı.er<' hcm§criltri bakırcı Izzet Ye lmıaildir. Ali ı 
Ş n ı"rden '"a .. J~ı ko.-..1 ı"l ı k · · kd" d f: rı J' ,,, ~ '-. Lom!r.ı. l r ı\. \ 1 ddı teı ııni \ i' ... cıirt> lm~u- attu rnrılırn o llUP.CR ·ı ıı·. osmanın iddi..ısına naz:ıran izzet ile I mail ,·anı ettığı ta • ır e 1 

eTlenir. a], mülk ILad1rnn- ·~Rö'. ter.,, :ı.iaııt-H J il~li- •ılı 1111 ~ı iı ııı dalııli\ı \ek.ılc·liııc~t f,_tıt· ıh1PJit ent·iimen bir ge('t• Ali o maııın )olunu bekleyerek se\kıyatının müşkıilat ke 
dır n')ul. .kuı :aı li. Bnliht:;;il. Edirnt' \ ilaH•I tııtrn uşlar 'e kendı:oini cerhetmişlerdir. ı 

• "z kocalı bir kadın, İ) or: iki tff} urt• diin İ\ahi ı ıiııt• tı buf1;.ıl \apılnı .t r. Ankar~t 4 [Hu .. usi) U:inci ceza mabkf'!mesiode ceryan eden Ye O zaman ekmek buhrall 
al. bi 1 ] } ! J • 1 {" 1 ı· o\,lfi,I" \t> L".,ııtııı p ...... ·ı ~n<'ıimPrıl ... rin· d b k d ı haber alınmıştır 'L ım r ıoı·ozc nn la~ \~l )) l lf'n h"ı· takım f'("tH'hi f'rİ a~i H."\. U."(" ı\ or "" . lıııl,ıı mu a eme I' zzet ile JcınaiJ • 

d . ~ . ılt·ıı ııııırı·hk ... p ıııulılt'lıf C:Ul'llWt'll bil \l'fıliklt>ri ifadı>de. g,.c,., berabrr esnaf Odun ve köıııür şey e . dir. ...,rvetirn h~tir. Hnıılarclan iiçii ~ı" ı,ma. ı l '· q gıııı toıılıırıır11::;t11·. •· ı · d ı <l ı ı k h k J 
-;: r.a ,, P•ııı e o ur u' arını H~ ·a ve •· ~ l · d k~fi ıkd dıı. O" 

·•·•· tlkbalde kadınlarla Alınan <'ır. Pl'.<l\ erdt:.n i tih· \ ı:ı;;ıf }w, lı<ıuılü·l ı;tıni~ıir. 1''f:ıao. Jaı· \re tleı·eceleı· .... e ur e ·u ı m . ar . ~ 1' u .:""I • pnnıp tll sokağa çıktıklıın vakit. Ali O:Sma· k"" ~. . d r;;; h aneP 
erkekler arasuıda bi.ı urbi bar edildiğin~ gUre nwrhnı·r l'iirki) t 11-ltalya ... Aııkıua, 4 [hnsuei] Dın. crhind,.n tab:ıncn ını çıkararak • Rana omur \ar ır. ':r'e reın 

1 k ... 1 • w yaklaima> ın12, hepinizi yakarım! • diyerek diyelere \"erdiği bir emirde umumi olur~a va~ ha ıınız, o ·u d '.. ğ'<PHS1a 1 toprat-,'1m . .\ıı~an:ı. ı !Pıı .. u~il :\lali)'' ,,.kttletinıle mıtdirım ı·ncU· ul 
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u u. _ugunu J mc . ı": :r~nı svy em~~ er ır. Ye odun Ye kömür buhran 
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araca Ahmet Jllt>.?HI , .. , a 1 ... •H a lnf'tlll~Ul.ll)''1• \( ııııı:· hırıl ı~rnL.n_ 1 ~j. aılli~ı· t rı·, Layılın ,·~h.ındıı lıc~·eti \'~h.il~den geçe· derilme.int- ~e mubakem,.nıcı ha!ka gU~ k~rı~a ~cbebıyet verılme 
da ŞU yazI)'J DF 1Jıte ... r l 1 Umat g~f:nnştır. <. ı ı< tınıce tH"\ ıp <>dılıın'itır. re!. medı t' g ındt>rıleçt>h.tır. a\ıl;.ın kanır Hrilmiştir. dırmışlır. 

Mamafi bu müddet zarfında 
nı anlısına bir kaç kere gitınis ve 
Zekai beyin Süheyladan pek faz
la memnuniyet izhar etmekte ol
duğunu oğrenmişti. 

Bu on beş gün içinde irfan n 
tabiatında çok garip degişiklik
ler oldu. 

Hayatında daima intizamı se
ven, mukaımen saatlarda yem -
ğini yiyen re sam, son hafta zar
fında yemekten de .. uykudan da 
kesildi. 

Eğlenceyi, musiki ve tiyatroyu 
pek fazla scvdıgi halde burak-ra 

itmet oldu. 
B zen kendisini unutup er 

hangi bir n eye ... J aı&-ı zaman 1 
d rh~l ve nni otar k d rin 

1
bir 

ı 

;; ·Knu 
ye'~e düser, sebebini kendi de 
<mlamadığı l alde gözleri &ahit bir 
noktaya d;kilir.. saatlarca dalar 
kalırdı .• 

iki haftadır eline fırça alma· 
mışt. 

Başlanmış resimlere, müddet
lerini çoktan geçirmiş siparişlere 
on beş gündür elini bile sürme
mişti: 

Hayatında ani olarak hasıl 
olan bu tahavvülden bizzat ken· 
di de miişteki idi. 

Bu tahavvüllin esbabını kendi· 
si de anlamıyor, soranlara: 

- Ben de bilmiyorum. Böyle 
birden bire Uzerime tuhaf bir hal 
geldi... 

d~yordu. Mamafi yclm~ kal· 

<lığı zamanlar kendi kendine dü· 
şünüyor, vaziyeti ruhiyesini tahlil 
ediyor, tabiatındaki bu tahavvü
liin hn' iki sebebini değilse bile, 
ne zamandan beri bu hale düştü
ğünü bulur gibi oluyordu. 

Siiheyla ile görüştüğü, onun 
cürmünü, ihanetlerini yüzüne ça
rptığı günden beri başkalaşmıştı. 

Arkadaşının n~m ve hisabına 
fuzuli hakim tavrını takındı
ğına ve genç kadının yüzü
ne tahammül edilmeyecek tahkır
ler savurduğuna şimdi çok müte
essirdi. 

Niçin? 
İşte irfan bunu tahlil edemi

yor, bu (niçin) e cevap veremiyo· 
rdu. 

Silheylnyi isteye isteye tahkir 
etmişti. Hatta onu hakareti altın
da ezmek için sabırsızlık bile gö· 
termiş, arkadaşının intikamını 

al cağı gUnU bUyUk bir zavk ile 
beklemişti. 

Böyle olduğu halde şimdi bu 
teessür manasız değil miidi. Bunu 
kendi kendine soran İrfan, bu 
manasızlığa rağmen yene teessil· 
re kapllmaktan kendini men ede
miyordn. 

Süheylanın o günkü vaziyeti 
hala gözünün önünde idi. 

O kadar uiraşbğı, azmettiii 
hdlde genç kadın bir türlü unu-
tamıyordu. 

O gün, mahzun hali, elemli 
bakış1arı, yaşlı göz{eri ile Silhey-
li nakadar güzeldi. Grup eden 
güneşin pencereden akseden zi· 
yalan ise bu güzelliği bir kat da· 
ha kuvvet vermişti. 

Genç ressam Süheylayı düşü· 
nmekten Perihanın m'asum mev
cudiyeti bile men edemiyordu. 

Akşamlan yatağına girdiii za· 
man arkadaşına j}· .?!let eden Sil· 
heylinın hayali g">zü önUnde c~
nlanıyor, onu her hangi bir erke· 
ğin kolları arasında, yan çıplak 
bir vaziyette ~ılgın bir zevk aah· 

nesi yaıarken görür gibi oluyor, 
ve o zaman aşkı inkar eden bu 
adam, mUthiş bir kıskançlık men· 
geneıinin kalbini sıktığmı hisse· 
diyordu. 

Bu kıskançlık niçindi ? 
. SilheylAmn gendisine müraca
atının ertesi günü Kimurana iki-
nci mektubunu yaımış ve bu me
ktupta genç kadını müdafaa için 
bütün telikat kudretini istimal 
etmiıti. 

Fakat zarfın üzerini yazıp ta 
postaya vermek istediği zaman 
niçin elleri titremişti ? 

Posta memuru zarfın üzerını 
damgalayıp kutuya attıktan sonra 
irfanın kalbine neden meçhul bir 
elemin ağırlığı çökmüıtü. 

Bu mektubu yazdığına ve gCSn· 
derdiğine şimdi adeta nadim olu· 
yordu. 

Niçin? 
Aradan geçen on beş gOn za· 

rfında genç ressamın mevcudiyeti 
ift bu nıhi tahavvi.Uler, buhran· 

lar içinde sarsılıyordu. __ .ıj 
Her kapı çalmışta ~ 

pıyor, garip bir hel . ti 
gün postacının getireceii 
ktubu ve y bir telgraf b 
du. 

Nışanlısı Perihana kalf' 
likayıttı. Fak.at son 
1 kaydi büsbütün artJll~ 
tehlikeli bir vadiye gi~ 
re idi. 

Bir gün, bir parça ha~ 
için sokağa çıkmışb. N .,,, 
tiğini,hangi istikameti lP"' 
ğinin farkında değildi. 

Başını kaldırdığı .z~ 
ni ZUhtü beyin evinin öıı 
ldu. t1' 

Herhangi bir caıib' 
kında olmadan SUheylA~ 
yaşadığı evin önüne ge ~ 

Bu muhitte teneffiil ,ı 
v y bile sanki bu, 
kun insanı serho.ş ed;i 
·~iJti. 
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Romanyada Sabık kayser 
k Yeni yeni bir Leyin istikrarı için Potstam sarayında 

enıirnameler yeni bir itila name mevcut altı levha. 
ve istar etti. imza ve teati edildi yı gizlice satmış. 
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işgal F acıaları 

Fransız ceneralı cevap alınca 
hiddetten kuduı·muşa döndü. 

. [icap ederse top, tlif ek, mitralyozla 
ve askerle polis müdüriyetini muhas
ara edin. Erkan da dahil olduğu ha
lde bütün türk zabıtasını tevkif edin .. ] 

Jt~UKUAT ) 
lOYaşındalO 
dUkkinsoyan 

hırsız 
Polis, dliD goce Heybeli va~uM& ı.., 

nıız 10 -rqında bultıD&n tebliUli bir..._ 
'.aka~aaıııtır. idris ıwııını taaıJG bu ~lr 
ıımdıye kadar Beyotlunda 10 ~ eoy 
Dlll§tur. 

-' "1-it .Madrid, s tA.AJ Paris, 3 [A.A) Londra. 3 [A.A] Muharriri: KEMALEITIN ŞUKRU 
....... ':..!llrtte matbuaata verilen . Romanya maliye nazm M. Popo\;ç ·Sunday times• G~zetesi sal ık Kayserin - 36 - 1 ı·r·m tehlı"ke\ı. yollarda yöru-yen bi· 

Henuz 10 yquıda buJarpgıeeıy ...... 
pyarıi hayret bir IDAharede ,.-. • 
katlarda daima mu1'118iak obmaftar • ., 
yaman hınız bir gece nel ~ btr 
kiıapcıdan 150 lira ça1dıfı anlııımıp · ~ -:--. ile fU malOmat veril· ıle Fransız maliye nazın M. Cberon Ro- •Potsdam• &ara)_ındakı en ~ü.ıel .~-.l~ar- Y ~I 

~ laakGnıeti almq olduğu mu- manya para ın n istikrar ettirilmesi ve Ro- dan alt~ı.ını gızlıce "e ~O hın. İngılız lı~ası Arası çok keçmedi iki Fransız ri olsa gerek. 
J ll-.a lletioell Cllarak Ceoeral ( San- man)ada iktıs di '<azheti.ıı takvi)esi için dn!ukRabılhındbee ~atAmlış olduf!unbu ıfşka ebt~ehkte- kaymakamı, bir ermeni tercüma· - Hayır. Tahmininizde yanı· 
lb.....~-. n.a- b d . --• akt·~l ·tu·r : . t . l d. ır. u a r man,ada U}U ır oş- l O ak 1 . ~~ V -r uauaun ' vası .aıa· ., unan ı a name) ı ımı.a e mış er ır. 1 k r . : b ld l ıyorsunuz. m a eyı yazan mu· 

Yangın başlangıcı 
Dün akıam C4ıaloilımda oturan dokUır 

Sa1ih beyin hanesinden yaap. çık• .. 4ı 
derhal yetiıilerek e~Ht1rtllmttftür. 

aleıaiyaya göndermi§tir. Bu muamele habul edilecek yeni p:ı nutsuzBı tr· ıt etmıştır.b. • • • nla bera er ge i er. harrir zannettipiz şekilde genç 
~ ile Madrid, 3 [A.A için bir esas hazırlamak \'C demiryollarl· e gratta ıı seı gı Polis müdürünün yanında ve olmadığı gibi.. şöhret peıinde 

td._ ~lıer&l ede Rivera• araQında nın yeniden ın asını temin eylemek mak· . . . .. Belgrat, 3 [A.~] yalnız olarak kaldılar, koşmaktan da müstajuidir. 
iki llathıt mUlik.&tııı hitamın· sadiyle bir istikraz mucibincP. Pori Lon· Jngılız san atlar sergıQı hu @Un maarü d d k d •dd 

.........__ .. ·- h · ı Belg tt 1m t Kapı an aşarı a se en ıı e- - Demek o kadar meıhur bir • ~ fU beyanatta bulun· dra ve Vll}ington piyasalarında tedavUl me· naz~r!nın ~zun) e • ra a. açı 1~ ır. 
Bir arabacının marifeti 

lılt . vkiine i2 milyon dolaılık tahYilit çıkarı- lngıl~ cefi~ M: ~~nnard. ~e cefirler tli sesler ve Mehmet Ali beyin adam ? 
~k. ~eler immlamııtır. Iacaktır. • .. • he etı _meruıme ı§tıtak . etmı~tır. .• . hiddetli sözleri müzakerenin ha· - Evet. saçına, sakalına ak 

llkender i.mıiDde bir ...._. ... 
bakkal Ejderin dtUlllım ...._ ... 
camlan çerçfl'iOleri aflAl iıMlirmll*. ~ ~ dalıiuye nezaretine tabi hu· Berlınde numa yı§ler son ~az•> et. hakkında şu ızahau \erm•;:tı. raretli olduğunu gösteriyordu. düşmüş, büyük bayat tecrubeleri 

~- ııı 1111lUJıtilik ~kamının ibda· Berlin. 4 [A.A] Bır saray yandı Nihayet Fransız zabitleri hid- görmüş, Türk edebiyabnda mü- Bir sırkat vakası ~at nıahı) ette bulunan .. . . Prag, 4 [ \ .A.J h h 
~ llkeriyeye ve ıhillere Polic; umumı numayışlerın Çekoc:lo\ak rei icumhunıııu ıkametgahı detten pancar gibi kızarmış bir im ve şa sına göre bir mevki Fatihte oturan sebıeci SiileJlllU ti•· 

Ptıls. llbıta ile memurini aakeriye men "j kararına karşı protestoya bir )anı,;ın netiçeaiııde k smcn harap olruuş. halde polis müdürünün odasından 1 almış şayanı hörmet bir(a.:m· d') dinin e'<ine dön gece hm,,ler penk Wı 
lakı •Uı&uebat ' 'llcude getir- kalkışmış olan komünist grupla· tnr. • •• .. .. çıktılar ve gittiler. ı me ı çok eıya çalup kaÇD111lardır. 

nnı~~~qt~A~kma~llili· Brrqpurv~duruhlu ~~mu~~.. ~----~~-~~--------------· -.. Madrit, 3 (A.A 
~ lmvi diler bir emir 

lt ~ ler birlikleriDden naza 
rinde müsademeleler olmuş ve bir h 

1
,, .. 1_ Londd ~n 3' [A.At ·) Bunu Mehmet Ali bey sikin 

. . . . .. "Alde ourg ı açık .. rm a ...... ra)a o U· 

çok kışı mecruh duşmtıttur. 28 ran Gorth Castle vapuru dun )Uzdurulmuş. sesi ile ıöyle anlattı: ldarei inhisariye mamulatmdau. 
d vesaiti olarak istifadı 

. ~ edilmektedir. Bundıu komunist tevkif olunmuştur. tü. -"Uzun münakaşalardan son- yarım kiloluk 
• -- de hacimlerinin OD altıd. 
"- ~ teb~lerin ve efkirı 
~ netrohuıaak beyan· 

Jı.aı~ i~ htıktlmetin emrine 
U1laafa mecbur tutulmak· 

~~ taris, 4 {A.A] 1 Pletelİldn Madritteu iatih· 
~ Ceaeraı .. s.n Jurjo• Va· 
'4'~ eder etmez hemen Ce
~ G.toua yi uletmit politik& 

llm> Karilerimize Hediyelerimiz <1111 

~500 okuyucu
muza 3000 li-

ralıl{ eşya vereceğiz! ~leınit ve pıetecilere icra 
....._ ~ hUdirUmie olan umun. 
~ mabktm olmuı oldutu· 

ı. ~ .......... parı., a [A.A.] .... Fırtınadan ıniintezam tevziata im-
~ ~etai Madritten i!tihbar k b } d "" • • ....:: L k 
~~eaı.al bir tebliğle pazar gUnll an Ü Ulla a ıgı lÇlfi ffiüSaJJa afilJZ 
~ • bir ihtiW hareketi zuhur b b } 
--ı...~ ~~iştir. Hukomeı hu 7Şubatta degvil, 14Şu atta aş ıyor. 
~lllcesıne bastırmap karar ..,.. 

~ San-Jurjo salilaiyeti kimi· cclkdam» geçen yaz zarfında le, fiı4erini gönderehil-~· • Valaiaceya ~tir,}'~· k it' 
"' ifiııe nazaran a'iler kıpırdan· yapbğı iki bttytık müaaba anın mek için "kafi 'akıt hıra-

~ ... ~~ getirilmiştir. Me\'kuf bulu· kariler tarafından mazhar olduğu kılac:ıktır. 
"~ ~l Sanchez Gucrra yı kuatar· çok büyük rağbetten cesaret ala· 
et ~~~ından yapılan teşehbu~ rak ve «ikdam» ı takip eden ok· 5-Hediyelerimiz lsta-
S'i.1:--w macip olm111tur. Bu uyucular için bu gazeteyi daha nhu}un en maruf nıağaza-

t.L, ~ı1le llt mahkeme M, G>erra cazip kılmak arzusu ile, Şubatın l d l 1 
, ~ hllk:.müntı verec~k.tir. Şid· 7 inci önümüzdeki perşenbe gü- arın an a ınrnış o up m-
~ 'Wrik. edilecektir. nünden itibaren, ramazan hayra- asahakanın hitamıııdaıı 
~ Madrit 4 [A.A] mma mahsus yeni bir mi.tsabaka l y 1 d } f ~uıı L-•• ,· -1~rak n•_c. k . . M eve o magaza ar a ıa . 

iKi.. uw ":ı yapmağa arar vermıştir. üsa· 
' usulw idareye mu· baka, evelce yaptıiımız musaba- kın nazarı temaşrı;ına ar-
~ '61;,ı memurların azil 11e kalarda olduğu gibi gayet basit zolunacaktır. 

"' hlJJıu~te ı.•ermekte ve bir şekilde tertip edilmiş ve bil- 6 300 k · · · t k 
~tw 1t...~rliklerine nım resmi bassa Anadoluda bulunan Kari- - -arıımıze a .. 

&o,.,. --.,eykmeluedir. Bu bir· !erimizin istifade edebilmelerini tim edeceğimiz 3000 he· '"° bulunanlor azil ve temin için eski müsabaka ann diyeden bir tane-i gayet 
'" cınca.t hiüeüme• haiz verdiği derslerden istifade olun- kıvmetli bir altın saattır! 

tac nmuştur. Musabakamızın esası ·B d 1 k b" k · 
b.het D'espere\ şundan ibarettir: • un tın )~Ş a ır ar~-. 

C · · d 1 - ikdam karilerin· mıze CJOk guzel ve zarıf 
~ . e~aır e den 500 zata' Ramazan bir oda takııııı hediye ol-
.. G>a. Pans 3 [AA} ' kt B "k" h eli 
~Fr~nchet D'es;ere~ "u1- hayranınıa 1nahs1:1s ol- unaca ır. _ ~. ~- 1 c·· e . : 
~r uzre bu gün Ceraire mak iizeı eoı ?000 Jıra kı- 'eden ~aşka ~IÇUI~ u. b ~ 

'"iı-. · ymetinde ıııulıtelif bedi- kı) me!lı ~.edı~.eııın ısını 
arka Kıra 1 ı ) eler taktim edecektir. :: .. 1 r ~urı~ı ~ olınak 

Fraıısada 2- Bu mih;ahakaya ?~re, kaıılerınu.ze, onra 
~~ ltei.ri ft Paris, 3 [A.AJ iştirak ctınek için, kari: ılan olunacaktır. 
ı_~cıbah D ~umhuru M. Domer· leriıı ilıti) ar edeceklerı . . . . • • • . 
-..ı,., arıımarka Kralını kabul b 1- t 14 1 t Bütün bunlardan ma'da 1 her 

Jı· titüıı za ınıe oı ~ 1 
)Q ailenin salonu için seve seve isti· 

l!' 'tapur battı perşenlıe giiniın?.en. iti- fade edeceji ve her kesin ihtiya· 
a,.e'Zcle,, u. l Rorto. 3 [ A.A 1 haren ne Tedeccgımız k - çları dtlşüniilerek alınmış daha 

" ıı.e TT&ek 1 l f J ki yüzlerce hediye taktim olunacak· •!lei.rer. ·ıe olan ~lman han· upoıı aı•ı op a~ıp sa a· tır. Bunların listesini yakında ne· 
, ~ıı. tapuru lım<~~ıin met· ınaktaıı iharettır. KnEo· şredeceğiz. Şimdilik hu hediyeler 

h derı 2S • Dalgalar murcttebatı l d ktan • "' ku d l «ıq. L ~ıJ i alıp glirJltmli ıiir. nla:r top aıı ı '\ e ı .an meyanında: Elbiseler, n ura ar 
~o:ın0n1• t b" ede(•emnıiz ınahtut mık- kışlık levazım, gramofonlar, plak-

.,. nıc m; ~ k lar,dikiş makinalan, elektrik ütii-·J>..,_ __ ... . tara hali O- oldu tan sonra leri, sofra takımları, çay ve kahve 
ob,_·~. . Parıs, 3 [A.A} • ~ ) b 
.--.cııı dairei ıntıhabı) esuıde karılcr bun arı sıraya servisleri, vazolar, zabitana ma .. 

· · llılihapı k k "d • e t ı· sus eşya ve sporculara yarayacae l . a omunist namzedı koyara 1 areınız es ı- k eşya vardır. 
)ta e:rl" . . . m edecekler ve ~u~abi- ikdam. karilerine, 7 şubat pe-
~ anı harbıyc ı;eısı Iinde numerolu hır fış al- rşenbe gtınn, gazetelerini okudu· 

11~al R 4 [A A' 1 ki d ktan ıonra, kuponlan keaıL:il· ıak· Cll lıol?z • oma, . ') aca ar ır. ed 
C~ci O~t /ıasta te müstafi .. k bu fi• lapalannı tavıiye er. •er 

• hca,.Lıır, 11'. nin ~erine umum 3-Musaba aya bu IDUaabakaya iştirlk için başka 
tf?• l 0

N Ü 1 d bil ı f + hi~ bfr k"'fr. •·e "a fed-l.A-hk b. •S &.ine tayin cd·. !i; er 3 0 Ca .,._. • '-- ' ' &.Kar 

"llıo d I dak• k ri ihtiyarına mecbur deiildirler. 
4, ttaııı'\7 . 4-Ana o u ı a • · .h 

s. lizı ay grevı terimizin musahakaya te· 14 Şuhattanıtı aren 
ı.~~ l<oıo~,:'!."\~ \:r~~ m~~~ iştiri~rini ıı!İ. kuponlarınızı sakla· 
~~~l\1-r tramvay gre'ii mUna· Wlll JÇlll en UZ ID8 f 
~. 'ra.ı..~ut. Polii bai mU· }erde bulunanlar İÇİD bi· YllllZ. 

--wllllftır 

ra son ve kat'i cevabımı verdim. 
Henüz sulh olmamakla beraber hi· 
li harpte de değiliz. Kendi tab 'a
mızı teslim edemeyiz ve bu hak
kımızı mndafaa için bütiln zabite 
kuvvetlerimizi de icap ederse ha· 
rekete getiririz.,, 

Evet .. henüz sulh olmamakla 
beraber hali harpte de değildik. 
değildik amma kudurmuş kurt 
ıürllleri a-ibi vatana top ve tüfek· 
leri ile saldırmış düşman kuvve· 
tine karşı ne yapabilirdik ? 

Polis müdürünün çok kuvvetli 
bir vatan aşkı ile söylediği sözle
rin tatbik kıymeti dUşı:ıan kuvve
tleri karşısında ne derecede eh· 
emmiyetli olabilirdi? 

Giftikçe nezaI<el: Kespeden 
bu iş· o sonu ne olacaktı ? 

Polis müdiırü mehmet Ali be
yin verdiği cevap Franşe d'Espre 
ye bildirildiği zaman hiç beklen
meyen bu cevap ve limit edilme
yen bu vaz'yet Fransız ceneralını 
faşırttı. 

Yalınız şaşırtmakle kalmadı, 
uzun uzun düşündürdü. 

Türklerde bu derece şiddetli 
ve her şeye, her tehlike ve tazyi· 
ka rağmen kudrcfni muhafaza 
eden bir vatan aşkının mevcudi
yetine ndeta inanamıyordu. 

Konyak (150) 
satılan ufak işeleri 
mamulatıdır. 

kuruş ( Üzümden mamul ) (35) kunp 
vardır. Muhtelif markalı olup AYrllJY 

] ,i~ör - Şi "si (150) kuruştan (550) kUl'llflt bıkr 
Şampanya-·· Şifeıi (600) (700) c • 
Vi ki ··· Şişesi (400) (700) • • 

Rom •·· (300) kuruş 
Votka·-- (100) kuruştan (200) kurnşa kad• 
Şarap ··• · (75) (300) 
Avrupa Konyakları - Şiıesi (100) kuruewa (450) 

kuruşa kadar \ 

İspirto ve ispirtolu içkiler •·• İnhiaarı idareai G.liı. 
rıhtammda kefeli zade hanı a\tında küşat etmİf old11ğa ..aıı 
magazasmda (Yerli ve Avrupa) içkileriai yu.kaıa4akl 
fiatlarla satmağa haşlamıştır. 

Toptan alanlara ( 0 o 10) yüzde on tenzilit yapılır. 

Üçüncü kolordu mühayaat komisyonundan 

C iheti a kerİ)C)C t•h eri~li oma) an ha) \anat her hafta cumartesi ve çaqanıı. f'D 
leri u k ıd rd:ı at pa1.arında heyet huzurunda mııayedei aleaiye ile furuMa •a· 

karrer bulundu un n tııl p ol nların mezkur gUnlerde )Uzde yedi buçuk. te'...._ M 
çelerile mezkur he~ete muracaatlan. 

Ağız kanseri ve yaralan 
esrarengiz bir hastalık 

Brezih ada f t"m mbuko .:chri etibbast, ağulannda yaraları olan bir ı;ok 

Fak t ne olursa olsun Fransa n ra utı karı;ı ında } r u~ kalmı ard r. Bir kaç nv zafında bu hastalığa mubtıell olan 
ordusuna, franc;ız milletine, ve 1 r o kadıır çoğaln ı~tır kı sari bir mahhN kesbetmi~tir Bu hutalığın meıııei M>rkıJML 

bilhnssa Jstanbulda karşı yaka uzıııı tetkıkat '~ nih:ı et Rio dojanero bakterioloji hanesi bunun hıfzıssıhha ka..uli da 

sekenesinin bUyilk istikbaline ireRinde imll olunma\ an diı fırçalarının iıtimalinden ileri geldifiııi lcetfetmip. Billa 
mazhar olmuş kendisine karşı ya
pılan bu bü}ük hakaret cezasız 
kalmamalı idi .. ve kalmayacaktı. 

ale) h i timal edilerek di fırçuın n ıntihabında buyuk bir dikkat ve itina l•umcbr. ffeı 

halde biolojık 'e1en nokt i nazarından son derece ethhi ve temiz olan BioX dit fırea

larını tav i)e\ i f: ideli göm) oruz. Zira işbu fırçalar imal olundııklan ande Plll&Dilıe bir 

kliğıda sarılarak lUks Lir kutu deruntınde vaıedilir. Kıllan bembeyaz, uzun ve dayaatJdı 

olduğu için s ri \e miıkemmel bir temizleme ıemin ederler. 

Polis müduriyetinin Fransız 
askerleri tarafmdan top, mitral· 
üzlerlerle muhasaranın ve bütün 
polis erkanı da dahil olmak üze- Ağızın en mUkemmel muı.adı taaffUntı olan ve blitlln dllnyad• obijen .. ,_.... 

re türk zabite kuvvetlerinin tev· istihzar olunan ) eglne diş mı unu olan BioX di§ macununu da her gün mıuıteaımea 

kifini emredecekti. 
Bu sırada Franşe d,Eaprenin 

nezdine ceneral [ Şarpi J ile bir 
başka zat girdi. 

(Şarpi) refakatındaki zatı pre· 
zante etti: 

- Yusuf F ranko paşa... size 
dünkü aleyhtar mekaleyi yazan 
tiirk muharrıri hakkında izahat 
verecektir. 

Ceneral Franşe d'Espre Fran· 
ko pqayı nazigine fekat çok ci· 
deli kabul etti. Oturmak için bir 
koltuk gösterdi. Sigara verdi. 

Bir mUddet soracaj-ı suali, sö· 
yleyeceii sözil dUşUndilndllkten 
soru-~: 

- Süle~an Nazif denilen bu 
tilrk muharrini tamraıDll demek? 

- &ret. 
- Çok genç ve çok tecrObe-

ıiz, ıöltret aramak ve bulmak 

istim:ıl ediniz. 

Fındıklıda M. M. vekaleti mubayaat 
komisyonundan: 

O rdu için 2000 kılo koselc pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 6 tubat 929 ça'plÜii 
güniı saat 15 te ya~ılacaktır. Taliplerin ıartnamesini komİl)onumrıda g~,..ı.r. 

, 6 ihale saatında temmatlanle müracaatları ilin olunur. 

44 adet ~fotosikl t kapalı 7.a~Oa m.ünakasa) a konmuıtnr. 1bale9i 8'f.a 16 .-
9'29 Cumartc ı saat 15 tır. Talıpleriıı şartnameamı görmek U.ın bfr ... 

munakasa) a i tirak edeceklerin o glin o saatten enl teklif ve te'miut ~ 
Ankara merkez satın alına komiayonuna tevdi eylemeleri. 

A ~keri milu<ftı bu!una? altnıı§ uç parça halt ve kilim llhlmuımn u..,-... 
tştirik rden taliplenn. enson \erdikleri fıatı haddi layıkmda göri,,...cfP 

ihalesi iki ıubat 929 Cumartesi gUn\1 saat ondörtte icra edilmet üzre tük. ed5kz ..... 
Taliplerin tarUıamesiııi yirmi kuruı muka· bilinde komüıyonumuzdan a1malart ve_..,. 

deye iıtirlk etmek isteyenlerde ıartııamedeki tarzda teminat y.uraıu, MaııilJ .... 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

tJ Ç ~emir hankar alınacaktır kapalı zarf uaulile müukeuya ko...ı.ut• flııt. 
lesı 20-2-929 tarihine musadif çarpoba g\ilıü saat on dörttedir t•'Wn -

name ve keıfi \e projesini görmek Uzre her gUD ADkarada utuı alma u.11 
yonuna i~tirlik içinde vaktı muayyenden evel tek.lif ve t eaiDat mettaplaıuu ..ıstl 
kQmia~ bn riyuetine makbuz mukabilinde vermeleri • 



seyri sef ain 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(Mersin) \apuru 5 Şubat Salı 17 de 
irkcci rıhtımından haraketle Geli 

boJu, Çanakkale, Kttçtıkkuyu, Edre
mit, Burhaniye, Ap \lığa gıdece ı;e 
dônilate meı.kQr iakelclerle hırlikte 
Altunolıığa ulfayacaktır. Gelibolu için 
y&Jntz yolcu alınır } tik almmaz. 

1,ARBZO r POSTASI 
( A KARA ) \apuru 4 ;?ubnt 

pzartes; 12 de Galata rıhtımından 
hareketle Zonguldak İnebolu Sinop 
Samsun tın e lı'atsıı Ordu Gireson 
tabzon Rize Hop:ıl n gidecek ' 

donUtte Pu.ar ıskelcsiyle Rize Of 
::ıurmeı:ı Trabzon Polathane Tirebo
u GirC!lon Ordu Fat:.n Samsun Si· 

nop lııeolnya uğra) ac:ıktır. 
Hareket gUnu yUk kııhul olunmaz. 

ilan 
5 ŞUbat lı gUnU Mersin l!llr'a 
ası mubaJifctı lun adını ~ apılmn 

acaktır 

iLAN 
5 Şubat salı Ayvalık sUr-at postası 

muhılifeti havadan yapılmaı acaktır. 

ADLER 
YAZI MAKINASI 

(ADLER) ın ufki hurufat 
tipi imtiazi munhasiren AD· 
LER yazı maki nasına mah
sus bir hu.susiyettir. 

Arzu bulıınduğu kadarçok 
kopyalar çıkarılabilir. İlel-
ebet dayanır. • 
İlk yazı makinası, 1898 

senesinde ADLER fabrikaqı 
tarafından imal olunmuştur. 
Biltün dünyada 360000 ma· 
kina satılmıştır. Türkiye 
vekili umumiliği: lstanhuJ, 
Galata voy an No 7-
10. Po tn kutusu, Galata 447 

Anadolu vilayatı için eyi 
acentahklar ve seyyar me
murlar araıJı •or. 

Doktor A. Kut.iye} 
Ecktrik r.nakineleriyle belso~ku~ 

idrar darlığı. prostat, ademiktidar, ve 
belgMıekliği ve sertan, cilt ile fırengh i 
a ruız tedavı eder. Karaköyde Börekci 
fını:ıı sırasında. 34 

S ultan aiınıf't suJh bırınci hukuk msh· 
kemesindcn: Ha~ k Apkar an efendinin 

c.,;orluda ticarethanesındr sakin Şevket Ne· 
cati B. ale~ hine aç ı · ı 1ncak davasına dair 
goı d~ilen c lpr 
tıazaren mun 1 
li) eti nnln ı 1 ı 

karar la§ dırı 
olunan 11 r 
Uç buçukta ı 

de hakkında m 
cağı i!An ol1U1ur. 

f stanbul icra daıresınd n: Be) oğlunda 
Tak~imde Akarca sokağında 5 numo-

nılı hanede mul ime F..rdoksiya binti kri~e 

1adam F.:ıvzar bınti Kapreliıı ale) hinize 

be inci lıukuk mııhkemesinden istihsal ve 

d irenizc. tm di c~ ]ediği ilü.nda müddei) c· 

ııiıı mutasarrıf olup vefatına kadar bes· 

.emek şartile nıınumza ferag eıledigi Sa· 
matyada KocaMustapaşa mahallesinde Kir

kor kalfa sokağında kiin 'o 27 bir bap 
hsnenin arta ria)et edilmeme i hnsebile 

'ııki ak tın feshile tapo ka) dının muddeie 

namına tashihi ile beraber nıas~ifin da· 

nı tar fınıı.a tahmili takarrıir etmi~ \e 

hu bapta tıır&fmıı.a tebligi muktezi ihbar· 

u ıne halen ikamet~:ıhınızm mechuliyeti 

dolayi i) 1 ilanen tebligine karar verilmi 

olmn~l:ı tarihi iliindnn itibaren bir ay 

1A1ıfmda H 628-15943 numanısiyla dairemi· 

1.e m nıcantlıı icranın 

b ıtirazı kanuni serd eylemcdiğiniz tak· 

tirde hukmUn yabınızda icrn kılınaca ı 

mıılumuııuz bulunmak \e ıhbıımam t 

.ı i makamına kaıaı olmak Uzre ilj:n 

ohmı:r. 

- ~ - - -~· .Y- .. _ . .. . . ..,.. - . . -
·" . . 

Bıçake Çatal, .k~\k ''C iaİre iO&a 
'"'j ' • - • " - • ., . • ~..- - -.._-- ~-- - r ..... -~ - '• :-' • " ı 

takııııl«rınızı tıu alırk ~ kattı'yen HARIK! HARIK! 
iyahlanııuı1 nn 'e güm üs takımları 

yerine )< im olan " mC§hur Cilıan iiuıül hir . öllı~e.ti haiz 
( LAIU"EJ .. D LP AKA) warkasıa· 
d~n ba~ka marka verwcmelcrine 
dıJikat ediniz, 

KI..AIU'ELD-ALP AKA markasını isteyiniz. 
ıçın yegline <lipoziterJcri: J. ~pringer ve Anıon 

MINIMAX 
I~tanhul Hasırcılnrda fodina han o. 2-4 

1( · ralık_ mağ 
BU AFETE 

İtfayi barik 
KARŞI sizi 

aleti 
TEMİN EDECEK 

1ürkiye için acenta ve Jepoıiterleri 

BOURLA BiRADERLER VE ŞUREKA~ 
Va f akarlar nıüdCrlüğuı den : 
Bahçe kapıda dörduncU \akıf han tahtında 3 No mağaza 
Bahçe kapıda dorduncu \akıf ban tahtında 8-1 No mağaza 
&hçe 1 apıda dordıincil \"akıf harı tahtında lS.16 No majfaza 

.. Balada muharrer ıruığazala.r kiraya vcrileccğiııdcn klinumısııninin )İrıni d ördUncu 
gunundcıı ~ub:ıtı~ on altıncı çum rtcsi gUnU saııt on dört buçuğa kadar mil1..Byedeyc 
konulmuştur talıplenn ycvm ve snatı mezkilre kadar şartnamenin suretini almak ,.e 
te~ınatı mU\akkate ita ederek muza)edeye ~tiruk etmek üzere Istanbul evkaf mUdUri· 
\ etınde \akıf akarlar mıidUrltti'!ıine mur::ıcruıtlıın illin olunur. 

Vakıf akarlar ınüdürlüğunden : 

l(iralık~ mai!aza ve 
te ef on mahalli 

. . Bııh e kapıda dördUnc-U Yaktf han tahtında Komerçiyala ltal)ana bankaeının 
ıstıcarında o!a~ 7 No. mağaza. Bnhçe kapıda dordl.lııcU vaı..ıf han tahtında Kredi Liyouc 
bankasıuın ıstıcarında olan 6-2 "e 6-4 No. telefon mahal i baladıı muharrer emlak kira' a 
verileceğinden kAnunusaninin yirmi dördUncU gUnUnden ıubatın on altıncı Cumartesi 
gUnU saat OD dört buçuğa kadar mUza~·edeJ e konulmuştu. Taliplerin yevm ve saatı 
mezkO~ _kadar şıırtnamenin suretini almak 'e teminatı muvakkate ita ederek müıa3e· 
de~ e ı§ti.rük etmek Uzre Istanbul vaktf mudurı) e inde vakıf akarlar mUdılrlügUne 
mUracaatlan liln olunur. 

->-

~'Aspirin,, i 
ıROmpl'Ulllr baltnde istimal 

en sade ve basit bir usul 
'dur . Her k.omprimenilı vezni 

ıam O, l> gram olıır&k teabu edil· 

~tiı 

gayet kolaydır , Bir 
bardak su içuıe atihnca 

hemen eı'lr ~ Bir tara· 
flnda Aspirin, dlger 
tarallnda ,,.,_, ••· 
Hblnl bavl olmaıaa· 
lart r•ddedlnlz- .. 

Hauki Mwtafa ağa 

kapuaunda çiçek p:ı1..ırı ca 

tahtında 18 numaralı dukk 

müddetle muza~ ede~ e çıka 

929 cumartesi güntı ihaıes· 

rer bulunmu~ oldul,~dan i 
rın Be) a.zıtta Parmak ka 

mık be3 e ve yn e'ltkafı m 

tine mUracaat C} lemeJeri il 

T icaret mlidiriycti 
Nakliyat Sigorta m 

eylcnıek 30 te§rinisani 3 
abkimıon tevfikan tescil 

umumi mütarekesini uı 

muamelesini ikmal etmed 

çekilen ecnebi sigorta §İrke 

tabüyetini haiz (Doyçe 

ıirketi) Bu kere mUracaa 

muamelAtınm tasfıyesine 

ve tasfı3 e memurluguna 

Galatada Cabay hanında 
NEZLE - ÖKSlJRÜK 

BRO ŞİT BUGAZ r EZLESİ 
İçin hakiki 

GUDRON GÜYO 
İçiniz, Bütün müstahzeratı üzerinde me· 

nekşe, ye§il ve kırmızı renkli etiketlerin· 
de F RERE Ticarethanesinin Paris Jakop 

('ılıliill~liiiili~iiiiiiiiiiiiiii• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiii:iiiiiiili;.,.miiillmıı--.... ~iliiiiiiiaiiilii--•J ;;~~ :: T:~d'~:sa:n enız m .. ayaat omisyonun an e)lemiı ve kiyfiyet bit 

görillmuı olmak.la mezkQ.r 

bulunanların mumaileyh 

sokak No 19 adresi yazılıdır. 

V ak~ıf akarlar müdür· 
luğlınden: 

Bahçe kapuda d3rdUncü vakıf ban dahilinde ceza depo u olan 4 cedit numaralı 
nuığza Hanııı asma katında 8-1 numaralı pencere iz oda 

Balida mulınrrrr emliin.. kira\-& verilecegınd n Kiirıunu <;aninin OD sekizinci gUnUnden 
şubatın okuzuncu c-umartesi gWıUne kadar rnilzavedeye konu!muştur talipler yevmi 
mezkOruıı saııt on dort lıuçujlunn kadar §!lrtnıımenin !lı·:-etiı... a!ınak ve teminat 
muvak.kate ita ediJt .. ·ek. muı.ayc:deyc ~tirak etmeK Uz.re lsta:.Lıul evkaf müdüriyetinde 
vakıf akarlar mudurlUgl! f"!l!racaathn ilin olunur. 

ispirto vo ispirtolu içkiler umumi müdürllığunden: 

126,000 Af)E1., EVRAI(I 
1ATBUA T BI 

6 Şubat 929 cumartesi saat 11 de ihale edilmek Uzre kapal zarf usulil 
münakasaya konmu:;ıtur. Taliplerin mubnyaat komisyonu kitabetine müracaat 
C) lemeleri. 

Güzellik veya çirkinlik mevzuu bahis • 
ıse: 

~, " r", -
,· 

Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev mii tahza
ratını Jrnllanmmaak büyük bir ihmaldir. Cüzell.iğin temin 

he ası herke in istimal ettiği Pertev müstehzarat 
ile nıümlcündür. Çuıılcü: Krem Pertev, Pertev .tuvalet pod 
rası, Pertev hirynııtini, Pertev l\olonya suları, Pertev diş 
macunu, PcrtcY tırnak ciliisı ve saire i en müterakki mem
leketlerde hile henüz yapılmıyan peli nefis tuvalet e,yası· 
dırlar. 

peynir ve nıeyva ihı:acı: 

68000 Metre br<ınz telgıraf teli 
112 Adet demir potrel 
112 > köıebent 
200 • Civata muomun 
210 • rmcan için aap\ama VO IOmUD 

4.5 • porselen fincan . 
Deniz kuvvetleri ihtiyacıiçin balada yazılı mlaımeeden telgıraftele talıpı ıuhw 

taıedili ve demir potreller Te saireye teklif edilen fil atlar ğali görülm\i~ olduğundan 
6eŞubat tarihine mtısadif çarpmba saat ı' ve 15 te tekrar mUnakatuı icra edilr~eğinden 
asına talip olanların yevm ve vai.t meık.Q.rde kaaımpapda deniz mubayait lı.omt9yoauoa 
mıımcaitlan. 

G ata ithalat gümrüğü müdiriyetinden: 
·t kilo Cins eşya 

4- kap müstamel eşyayi ı.atiye 
sandık 10 Prin~ kol dtığmesi 

l 215 adc keçe erkek §al k.a11 
7 • kap 972 
l sandık 20 kilo kesme cam ctya 

4ı 324 adet ppka 
1 kap 453 ha r kadın vapka!lı 

l &andık 200 gGmlı~ ınaadenden örm~ çanta 

1 ba,·ul 54 k mllst mel eıı) a) ı uıt 

10 ÇU\:&l 900 . kırmttı toı b ber 
ro sandık. 480 adi demir çivi 
1 36 d em r a" ni 
a bııl a uk n ensurat 
l dk 25 
1 31 kilo 1 

21 sandı!lce 19 makıne z o uncolıi. 

l 5 • pamuk eldiven 
4 sandık sos ipekli puuıuklu meueu~ 

12 1 00 tebeşir 

302 kilo poctal muhtelif c~ya 

.384 
Galata ithal/ıt ttımriif!il Uç numaralı ınbarı~ la rıhtım un antrepoııur.da ~evcutda 

olup bıll sahip bukmUnU ıkt·aap eden bal!da cins ve miktarı muharrer 384 kalem 
C§ı ayı tücc:ıriye ne· ahiren paket gUmrUğünden mUde-.-ver koli postal muhte'i atlan 
e~)'lll ı mUtenevvianın kısmen bozulmak ve antrepoda urun müddetle kalmalan do'a) ı· 
sıyla pa !anmak 'c ~UrUmek tehlikesine binaen gümrük kanununun 43 ve 93 Uncu 
maddeleri mucibince 10 • 2. 1929 tarihine mUsadü ptzar ve anı müteakip pe11embe ve 
Salı günleri un anbartyla gümrük aatıı anbarında saat on dörtte mUza) edei aleniye ile 
satılacağı ilin olunur. · 

Istanbul ithalat gümrüğü müd ü.riyetinden: 
lstanbul tiluıllit gUmrUğil dairesindeki he) 'eti teftişiye oda11 zeminine dötenecek 

A markalı 22 metre murııbbaı maa muknv'ia muşa ınanın ferıi ile Uç adet hezaren 
sandalya ve iki adet kağıt sepeti ve Uç adet pa pae mUzavede ve mUnakaM kanununuh 
18 inci madde i mucibince pazarlıkla mubayaa \e imal ettirilecelinden talip olanların 
olb:ıptaki §artname ini görmek yevmi münakasa tayin edilen 6-2-9'29 tarihine mUsadif 
çarganba gUnU ı;aat on dört de mUdUriyetdeki komisyona mUracaatla.tı. 

Vilayet daimi encuıneninden: 
Be§iktaşta Sinanpa a mektebi binası icar mUzayede mUddeti 10 Şubat 929 pazar 

gUnU saat onbire kadar temdit edilmiçtir. taliplerin encümene müracaatları. 

Türkiye cumhuriyeti Tütün inhisarı baş müdiriyetinden 
Yannda hııvn fırtmah olur ve TtitüncU dUkklinları kap:ılı bulunursa mUracat edecek. 

t 

ehaliye depolannızdıın perekende sureti e mamulat verilmesi memurlara tebliğ edilmiştir. 

Hilaliahmer lstanhiıl merkezinden: 
Cemiyetimizin malı olup Balatta kesme kayada Hammami mahalleainde 829 artın 

arsada k4in 65,71,65,73 atik ve cedit numaralı iki kıt'a hanenin mUzayedesi netieesiı de ,j 
fıat 112 gHrillmui olduğundan Şubatın 21rinci perıenbe günU merkeıimizde tekrar mUza· 
yedeve devam Qlunaca~ı illiu olunur. • 

. ı .tanbul Ticarat oda8:1ndan_ . . . . . lstanhul Ticareti Bahriye müdiriyet·inden: 
Rusyıı~ a ıhrac edılmek uzre oda mıntıkd ına dahil otuz bır hın kilo peynır lle . 

altı bin kilo kuru rneyva tahsis edilmif olduğundan sev.kine talip olanlaı:ıo ŞW:ıatın Kara deni:: Bqaaı haricilıc.iek.i Fener dwmmın mnk.iüıd.eıı 1'.optuıu hbr;ifGU 
= beaiııci ıunu uta=rıa k&cUr muraouıl&n ilk olwıu:. ilıa olmr.ı!'. 

efendiye ve icabında bta 

ticaret mli.diriyetine 

l!n olunur. 

Makarnası Amerik 
birinci irmiğinde 
mıştır. Bıitlin .A 

makarnaların 

müraccahtır 

Bir daf a tecriibe h 
1 ııllanma/; için 

Her y<'rde ara, ı 

' i~letme T. 

H e i kadınlar 
Cilt ve Firengi Hek 

CevatKe 
Türbe de Eski Bil 
binası. Tel: lstam 

Aho 
Abone ücreti 

Oç aylık . 

Dahil: 
Altı mlık. 

5 9 
Hariçiçin: 9 l<) 
Adres tebdili için 15 kı 

elmclı. 

Ilan ücretl 
Tek sUtund:ı 

Altıncı sa' fada 
Be§inci 
Dorduncti • 
UçüncU 
ikinci 

sııntir 

l 
12 
2( 

Banka 'e mUess satı ;\!o 
hussust tarifeye tabidir. T 
liriyetinio girketlerin te c 
aki ilanlarıyla katibi adil 
onim ıirk.etler illinlan, e. 

kuruatur. Devair ve muew 
ilinlan, Tnrk mektepleri ı 

ntcıire illnlan santimi ııir 

Mi.clu.ril mea'w: BVBBAı 


