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• Bugün Hilaliah.mer gu 
ar kesildi 

Yollar açıldı 
Dört cthıd-;----

tın ede enberi gecdi, gundiizllı 
kat rk hUtUn lstanbulu alt list 

'•- ırtlnası dun sabahtan ıtıba· 
""lll:ltni} 
~atlı e sUktuı bulnıu:.Lur. 
ba, be~ aldı~ımıı malfunata 
\'~ u Ct1n de gUıal gidecektir. 

Ş nıalO.mıta inanılıraa ha gUn 
:'ld.n etecek.tir. Fak.at kar 

l'tilk. ti.aıali yoktur. Buna moka· 
~OJi ra adatı havaiye iıtasyonu 

bu gUa fiddetli bir batı 
-~"'orfto"-" çıkti •catıaı allkadar makamlara 

t r. 

~ Tenrier - lstanbul 
bttttıa mtııı.akat peydeı·pey 

D laal<tmat &öaderme&e baı· 
r.:.. tla ıelen ilk telıraf maatte· 
--~.. cıvu köylerde bir çok 
' ~ oldu~u &ôatermekte· 

Dtın karlaı~ biı· az temizlendi ve caddeler kısmen açıldı 
==::ms--~ ~ --=-"= .. - ~ ::r·r-==--=:;:s:s:;ıı=c:==-:-ıc=:o=-===--===--=::ac==s::~--====--===-=-===--=-

'f ~ dtbt yapıl• talu.rriyatta 
~adar altından doamUf dört 
' bnıttır. Bundan başka Mal· Semavi Emanet 
~•annda bir aaker yeııe 

r.,.:._;- bWunmu~tnr . Kar fırtınası yüzünden şehri- I 
~el. donarak ölenlerden bi· mizin umumi hayatında hasıl olan 
. .\ ~~llimlerindesı Ismail efen· teşevvuş dolayisiyle gazeteler Şe

•oqııten tipiye tutulmut ve hremanetine mütemadiyen acı 
flıtıl'lrak karların arasında kal· aerziniflerde bulunup duruyor. 
~ Fakat fırtınanın dinmesile artı: 

' iL ~ Arte iıminde Wr kadın· et, ekmek, su, sebıe buhranına 
~ve Hacı namını taş1yan nehayet bulmuş aaıarile bakıla· 

""'-... • /lna ile oiul koaııuya bilir. 
&'"-"-'• ltpvunlarını a~ıla ~:-~: 1.. • ..ız,,.J1İtl derdini şu vo-
Olıınutıaroır. llar • K 
~ - DiAer taraftan 1 tJ;ayuı ar yıimlan q-

lll Ulea kurt ıtirüleri içi.o jan· kil ediyor: 
~~eri çıkarılmıı ve bir - Bu karlar ne olacak? Küç-
~ ölduttıJmUıtlir. Ok birer kürekle bu beyaı dağ 
IÖ?\1'-civarında yenid~n bir kaç silsilelerini eşeleyen üç amele mi 
~~QQ~tUr. ortalığı temizleyecek? Hani şeh
.ıı.~ .laaUyette- Şehremaneti remini çoktan hazırlıjını yapmış· 

c.J1 lltnıeainden bilistifade dlln b 1 Hazırlık bu mu ? Türbedeki 
~leri temizletmekle. yolları binanın muhterem sakinlerini ne

. leht h~ınalı bir faaliyete geç· ye boş yere rahatsız ediyoruz ? 
~ tlnuıi Muhittin bey ayak.la· Bizim merciimiz yer ilstünde de-

~>'etit bir pa.ntalon, batında kat- ğildir,bir ıemavi makamdır. Siy
' b· '-oil e mt1d\1rt1 ile beraber ah fırtına bulutlarından yapılmıt 

-.ıı._ ~tit11n caddeleri gezerek mutantan bir saray içinde yene bu
. · ttı.uııenıe ameliyeıiae nezaret lutlardan biçilmiş san,kırmızı,yeşil, 
~ yubklara dayanmıt milstetiya· 

rı~.!~Jf:c hususta itfairc mott>rle bmw bekleyen semavi şehremi-

HILALIAmfER GUNU ! 

Bugün lıeyetler şehrin he 
yerinde Bililiahmere aza 

kaydedeceklerdir • 
Vatandaş, vazif e1ıi yap! 

~ de edilmi~tir. · ninin iami güneştir. 
~ :; yardmıı - Hillliah· Havaya bahıp dua edelim: Hilulalunerin Fakir çocuklnra yardımı 

.._ Ilı:, tıtdaa fukara) a teniat GUneş odosa emir buyursun. ışı· 
"'il lı. BugUn Hilaliahmer günüdür. Şeb· hnnım efendiden mürekkep heyet· 

lira Ulutta arfedilmek. tııre aynJan ~ ıOpUrgelerini • harekete ge: rimiziıı bir k.aç kibar hanım efeodile~i. ler sabahtan gec~ y~rı.sına kadar de· 
~ubeler tarafından mUracaat tirsin ve türbedeki şehremaneti heyetler halınde Istanbulun muhtelif vaın 4'tmek uzre bütün içtima mahalle-

~y...: L~ Verilcektir. ile bizi de bu beladan kurtarsın. yerlerine dağılarak halkın Hilaliahme· !erin , "d k b Jk H"ı-r hm e 
..,,. ucl d. re aza kavcfeclilnıelerine çalışacaklar. e. gı er.e .a ın 1 a 1 a er 
da,. e ıyc tarafından yene fu· Ah H • " k d dil l cak.1 d ''ttl-~~h\lılak. lizrc yeniden 10,000 met aşım Bu mUnas~betlt.' Hililiahmer §Ubelerin· aza ~y e mesın~ ça ışa ar ır. 

~ .... ~ır de merasım '.'llpılacak, nutuklar irat Sıııaıoal. ara, tıyatıolara ha. tta. gece 
;__~- · Sa Hamiş - Dün bir Sıhhi ~ropa· edilecektir. barlara gıdecek olau heyetlerımız hal· 

Yewiİk· r\: demir yolları idare!! ğanda kitabından halısetmişti1dltiha- Hilaliahmer reisi Ali pap dltn kı ınu~ve!'ete davet edeceklerdir. . . 
t~tır ö~e kadar tren iıletme~e sa meydan vermemek lizre mevzuu bir muharririmize şu izahatı vcrmi§tir. Hılilıahll!cre. aıa ka_,rdolmak ıçı~ 

... bari.-Anadola hattında d:ı Pen· ha.his kitabın lngilizcedcn Fransızca· Dti h . d ed b. prt sadece bır lıra duhuliye vermek· 
"~~ yolunun açıiabileceği ~ a tercüme edilmiş vahi n~ihatlerle oyanın er yerm e sen e ır ten ibarettir 
"il~~. bmit ile Haydarpaıa dolu, ol-unmağa değmez hır eser ol· defa Salibiahmer gUnti yapılır. Biıde Bu gUn · valnız Jstanbulda değil, 
~,U. Edirne ua1ındaki }ollar du~nu ve mutalaalanmızın. fel efi bu usulu memleketimizde tatbık etme- bittabi bUtttn • tUrkive hudutlan dahi· 

li~~tir malıi)ette dulun buğunu tasnh ede· ğP karar \erdil\. Bu gUn bir erkek iki linde Hilaliahmer gÜntt yapılacaknr. 
·~~. posta . treolori ~cforlere lim. A .. H 

~ ~~e Yapuı·lar - Peyderpey ADLiYEDE BAZI 
~ d' ttan anlaıııldlğınn naz.ıran 
llı.~ C:lli~i mUdetcl! daha !ıi TEBEDDULLER 
1lc:ıiaıı •ebebiyet venni§tir. 

·~ ~!:'1n llllk.tan 10 u geçmi~tir, 1 c R A E D 1 L D 1 r ~lı.ı:ıa. b başka camiler.de de bazı . 
d~da gelauıtir. P.11'!11!!~"""'!!!!!!~-... ~ 

h 'l'o~ denizde bulunan Rus 
lsl:ınbul ad1;yes· 

iıırlı: 1 azı mlı him 

teL··dduller olmu· 
tur. Eze mleikinci 

fıu uk mrıhl\eme.c:i 
ilgn t'Ôilıniş \ e ye· 

e uO i i a ınaa~lı 

lltttı~L ott.ı?tn p \"apuru lııte cİ\ıırında 
~ti.an ;§tur. Bu kaza csııasındn 
~tt111'nrrı 1\ıa:İ§i muhtelif muhnl:crin· 
Ilı' i uturd ~ı.r. Yalnız \ npur ba -· 

ltı ( ~ )<ı~t Uğu için teknesinde hiç 
ıı_li ~-rrıp<.-rpııt. Vapurun kurtarıl nııı <.ı 
Ilı' • i ~Ya ~lltıo ) tııhlil>lre gemi i 
kt r . cl11ıı ~bnittir. Yaralanşn 8 Ruı 

• ' lır. 1t1"'ııı rrı n~alt limanına ıncmup 
ı, u .,,... Otorı~· l 1· • "I 

ı ~ .. At" ~·uhla " e ıınanımıza getırı • 
1 .1 ht.j .~ sa~abıı sihlıi)e ruUduru 

l l( 1 '«tafu da - ı-ı a lah 1 ıı muııJ ene ı."Ul l 

l\ lııe ine nnkledilın.i§ er· 
d .. . 

·~ tabı· . . . . 1 1111 esm~ aıt fennın 
'l' hl . ~dd .. t ınden demirlerini 
U(J ~e umumi mıldUr\1 

r<flincıi sayf.ı.m.•.zda} 

..,ir reis, 50 şer 
lira maaşlı ihi az· 
adan mlırekkep ye-
ni bir hukuk nıah· 
keme3i ikame ed· 
ilmiş·tir. ~ır ceza 

Sabri Be rei~i Sabri beytem· 
mahkeme•ine, ı , ı<'ı hulrnk reisi Ragıp 
bev Samsun ~ır ceza riyasetine, lstan· 
buİ sulh ceza hakimi llhami bey Si· 
nop mahkemei aslıyc azalıgına 
edilmişlerdir. 

''ıaurentic,, bugün geliyor! 

j 

' 

da 

CEMAL HUSNU 
BE D 

Bıtıı ra!lardaıı 

M. Holştat 

BiR 
. ERDi. 
1 ubadele bat 

muralıhuımız ee. 
mal Hüsnü bey 
diin üyJeyinSerkel 
doryanda, M • M. 
komisyonu bitaraf 
azaları .erefiue b
ir 1.i yaf et vermiştir. 
Bu zi) afett~ bita· 
raf azalardan M • · 
Hol tat M. Rivas 
\ ikuna, .komi.yon 
nınumi kitibi M . 
""İmon. murahbas

Jarımızdı111 Nehil, mü, nir liıhat.. 
he)ctituiz bat;'kutibi Mub.Jim Osmaıı. 
be lerlc Yunan baş murahhası M • 
Divamandoplo ve diger murahha-
lardaıı M. J."'okas 1. Maınapolo ha 
zır hulnnmuşlardır • 

Ziyafet pek amimi bir u.reıt" 
devam etmiştir. 

Ccwul B Usnü be'. ,·arın Ank 
• J 

araya hareket edecektir. 

Vasıf Bey bugün 
geliyor 

Maarif V @kaletine ıavjııi takar· 
rür edan salulc motkova s~firi \ asıf 
beyin. bugün Lenın vapunyle ~ehri· 
mize gelmesi IW"klt>nmektPdir. 

28 Şubatta 
Perapalas salon· 

larında 
Matbuat cemiyeti 
hususi aile balosu ............ ....... 

Matbuat balosu kotiyonları 

Türk lathuat cemiyetinden : 
Bazı müeBSesat ve fabrikalarca 

1 Matbuat balosunda tevzi edilmek 
üzre (l'önd rilnıcsi nrzu e dilen kotiyou 

!:' 

ye snirenin nih yet ,..ub:.ltm yirminci 
g nüne kadar Ca~al ğlu da Matbuat 
ceuıİ)eti nıcrkrzine ıc hm (·dilme 
akısi taktirde kabul erl ilmt'.ecet!ı 
heyan olunur. 

Ramazan! 
~ 11 Şnllat 
lstauhu l müf tıliğinden: 
Şubatın on birinci Pazar 

tesi giinü Rnmazanı erif' 
"ptidn 1 oldu[!u H"n olunur 

r 
J\erde 

I 

.d . ? 
l ı. 



zumı agırtmışlar! 

Tatavla hır m 
b değil, k'' fır l 
cız bu yunan § hr i 
topra~ı azız ol n T 
ruhu olanca atie i il 
biı ateı; gibi ak1 
mahall at ~ lm 

Mt-1 keı ı 
hacı bııbnl 

1l 

~ti. 
anı: Trttavla ., h · ı:-

·. or daki palik r) al r li.ı u 1 11-

dan bir az fazl kıtır atarlar. F k'· 
d n beri Bahiwi aleybint'. Atına 
1 hin havad.i l u}du at. Ilı n 
1 tavlanın tar" "nJc l u 
l. mı bi1iyo..r m Yal ut hatırh)o 
r 

(İKDAM) m edebi: romanı : 16 

-Doğru 
var ki.. pirl 
hir içi u.· T 
bey daha dün b 

Periban gibi b· .. 
tesadüf olunur. O :ı 
o k2dar güz ı ki .. 

rf t mamen 1 k yt mınldn
rtaı: 

. 
ı,.o fada gecilı.nıi tır 

ı ılı Liı w d~I ile z \ uıkiir 1 ı 
ıtırnf tti J -kin t mir Lıedeli \eril· 
r dı. Rmaena]P\ lı riı1 i .ıdak. ı 
uıın l rı r un la za\..llhları dt ğil 
} dı mıh on afet7. de tCırktur ... 

e e\ k herze Pkil ve kepa· 
tb at. . F' k t b n zanı PdİYO· 

rur r. 
ı~e h ka ı. z. ) uu 

nıı ına dahil olmak uzre ~k1en 
turk kalmak iı:; naı\m a dol unur. 

tın 1 

Borsa 

'·Ekfteron \ima,, bu heıc)an· 
ları }u.ımıakla \atavlalı t<>prak· 
da l ırmuzı plerimlc iki 'e\ a 
f zl..ı p c; port ta:tı} an ser enlere t• 

b nz ·yor. 
'• "" r at 

- Onu ôy yem d m hanım 
fend'. 

- \a !.. Demek ok dar mü
h"m bir r.ır. 

- Evet. 
- O halde ben c · "rar etmi· 

E a en Nermin artık be 

şeyi biliyor-
u o h de Nerm·nin şimdi 

n d o dugunu z hızım. 
- Tabiı. 

- Demek onun ne olduğun
dan malO. atınız var. 

- Evet. 
irfan, ecl h nım il ·yar 

Arif beyin manidar bir nazar 
te ti ettiklerini gördU, aynı 

a her · · · in e y · .. er· d 
m un b"r tebes · m bel"rdiğini 
f r ett . An amam 1 g idi. 

Neci"' hanım artık g·tmek için 
m .. saade istemışti. 

lrf n: 
- N çin gidiyo nuz, ded . 

Mad mki bey efendi ile çok a-

iki izi 
r iz d 

i t r l rsınız. 
Arif beyin bana niçin müraca

at etf ğini zannederim siz de biJi .. 
yor unuz. B" le olduğu l:ıfilde bi
zi bır •ıp gıtmenizde muhim bir 
sebep gorem'yonım. 

- H kkınız 
Ar f b y fend n si1 n 'n m 
rnc:4nt ttiğ"n vak,foı.ı, Hntı:a 

hut~c~i 
29 lıııtcl'Sın 

daha doğrusunu söylemek lazım
sa kendisini size milracaata sev
ked n benim. Böyİe olrn a b -
raber bazı meseleler vardır ki 
erkekler arasmda erkekce- görü-
meyi icap etfrir, Ara yerd bir 
kadının m vcu 'yeti iki taraftan 
b. · i bazen sık r. 

bu d"" · e ile s·z· yalınız 
hı k cağım. Ço meraWı ve ba-

l rı un serküz eri i e al"'ka- · 
ar olmağı sevdiğimi bilen Ar"f 

b y, bana m z keren'z n netic ı 
h kkmda malumat vermegi vade
tmi tir. 

N el ı hamın atelyeden çıkar
ben l fun d berayı ne7 et mi -
firini te~yi etti. 

Kapının öUnde '> e tam aynla

cnkla ı da Necla hanımın ir
fanın uJağına eğil rek: 

- Hakkınız a.ı- ıs lrfnn bey,. 
ded·. 

gibi f d"m. 

-Nc;rmın suğl m bir ay k ka-

yorum. 
hak ııd o 
sizeden de t 
ha rl dık. 

Ir n b" 
gın kaldı B kadının söyl mı 

olduğu son sözler kulağı da uğu· 
ltulu 1 r pıyordu. 

- Nerm·Lı ·ç te ağlam 

abı değilmi . 
Bu sö'rtl Byl tın 



J' r 1 •J •oı 
. . ~ 

'chaı11 t yok! 
Mu lıarriri: KıfiUALETTIN 

iJliyet ark şımızıfi İlk sayfa

v at npe. rveri sında, lstanbulu alttı t eden kııa on 

tar 

e 
l\.a . Berlin, 5 [A.A] 

h r?sıden gelen bir telgrafa nazaren Kaıı-
ıd liri!'. ile Gazne ara ında im idat eden ınınta
U.h .nıanuliahın titraf arlan ile Ali Ahmetin 
lQ lll'ıpleri arasında şiddetli bir nıuhareh 
h~tuı·. Ier iki t ·afın zay ıatı mühimdir. 
·~ ullahın ngiliz sefirinden kendisine para 

1~ "'h~trn in" ve icabında ulla mak üzre em 
l ır ta} ar amade huluııd rmasıııı ı·· ca et· 

~ 0 duğu öyleınııe1-tedir. 
Jı .~ver, 5 [ A.A[ 
'tı0Yfer ajansı bildiriyor) KCb "ldeki irıgUiz sefare· 
fQdlı'll.8usı imti) a,.,larda11 ve yalı ut 1111taf iyetten 
·. il~ etmekte oldue,una dair olaıı 1ıabeı- esassız 
llllQıt bir ec11ebf <le ·let §imdiye kadar ne Ha· 
~8i lı~ rıe de salta at iddiasında bulıınan lıe 

bır §alısı taııımattn§tır. 

·o 

tifasını 

* • 11 e e ,,, ma u 

u 11acaa 
• al gerı 

A 

rek 
• 

a~ ır ca 

HER 
I(AR IA 

aha 

t · e · 

INGILTERE iLE 
MISIR 

Al\1LAŞ YORLAR 
Kahire, 5 [A.A] 

:\Iıcıır ilP lngiltere nra ındn muiil
lnk l nlunan mali mcs"eleler hakl,n· 
da Ingiliz hru-Jnc=i mümecı iliyle Mı· 
sır maliye nazın aro--ındn cereyan 
etmekte olan müzakereler hitama 
ermiş Ye bir itiliif akdolıııının~tur. 
Ilu sahalı ı:mlı çek.ilnıil!i olan hu itilaf· 
name yarın knbineyc. teydi edilecek· 

Ingiltererle işsizleı· 
.Loııdra, 5 (A.A] 

lngilterede kanunusaninin 28 ine 
kadar ka) dedilmiş olan işsizlerin 
yekunu geçen haftadakine nispeten 
31,520 noksanla Yf! geçen senenin 
aynı df'vrcsine na71ıran 225.159 fazla 

I ile 1,394,100 e baliğ olmuştur. 

Mahvo]an bir gemi 
JA>ndra, 5 [A.A] 

Brem<' \ c Hambourg Jimanlnrına 
uğrumak üzre Hou ton dan hareket 
etmiş olan bir lngiliz ylik vapurn 
"Cornuuaillcs,, açıklarıııdn Eddiı:ton 
fenerinin ya1onındn ke if bir sic; do· 
layisiyle meçhul bir g<"mi) e çarpı;nış· 
nr. Milli} eti heni.iz anltışılmaıfn ofan 
hu gemiı.in mUrettebatiyle .. e l1amu· 
lesiyle birlikte hatmı~ olmasından 
korl"lllmaktadır. 

Alman' ada bir i::;tifa 
Berlin, ;; (A.A] 

H(>iehstaır ınnl.ez fırkıM hizbi 
'on Gu<'rnr,J ııı h uk1111ıı"t 1. • H O· 
nmıdan •. Pl..ilııH'"İuc knrar \ <'rmictir. 

Bt>r/in • .J [ 4.. A] 
Ueiclıstag merkez Jır/;ası Von 

Guerard ın istifasını ~ar§anba giJnü· 
nP. tch. • c>tnu> e J mo'r l'Prmi~ıir. 8e

bebi başvekilın demrr.' olları ,tarifesi· 
nin yüzde 30 11isp<tinde te::vidi için 
son bir tes ·. te lmlunmasma nıe) • 
dan ı,:anwhtır. 

•• o e ra 
-38-

Fraq§C d'Espre, bütün türkl
üğün bir tim~nli şehameti gibi 
dim dik duran Nazifin bu pür vo
kar ve cilretkar sözleri karşısın· 
da mebhut kaldı. 

içinden Süleyman Nazife hak 
veriyordu. Hata. vermişti. Fakat 
bunu açıktan açığa itirafa askeri 
gururu mani oluyordu. 

- Siz.. dedi. Hakikaten mut• 
hiş bir adam_ınız. 

- Ben sadece Türk milletinin 
bir ferdiyim. 

- Bu kadar yüksek his, tehlike 
karşısında istıhkan hayat derece
sine cesaret, vatani hisleri çok 
kuvvetli milletlerin içinde ve an
cak yüz binde bir bulunur. Sizi 
cidden tebrik ederim. 

- Yene yeni bir hataya düşü
yorsunuz. ceneral! Türk milleti 
içinde tehlikeye karşı istıhkarı 
hayat ederek ve kahı·amanlık gös
terenlerin mıktarı yüzbinde bir 
değil, yüz binde yilz bindir. 

Ne çabuk unuttunuz .. Çanak 
kale o kadar eski bir tarih değ
ildir. 

Franşe d'Espre muhavereyi 
uzattıkça kUçük dü~mekte oldu· 
ğunu hissetti. 

Ayağa b. 
Üstadın elini sıkarken ... 
- Ümit ed rim ki b rıştık .• 
dedi. Ve Sitleyman Nazif ya

nından çıktıktan sonra derhal 
Babaliye telefon etti. 

- SUleyman Nazif bey hakk-
. a tru:ıLat y pm:r;~c:ığız. Bu-

J..ondra. 5 [ \. !\.l I na mukabil siz de (Hadisat) ga
'·1\lanchC",. dt•nizi :ıltnıdaıı grç· 1 zetisini kapatınız. 

mC"k üzre in-a <>dil<'cek ti.mel i<'in dedi. Fransız ceneralı üstadı 
p;:rlcıııeuto =1za ... uıdnu ıuurekkc p ola· gördükten, onunla konuştuktan 
ral... tcş~kkül eden komili' projenin sonra şu kararı vermişti: 
ınuhtelıf safbnl.ırı lıakkımln talı! ikat B d ı· k l · al 
icrn · ı ··k ıı f 12 tal, k · - u a amın e ıne a emı ması .. ,,ı~ c 111 u <' C' ı omııo;yon b" . • • • 
intihap ı•tmi~tir. ızım ıçın felakettir. 

işte bu suretle Nazif kurtulm· 
An versten J, on go~~a ! uş ve Istanbula ayak bastığının 

An,ers, ::> (A.A] ikinci günü bir Türk vatanperve-
'fa) areci Thicffry Kongoya icra · • k dizil' • • deceğl ceyahatın ilk m rhaJesini nnın urşuna ~esım. emred;~ 

'l.._ • B rlin. [A .) ( 1 Ol ' ' ). r.t \.] 1 aıetıııek iizre hu sabnlı snnt 8.30 da Na polyon taslagı da ılk emnnı 
~ h l · _, nçınu tur, Tarnr<' lınrPkct <'tlPr eıınez geri almağa mecbur olmuştu. 

o~ g aı dan bildirili- ~lll\ a) ar gre' lllu{ ukut et mi-, . \(' lıar p oh11uı;; jcede Üstat hakikaten büyük bir 
~· 12 günlük bir ıııütareke Ut)areC'i ancak hafif ı:11rette Yaralan· tehlik d ku -tul b had" 
l ent . h b t • e en ı muş, u ıse 

4 
d..... n l örfczi t ına· u . a a inıza cclilıuiş · se- mı ı. _ de (Hadisat) ın tatili neşriyat ey· 

. lıltli ~nnıuşt~r. 30 mil ~ ·, \ u.ı . lir hP}.Ccan h ~ • 1928 dl' ~ a pı lan gemiler !emesi ile hitam bulmustu. 

h 
ğİ.nde hır bankiz çi- kum suı mektedır. Polıs 1 J~ondra. 5 (A.A] * * 

l \) h h li . d k Jo}dis Hegistcr in hir istatisti· Franşe d'Esprenin nezdinde 
~fltı~L sa ili ile her tü ,İü a a yı. _ağıtır ~<'n greyci- kınn göıe 192a P.ncsind~ ı)utiin dun •l ~alat . ler reı~ı hır Jala 1 t }8da <lf'nİZI' indirilmi,:ı olan {~emile· üstadın müdafaasını yapan Fran-
t tllak_ ıcrasıı a nıan · 1 nnş ır. ri~ ). iizde .30 si Iııgilteredf' iıı ,a erlll· ko paşa eski şurayı devlet azası-
.q 

0 
tadır. Buzun kalın- 15.000 liınan ve demir nıı,tır. ndan ve o esnada mütekait bulu-

Q\>v ~e:tccede dir ki f'll } oh aırı~le:-;i gre' ilan et- Ahnaı1 haı kasının karı nan çok namuslu Türk muhibbi 
~ etli. buzkıran ar· .ı. ·ıe miştir. an afi hunlaı·- . _Bertin. !l f .A_ l ihtiyar bir zattı. Vfütareke esna-

,, ı, J> sında bunun g'bi kcndisille şeref 
)._ c:ı Çlt aç dan bir çorru tekrar ı' ';td~ ... lrouk rn. lıı~aıJfar~. ıs~. mıl· "Qltltn nıa~a muvaffa b şe yar 61 mıl)on Eıafı temettu go ter· veren bir cok vakaları vardır. 

l§tıı-. başlamı:t r. mektedir. Evelki ıcmettil U9 milyar P.olis müdürü Mehmet Ali bey 
llo h - ı Gece mer z'i 110 j bin- di. ~ . . . " ise elyemı sirkecide Mitat paşa 

nı ayd k M. ...chacbt rlcwı.:;tııı kı: Bu hanında dava vekaleti eden eski 
a an§ıklık I ası taQlannnstır. Polis üç fevkaliide teınctmun seb~bi mcmıe-1 d 1 c .k' _ tı ~ ol k tin "kt" d' . tı' d k' f 1 k şurayı ev et azası ve am me 

~ kcttı B .. def J l .. e ı ı a ı vazıye n e ı enn ı ·tır. 1 b' b A kaı ıct kurL om a~. l [A Al a muarız ara lUCUlll Ilu fönıılık bnnkcıvi faiz ni pederini usu vatnnperver ir zattır. r· 
. ld~~htu old~n t'tmt l •• l' (• etnıi~tir. Bir ~.ol kiınRr )i"l l tutmrı" ~P<bnr llmt.kt~dir.ı kadaşları arasında giritli mehmet 

un r dnı :::r · hastane} C 1 , ldırılmJ:-oı e Hali. h:ı~ır<bki. i kı>nto ni petfnj Ali bey diye maruftur. 
• o> t• mıl edilcr<'ktır,, • Yazdığım va.kanın tafsilatını 

•rh d Bombay,:; [A.Al on polı ) aralal~d~ıı.Jılr. Va- J.ngilizlerin '1'.l..rovazörleri ise sağlığında üstat bizzat bana 
(' c nas nda atılan Zl) et tehlike ı ır )Ütün Londra, 5 (A.A] anlatmışb. Bir gün Babıalide cihan 

\.. l po· p~lisler silahlannn~]ardır. 192.3 sene ine ait bahri program· k~taph~esine g~di. Yanınd~. ~-
' r • C 1 ı 5 [A A] <la in.,a"ı derpi edilıııi olan onar hin kı dahiliye kalemı mahsus mudu-

O oın,..,o, · tonluk 5 krovnzfuıien birisinin inşası rlerinden Cavit bey namında bir 
1'ramvay kumpanya}- bitmiştir. "Lcmdon,, ismindeki bu zat ta vardı. 

'l . k krq~azfü bu günlerde Akdenizc ha· T b d 1 (T h' 
ta· arı ~ ~ \ cı eri yenı arga- r ket ed~k ve mirnl enıi i olarak a e ilmekte ~ an ati m 

§alıklar çıl .. arıİıışlardır. A· kutlanılacaktır. yılan hikayesi) isimli kitabının fo-

l l
. l · · d · rma tashihlerini benim yapmak· 

ilerd '\ mtı· ıa ı po ıs ı are~ıne taarr· Bir 1"1·11 liçP öldn lığımı ricadan sonr mUtareke es· 
kııtI i ea· 1 ı..tt; ek ateşe \ ~rmı~u.ı. Matlu1. o lA.AJ asıncfa tlat1ıgı te likeyi nakletti 

~~ rne I,;! r,ıde: İtfaiJ e otomobillein hin· Kralın annet<i kraliçe Chrıstine 
· vuvarı l il" }' l dun gece ailesiyle birlikte saraydaki 

.. rr • ıniş o an müse a po ıs er sinemadn gosterilen bir (:limi seyret· 
ın ) etişerek afe~ açmısiardır. tikten sonra dairesine nvdotinde bir 

ha· ınh 1. sze iım· \ r hır Sı.ıçuk saııt 
1 ç m tul \ardır. sonra ~c .. t etrm tir, 

- lst nbul allhnın i gaJ e:sn· 
md icktikleri · mufnı nlen y • 

zıp mek epl rde okutm zsak ve 
llu em aJsiz facıayı bir coklarını 

l 
dair, kocoman harflerle u ıaklıa 

1 seri vha vardı : z cen era "v iyett hiç bir velirunet 
und k yoktur! .... 

unuttut~uz ~b~ ttursa v:.· Bu seri~ hanın lhiıd• 
tadn ma('h eme)sın .. e top~lmu(~da ı·) korkunç haberler V rdı : 

f U 

r en ı anet curmu ı e ı am '· ı ıanbul ı h, •hhı"r 
h k ı alıd d 

. ti . . lfi ı ur ı.ı r 
cezası il mo unm ır. emış . ''azıyetındc .. 

Heyhat l.. Aradan neler geçti. :!l'Mrehnlerb i lcmiyor •• 

K
. . l u n ere ırnıtı tt •• 
ımse lsta.nbulun tzhrabı ıle me- "Daireler: m kte••l b l l d , ..,. er o •• 

şgu o mn ı. "Knr ahınıln tıltıu uÇ. tr n 
Mütareke ve işgal facıaları de- birjniıı yolculnrarı knrtarıldı" 

ğil kitap halinde me:teplere gir· "Feneryolu ,.e Göztepe arblll· 
mek, hatta kıraat sahifalannda daki mahaller dün abahtan ld· 
bile yer bulmadı. barcıı müteaddit yerlerden ('Ek. 

nıekslz kaldık] dive iAlliildit et· 
~ğer üstadm dediği gibi bir mi terdir. Bunun Üzerine liea:a.ea 

(valan mahkemesi) teşekkül etse bu el ara anı kollArl :t 
bütUn eli knlem tutanlarımız bu mi f: knt mütemadi bir ure 
mahkemeden manevi (ihanet} ve ~alışılmasına rağmen yolları aqm· 

'(idam) kararı alırız... rak bu ~r ... mah urlarina -~k 
(B't d") C\"kınc ımkun bultınam&.Dll§tir •• ,, 

ı me ı h fiki • . b hali b 
;;;;;;;~~~~~~~~~;;;;lS±~~~ 1'\e mızın u , ana 

• l fıkrayı hatulattı : 
ıtma l e müca e e Vnızın biri camidevaıederkeh: 
htaubul \il }eti ıhhi. e müdti· - Ey cemaat, demiş, enfiye 

riyeti 'el<ftletten aldığı amir ü.ttine çekmek günahı kd>airdenc!ir ... 
Vilayeı dahilinde ıtnıa mucadelesi 
yapılacaktır. Cemaat arasında bulunan liir 

Sıtma mıntıka 1 Ha)darpa~Jn Bekt:ışi. vaızın bwım delildeii6i 
l'~ncfiğe kadar, Adalarda Jalıil oldu· enfiye ile tıkalı götüDıCe: 
ğu haldi" muayyen bir ahadır. - Aman erenler, dem.iş, bur·· 

ıhb •' mildüf! eti müesdele nun agzını tekzip ediyor r.. 
içiı_ı iktlım eden mal:zemt> ve tedbir~ Refikimizin de o serlavlıasıyta 
lerı .ılm~.itır. Hrl\ alttr hiiz lit düzel· bu tafsılab tıpkı vawn aguyla bw
mez mu ddeye başlanacaktır •. M~· nu gibi.Altı üstüıiü tekzi edi ! 
cadele memur Ye muı::tehdemlerının P yor · 

ı kadro"u ik1naı edilmiştir. usuf Ziya1 

Miibadele koınsi,y_onunda 

KOMiSYON BU- M. DIYAMANDOP .. 
G N MUl\ıt B R LO DUN 

IÇT A 7APIYOR. A DET ETTi.~ 
l. l. l nı i- onun '.lkı murııhh:ı.slım· ı· 

n · koıııiz\ onun w mmi ictiırmlannda urk··· yun an nnlza era i ra 
lıır 'uk kerreler. pek hahlı ı;cbeplerle, etmek uzre Ankaraya gitmiş olan to: 
Garli tuı:ı~. ııdaıd Turklcrin glırdbkleri nnn mubadele ba~ murabbası M. Dip· 
.tulum \C rril killttıın J :ıh ederek J U1!1n mandopolo \'e ikinci murahhas • 
mwıheclc ium bıı hu u :ı dair olan m:ıd· MarcınpoJo dtın şehrimize avaet etmif 
desi ahklimının YunRn hukOmetince tat· tir. Yunan murahhasları şebıiıi:iiide ():i 

bika da'\eti icin komisyon rl)asetinin gttn kalarak ağlebi ihtimal yarın b 
tavasutunu ınlebetıni§lcrdir. M. 1\1. ko· murııhlı sım1zla birlikte .Atıkaraya ıv· 
mi yonn bu muhik m:ıtl:ıhımıze kar,.ı, det edeceklerdir. • 
bir tahkik he~ r.ti te-:ıkilirle prbi tarak~ n . 
TUrklerine aiı rnzivetin mahallen tetkikine tttzaketıım gelınce Yunu eefiH 
karor \erdi. Bııar11f 112adau l.Holştadın ri. a· M. Pop:ının tetkik edil h i il 
set ettigi bu he} et Gümülcine} e kadar ~ etrafında hükumetinden }'eni den tali· 
fakat Yunan hUkümctinin 0 hll\-alidek i mat i temesi tizerlne muvııkleat bir te· 
tUrklerc knr ı ~ö terdiği :rulmu itisafın ehtire ugraynn müzakerata önUmtır:deki 
tamnmen anlıı'lılınamncı için çıknrdıği tmIŞ· lıaffa içinde t<'krar bnclanaaiktı Çu . 
kil5t \ lı en \tı if. ini ~apamavanık kü Yunan hüktlnieti "m r. n 

.Phrimİ.l(' a;deı etti. \1. M. komsi~ oou j tedi:...; t""lı n · · l f 1!10 

b 
·• . b· l . . ·• u mn ı ı gun ev•e :ra· unun .. zerınc g:ır ı tarak)"n turk erıoın . • • 

,·aziyeti)le yalnnnen mc ğul olmak maksa, pn gondermı,.tir. Mcıtalterift, Ymiin 
dı~fo kom i' onun ı Şnbatı:ı GumUlcineye hukumetinin vetdi"'i Eıu son t.aümıtı12 
onl,lıne kanır , ı>r<li. ıı.ombl onun Garbi t~lkik İj lt? ha~ltıyacak \ t" hu ay nili~y~· 
tnrnk~ n)ıl ııakli i~in n "Rri 400.000 liraya tıne F.adnr nehcelenc~e1rtir. 
!Urum gurlllmel.."tedir. Halbuki komis>onun ) unnn murahhaslanndan !\.'f. Jkos 
senelik masarif buddçesi hu ııene artmış diln i\ir muhnrririmüe mUzruterat etra· 
1200000 l'ı ll n lı.1lı olmu tur. Yııln ız fında şu s07.lcri Aöyfem}gtir : 
k mi om n nıa:ı faq)ı :ıyd:ı 100,000 lira 
tutmııkt3dı r. - MubadeJe muzakcrntının inkıta 

1 uı•radı~ı haueri dognı de11ildir M . 
8 

Bun~:m ba~ka komi" •onda heniiı ve- krrat İ!!fediiiimiz t r . ". · U
2
n· 

rilme~e::ı ge n n a ıııt mı:ıa~ln Şuhaı I b" t } 1 u 8 ımata rnti:zaren ufak 
u n.ları IO< ) 1 r a rnıtı· olmaktadır. ır( fC~ 1

1

1 d~" u_gramı tı. ) unan hUkO· 
v ı ·ı r h" . mı• 1 ... ı• l"lmtı talimat• d .... .ı o n• • • ı n.ık ı m :ırı t ııı:ı 'f' te -.ıt \•er ı uı ıçııı . 1 e 
erdi de jı, h' td lir.ıe Jnzuınu olnn p3ra· muza ernta onumi.ızdc~i hafta içindt 

nın 400000 lıra~:ı \ aklo-t ;::ı anl:işıldı. tekrar ba~lanar ktı . Müznker:ıt şimdi 
Halbukı komis\On ms rıfma karı;ll1R ol· ı ye kadar t bii bir ıll'hada d . . 

k h · · h · h 1 1 · · · ernm et m uıerc er ılu ukümeıtıı1 il çc erme mı .ur. ,, 
ko, duğu tah i-ııt bitmi-tir. Bunun için - ____ _.. __ ..;.... __ 

komisyon her iki hukDmett<.'n yeniden 
tahsisat istemiştir. Bu tnhqıs:ıt j?Pldiğİ 
1Bman komisyon Gumulcin,.ye na'kledil<.'· 
ttklır. \ azİ\ rt bıı e ilde iken \ un::ın 
bukümcti nin komi , onunun Gnrlıi Tnrak· 

RA 
KES o 

SER 
UDE 

)D) a nakli rtnıf ndal\ ı noktııi n:ı1.arını lıir I . 
mektupJ.ı koınb~ on rİ\aseline bildirnül?tır. • ııgıltere hukiunctı tarnfın<lan Irak ff'v 

B h ld 1
• knlıldr kouıi erli İıı(' t.ı' in edilen M. KL:ıv 

u usu:.ta n ıgımız mu uınata gore t • 
Yunan lıUkUmcti bu cevabında GUmlıl i onun . \nknra<la lı ıkClınctimizJe Irak ar 

c.ıne} sındnk il fi d 
mc..-zuu halı etmc\'i'rck Atinn da d h ·ı 1 mc~:ı ctnı ın ıı tcmıı Ptmek U~ 
oldugıı Jı:ılıle komi ) onun \ unııni:.tand:ı aL:r re Phı ın~i?e geleoeğmi ~ azmı.ttk. Bir haı 
§ehre nııkline mu afak11t ettiguü bildirme1t· tadan berı dr\ruıı eden k.ar tipi~.i )ÜZUa· 
!e~ir. M. M. komisyonu fuıgun umumi bir d~~ ).o~l:ır knp:ı~dı[:ı \e tırenler iqleyerıı.ıt 
ıçtıma aktederek Garbi tarakya\'a nakil dı~ı ıçın 1\1, Kıaytonun bindiği ek P• 
me.ele i f'trafrnda tekrar mUzaker~t bulu· (Çerkr-s) kuyunde k:ı1mı tır. 
nacak, bu ı:ıo1anda Yunı:tli lıukiimetinin bu M. KIA)ton iki gllnden beri Çcrket 
m~nh~ okunnc ktır. Bu gUnki içtiıruuı 1\1. kli~ Unde ) olların açılmasını hekJemcktedir. 
Rivas rıynset edecek ve iki tarafın murab· Mumaileyh dun fo,.iliz Qefarefüanesiot 
~ tıım olarak içtiman i~tirilk '!Secek· telgraf çekerek • ('crkes ınh·Unde '"oll .. 
lc"'ıt. ılnı · • • nn aç runnı bekledı ını, sıfüiitta ol o-

Oda ongrası 

Tıeattt od ı kongrcıın için od gtın 
m ıdoet tadn cdılm r. Kongr;ı bu ıu ın 
nıhn)etine d gru bıtec. ktir. 

funu lırı'be,r \errni,.ıir. 

Aldı ıniıt malumata gore ?e§i! JUIY il• 
Çerıtt!ktıyU arıısında kapalı olsıiyollUiıı ~ 
masmn ba,lanmıotrr.Ancak yollAr Uç g 
evel aı;ıılmayacıı l ıç n !\J. Kfayton an 
pnıar gUtıU lınmm ı:: lehli ce ·tir • 
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MEŞHUR OBURLAR NAKiTLER TUN EL Yaralı aslanı bulmak i. 

il - -

Bir ıişmanlar "emiveti l13~kil 
edilmişti, şimdi ııe oldu. malı1m 
değil, Fakat, bir de oburlar oemi
yeti tqkil edilse, muhakkak Ihsan 
bey ba§ namzetfu. 

l lıcıı.oomiyoı·, araya ne girer•f' hep· 
si de ıınidr hazmolnrnr. Bir oturu
şta l..ıızu bile reyen hocanın lıu 

l Jnıliz 979.25 20 l.ewa Bul. 

J Dolar 201 ı Ftorh• 

20 Frıı.F. 158.50 20 Kur.~ı... 

20 Uretl 212.50 1 Zlou 

2•>.50 
Hll 

ll~ 

22 
70.50 

' l"rou"'"_,y 
RilıL llo1. ~ııf. 
JCadlL.(i) ~u 

&.25 1 J .. ıanrhul Su 

1 t:rr~li 11adep 

1 

köpeklerden istifade ettı 13.:JO 

Bundan on beş sene e""1 ÜS
küdarda Nimet Hoca iiminde sözıi 
-,ohbeti yerinde bir adam vardı. 
\leclisindeıı herke,; hoşlandığı için 
hocaya kahw ikram etmeğe can
utanlar çok olurdu. 

Nimet hocumn oburluğu ~aya· 
nı hayrtti. 

Bir gün koca üsküdardan Bul· 
gur !uya gidiyormu,;. Yolda pazara 
getirmek için sırtında bir küfe 
ıııüm taşıyan bir adama rasgelmi ' . 
'Jimet hoca demiş ki: 

- Ahbap, şu küfeden doyun· 
caya kadar üzüm yerıem ne ister· 
•İli! O zaman gümüş para zamanı .. 
Adamcag:ız küfesini indirmiş, bir 
defa hocanın cüssesine, bir defa da 
agzına kadar dolu üzüm küfesine 
balanış.. Düşünmüş, düşünmüş, 
bir adam yese yese ne kadar üzüm 
yer ... Satıcı hev okkada karar kıl
mı~2 bundan da fazla yeyebilecek 
değı.l yıı o vakıt ala üzümün okka· 
sı altm1t paı:.ı .. b~ okka eder yer 
di buçuk: 

- Ver, on kuru~ demiş ... 
Şifahi mukavele aktedildi ya .. 
Hoca oıı knTil§u sorımll!i \'e 

küfenin yapraklarla sarılı tepesini 
açmı~lar. Hoca lıa~laınış yemeğe .. 
On dakıka sonra zaten hes okka· 
dan fazla gelen küfrnin üst kısım 
eriııı~ .. Daha on dakıka sonra küfe, 
yarıoına dogru iniyor ... Bidayette 
gayretindeıı hiç sesim çıkarama· 
yan adanıcağaı, l..endini toplayııı· 
ı-.ıya kadar küfe de yansını gelimi,.. 
Hoca boyuna yiyor .. Bakmı~, olm
a}a<"ak hemen müdabele etıni§ .. 
F:tnıi~ ama, iş ıle karakola al.. etm· 
i~ .. .Kolllber hocayı t.ınıyan lıuşuıı·· 
şrep bir adamın~, küfeciyi hak ız 
çıkarml§. Koca küfe erimiş gitHiş. 
Anlaşılan bazı insanlar var ki, 
midelerinin tfJfekkülü ba~kıılarıııa 

lıika_ve~ini bir \Ok t.küdarlılar 
lıilirler ... 

Halbuki Ihsan efendinİ'n başka 
lıi r m<'rİn•ıi de vardı. Yalnız yemez 
' e nyni ~.amanda da içerdi. Bu ha~
IJtiııılen dolayı hemen hrr ak~aıu, 
keııdi;..ini tam\aıı ıeıı"inlerin tıklım . o 
tıklim dolu ,ofraJarında mi-:afir 

olurdu. lh•an rfrndi valnız ohıır 
değıl, ayni zamanda aizıııın ıadmı 
bilen de bir adamdı. 

Bir gün tanımadığı bir eve qıi· 
~afir oldu.. Sofra çiçekle, sütilü. 
Alaturka sofraların bolluğuna ha
zırlanau Ihsan efendi, -ofran "Ö· ' . " 
rünce derhal teşeüm etli. 

O akşam karnı doymayacağını 
anladı. Fakat, alafrıın~ıı sofradır. 
bel.ki bol içki ile, noksanı trlafi 
ederim deye düşündü .. Gelen ye
mekler ucuz tarafından bayağı ~ey· 
l<"r.. sebzeler haşlanını~. ha~lan· 
mı.ş gelmiş .•. yooi, }'edi fiıkat mut· 
bak içindeki zevki tatmin edilmedi. 

O sırada ev sahihi dedi ki: 

- Ihsan hey, bilhassa sizin 
itin otuz sonelik şaraplar getirdim 
zannederim, hazıne medar olur ... 

Ihsan efendi. bu kader nahoş 
yemeklerdı·n •cnra alafranga sofr
ada lıelki lur mucize ha ·ıl olur 
dey" bekledi. 

Nihayet ev sahibinin o kadar 
tınehiidena ettiği ;arap ~i~eleri 

geldi, açıldı, kadehlere Lo~andı. 
lhs:ın efendi evela şöyle hir tattı 
ve baktı ki.şaraplar da yemeklerin 
cinsinden.. Yeni mi!af ir geldiği 

bir evdt', alışmacbğı y<"mekleı-l de 

tenkidı- ce,aret edemiyordu, 

En nihayet ev sahibi Ihsan 
efendiden o kad.ır medhettiği ~ar· 
aLın leu.etiııi de ,orııı::ı.z mı? 

O zaman Ihsan efendi artık 
dayanamadı: 

- demin salatada bu şarabın 
lı·zzetine hakmıjt ın efendim dedi .. 
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kıır.ırgaha wın<lererek yeniden er· 
zak arattım. hunların gelmesine 
intizaren ıaııi on gı.in kadar filin 
iaşrs ini 11."rnin ieinıli. Satın almak 
iııre iki inek arattırdım. Maa.Je~ef 

bıı inı•kll'r çok gPÇ geldi. File evel.ı 
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1 
-~b-..,,... ... _____ .,...:.;.,_...,; ..... .._....,..,.;..,..,.,...._ .............. ölııyordıı. E~a~en ele geçirdigimiz 

stan ul Tramvay şirketi evkat tarifesi zaman bıır~aklarınııa bir iltihaba 

1929 senesi ıubatın n inci gününden itibaren ugtamistir, ve benim büıün ihti· 
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wauılarıına annesinin ~efkatına mu· 
RAMAZAN SERViSi .ıdı1 olmudı. zavallı fılvavı·usu on 

l\o Hu tut 

10 Şişli-Tünel 

11 Tatavla· Tünel 

12 Harbiye-Fatih 
• 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-Fatih 

19 TataYla-Beyazıt 
, . 

' 
22 Bebek-Eminönü 

23 Ortaköy· Aksaray 

24 Ortaköy.Fatih 

35 Beşikaş-Fatih 

iki gün lıizimle ya~adıktan sonra 

Hareket .Fa&ıla Birinci Son bir gece hende derin bir tessur 
hareket hareket uyandtrarak öldu. Suıı günleri ar· 

ı "'•-:l.iden .. Tüaele 3 6 
üntıldt'!'TI-Şifli y t 9 

ıT.ı.uı..ladan-·'f ünelt 30 
\Tiinoldt!n-Tata\· laya 

{HG'biycdon-.t atd.ıe 4 6 
P'atHHlen-Harbiy ey t! • 

.a·aı..~in}dtn··SirJ..e,·i ı ·,. ,:; 8 
Sirkecid•··Tıktim,. 10 

{M"'kaaan··Beru"" ı.10 
Bey .... taa-Moçluya 16,:W 

{lulimden .. hıibe 
Faıihten··Tabime 16 

<];•tavladan ·Beyuıta 6,ı2 
cş...,_uen -Ttıhn"ln..' • .. 
l lleflkl•fl•n .. B..,.ğe 
Brtiktaııtan·-P.ıaman1m,. 

llebokten-·Emlnönthı• 8 l Emin uouudeo-Bebet• 16 
llehekten-Kar• köye 45 

Kanköİdeu··Bebeie 
Bebekıeı>-·BeıiJ<ıala 

~6yden··Aba.raya. 10 
a7dan-Ortık.ôye 2ı 

~knyden··Fatiho 
aıılıdon-Ortokö~ e 26 

~ıı.o-Fatihe 
aıııı ..... e.,ilttqa 

7,9 
18 

6.36 
7,02 

20,;;o 
21.30 

6, 9 
6,19 

7,10 
7.35 

7.00 
7,47 

i.46 
ft.s:? 

7,04.I 
ı,~o 

6,01 
6,22 
6,SO 
6,41 

22,17 
23,0l 

6,39 
9,38 

20,52 
21,4.' 

7,00 
7,46 

24,12 tık insanlar kendisini nicova diye 
24.35 d'k.1 

çagır ı arı zaman hunun ismi ol· 
23,30 
24.00 dugunu anlaıııaya lıaslamı~dım. 
2,39 Bertranla beu, kaç defa, Afri-
2.1' ka mahlukatını yetiştirmek için 

20.os uğraşllllfbk. Maymunlardan baş
:?o,ao k h a iç birini terbiye edemedik, 

1
•
52 çünkü hepside öldüler. Elime ne-2.40 

19
_
01 

ler, ne çeşit hayvanlar geçti, fa-
19,47 kat hiçbirinin hayırını görmedim. 
21.01 Muhakkak gaynmuntazar bir ha· 
• ""' dise otuyor ve hayvan ölüp gtdı-

yordu.Nihayet Loniya karargihıw 
terkettik. 

~ı 47 Sıcak mevsime kadar daha 
22

•
31 münasip bir yer aramak azımdı.M-

2•,n ak , d 
1,25 anganın şımalin e ormanlık bir 
2,11 yere gitmeğe karar verdim. Bu-

rada otlar o kadar yüksek 
~~:~~ değildi, sonra av da sabah ak
:ı..46 şanı mebzuldu. Daha sonra da, 
us bazı müzeler için ancak bu ha-

2u5 valide bulunan bazı mahluklan !,IS 

da yakalamak niyetinde idim. 
. Lo ıaııda akte~en ve müddetleri ı noktaaınd~n, İktısat Encümeni iktısat 

bıtmelr. llD'e olan tıcaret mukaveleleri nokt&1ından, ve nihayet Btıtçe Eneli• > 
) enne kaim olmak Uzre hazırlanan ye- meni de m:ıli noktadan tetkikat yapa· ~ 
ni gttmrtl.k: kanunu layihası meclise ve· caktır. \'akıt da uıu,aittir, te'Jif edi· ~ 32 Topkapı-Sir.keci 

(
Aluoraydan-Topkapı;• 
Topkıp1don-Sirkeciye 6 
Sirk.eciden.-Topkapıya 9 

6,10 
6,33 
7.09 

24.50 
1.26 

-8-
. Aslan avında 

köpekler rilmiıti. Mecliste bu münasebetle cere- yorum, enctimenler ayrı ayrı tetkik l'1 
yan eden müzakereler bir çok karile· etsinler. ~ 
dm~ alikadar edece~ cihetle, maliye Maliye V .. kili Şükrli B. - Efen· ~ ; 
Te~~ı Saraç oğlu Ş~rii beyin bu bap· dim. ınabaJımız layiha uzerinde en ~ 
takı ~tını ~e§~~dıyoruı. . ince, en bariz bir tetkik yapılmasıdır. g" 
. .Malıye \ekilı soz alarak f!Pruı~· Ancak bu liiyilıa, büyük bir cilt teşkil lJ;" 33 Yedikule-Sirkeci 

tır ki: .. . . . . . . . ediyor, ~fkiir bu layihanın ihtiva Pltİ· ~ 1 

I
Şehirem.ininden··Beyuıta %4 
Beyuıttan-Şebireminine 22 
Topbpıdaı-Aborayo 

t
Abanıycl&n-Yedikuleye 6 
Yodikoloden-Sirkeciy• 10 
Sirkl"'Cidco·-Yedikuleye 21 

l
Samatyadan-Beyuıta: 25 
Be ya:zıttan··Sa.matyaya 
Yodikuledeo-IJı:maya 

20.36 
20,58 

6,12 
6,33 
7,13 

20,54 
"!l,l 9 

1,00 
1,22 
2,02 

24,50 
ı .. ıo 
l,04. 

l,!9 
2,07 - E~endıın; Malumu . alınızdır kı L!i nokı . ar ıızerindr kolay kolay bir· . .,.. l _ 

lıa 5enenın aıtııstosunda tıcarPt muka· kşemr. H.• mcuoı•·n noktai nazarını =====o<=------:=---=--==-~=~==-
''.'lel.erinin Lozannt"'da aktedilen mudd· O)rı aı n tr•pit ederek ıe layiha hu· ALMANYA DA TURK •BULGAR 
eti hıtam bulınu~. Buraya yetiştire·, 
bil k . . raya, yani heyeti celilenize mütezat MUT H 1 Ş 

me ıçm g\imrUk tarifeleri Meclisi ' fikirleri havi olduıtu halde gelecektir. MiSAKI 
Aliyegönderilmit, MeclieiA!i tarafından· 
da berayı tetkik Uç muhtelif encUmene Bu mUtezat fikirleri telif etmek;-;;; G R J p SAL G J N J MUZAKERATJ 
havale buyrulmuştur. Filvaki ,,nümz· ayrı miıtalaa ve tNkik eylemek uzun 

' de henllz klfi bir müddet vardır. An· surecektir. Korkarım l.i bıı senei içti· Berlin, 5 [A.AJ Bir müddetten beri Ankara· 
~ her encUmende bir çok tetkikata maiyecle çıkarılmayacaktır. da hariciye vekilimizle Bulgar 
tabı tutulacak olan tarife esa~cn büı·ük 1 0 . h .. Prague tan bi1dirilyor: maslahatgüzan M. Kerekof ara· 
b. ilt kil k ld d ·h. emın er encu. mPnclen lıe•er zat M ı · k 'ld • k d d d iT c tt-ş etme te o uğnn an 1<) • • , . • ' ustev ı Be ·ı c grıp ve uşpa· ~ın a evam e en mfüakerat ne· 
olma.sa lktısat ve Maliye .Encıımenle ılemı.ştım ... Eğer encııme~ler btitlin aza· !azı hükilm surmektedir. Biitiin ticelenmiş ve haztrlanan Türk. 
riııin beoer, altışar, yediter azasından 1 arı ıle mu~tereken telkık ederlerse da· mekteplerin kapaltılmasına mec· Bulgar hakem ve bitaraflık misakı 
terekktıp edecek bir heyet tarafından ha iyi olur. Kanunun iyi bir tetkikten ile ticaret mukavelesi her iki hü. buriyet hasıl olmuştur. k 
başlıca tetkikı ile ondan sonra bütçe geçirilerek memleketin menafii aliye· tlınetin tetkik ve tastikine arz. 
Encümenine havale l'dilecPk olursa sinıı muvafık olarak çıkması matlubu· edilmiştir. 
belki onUmiız d" f!ar ğibi görıinen za· muzdur. Aııcak bunun hu 'ene çık· Almanya • Kellog mi8akı Aldığımız malumata göre iki 
man muhteliten tetkikattaıı müte,cıtit nıası ıla nıenfaatımız iktıza,ındandır. tarafında muvafakat ve tasvibi 
favdayı temin ettirecektir. Onun için HinarnalPyh tPklifimi trkrar rdPrrk Berlin, 5 [A.A] üznine Türk· Bulgar mi•akının 
heyeti celilenhden bu kanunun nıuhte· her uç en,.ıım•nin mıı~t•rrkon müu· Rei<·h:;tag lı~riciye encümeni Kel· bu günlerde Sofyada imzası takar· 
lit bir encümen tarafından tetlukuıı kere etmP•İui rica ederim. log nıiı<akıuııı ta,dib:i lehinde kara rür t'lmiştir. Sefirimiz Hüsrev 
rica ederim. Rei" - Efendim; Butçe Encüuıe· vermi,tir. Encumeu halkcılar tarafın bey hükwnetimiz namına misakı 

Hüseyin B. ( I.tanbul) - Dnle· ni ı;ok nıeş!(Uldtir ve iza•ını Vekôlct· dan verilen bir taknri de kabul etoıiş· i!Dz~layarak ve· vedii ederek şeb. 
tin iktisadi ıiyasetini tespit ve tayin ler blttçelMinin tetkikı için a7ırrnı9tır. tir. Bu takrirde hükumet cemiyeti ak· rımıze gelecektir. Mütemmim ma· 
edecek en mübim kan=. Gümrük Ta· Onun için te•kil edilecek encüm•ne vam mukavelenamesinin umumi tahdi· 10.matımıza göre misakın imzasın· 
rifesi kanunudur. Bu kanım v. alnız bu aza tefrik ed~mez. Bı'naenaleyh eneli· dan sonra Bulgar hükümeti mem· , di teslihata dair olan ahkimının icra· 1 k 
sene için yapılacak değildir. En az on menlerin müştereken müzakereleri ten· e etimize bir ~efir izam edecektir. 

sı ve ciddi ibtilifların muslihane bir 
se~ede her.hangi bir maddesi tadil edil· ıip buyrulacak olursa Bütçe encümeni 

1895 senesi ortalanna doğnı 
muavin olmak üzere zeki köpek· 
!er aramakla meşgudüm. Hatta 
böyle av köpekleri elde edebil
mek için, akla hayale gelmedik 
para da sarfetmiştim. 

Bir çok havaliye mensup zen
ciler bu köpeklerle oldukca mü
kemmel avlar yapmışllU'dı. 

Bu köpeklerle çöl domuzu ve 
tavtan avlaniyordu. Bu tavıanlar 
otluk yerlerde yaşarlar. ilk atq 
zamanında bu tavşanlan delikle
rinden çıkarmak için köpeklerin 
bllyük faideleri dokunur. Ç61 ta
vşanları çok mebzul olduklan 
için yerlilerin pek sevdikleri av 
sporlarından biri de budur. 

Yerli köpekler, boyca küçilk
türler, sivri bunınlan, dik kulak
lar~ vardir. Tavşanıda zevkle 
takip ederler. 

recekainiz ki, hiçte iJt~-- ... , Jı ·ı 

nail olamamıştım. K&pe 
ancak karargahı tayin e 
bqka hiç bir işe yaraıııaY0 

iki saat yol yürümeyorlar ~ 
!eri bir karış çıkıyordu. s~ 
bunların keyiflerini yeri 
getirmek için arkalarındall 
taşımaya mecbur oluyord~· 

Bari hiç olmazsa faid ~ b 
görebilseydik. Mamafi yo 
dım, bıkmadım, çok avculal 
yordum ki, bu köpeklerde!' 
mi istifade etmişlerdir. tıaıt' 
avında bile.. Selous bu fi. 
aslanların bile vurdu. Soııl' 
avcular hepsi at üstünde ~f 
ederlerdi. Ben ise mubteli 
beplerden ata binemezdiJll· .. ,,ş 

Uç ay kadar vardı ki, " 
!erle beraberdik, artık bit ,St 
tlemneğe başlamıstım, faf;I 
rak mevsim başladı. 

Su azalınca, bilhassa g, . 
tuzak kurmakla vakıt g'°""'' .... 
dum, elimdeki elektrik prol 
riyle bir bataklığın yanına 
kuruyor ve bir ağaca yas! 
bekliyordum. Bir gece -ıa""ıı"l> •. ı 

rim, böyle beklediğim ge'. 
onuncusu idi - iki aslan su 
ğe geldiler. . 

Projektör iyi işlemedik1 

tam isabetile nişan a}aııt• 
Hatta ben ve adamlarım t 
li vaziyette bile kaldık. p.sl 
ancak yaralaya bilmiştik. 
leyin bir tanesini elli metre~ 
ilerde ölil bulduk, ikincisi ç 
zayi ederek gitmişti. ııt' 

uernaı Kopeıuerı ge 
için karargiha adam gönd 
maksadım bu yaralı aslaJll 
etmekti, artık bu köpekl 
istifade edeceğime katiyeJI · 
bulunuyordum. ; QJ~~ 

(Bitııl ~~ i 
ı. g 

{Birinci sayfad!Jfl 
Necmettin bey, dün romörlı.~ 
mahalline gitmiı ve .!ener ) 
alı.tam sUrUk.lendi'i Terden BU1~ 
geıirilmiftir. . 

Odesaden limanımua geJitJı.eıl ~ 
ya tutularaı.. Ereğliye iltica ed~ t, llq 
fıloı vapuru bugtin limanımııa 'o'I 

Trahzondan avdet etmek!• f~ 
ra deniz vapuru fırtınadan Ert "'J. 
nıoa gUçlultle iltica etmiı ,., b'I 
gün kalaraJı., dun ak~am J.irl1S~ 
!erek yolculannı çılı.armııtır. . ~ 

Fırtınadan İzmire geç gi<I . 
vapuru dun öğle Uıcri dönoıilıt"1,.ıı: 
buriyet vapuru Trabnzona •ar:; 
kara yolcıılannı almak üır• # 
h-1armanı vapuru Unıitt gituıif~ 
şıım yolcuları alarak avdet :.ııı. 
oar vapuru Ereğli limanıııd ~ 
zadelerin AAlan vapurunun N° of# ~() 
raya dıııtilğUııU bir lngiliz .,&,.ı ' 
ri!i ll:lyiemiıııede sıhatı me;Jı.U 

57 s 
Mosko•_, 1 

RU1yanın Avrupa kısııı;;: 1 1' 
dalgaları altında kalmış. ~u.-ı ılıııı 
hararet bugün nakıs .17 ye ( ~~ J ~., 
Tramvay münakalatı btiyılk)JP '~o 
cereyan ctmittir. Sibiryada 
kıs 40 tır. #> b 

MoskO 
Emsaline ancak kutupl~,I 

olunur bir souk bük.um ııur 5' 
Mongolistanda ııfırd•n aştı~ 1 

~e kaydrdilmiştir. ----
Fatin hey 

gidiyor ,ıiı' 
RaBathane mtidUrU f ,ı •t •ı 

bir ~aç gUne kadar Au1'afll· '· 1\ 
cektır. Jı •ı, v ı,.~ . 
Hayvan borsııs•Jl ,~~-

nııyecek hır surette çıkarılacak bir ka· hariı;ı bırakılarak evvela lktısat ve ka· surette halli ve harpten ııonraki mua· 
uundur. Bu ilibarla her encümen tara· ,anini .\Wiye Enctımenleri tarafından hedelerden mtıtevellit haksızlıkların 
Lndau ayrı A)'rl letkikı lazımdir. tetkik ve miızakeresile badehu Bııtı·~ tamiri İçin misakı kabul eden devlet· 

Kavanini :\laliye Encümeni kanun· encümenine ıe,·dii zaruridir. )erle cemiyeti akvam a.au uıerinde bir 
!ara mutabakat ve ademi mutabakati Hu Jıu9us kabul edilmi•tı'r. 

Karanlık Paris 1 
, . . . Paris, 6 [A.A] 

Nihayet dört köpek bulabil
dik. Bu köpekler istediğim cins
ten değildirler, fakak kendilerin
den hizmette beklenebilirdi. Bir 
izi takip için çok istifade idilebi
lirdi, fakat fazla gürültü çıkardı
klarından, takarrübümiizü ifp 
ediyorlardı. Benim istedigim bu 
köpeklerin gürültüsüzce av mah
luklarını meydana çıkarmalı idi. 
Zamanla ve sabırla bunlann ter
biyelerine koyuldum. 

Hay.an borllllı mecliJi i::::: 
Ticaret mUdiri yetinde topwı- ~ 
da Anadoluılan lıtaııbula yaY• .,ı.' 
k uzulann ııaUf mııamelesinİI' ~ 
edilocek ve 928 ııeoeoi b-ı-ı ' azyilr i~rusına da;et edilnıel:tedir. 

.. 1_'ar11m .elektirik kumpanyalarıııdan 
bırının zemın katında bir yangın ç ik
mıştır. On dört maballe ziyadan ve 
kuvvei ınuharrikeden rnıbruın kalın ıştır. 

Beş avcu ve dört köpek, av 
için iyi bir kafilcdir. Fıtkııt, ııll· 

...?',,,Orıl.U~tn. 
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A.~.K~A·L-~A-R•ı ___ =_ ..... _· . ..,J)~ 
Yeni harflerden tedrisatını ik: - - _ 

ınaı edenler muhtelif mıntakalar- Suriyede kadınlar . Yeni bir san 'at. 

F esüphanallah! 
11taka heyeti merkeziyesi 
garip bir karar verdi. 

·~ ııılııtalı:an heyeti mer· ıntirenörlüğii bırakarak bazı mek· 
gQııcı toplanmııtır. Bu teplerde terbiyei bedeniye dersleri 

jlllll"lller.J......ıe-.-~ müdürü olup vermeğe başladı. 
it~ ed~ Bürhanettin ~imdi, . atletizm noktasından 

httı. l gerı alması mev· gayrı faal hır mevsimde bulundu-
" , 0 llluştur ~ · · b · ·•-aıtıa · oumuz ıçın u vazıyetin mahzuru 
' B d' olduğu veçhile Bürha- yoktur. Fakat anlaşıl<lırrına görı> 

. ıvanı l . . b o ....-:11-.ııı....ı ıaysıyetın mahut u zat Atletizm federasyonunun 
le IOnra m~nsup olduğu fakir bfıtcesinden aldığı para ile 

~ltbar. beye~erden _çekilmişti. galiba atletizm mevsiminde de ho-
l'iyllaetind Burhan beye mınta- calığa devam edecektir. Çünki at· 
&'!ti en vakı olan istifa- letJer, her biri başka bir suretle 

-11--'1lı.ı abnası için te§ebbdsatta dilğir olduğu için hu zatla çalışmak 
itli Uftu. Bürlıan B. bu isti· istememektedirler. 

_...-ı. hll} .alınması fr;in bazı tek- Milli atlPtizm takımımızın kap· 
~nı~ş ve mınta~a ~t tanı Besim B. bize bu hususta şa
~ Y~ı, yaptığı bır ıçtı· yanı dı.kkat izahat yermıştir. 
· teklifatı tetkik ederek Besim B. bu zatla uzun müd-
ı..~Üftu. Teklifatının det çalışarak her kesten çok temas· 

0'QD.dnl-n k d' . bildı' - . lltirban ~.. en ıs~e " . . ta ~ulunan hır atlet olduğu için, 
1eJı.ı. B. salı gunku ıçtı· fı.kn her kesinkinden daha ziyade 
~·".Ve riyuet makamını hakıkata ]akın bir mana ifade 

rtka l§tı. eder. 
t nı\izakerat eanasmda Besim B. diyorki: 
&eri alınması meselesi Ilı"--• - Her Abraham, artık bizim 

taL~ere edilmiş ve bazı 
"""'11 ile istirdat keyf iye· için ?.erre kadar kabili istifade de-
~u] sayılıp sayılmaması ğildir. Fikrimi izah için olimpiyat· 
~~ edilmiştir. işin garip ci- tan itibaren geçen vakayii hülisa 
. l'.h~n1 beyin eski yerine e tmek lizımdır. 

•e ıçıu kendiıine müracaat Bu zat Almanyadan geldiği 
~ onı n mukabıl teklifatını zaman, ilk seçmelerden sonra ya· 
~ eden heyetin, geri ah- nına çalııtınlmak üzere verilen 
~ mevcut ve Bürhan atletlerin mecmuu 10 kifiyi bul· 
' a addetmesidir. muyordu. Her Abrahamın çalııtır· 

-
11
ft .... \l.i._-."hep olarak da BO.rban dığı hu on atletin oradan edindiai 
"i· ~ nepiyatı ~'lmiliyor· ~· L istifade çok mahduttur. Çünki, 

.:.~ bey, mevcut te§kilitın her Ahraham ve ıklimin icabatını, 

daki mckt.eplcrd.e imtihana tabi 
tutulmaktadır. Ancak imtihana Suriyede kı·har sınıf .. tan 
girenler içinde i§ güç sahibi baz1 

kimseler bulunmakta WJ bu ıevat k d ı •} • ~ 
saat ikide imtihana çağtnldıklan a ın ara l tııat 
lıakk saat b* kadar bekkmek 
mecburiyetinde kaldıklanndan ıi-
kôyd eykmekıedirler. icra edilen 
imıihanlarda halkın inıizamı is~
meğe hakkı 1ıardır. Bu huswta 
maarif müdüriyetinin naan dik
kaıi celbolunur. 

iş arıyorum 
Şimdiye kadar bir kaç ticaret· 

hanede çalı§tım. Sinnimin 16 olma· 
sına rağmen orta tahsil gördtim. 
Şehit yüzbaşı çocuğu olup bir sene 
evel validem de ve/ at ettiğinden 
teyzemin nezdinde ikamet ediyorum. 
Yazıhane ve ticarethanelerde mü
esseselerde her suretle sadakat ve 
gayretle çalışınm. Son daf a çalı§· 
tığım bir müessese faaliyetini tatil 
ettiğindeTL elyevm 'boştayım, iş Suriyede işçi kadınlar 
vennek istiyenlerin şu adrese bil- . . . . . . . . Bır franm edıbesı Surıyeye gıt· 
dırmelerını rıca ederım. . m~ kadınları ve içtimai hayatlarıa 

latanbul Babll1 ebu•suut caddesı '. . b' . tetkık etmıa nihayet vaıd1"1 ır mal 
halk matbaas mda Faık Be.\ v. '" rı 

, ta la Tahsin lede föyle bır taınif te bulunuyor. 
~a~ ~ ~= 

S• h k ·k k k yor a.ı: ıya ve e 81 e me " Suriye nuıl, Suriye, Ltibm 
Topkapıdaki finnlarda çıkan- Filistin gibi Uçe ayrılmış bir kıtta ı 

lan ekmekler hem siyah, hem de kadınları da ayni suretle tasnif etmek 
tahminime göre, eksik çılcanlıyor. kabil~ir. Birinci sınıf .işci ıuri~eli kız
Şehremanf.ti memurlan günlerden- dır ~· hunların arasında, yerlı kıya· 

· k' fi z ift · t fetlenne ragnıen çok güzel olanlan 
ben burada ı nn an te 'I e me· vardır. Bunlar kısmen örtttlU ve sade 
yorlar. nazan dikkati celp eylerim. hayatları içinde mes'utturlar. Ikin i 

Topkapıda .~· makinist sınıf kozınopolıt kadınlardır. Bunl n 
Sabri mUteussıt sınıf addetmek caızdir. Bir· 

Kömürcüler dikkat de Eraiısa maadau dolayıaile, zaten 

K6mürüno kkası 10 kuru.fa evelden beri fraDJıır: karısı içinde ya· 
'1-ktı. Kömürcüler ulak ve okkada tayan kibar ıınıfııı kadınları vardır. 
eksik kömür veri:vorlar. Biz "akir· Bunlaım hemea hepsi de 'hem~ &U· 

.., J' kemınelen frU11ızca konUfU?lar. 
ler bunclan zarar gürılyoru~. ~- Bir panili krdından farkııı v• 
maneıi munau.rlan neden kômür· ayai ıevkl~ jiybüler. Deyehilirim ki, 
cülere muareı etmiyor. htıpei de Yt1eUt6a bır Avrupalının ta· 

m..-.t cadd....., ba;.;1fı ~ Şark cttselliğini 
'kabfteill ı zı,. w. bailclirl• u..... k• idcri. ame- Mütevassıt sınıf tan 

Topka pı tramvayı auip 'ftlcatleri. •r•lt ft iri geden, bir kadın 
Tramvay Çapaya kadar ifliyar. beyu tenlerile en mttekil,...m atık· Ben Suriyede Franaayr yaln 

laıın Jaotlarıaa sideıler .. ,. kadınlarda gördüm ... , 

Teshiiı.ten 
portreler 

, Bu 1tene Paria SalonmMla 
tefhir nlunan veni tarzdaki bir 

' t l l'an a ın ~avanı havret aun,zev· 
kperestanı san'atı adeta Pt•rt· 
mıştır. Bu yeni 88n'at)a Yftndf'n 
yapı nı.ı vr türlü renkte olan te1-

'l:tlcrc · portre ve manzara 
rc~imlf i pılınaktadır. Tesbih· 
lerin kolveli ve a<'ık taraflarının 
l'.-'I .ı . · ·ı b" "J · .. ·len uyu 
rneb ret s:n ind.-. t•n m\itkü 

afı.nr l r I. ·ı tasvir olunu· 
~or Yeni 81\D'atm mucidi ve 

o l.ı 'u altlde ,.,,uzanne 
i m ndı- bir Alman l\ır.ı 

Pari alon •mia t -cıbir e} • 
i ı rt> 'mJerden en .ziyade 

u ' • 
aliminin 

n 

--
tesbihten il~ en ve onun içinde nede çalıştırdığı atletin bedeni 

• t.f\lh en kiymetlilerlnden· kabiliyetini nazarı dikkata alnıı· 
~telif yerlerde hemde yordu. Sikleti 55 kiloluk bir atlet 
i~ lllalc için degil, it gör· ' 

Topkapıya gitm.i.yor. Yollar k&s- Muharrite Smye kadınlerını daha Manda ve nihayet emir d eNrt ı I 
men temizlendi. Ber tarafa tram· bir hayli meclbi1 sena ettikten tonra altında olan bir millet için, pek 0 ahl.lall 
w:y i§liyor. Fakat Topkapıya diyor ki: kadar tayanı iftiqar bir iltifat değh .. 

· ; rilen maruf 
aliminin portı '-

go.ıe"e .her yerde mevcudi· sanki ıklim itibarile Almanyaya · 
• eı...~ ~rtniş, bulunduğu yeri muadil hir yerde bulunuyormuş 
O..;' hir zattır. gibi tıpki 90 kiloluk bir adamın 

1 
ı;ıntaka riyasetinde bu- yapacağı idman tarzına tabi tutu· 

lJıı e diger mıntakalann luyordu. 
~tıcip oluyordu. 
~ l>eyin maruz kaldığı 
1-~ ele, her oeyden ziyada, 
~kez heyeti azalannm 

· ' ~~~ bilmediklerini anla· 
.\Q ~a mana verilemez. 

t\tt .etlzbn faaliyeti 
l'l,11~ ~tirenörü olempiyata 

· .\!> !Çın Alm8Dyadan her 
aeti?ııı ~~llll,,iaminde bir an tir· 
'tılidd lftik.Bu zat atletlerimiz)e 

at d6ı..~t .. 111eogul oldu ve olem
~i IUnden sonra, çalııtırdı

Bittabi bu ibınan tarzının ?.iya· 
nmı çektik, olempiyata giderken 

içimizde "Sür antirene,, olmayan 
kimse yoktu. 

?aniyen her Abraham çalıttır
dığı adamları izzeti nefsini düşün
meyen, onları teşci edecek yerde 
cesaretini kıran bir adamdır. 

neden i§letilmiyor. Ucretleri de 
Topkapıya /cadar veriyoruz. Hal· 
buki Çapada iniyoruz. Bu ~ 
JuılWilmeli. 

Topkapıdaukin : Mahir 

Posta halası 
Meydancık cadde.sindeki poııa

hanede bir ilim vardı. Tesadilfeıı 
alt kattaki halaya girdim. Mecra
lar anla~ılan donmu~ olacak ki 
sukır ve pislikler topları'TTU§tır. 
Posta.hanenin her tarafının temiz 
olması icap eder. Yerli ı'e ecnebi 
binlerce instın posta.haneye gelir, 
gider. Postaharıenin nezafet iılerile 
me§ğul okın kim ise nazan dikka
tini celp etmek için bu mektubu
mun r&e1rini rica evlerim. 

NEZLE Balo elbisesi 
Ül\.SÜRÜK Avrupeda ve bahu9UB Ingilterede fan· 

1 ini kOltUm balo elbileai bl1yllk. ebeaaiTf't 

BRONŞ T kesbeyJemijtir. Kıyafet balosu mevsimi kı· ı 
BUGAZ F..ZNLES1 nunu !lllDİ ve şabat aylarıdır. Fatui ko 
için hakiki tltm balo elbiaeaUıln ller .ene " hatta her· 1 

baloda baı ka olmuı 'e son derecede merak ı 
uyandıracak bir tekil ve tanda olması 14rt· 
tır. Kıyafct baloları için fantui koetıım ı 
bulmak kih:ır alemini en z.i'iad~ dil~Undu 

• " 1 

ren meı•eıe \C mepleJerd«-n biridir. 
En maruf gueteler ve moda mecmualart 

GUDRON Güyo 
timdi en ziyade bu meı'eleyc çok ehemmi 
yet veriyor. Kıyafet .beJoeu elbi.esi için 

ı . . d bir çok ve maht~if ilham meııabü vardır 
çıniz, bütün müstabzeratı üzenn e Deniz ban, o elbise. banvo 5,..,....~ 

nkli 
• . ··r §U 

menekşe, yeşil ve kırmızı re geçen aımn modaın geçmİi dbi~i. kuruo. 
etiketlerin de FRERE Ticarethane· 11lita "e kW"UDi ula ve tarihi kadın kı-

• yafetleri, film ,.e aahna kıyafetleri 
sıniıa Paris Jakop sokak No 16 (1) Me11ell kıysfet balolarında k~duılarıo 

adresi yazılıdır llligfer pymeai moda oı.nıttur. Bunı • ı 
ilhaa menbaı deniz banyo. aerpDfllllu • 

~ 0~~ hile bolmayan atlet· 
lltirabata çekildiği için 

Bu vaziyeti. her Abrahamın 
konturatım ter.dide karar verdiğı 
haber alınan atletizım federasyo· 

nunun nazarı dıkkatine vazedi

yoruz. Bu bahse yene avdet ede· 
ceğiz. 

Bahçekapıda tUccar kitibi 
Rifat mocluadır kİ geyeae RM'J cengiftr k 'r esbih sanatı Dl l' 

ipiai ftri7or. 
I~te bil bu suretle yola çıktık ve tiz de Koot paytahtta müla~ ve DW'ud~ ( J) Ş.yuu dikkat dipr bir eerpue • 1 

• • inin kendi portre~i. 

Dağlar kıralı' bır h• .. t: .. dı:,:~~:..ı h•• •uzağa dü· :V:.W'"'."rı1ı.Erkia•lıoıbı1..ıe•uıfeoi· ::; ;::: ~: ı;;::, ':;.,r.s: ..,.... --=~ - .......... ~. __ ,.._......__ 
't • sürdüklerini anlayorum.Beni Bolıondan Fakat ~ttzel uım . muraflarmıa zamanlarda kesik saçlı lt:ıdın ve kızlfU' 

'teltıı:tır uzaklattırdılar. Bu sefil heriflerin pi&· hakkından gelebilmek içıa, her vuıta- saçlaruu ~tmakta olduklanndaıı ve bu 

l.t "deb·ı ederim, fakat tiz buna olupta bu hadiseveo karışabileceğini dil· nma aldandım, timdi ne yapacağım? ya nıUracaat ediyordu. lelpUf )erme buyUı.den ~~ .serbeet 
~ bit ~ecek mevkide değiltiniz.. sUnmeğe başlad; Genç kız dc\'am etti: -. o. ~adar meyus olmayınız. Ma· . O.ve) Hardingle .taa~ıt~ Ye b~.IÖD =il:' mrıhaf'a7.a eyledığiDden gaı·et 
'-· 1 soracağım, Neredea - Bolsonda Santa Rosaliayıı ~el· d_amekı sııı uzaklaştırdılar. demek ki, ımlyarderı. ~~t ıımın~ veni.ili p• (3) Şa~ı dikkat üçuncu kı)afet rntç 

ı ll..ı.-· L m--L're muvafekat edecek bir araba bu- sızden korku~ orlar . O haldf' Bolson• toya davet ettı. Bır yftmelio SODUD da "L-- . .. -~_.:.~- Bu kı afıet ~ Ott.~._ b ""lO • .. • Hard de ha m ... ıııu-... ı .ı7 .. _... y pyet 
-~. ~· eraber .Balsondan lamadık. Bir lokantada :} emek yerken dönunuz ve Allah da yardımcınız ol· tng, yemek oduınm aınu J• yalutık. obyor. Soa bir baoda maruf 
~ ~~11? onun bogazına hü- ne yapaca~ımı:zı konuşuyorduk. Yanı sun ! ~ dut heaa~ına cabfan k~''POY.larla dol~ fUi1a yddıa Mit ~au bu wif kıyafetle 
~ •de ~· bqımızdakı masada _)emek yeyen bir Şantal ayaga kalktı ve hormetle utunu gorUUt'#., vasıyeti anladı M kollt ... endam e,t.Pttit. 

..... . "fh.u 1lllı matm~el, baba· a~ bana döndü: "Matmazel bana kııın elini optü. Kız dedi ki: . . . Raaıoaa: .. . . . . (•) Kırafet ı.lGlaruıda . sg:10Uana 
L Siı eoıs. leca edece~ı~. aıt olmayan ıeylere karııtıtım için - Muvaffak olduawıuzu da ıptır· • - Şu aqamlar_ı ~ondenmı, ıiıiıal• taraklı ve bat atJma kıyafeti Mi 1•1et 

~bit ta lllerakınıı mucıp oldu· bP.ni affediniL Fransız olduğunu.ıu an· sem, daha memnun olacal:>m . hır u kOllUJID&k 11tiyonun, dedi. m~Üm ~ Mil . 1 

(;~ 11~lUt dinler misin? ladım. Bir vatanda!IA hizmetim doku· · • · · · · • · • • · • • · :1'0 Tboylar amirleriaiıı bir emri muJı~ terpata dahi 90k uzar ~k 1" ' _,_ ~~ ı. lllenın · 
1 

r- tal ka.1 •• 1 d" tizenne '-!idil -.--· ' l\l L' } • D 
""- JLl\.tı dedi .unıyet e.. DUl'la ayrıca memnun olunım." ~10 ar ~&r1;D1;D yanına on· çeıu er. . celbeylemittir. • [' roy ayın &08 

•t ~~rt\ ia . ki: ,, Bu adam çok gtııel fraus11ca ko- dü~U zaman Np sarı ıdı . . . ~ ~ Hardmg ~~tun ta lölle· (6) Çıplak ayakla daua mahaus apa· di • 
l. l\~~~ iıı:~ Dolar~s O~ezdir. uuıuyordu. Dedi ki: ,, Benim atlarım . - Beppo, ikimiz de aldandık, de· .ıuwı_~~ bak~. dedi ki: . ıu1afetindeti 10n moda kıyafetlerden biridir.11'..en portresı. 
~ it~~ ~ 1 Germame iô aubert ve arabam var, bunları San Isidora dı ve macerayı anlattı. S11 kendiniıi çok zeki uımedi. ...,---m=--------= 

tt ı ditda. llu aııdır. Bir mekıikalı gönderece~m. Bu araba ilt- !ricliniz Hermondiyoı memnun delildi· yorawıuz Ye beni buraya getirttikteD Tal}ra Yeni elmas damarları • 

1~ ~ ' iı ıı;"'tın jsnıi de Conatante oradan da başka bir araba tedarik eder: Meçhul bir duıman• do~ yumrukla· IODl'a yUldfl bir 9ek imlalatacapu.sı Loadra, 6 (~ 
~ t~ ikatnl~ bu za~~lt . a~ siniz. ,, Ben teşekkür eoderek kabul& lanııı ınktı. umayomuaua. Füat.Koaı Bımon, beDo Yerli mallara koruma - AdaDa Turk Captaa bildirildigine gbre Or...-
ltı L ~ 1~ 1 b"anını ı?: bıldi#im hazırlandım. -9 - de ilbat edeaelhe ki, lil llll~iketw be- ocabı >:er~i malları korumak içill bir en- nehrinin ~ sahilinde ...pa ..... 
~ lutın 11 mevknm 'ardır. Şantal sordu; Aslından ha,.dut Glribil lmipiniı cUmen mtihap etmiıtir. . damarları ke~edilmittir. .1 

1ı~ a .. ek • 1,:ıu Bolsooa gel- - Bu •;atandaşın i&wioi ıotmadı· Kont Ramon. meksikalı bir uı.lıa· a. tanda lıir maha'NN pto ..m- . Afyonda bir luıdı.e - Alyoa kara- -
""lt -,,.ır hasta ol~ .. A.. için.. ııız mı·~ d ...ı; il . d l d b' LZ-:- hilatda muhıasebei huauiye tabsildarlaraadaa T b . h ta llh getirdi "'"t§M e, f!"Zt- ~n en çı gına onmtıt ır Ullllll tabafına ııtti ve daha riyade ku· uçıı tnkif edil~tir. Bwılardaıı biri . unus eyı as 

. · '"' . _ ~ . - Sordwn, aadece: '' Matmazel, a~ 't~u.o.."'°""' MU~a.) e aörmUı ve ~- lak kabarttı. el çekdrldiji ioia v1Ji "" mı,.... ....-= Taaua, 5 [A.A[ 
- - - · ' • - · - .-: - .. l-:- ,.. •• ır .. 1,.. , . _ . ,.. ' ,1 .. ,J: .... -ı .. '-··•-n..... r :Ff;t?ft~• ı ,-.·-·'· ; ........ :.. "-• nl"""'°" ,.,.,,, h~ıf1~. 

- - --- - -- ----- - - - - - - - - -
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Fırt nadan mtlntezam tevziata im-

r rı "'"' 7 
====~--~~--

Be}oğlanda Dervi,. sokağında oturan 
!ngTz tel>aasından Mister Kenoretinin eTiıı· 

T CCA 'TE BAN 
~fURU olmak için 

den dun akşam yangı çıkmış 'e bir odıı Beyoğlunda Kabristan sokai!ında Amerikan seraretlıanesi 
) andı .tan sonra söndllrulmUııtı..ir. • ...., J' 

"IIWA1"1, .. 

ipleri 
e r ika 

y b 1 yanında, Amerikan lisan ve ticaret dershanesine müracaat.Program 
angın aş angıcı ·z· M ı. d . ....'\e,~ mı. <1::nıır ... 011 ..... pror-meccanen t:en zr. 1iduni: Ağop Paı\ra m11. " .... ,....,tlrhı:1Dh 

Bahk pa7.anndı kanali.tatyon in§llat -~--.-, \ e Amerika ülimleri cemiveti .w·ıı.duı 
mahallinde dlin ~ angnı çtkmı anda derhıı'l profesiır Kunitz tifüse geldı: Hamaffi biı 
}eti,.,ılerek svndürulmUıtilr. tanda ıstıkbııl edıldı. Prdfe.sör\ln btınça 

Y angııl tahkıkatı Fındıklıda ~Ü\"asalalı nmr mahMnae 'b\lyut ınenmıı. • vekaleti mubayaat n;re! '-e alaka husule getirdi. Protc bi 
Dlnkii rUfekamızdan biri.si, tatavla yan· Kunıtz ma!rif 'komser'~ ttrıtrından d • ... 

7 
an buluna nadığ içi müsabakamız 
Şubatta değil l 4Şuhatta 

nı hakkındaki tııhhk tın ikmal edilerek -onıisyonundan: edilmi ti. Profesı:sr K~aen tib~~: 
e\'rakın mustantikti·e h!nale edildi!,rini ~a1.r. sordum şu suretle izahat :verdi· 
yordu. Diln ) aptığıınız tahkikata namran . A~erikada en fıWa t nınmı,. • olan Ru 
yan~tn hakktndaki tahkikat henliz ikmal y ~rli ~:ımu.lııtından 79750 metre gı1aflık bez kapalı zarf usulile mub:ıyoa edilecelı..'"tir edıple:1 şmrlardır: Pilniyak, 2\le si, 'l'<destoi 
edilmemiatir. ıhalesı 24.2.929 pazar saat 14,30 tır numune şartname4ini .gurmek ıırnı edenlerin Se~fulma, Ognev, G!adkov, ~everov, \'erl'~ 

fünk hen. t Polis ıui.lduriyetinde hu· her ı:;U~ v~ munakıısaya i~tiral, ederek !erin ıhale gunu muıın·en saattan C\ vel teminat M k · r~ 

k ti. h. l ıunmnktadır' \ t kt fi il A k d k ı t l 1 
ev.. s sım ""'.l'; Amerllirdn -ıt zl: 

f" e ı er e ıı um n mer ez f'\azıın "il ın a m:ı .omi ~cınuna matl\l''"'tl~ .. 1• 1 ...ıt "~ 
ıyrne 1 11' a tın saattır! s l d"" .. ı J ..... .., tanımın o an, '1"111'.'rıerı Q\-fim t"lıSUlcla OKll· oymus ar ve ovmuş er y erli mamuwtındnn 100000 metre çamıış;rlık bez kapalı z rl uaulile ıuuba\aa nan bir edipti!'. 
Bundan haska bir kariu r· -> • • 1 d K d' . :dile .. ooktir ihalesi 23·2-.929 cumartesi gtinll saat 14,30 tır numune \'e ııarı"na· Ma'k im Gorğinin kendi le ... ı 
• .. tı.\are remnr~tı memur arm an n ır k ed ı h k "' " • m zo c mize) .f . mesını gorme arzu en enn er gun ye mUnn asa)tı i tirnk edeceklerin ihale gilııU olduğu tercemei hali ve Tolestoi, Qe'kcıv, 

11. .. ~ - Ve zarı '"fendi dıın a:ırhoş olarıık evinf' gitmekte musp:·en sııatttn eve! teminat , e- te'k.lil mt:ktupl rıle Ank J k J BJ ka '-- 1 

h
• . ı t ) d• iken Beyıttıltn kıırşısm:ı r:ıknn iki wı-çhul " . aruc mer- "''- eunnı stro O ait ınıttra arı Amr:rikada a,·am ro:asııı· lr Oua a J J le l) e 0 - b ~ alnın kOIDIS}Onuna muracantJ.m. da o fazla okunan eserlerdır. .. ,j 

a t Umtıındıın soı-ulmu tur. lha hast 1ııın • • • · hb d · unacaktı . Bu ik. h di- ıutaarrızlar Kad.c efendiyi :ıyrıro darp G u. ne a es~ lQlll zarar ve Zı) an tea u ılnıl ıfa edeme) D kttkor efcndi)e edip mahfeli ve ll\İim, evelce 'l'orkenie;Tin 
ı e etmi !erdir. atı olmak üzre bir alafıranga yemek O~'l pazarltkL:ı alınacak \e ihale•i on durt eserlerini Maksirn G.orj:,inink lw~ terdlı 

e en ~aş ra üçüncü bir >; Bir intihar şubat~ perı:mbe gliııU saat 0!1 dörtte koml;ro:ıumm:da >Sfllacakttr taliplerin artname ederlerdi. 
-11, me 1 he ivenı· ı·... • . . \"e §eklını komısyondn gtırmelerı \e 1=Srtnamedekı tarıdn temın:ıtlarile mUnal.ec:a qı}unun· Şimdi daha t :ili Tolstoyin ve Do •• 

.7 _ e 1 Tah1akalede huyl.ık hır P !tırmıı üca da bam bnlumıınlan ilin olunur. ,. . k' · " · · 1 -11_ 0.-1-

b
• •• • · · ın· b ı D'k ı>ft'nd· ı)C\S ının cserıetuıı o •ll}eruır. ouµi<inn 

• • • • Ir SU •prız olmak r~hanesımn s:ıh 1 u ur ~ . 1 .ran 1 z ir nabye! inde )nptırılacak binalar kapalı 711rf usulile Ankaradil lernzmı ı>atın alo a emeri iskofo i itiL:ırile -1\meribhl:ırtı: l~ Y a .• k 'l . . dun 0 Trlede: sonra ken lı ııu hır ıple tavana . k ul ''--) . 16 . . . . p J !: kar r v rm· tir. üsa- uzre, arı erımıze onra asmak"' suıetile iııtım.r etmi§tir. Yapılan tab . kom!!f nunca munak:ısaya on muş~u.r ilUl ~ • ı t ~ tarıhıne musadif cumar- hı ı?atını daha faz~a okaamaltUdıt, 
'"ve} İ ii ki ' ' kiknıta l)ikrıuı efe· dinin mupteJa oldtılu ttııı gUnu BMt oo dartdcdır keşfi \'e ~araıh fennt)e!ı ve resnıı ve §artn:ıro ~irıı ı:.ormek ~ınC'maeıhk Amcut.ada çok faila teratkı 

cc Y ptığımız müsaba· ll O UDaca U • hastalıktan kurtulamamasından mliteesircn Uzre her gün I tanbul satın alma komısyonuna muracaatlan ve münakasa,·a i§tirak içinde etmı~tir. 'Sinemacılık ayni zıımmtdl ibır 
lc'~'doldugu gibi ga et ba it kendisini öldürdU!fU tahakkuk b.ııiıtir. vattı mcayyeninden evvel teklif mektubile teminatıw Ankarada le\'aZıın 3tın nlnıa ko- ti<'al"('t ,.,. fi.tir ınev'Ztlu 'bn'line tr"lm1~1r. 

IQJ e t rti d l • • • • • • Znbita cesedin defnine ruhsat vermi~tir. misyonu riyasetine makbuz mukabilinde ,·ermeleri. 13stecna roebi 'filnıler "nadirdir. Si r-

A. . e p e imiş ve bil- Bütün bunlardan ma'da, her tl6ı @ mlicılığm Rusyadaki tamkkiyıttı hakkmd.a 
·~ ~~~ludda bulunan Kari- ·ıenin şalonu için seve seve isti- Belgret.ta "rKDAM,, jQan tegpit şerlti ihalesi 2.'i·Şubat-929 Uınuırteai saat 14 ta henuz etraflı tet ·ikAt yapmadım. 
' i .... ~a e edebilmelerini • • Ruığar muıiri > 23 • 929 Cumartcei 15 te Fakat. Potemkin Jtnnoazöıi, Sa Petre . 

diğt Çin eski müsabakaların de edeceği ve her kesin ihtiya- A ara muza- El ı-u :: :: sııh 14 te burgun, BOnu, ııerfm kanatları gibi filimlı-r. 
h. derslerden istifade 

0 
un- rı düşünülerek alınmış daha Barometre ,·e te.rtnome1rı- füalt • lS 1e Amerikada faı.laca n euhar olmu§tııı. 

'\it M . yüzlerce hediye taktim olunacak- feareı ~~ 28 ,. 929 p rfenbe J4 ıe Bu !ılmler Amerik.adak.i ıinenıalarda gllskr 
;b u abakamızın es sı tır Bunl eratı Ihtiyacatı askeriye için cins, mıktarı ve evsa_fı şartlı. ameleriuüe ~aub ve mevcut ild" i mman 'halkın betine~ oldu. 
l !h• ttir . arın listesini yakında ne- __ ,_ r 

l 
-e : killeri Uzerine isimleri yub.rida yazılı ~emeı ıennıye ;ri nyri şartnamderle Amerikaclaki filmterle Rwıyada yapl1anfilnı-

k 
şredeceğiz. Şimdilik bu hediyeler 

25 
İ. K 929 ve kaplı zarfla mUn kasaya konm~. ihaleleri balada biz.alarmda muharrer tarih ,.e ler arasınclaki fart dur: i'\merlka film s daı ., er"n· meyanında: Elbiseler, kunduralar natlard.a k.omityormmuz mUna ealonunda )Bpıla ·ıır. Şartname suretleri ~irmi lerdt' kabrarmnlılı'. ar 't:ısvir ıedı1ir 

'1'a oo zata.. kışlık levazım, gramofonlar, plak- Türki) e - Yunan müz:;jcera kuruşluk Pn1 mukabilinde komisyonumuzdan alın.alan \'C teklifnamderini saatı ihaledtn fMıı.'k!rlıgı gtl terilir, u y. 'se ' 

J llı. lar,dikiş makinalan, lektrik ütü- tının müsait bir cere) an takıp et- mukaddem !komisyon :ı:iya_~e vermeleri illin olunur. Jelerinin fikirlerinde ,.e ruhlarına ·ıa 
·· ına m U8 memesi Belgrattaki siyasi maha· • btiJacntı askeriye için' n:ıUstnc len Avrupa mamulatı matb huru'fatile 'tefe.mıau 1ilimlcr hamlannor ve em· 
'Uıere 'j • leri, sofr takımları, çay ve kahve filde nıemnuni etle karşılanıyor. ~-e kasa satın almacakhr. Cins ye mıktan ~e nel'ileri kom· )onumuz& ımc\· Digcr tara nn. 2iniI r 

etitıd " • 1 servisleri, vazolar, zabitana malı- l d ks cuttur. Hazır :m.ah olanlmin 9-2-929 cumartesi gilnU sa:ıt ou beşte pnuırlıkla dada Am nka • !:io\)cstler :mfüıasehatt a 
e nı u telı· f' Yugoslaıa gazete erin e11 e e el' t k • SUS eşya ve sporcular yar yacae ~ y mubayan edilmek Uzre taliplerin komisyonumuı..:ı .mUraca.:ıtlan il.an olunur. la~ıyor. Tetkiktıt ve ihtisasım dahilinde. . a t• d risi Tür iye ile unanistan ar hnam 

-
~ ım e <-~ k P~B Vardır. () ak.la beraber Ktit'Ötlğ\lm bir keJfiyeti 
<; -YJ sında anlaşma iııusule gelınemeaı iılh edeyim: 

· ' ikdam. karilerin , 7 ubat pe- için alcyhtarane yazılar nepinc Mekatibj askeriye mubayaat komisyonundan Şikagods bulunurken, Şik o ziraat set· 

a-. 

' ak et k . . rşenbe günü, gazetelerini okudu- ve tezvirata başladılar. .A i "nde So\jOt pavyonunda gardum. :Al?lt'· 

ih 
nıc ıçın, ktan k nl k k Bunlardan bir kısmında "11Z riknlılar bu PA')onu ıdRb i'le geıiromrih. 

' ti~h th a , edecekle İ sonra, upo arı esip sa - ı 102500 Kilo ,yUzde yirmi bqi ile beraber.,. arpa topçu attı M. "'"' ıaı{ lamalarını tav iye eder. Kariler lan fikirleri p tatzda hulisa edi i.55 Kilo baytar mek.te,binllı. S&bun. J •tanbul altıncı hukuk mahak.em inden 
tı met_ 14 ŞU~at bu müsabakaya · tirak için başka yorum; 500 Ton kiriple kömllrti gttlbane ha&tahane, Bakır kUyunae btatlbul acleıeıiıtde 

n u en . - " "'"'"en 1928 sellesirıd 41'1 ç }Ü odun topçu tli mektebi. Ura mehmct sokıı~tnda l numara le bant.do 

. 

~ .t) h .. ç "r külfet ve ya fedakarlik 1 ~ Zarar ve zi""an ve farlı:ı fıııt ıf ~ teahut ctme,.en wutruıhitlcr nam 'c mn 1m iken ekevın i4' mctgrılı mıo~hnl Yı. 
a-•h ""e!iıi. "· • k "h · ngı'ltere, Fran arasında imz 1 J J- " t'QhL ~ e eceg mız - 1 tiyarma mecbur değildirler. hesabnıa olıırak balida ~ \'e miktarları Tazılı 4 iı:alenı m ~at ia e puarlıkla \tan kara kll?i ~lu efendi tnra'frmı: Madam 
il· ~l'ı t } kl nan bahri itilafa karşı İtaJy n hük mubay olun kttr. Pazarlığı ıı . 2 • 929 p~rtesi gunu sırasile ııaat 13,5 -14,5 · marina tarafından alc,yhİ.m7.e ikame edilen 

latı .
1 

op ayıp sa a- . * meti tetbirler almakla ~eşğuldur 15 te Harbiye mektebi yemckhanelui iSntindeki pazarlık mahallinde icra olunıı· bofanma daYa.smdıın aolayı namınıza gondt> 
.. t l arettir. Ku o- [ Karilerimize vereceğimiz Bu tetbirin en ehemmiyetlısi lta ca1'br. Tnliplerln ~artn.ııme için komisyonumuza \'C iştirak içinde 'Pazarlık ma· rilen abnbal ni hııi ADir • ikamctgfibınuın 

[11\eğiinO'hl ndıktan e • aA n muhtel1i" hediyelerden bazıları • halline muracaat \fe ham bul~mpJarl ilan O}UnUr. meçhulireti Juısehile tehlil edilmemiı bulllD • \;'- l' ya hanciyc nezaretı müstec:arı ~ d··~·~..:ı- ·ıa bl' · 

lZ
• h tut . I şunlar ır. J ~ ..... •!'. ., wt; .... \Wn ı an en te i: ıarasınıı karar ~·eri· 

. 
1-
t 

Cl h ma mı {. Grandinin A tinaya yapt~ seyaha • • ierek yc\'IIJÜ cahkikat 10 Ti.san taniünC' 

llt>ij a};~ ](l kt Şemsiye, kadın ..:emsiyesi, atkı, 'I( A ıg u an sonra o·.r,ra t ı. k d ~ ld. . l esnasında alındı. Turkiye, Yunan ilOO Ton Kirible Ktsm\1.rlt Harbiye mektebi m~sadif Çarşald mbaa gUnll saat on dllrt ~in 
t 
i· 

,.. "" 'J • anımı, a ın e ıvenı,ffa o . ..:, ül 100 .. Baydarpacn bııc;tahanesi 1lmmmı.ş o uğun an > evm ,.e va'kti 'mC"ZTı i\r . "~ ._. 1 b 0 ır stan arasında ittihat hu- inin ts'm '" • 
I aı-aı ın arı f!ııra) a ot, pantufla. çocuk elbisesi, kos- inine çalıı:ıldı. Bu suretle Akden Balada cin! \"C miktarı yazılı 2 kalem Kirible KömUrü ·~·n nyrı şartname· ıda tahkikıtt hakimi huıurnndn mantz 
M ·emize tes •. t.l m, kadın yeleği, ylin çorap, pi- ~ I lerde oW&k aleni suretle m11nakasaya konmu~tur. ihaleleri 2i·2-929 çarşanba gttnu Bltıznmn illinen te'bliğ olunur. :"'le devleti olan talya bsükümeti,şarki hallind · k.ılına 1----.--- - - ---....,...,.... d. Cek er Ve mu ah•_ ama, baston, bataniye, masa ör- saat 14 de harbiye mektebi yems:kbane!eri önunde mU~~sa ~- e ıcra . 8 : } sıaubul Lirmcı tıcaret mııllk"m~indf:'ıı: 

lZ 

-A 

e lltı.ıner lu b. fi 1- tüs~, çay ~akımı, yün çocuk fısta· ak.denizde bulunan de'\o·}etleri ha cakttt. Taliplerin artnameleri için komisyoDWD\Wl ve ıjtirik ıçınde mUnaknsa m Beyoğlundn Alhamrıı karıısınaa Sl7 mı· 
lll'd ır ış a rıı, ıskarpın, 

6
oson, şapka, palto, ırlamak isteyor. haline muracaat ve hazır bulumn ,ilin ·olunur. maralı dukklnd manifaturacıltkla M•· 

·~ ı:r. .Mu§amba, kız fistanı, kadın çora· Bu hazırlık, lngiltere Fransa c l iken \ kllnunusani 929 da iflasına hUkmcı\ 

Z· 

. 
u \)''"* b nın ve bu 2 hül\Cimetin bahri itb Defterda~lık ilanları iunmuş dlım Yorgi Golüı efendinhı huw ıı 
~ .o.Ttiisah k b f. ı z,yün fanil.e,6ki~ilik sofra takımı, fakı aleyhinedir. Yene bu hareke ., J ifla iıesinin ıu~et ı.e tesviyesi mnnmrl..ı 

ıL l-i] a a) a U l• ı 12kişililc sofra takzmı,traş takımı, tlerle Italya lıüktlınt-ti hem Balka Anıknt Beyh:ın Bantmln Şinıı.si be~ esa1etl"n 

. . 
. 

~ o}caktır 1 boyun dT k k l k d . b . . d K'I. . A~ ıne,.kıinden itibaren S 1 J 1 . men ı ı, aş ·o , ·a ın çan· larcla, hemde küçük A }·ada Ingı' Z otılık kereste, Karadeııız b azt arı"u' e 
1 

)O& n: ik~ b indik tayin kı ınml§ o duklanndan müfli·i 
, 'Aııa l l d k• . nt,ası, eşarp, kitaplar v.s. F fı l dar buğll1B kadar olan s:ıhıı dahilinde meYcut 6017 adet 227 metro m apı :mu : merkum zimmetinde alacağı olanl rtn kauuu· ti.tq• l o l a 

1 
kaı 

1 
tere ve ransanın nti uzu a eyhin telif cinste kerestelerin gttmrUk resmi muıtel.ise ait olmak şartilet muhammen bedeli naml'i tic.ıretin 199 ve 200 zUnt'tl mnddrlfri 

n 
1-

l~İıl • Bu hediyelerden mada, mev· faaliyette hulunuyor ,., 667 lira 91 kuru§l\ır müzayede 27 ınbnt 19.~' da Defterdarlıkta apıbcaktır. mucibin•'.C tahkiki llı~ un içiıı ımftıi ilfind.ın 
, eıı , U~u~a a .a). a e· sim icabma göre, karilerimizi Belgrattaki gazetelerin yaptık s atıbk an\;az ve demir, Ter_ane &bilin~ Haqköy kapısı cih~t.nde iiç l"lSımdan itib:ırcn yinni gun '1.StfmB:ı ~enedattnt nı:ı' • 

if\· ıstıraklerını te,- ezhercihet memnun edecek daha ları bu gibi tahrikan, diğe;r siyas itbaren potrel domirlerinien mürekkep çatı ve moloz duvor !arı, muhammen keme l.."ll.tibine telim ylem leri \:e m.nildıni 

e 
~ . -

:rl uzak maha . birv• ~ok lıediyeler de dyırmamış mahafilde dahi ehemmiyet verilı bedeli 954 lira, mttzayede 27 fjUbat 1929 da defterı.larhkta yapılacaktır. meıkOre h!tnmmdan 60lll'R Uç g· ~.-ıni !!R 

ar için b. - aegılız. ;:. ·:: ı~iu~ ~~n:~:r.ıahnk•ı icra ind Posta telgraf levazım ve mebani , ~::": =~~:::;:,ı.;,2 ı:~: cu: :00' ,"!,"""~ 
i . -
a 

önderehil- Ankara ··d·· . et• d n. ifl.ııs muamelatına mnhsu odama ,geleıek Bazı karilerimizden aldıgıv • 1 . d ve Atine htikume u urıy m e . Sindik efendiler tDU\'llcehesinae alacak rtnı 
erı arasın cerey n eden müm 

t• 

mr m lıtzıplarda, yeni mıisabeka· ke..rnt im~e kadar bir itilif Posta bendiye ihtiyaoindan 2000 kilo ~h rda kurşun 1000 ı~o sicim i p:ıt Ye kayt ve tastit t'ttirmeleri YemU8liet1 
mı da koyacagım_ız k.oponlarm. n~ticelenm i .. Botta ço ~ mü 

2500 
kilo paketlik kağıt 100000 tahta kap lll 70000 adet tahta ~tiket 15 O mcz ·fırede ı pntı 'ı cut edemMen alac:ı1.llllııı 

. 
la 
•t 

. 'fa ar/,asındal:ı yazılara lzalel hır fhnpı. bılc i1 olnı dı kı'lo külre mUlıilr umum nle.4': nlHnakasa surıttile mühaya_a olunacaktır. hakkıml:ı kanunu m(>Z.kimın .210 ~u mş.tl 
\ el~rim • ta tt' · lu I d f. Gı-andınm AtiıtaYa yap+ıı7r ıt .... ...... - d iZ S - gf rm~mesı arzu o ."m..a '!'1. '!· eyahattnn onr da kat~i bir neı"'f~ 12 Şubat Salı gUnU sa• on dörtte m~nak P ı ıcr~ ~luna~~ı~ ao desine te.,fikan m mele olunacağı ilin 

. 
1 

l ruf ağaz - Ki olekslıyon yapan ktanler_ımdız ~çın henÜE hu ul bulm.ndı. Bunu taliplerin olbaptaki şartnameyi görmek Qze.xt' heı: gUn ~c mUnakasa~ a ıştıra~ olunur. 

nnıış ol • opo!ı ~rımız~ gaze e mun erux~- sebebi nedir? Bitın-af mabnfili için de yUzde on beş teminatlarile birlikt'eYerıi Postcıh4pcde mUteşekkıl Tu~"rkı· nka-

e 
n 
D 

h
•t updm tını ılılal etm._ıyecek muayyen bzr kanaatı vazibdir: mUbayaat komisyccnuna ınuracsrıtları. _ 

ı l ( l allllll an yere koya<Xlb;zz. ltnl}O JıurİCİ}C.'niu }Opttğ __._.....,--.-~-----
Q lt uzalar a hal· gayrete, .gösterdiğı raaliycıe rnıı Hilaliahme:r lstatıhul merlt.eı.inden: sından: 
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t men Atınadc kat'i bir itiliif ,, l B k 1928 . . ? 
lllQ('akf .. :lllaŞl"SIDa ar- 14 Ştıbattall itiha hüsnü niyet hnYnsı esmedi. Be Cemiyetimizin nıa1ı olup Balatta kesme kayada Ifomınaıni mahallesinde' 329 aı~ı.n \ M ıı~;ın r &>n.esı umunıi ıçtim~ı: -

6 
'-1.r grattnki gazetelere akseden fikir rsada kilin 65,71,65,'lS atili ve cedit a.ı.ımaralı iki kıt'a hanm·n m\f~y~desi netic indeki :ır~. ,...uma~e:ı gttnll ~ on tc 
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' ~ !) • k l lerc nllZllı-nn )Dpılan nleyhtaran ıat nı gürülmü Qldu~undan Şubsun 2lrinei per&enbe gUnü nıe.rkeıımızde tekrar qtUza. ban .. ~om ıner}tezı ıdnre11ı olan hta~lml 
h.. uOo k ren upon arımızı hr"k" b Ik" ,. . - l bal.ft ' nda sultJin hrun:mıı c:uldesınrle 
,°"{ d • 3l'İİmizetak- ta 1 nt, C • ıdc hareketler b edeve devanı oluna~ gı ılau O unur. .~11\'e kc.., .. 4 bant altındaki U• 

tyP.,lnhCef!.ını.ı·z JOOO bo- hususta amıl oluyor. ihtimal ki ( ±:ze: e:z=:::: ) kuın sadıkı~ ... lluına.mci m 

• 
e fi 
u ; . 

"'\t.._...._ LÇJ ....,- '"'aklayınız ! ln!!iltere • l<'ransa hariciyesi Türki • üh' k • d sadıı. ) apılacaktn. ~ ye m~cr .tara· 
uır tanesi gayet ye. Yunun ltilAfıdw husul bulma Denız m aya.at o,ausyonun an - 1 - Mcdnı ;a.... .....,L 

sına müessir birer amil oluyorla"r _ _ . en= _ fından vcrtlen rnporla:nn • Q ın~dat 
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• va ıye 

•• mu üriyetin 
Lira 
20 

Ankaradti gö terilen snmımi)e == 3 .-.-- d ·ı kn 2 - 1°28 senesi hil!nço ~ki ,c 
v h'" - . t A • d D eniz (abrık:darın J a imal ettirilecek Tente, Y~1ken • nw 8.!l c • porr:ı, Top örtusu defterlerilc kllr uınır he!abını 
"til~ A fıusnizlu 'knıyhe e rngıtıeekn, ditinn 8 ve sairenin imüli ye ı, aleni mUnal"19a ile l4 ~uhnt 929 perşeııbe saat 14 te ihale tcmettuun&ureti tevı.ii. 
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•· , 

ı a gr ı av ası csm te r. edil ....... k.:• 3 :ıı.• cı· ' · ..:ı_ il ...... o.u • • • • • - ıue ısı ıı.uıre aue e m\1.ri.kip iııtı· * * Şartnameıini görm ~~ isteyenlerin her gua ys;pmak ıateyclll.erın ycr'1Dı ıhıılede mukar· babı ve binalara ait Ucretlerin ta • i 
Yugosl vyada diktatôrlüğnü te r saattn Kasım.paşadır Deniz ıbuyaat komis)·oııunn gelırlelen · yuı ' en es::ıüsünden sonra yeni bir hareket ... B eyojf)Q Hukuk Huim~inaco: ~v· 

ha§ göstermek üzre idi. Tiryanon • • 1 7 o~lunda Ayas Paea Cami SO~"IZU~."l 
muahedesi hk.ümma göre cenub JKB Mart f JI .aırfındaki Altunyab hanının 3 n~ dai:miade 
A da · k h ek V 1.;c l ·ı 1 • • • sakin iken 28-Tqrinisani-928 tarihinde "6.ıt 

vrupa irtica Arane ar etlere 6 ,OCl iyana veyna mı e sergısmı eden ~telek Sio•mnsı sahibi re ıntllte'aitt 
müsade edilmiy'eel\k. Ziyaret ediı fıt. AuuFJ'lm en m\ikl:mmeo m\\baraat merkezi ir. 'Bl1tl\n Avustuey Emir Suitanot .clendinlb terkesiıılin ~meJ'l 

Y' ugoslııvyadalö di)(._tatutl.üğnn ~nayit ile Amıpa 1110 en mül*m devletleri taro.Şndau ~engin 'e pek mUllım meşherlerl ı tasfiyes!.lıe iptidar kılllllDlt Qld~daıi ta· 
irticakarane bir hareket tarzında ıl o1unıru.küı ~r. lyi ve neuz iııAl satuna. ~k \':in yegiinc fırsattır. Tafıillt -Av rihi ilanclah ib'biieıi ee1i&bı matlaban 
telakki edi uıeainden endi e ohın· aefareıbanıuince alınabair. Istanbul-Vıyana {&.'Jfya tt.riktle) UçUncU sınıf uime1 bir ıy ve ala danuiin Uç ar z.arfında Be.· 
muşdu. . inır· bu gıbi hir endi. e· ·e avdet bileb '1~2,10) lır yerine '96 liradır. H!inyt\• varnkalan mtımc rıli fah'n1t> oğlu Dördtinctt Sulh Hak.imli,Rine ınurao-..-

m.l n a C:ılııtal~ • Pcr.ı P.ıl!U! k11rşı•ındalU Nata ~ itfar.o'hanP!rı:nılc.rı ıılınabtlır tlan kanunu medeninin mıMldei 'nıafuu. 
d b hSOfı.UlJ:rtU)"Of, SB'"l DlUcibince ı!lin olunur. 
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seyri se:f ain 

İ.zmir sür' at postası 
(1ımtr) "Yapuru 8 §ııbat cuma 12 dl' 

alata rtbtımından hareketle cumart,. ı 
10 da lzmire gidecek ve paıar 15 te 
İ1.mirdeD hareketle pazart,.i drrRktır. 
\ ıpıırda mt1kemmel bir orkcıtra ' 
ubant mevcuttıır. 

Antalya postsı 
ANA.FARTA vapuru 10 şubat pazar l 
a Galata rthtmımdan hareketle hmir 

Killlilk Bodrum, Rados, Fethi><'~ Finik 
~ntalyaya gidecek ve dönugte mezklı 
iakelelule beraber Andifli, Kahan 
~ Çanakkale, Geliboluya ugmya 

RABZON İKİNCİ 
POSTA 1 

(ANKARA) \ııpuru 7 hbat per· 
·emhe ak.pmı Galata rıhtımından 1 a· 

ketle Zonsııldak lnebolu Siııoı 
· msun 11nye Fatsa Ordu Gire~or. 
rabson Rize Bopaya gidecek ve dö
upe Pat.ar iakcleııiyle Rize Of ::>ur

Tıibrıon Polathane Tirebolu Gi-
cson Orcl• Fatea :::ıamsun İnebolu) c 
11.ğrayaaıktır. 

Bozca ada 

1·.n,.rıl·,.. f ~ n A u 
~f!. 

"ıılı ıl 7 • JO~Q 

- ~ ....... 
alıçivaıı ve Çif çi t~re ~ 

~u · · d a ıçn1 e su. uzluktan 

3. 1.2-18 Parmak kutrunda 1. 1,2·8 Parmak kutrunda 

1.2-6 

Santrifüj tulumbAmız: llotorları ile beraber 
\"ı7.erinde !"&atta 10 ilu 260 ton su verirler 

Sabit santrifüj tulumhamız: aatta 10 ilô 
tou su verirler. 

1. 1.2 ilii 1000 bcygiı· kuvvetinde tam Dizel v 
(fömi Dizel motorları · ufki ve şakuli 

Sait Arif ve Sait •• om er mfiessesatı 
irkecide Sirkeci Palas N.27·29 Telefon:lstanbul 2126.'J'elgru.f:lstanbul Saitla 

Merkezi : ltlersin = ~ubeleri: Adaııa, 1
1

arsus 

~-rr ~--

Scrıuaye i: Tediye edilmiş 
Liradır 4.000~000 

; , 

Umu.mi Müdürlük 

_ANKARA 
Şubeler: 

Ankara Adana 
lstanbul Trapu::orı 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsıen Edennit 

Ayvalık 
Zonğuldal~ 

Kayseri 
' . . Mersin 

l\lüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

( Emvali ınetruke ilanları 
'\ •••••••••••• 

Selanik Bankasi 
Taı-ilıi t'esisi 1888 

Sermayesi 30.000.000 Frank 
Temamen t'edi) e edilmiş 
Merkezi idaresi I tnnbul 

ADLER 
YAZI MAKIJ. ASI 

(ADLER) ın ufki hurufat 
tipi imtiazi munhasiren AD· 
LER yazı maki nasına mah· 
u. bir hu. u::;ivettir. 

Hasekinisa. Cerrahpa~a. El 
votlu, Emrazı Zühreı,iye ha;tD 

ri içın li1:umu olan· EJ.-rrıd 
Seb:ekapalı zarfla münakasa} o~ 
muştur. Taliplerın levazım '
!ütüne her gün muracaat eJt Semti Ma. So. ~o. Nevi lcan Nbtkt Icarı muhammen 

Lira Lira 
Edırnekapu AtikAlipap LökUmciiler 29 UUkkO.n 17 Şchrı 

r ıra 
3 72 Seııl''i 

33 36 
Bu)lik ç.arvı Yltlıkçılar urllclılcr 

mahdumları va- BüyUk ada 'ı !ili Şalcı 6 Hıı.ne 200 "' 

purları Yedikule lmahor 11) as bey İmrahor 190 DUkklln :nl 

eri ve LUks Karadeniz Posta 1 

olculann her ITurltl j rirahatln 
:rmı temin edilmİ§ olaıı 

Kadtköy Cafer ağa Yeni 10 Hane 240 

12 240 

Kınalı ada Ankara livadyası 1 . 48 125 

Millet ' 7 apu1·u 

10 şubat 

Pazar 

Ballida evsafı muharrer emllikin biı· ·sene miiddet ve mü§ahere suretiyle icara 

rapt olunmak üzre 21 • 2 · 929 tarihine mUJadif peflembe gUnlı cıuıt 15 de ibRleleri 

mukarrerdır. Taliplerin emvuli metruke icar komi yonuna mUracaat eylemeleri. 

Gunu Aqam saat 81 de Si 
uıci nhıımuıdan hareketle ( Zangul 
dak, lnebolu, Sinup, Samswı, Ordu 
Kireson, Trabzon, Rize ve Hopa}ya 
Azimet oe .Avdet edecektir Biletl 
\ apurda de verilir l\Iuracaat l\la 
bali: 1 tanhul Balıkpazan Yeni 
Ticaret Han. Telefon 1 tan. 1154 

"TÜRKUVAZ,, da 
7 Şubat Perşembe alişamı 
maskeli karnavalesk suvaresi 

En ağır erkeğe 
En urun boylu hanıma 
En kısa Loylu erkeğe 

kıymettar mükafatlar 
10 Şubat Pazar 15 buçuktan 19 a 

kadar çocuklara karnavalesk matineııi 
12 Şubat Salı 6aat 22 de senelik 
MARDİ GRA müsamere ı. 

1 stanhul altıncı hukuk nııılıakemesinde: 
kadiköyöııde Omumiye mahallesinde 

Hacı Mehmet efendi sokağında 17 

numaralı baııedc uıukım ihcn clyevm 

ikametgihı mcchnl İbrahim oğlu Kadir 
ef eadi ı.rafıua: Zelti) e hanım tarafından 
ale,hinizde ·Bopnma• davasmdıın dol yı 
illıHıo vaki olan tebligata r&Wneu 27-1·929 
tarihli celaei tahkıkatta kanun dtıire!inde 
haur bulunmsdiginizdan hakkınızda gl\ap 
kararı ittihu. olunaral bir ınuamel<>vt 
bakılmakmın emri tahkıkat l 1 Mart tıı· 
rihhıe m11sadü pazartesi gunu saat 14 
olarak tlfİD edilmiı,ı ol~ln ) evın ve 
,a.ıs.ti mezkftrda mııbkemedl' hazır bulun
ınamr. liizumu hukuk usul muhakf'ıııelelrri 
ı.anonunnn mevaddı mutt-allikasına te' fi. 

kan il!nen teblig olunur . 

Şark Malt Hülasası 
• 

* * Semti Mahallesi ' o lcClli Sokatı 
J..ira SeneTi 

Topkapc 

E>rik.apı 

Karabali 
Bayezıtağa 

Çe§me 
ley han~ 

Pnatırmacı 

10.5 !'V 60 
8 100 
Soda tahtım•:ı 1.hik\,iin 30 
5 Ev 84 
3 (ıO 

Burgazada Hirieto!! Mezarlık 5-lG ) 50 
Kadıköy Caf!'rağa lzmir 41 600 
Lange KUrkçUb:ı~ı Yeni mahalle J.j 78 
Edimekapı Çasırağa lannkikalf: 10 48 

c 

Buyukadn Karakol 27 ıoo 
Beyo~lu Pangaltt Harbiye 6-205 roApartnıanın Daire 6 40 Şehri 

Balada evsafı muharrer ernlAkin 9·2-929 tarUıiııc ml1ıındif Cumartesi gUDU cıaat 
15 de pazarlık suretile ihaleleri wukarrerdır taliplerin :Em,·ali metruke icar koınis· 
yonuna mUracaat eylemeleri. 

+:· -X· 
~iaantagındn sadrı .esbek kUçUk sait pn~a kona~ında 10 - 11, 2, 929 tarihlerine 

ıuusadı~ paznr ~e pn.:zartesı ı;~nlerinde saat 1 de zikiymet e~ya~·ı mUtenevvia bilm117.ayı>de 
l!:lttlacrı tır. Talıplerıu malıallı satış ltomsiyonıına mürracat eylemeleri. 

i tafllina fabrikasının 

Meşhur YAPINCAK Ra' ... ısı 
İçkilerin ~n Tefieidir 

a!.~• Fahril<ası: Galat :Ermc-ni Jcili esi sok~ 

akıf akarlar 
müdürlüğünden: 

A k4ara~ civarin<ln Sufubrdıı ~eftalı ok.a~ındu 8 I\o. hane Aksnrıt· civnnnda 
oıuç gaıi malınlle~mde Kbprülu oknğtndıı 11 No. lııınt: 
Cibalidc Sifrikoz mabnllesinde iskelecadde inde 9 No.loda 
Bqikta~tn vapur iskele.,inde tuğla eoka~ında 2.4,6,8 No. kummeydınile ıleru

nundn nhşap ve ktirgir b3rakalar. 
Balada muharrer emlii.k kiraya \erileceğiııde ,ulıatm birinci güııUnden yirm 

lıçl~nc ı ( ııın.:ırtt: .. i ":· nlı ~aat on durt tmçulfa kndar mUzayf'<lt-rP. konulmu~tur talip· 
erın yt-vnı ,.e ca:ıt ınezkiir<> kadar şartn:ımenio suretini almak \e teminatı muva· 

kkate ita C'derek mU:r.ayedeye iatirnk etmeıt lüzre lc:tanbul <'\ kaf mUdUriyetinde vaktf 
ııkarl.ır mudur .;une ınlır.ıca.ıtlatı. E' f 'e muştE-mibt1nn hakkıodn malumat almak 

11') enler muza •·•il' odasına miınıcaat e inek ıcra raporlarını görebilirler. 

Hapishanei 
A 

uınun11 ıııudiriyetinden: 
H pic:hımei umumi mehternnr koğıı .. umın olbaptnki keşfnamesi mucibince ilAvei 

in at ve t:ınlirat ~ irıni 17i n ınuddt"tlro munahasaya vaz edilaıi§ olduğundan ketfn:ı· 
me) i ve mahalli mezkuru görmek ar7.u edenlerin hapishane müdiriyetine yevmi 

ihale olan 28 şubat 929 perşenbe günıı saat on beşte teminatı muvakkatelerini m~s
tacıhiben defterdarlıkta mtıte~ekkil mılz.ayede,·e aulinaka' komi..,yonun:ı luzum ınllracaatorı 

Acele satılılc emlak 

i 
tdefun beyogtu : 

4070, 4071, 4072.. cww, 4074 

lıitnmuuJ 2381, 2832 
Tiirkiycdeki şubeleri 

lımir, Samsun, Adana, .Mersiu 

••• 
-~~~ Doktor e!!!!!!i!~ 

Haseki kadınlar hastanesi 
Cilt \'f" Fireugi Hekimi 

Cevat Keriın 
Türbe de Eski Hilali ahmer 
hinasr. Tel: lstam. 2622 

•. 
Arzu bulunduğu kad:ırçok 

kopyalar çıkard:ıhHir. llel· 
ebet dayanır. 
tık yazı makinıısı, ] 898 

seııesinde ADLER fabrikası 
tarafından imal olunnm tur. 
Bütün dünvada 360000 ma· 

atılmıştır. Türkiye 
'ekili umumiliği: Tstanbul, 
Galata YoY'·oda han o 7 -
10. Posta kutusu, Galata 447 

nadolu vilayntı için eyi 
aceııtalıklar ve seyyar 
murlar aranıvor. 

Kiralık mazalar ve 
bodurumlar 

(l) Bahçekapıda di.ınlurıcU nkıf han tahtında ( 11·70 'e 12-72 ~·c 13-74 numaralı 
mazalar ile _tahtındaki bodurumlnı mU§temil olup Ekispres bankacııııın talıtt isticannda 
b~lunnn dntre 22 Mart l29 tarihinde 931 sene i Mayts gayesine kadar kiraya verilece-
aınden kapah 2arf usuliylc Şubatın yedinci günUnden ~nrtm ikinci Cumartesi giınıl 
saat ondört buçub'n kadar miizllycdeye konulmuştur. 

(2) Tnlipler mU1.avede \"e munnlrn-:n 'e ihnllit ı,::ımınımun onuncu maddesi mu
cibinf'e tcklifnanıeleriui • bir 2arf derımuı ıı \!iZ 'e tP.mlıir 'l' tızerlerine i imleri, le 
~ohreUe.rini tahrir ederek mezkur memhur 1.arif ( 2570) lira ınıktarınJaki temi;::ıtı 
nıuvakkate mnkpuz ilmühaberi veya a} ııı ınıktarı natık bank k.efaletnamesilc diı!n 
mUhürlü bir zarf derununa vaz edilecP-k ve maırufıın \\zerine teklifn:ımcnin Lu 
mahallin talep ,.e itticıırına ait olduğu i~:ıret olunacaktır. 

(3) Mltzııyerled~n akdf'm teminntı mııvnkkntı ~uretindP. ve ikinci madde muci• 
~ince ita kılınıı.C8k rnıktar badelihale on glln 7.arfıııdn müddt'ti i~a ait mıktar 

artname almaları ve teklif~ 
lannulal28Şubat 929 Per§cnbe g 
saat Ofl be§e kadar mezkfir mııtP
lüje vermeleri. 

lif aiye için lüzumu olotı J 

aryola .96 battaniv,. 18 vara~ 
rastık 18 elbise ve. kaskei ıB ~ ~ 
cizme kapah :Oıfla münaJ:aSOf <ı 
fwnmuştur. Taliplerin ıartnartle 
mak için her gün leıazım 111" tı 
lütün~ gelmeleri ve teklif ? 
!cırmı 28 Şubat 929 Perşenbt 
aat on be§e kadur mezk ir 
ifllrliil!e ıermeleri. 

mmm~m~msmmmı:ımmmmmsmt!l{!!m!!!!1 
m Bnkterh-oloır 
E • " 
fil Dı· İlısan Saıni 
ı::ı 
Cil B:ıkteri yoloji ro m Pek dakik l~au tahltlatı d 
ın (Vassemuın te.:ımiilil) kurey\at uı ı 
~ tifovc tsıtma lusurliklıırc te~hi'~:ı~~ 
mbıılgıun, ceı hat ıaltliUıti, lJlıra ıuv-
ın kopi ile frengi t:ıh:ırri,i. Divanyo~ 
m Sultan l\f nhmut 11\rb~i ı.ar;ı 
ın Telefon fıı. Q81. t, 
romammmss~mmmmmmsmmmmm~Jhr 
Doktor A. K uti) e ): • ı 

Elektrik makinelcrh le belqcf 1 
idrar darlığı. pro!'lat, nılemiı.tiıi ' ~ 
belge\' ,.kli~i '~ !'f'rtnn. rilt ilr 

1 
' 

n~rı ız teda\İ e<lrr. Kıırnkiı\ık 1 

fırını sıı ııcıınrln, 3-l 

f<'elemenk 
Bauknsl 

l\lerk.ezi 
ıhnle üı:erinden teminatı kaı'iyc~ e iblii.ğ oluruıcaktır. 

(4) Te.lipler mi.11.ayedenin )e\m \C saat icrasmdan muka<ldt"ın iıLıı zarfı bir 
wakpuz mu~abilinde Encumeni idare Riya etine te,·di edecektır. J\ 111 R t. ed r a 111 

(5) Talipler Vnktf akarlar MudıırlüğUne nıuracaatla uınumi -.artnamenin bir h · Gnlatnd:ı karnko:ı hani ılaı1t•İ ı u 

uretıni alacaklarJır. Dahili müzayede olanlar tarafından i"bu aartname alıkümı mün· d " " lt"lefon BeH'~hı :\71 l·j ı 
ericesi tamamen knbol ve ziri imza kılmarali baliidıı birinci maddede muharrer lif bahçe ltnpu rlördiinrıı 

ek. name ile birlikte memhur zarf derununda mezkQr şartnanıerıiııdc itası lZUundır. t,.lefon lstamhul 569 lıerı , 

Mekte1J ınşaat1. münakasas1.: 1 '"''·m•L'h" emni"t "" 
ı· •••••• , .......... . 

Gireson vilayeti ır .1 asehei hususiye İ 
müdüriyetinden: 

\tıılıa11ebei busu~h ~ye ait vilavet merketind,. Kale C'nınii itti<>31inde 11024 lira 24 
lm.nı~ bedeli l\e iflil nlit~m~m Mel't;p binası 15 mart 929 gilnll saat on bt"şt,. ihıılf'ııl icra 
edılmek üzere iki ay müddetlt' ve kapalı zarf usulile mlınnkasn~ı temdit edilmi~ir. Talip 
olanların dairede mevcut olan ve !j&rtnamesini gördUkten aonra yUr.de yedi buçuk teminatı 
muvakkate nkçesi ,.~ ya Banka mektubile hUktlmetin kabul rrlebil{'("f'~İ ro<1h:>m w· tııh,·i· 
latlıı teklifnıımelerini ıuUı:;t~hibt"n encilmrni vilayete , e , a ınııhasebei hususiye~·e mUra· 

caatlart. 

Eıµniyet sandığı müdürlüğünden: 
Tnlıire hanımın 2276 ikraz 11umarııh de~n senedi ınucihiuce Eıuni~ et sandığından 

i~tikraz e~lediği meblağa mukabil Sandık namına merhum hulnnım Fııtiht~ Hat11trı 
Muhittin maballe!inde Gelenbevi sokağındıı 5 mlik!'rrer eaki ve 9. ll. yroi nuına· 
ralı bermucibi çap "\iz yirmi yl'!di metre ve on ııltı desimetre murebbamdan 
ibaret bir kıt'a muhterik hanıı arsasının tamamı ,·ııdt-•i hitamında borcun veril· 
memesi basebile müzayede)C çtkanlarak (166) lira bedel mukabilinde mUıteriai 
tlzerindf' olup 9-2-929 tarihine musadif rçmartesi gdnU saat on be., buçukta kat"i 
kararı çekileceğınden tnlip olanların ye,·mi mezkarda !aat on beş buçuğa k:ıd:ır 
Sandık idaresine mUrac.eat eylemeleri il!ln olımttr. 

Ahoı 
VP Han tarifr 

bonf' iicrctlrr 
l v hl.. \hı ndıh " 
U. lııl: 5 "l) 

Hari~ı· in: 1) Hı 
\drM ıel>'lil" içın ı:; ı.11rı• 

lın!'lı. 

Han ücretleri 
Tek sutundn 
Altıncı sa~ fada 
fü•qinci 
Dörd•ıncü • 

kn,-ve \C !'.lhh:ıt ıçın en ml\<'csir 
de>aclır. Bilumum ec;ıanelerde bulunnr. 
1 mı.ımı d pol ı Bomonti f:ıbrikruıı. Telefon: 
l oğlu 38 t \;e tsıanbul, Ekrem 1 ecip 

f ' 1 -r. 

Ayasof-yada kain Ahmet Ahut efendi konağı bftyllk r ... •• ,.. • • •• .., • 
bahçesile yanındaki Alemdar sineması ve arkasındaki Karaagaç muessesatı katıhı umumılıgınden 
kebir arsa birden ve ya ayn acele ve mfü;ait fiatla saıt 640 lira bt'ddi hef{İ olnn Knrnağar \1Mh"'h .. u ·'"''lTI iı;kele .. inin tamir.i 9 ~·J 
ltk~.,. Fvi11 icinde"k.ile"e müracaat olunması. ·· · ' ... , · ' -~ıWınd -


