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Fırtına durdu, Şehir tenı izi eni y 

elediyeyi 
~ arayorum! 

tii Qr fı ---~--
~ 1'<4ıp ~ı. Koca Şehn tam uç 
~ bi,. a kavurdu1..-tan $0nra,nihayeı 
~ bi,. hcı1irıdi. Her memleket için 
fo,.; l"tıi ~. olan fırhna, lstanbulda 
~~ feJ.ı~atı felce ugratan azim bir 
(',,tı 1tıe · a· Ilı~· i~lel.· gır ı. 

~Q~tq JlQl' ccıddclemıizde yiiriimek 
o. olo,q,. ola 1lıad1. Taksimden lıarbiycye 

~ Obiflell d;,;,,, düz mesafeyi, lıatta 
fıL '<ı~J {{e~cbilmek için. mahal bir 

ı ıı .. _ ;u/. . 'l k . . 
~""Uİ • eıtırı me · ıstemyonnuş 

trıll~Ailata uğrandı. Göz epe 
)iıı, J ~~ Jırc )a1.m s mtlcr de 
iP,. l ~" ,.Q~ ba§ güsterd •. Her şe
c;1l{l «ı!<il'ilq ti. ukır dondll._i;cna:.e
ıle ıı. ~hcı trıadı. elektirilder sık sık 
~ lr.ıha1lı &ıl, Hayat, bütün mana
'lı "hıe-,.'ltı 'frı."-lfersa bir hal aldı. 

, l~l~ ~~§~~remini .Muhittin beyin 
~1~eti11 l ?'isıle gösterdigi gayret ve 

1,M fıtt~~~ f ":rtnetini hiçte azaltmak iste 
1dt' • ~,. "-tıu söylemek isteriz ki, bu 
·; ly~l>e~ ed:ıta~bul şelırinin aldıgı 

Firtınadan sonra: Fotograf muhabirimizin aldığı bazı resimler .•. 

UÇ GUN FIRTINADAN SONRA 

ISTANBULDA HAYAT DUN 
YENiDEN BAŞLADI! 

Anıele sokakları temizleıneye çalışıyor 
Dört günden beri, fasıla ver· 

r.neden, geceli, gündüzlü devam 
eden k&r fırtınası, dUn sabah bir
den bire durdu. bulutlar yükseldi. 
Rüzgar kesildi, hatta öğleye doğ· 
ru güneş bile açtı ve hava ile be
ro.ber. k'!Ç IDindi\r ' nalı duran 
mağazalar, dükkanlar da a :ildi. 

, 1 , trenler, tramvaylar, 
kısmen işlemeğe başladı. Akde
niz ve kara denizden vapular ge
ldi. Boğazda ve limanlar da bek· 
leyen gemiler birer, ikişer hare· 
ket ettiler. 

vaziyet hakkında malumat talep 
etti. Mülhakatm geç vakit verdiği 
cevaplara nazaran bütün lstanbul 
:öyleri karlar altında bulunu
yor. Yollar kapalı, murur ubur 
munketidir. 

tr er 
Çatalcadan gelen telgrafa na

zaran karlann içine batan tren 
yolcuları kamilen kurtanlmışlardır 

iki sür' at katanddan birisi Çer:es 
köyündedir ve 13 yolcusu vardır. 
Digeri Alpulludadır 20 yolcusu 
vardır. 

lstanbuldan hareket edenposta 
katan Çerkes köynndedir. Yolcu ~~ )'eı b dir. 

\~ lQtı b· a.:ı taraflarda bir metro· 
. ıı, ı~ tt.ı~ l•ar hadisesi,böyle medeni 

Caddeler, sokaklar kalabalık· 
laştı. Elhasıl dört gi:ndenberi bir 
afet şeklini alan fırtına yüzünden 
adeta mefluç hale gelen şehirde 
dUn birden bire hayat geldi, can 
geldi. 

su 20 dir. 
lstanbula gelen posta katan ise 

}""ırtına dinince 'ıf yo rı te izlenıeye başladılar 
~eJ ~ ~hl'i bıı ehJı.ez olduğu ıddeasında 

) )ı,,cl ~,. € fecı hale'1mrsa. şelıremini 
arı ıı: bj,. b QlYt'etli olursa olsun, o şe· 

l çl~ e d' Sokaklar ıl · ~~ tQ1'ajj ıye yok demektir. 
ı eı,ı_Ye'lirı tan belediyesizlik, yani Şehrcmaııetide fırsattan isti· 

Q -~ cılııı ~u gibi hallere karşı fade ederek derhal şehrin muh· 
~~ıp 0 ;;;:

1 hiç bir tedbire, vasıta· telif yerlerine amele taburları se· 
ıı ~t!anıasz, diger taraftan vkederek caddeleri, sokaktan 

)'Q. 11'1ıcıı31 .. tın ha1..'ikaten emsalsız 
l:itı d"-.,.~ıgı, sonrada hal1.-in bütiln büyük yıgınlar halinde kaplaya~ 
~ kerıu· .r~n bu afet !karşısında karların kaldırılmasına çalışlı ve 
r, ~ ~7ının 'Yapacak hiç bir ışi akşama doğru caddeler kısmen 

iti bQ,ka lakayt ı•aziyette kalma:.ı· otomobil ve tramvayların geçebi· 
, b~~rı ileri 1nernlekeıler için alelade ceği bir hale getirildi. 
1j l~1lı gecemeyecek bir hadise· * * 
)·o,. 1lıemlek • • d · 
ite~. etımız e feı·ke iade Rasathane dün akşam geç 
r 'i'en· k d. · h' hl''" )'agın ırz aczi §Urada ki, bir az va ıt ver ığı ır te ıgte 

l'e,.__. C<ı, n.e ·:r... R 1 k ld · ta -··ıı)·o,.. Ç §OJ_~re, ne esnafa söz asat ıaueııın uru ugu • 
"~la,.,, da llnJ,~ zabıtayı belediye rihten bu güne kadar görül· 

' ~ıbi, l'1ıa • tıpkı evlerinde mahsur •. h. k f 

~
~ QııQ11 ngallarının baııına r-ekil- meyen bu mut ış ar ır· 
•• 11 

111 
aç ~ ~ d' · · b'ld' d' el ı eticeti lnasım bekleyor. Bu- tınasının geç ıgını ı ır ı. 

,s0 Oo J;ıı~: oluyor : fırtınadan Rasathaneye göre bu gün 
,. oları l 0 lan let J 2U kuruşa 1 b 
~ 4fcı ola elnnek 19 ku 7 50 hava kapalı olmak a era· 
~fQ o'-

11 
körn.iir ıo ku~:~· 4oo her artık kar yağınayacaktır. 

~ .. ~~ ıurı. odu r-• 
He\, ~ net n 600Jm.ruşa çıkıyor! Ruzaar hafif olmak üzre 

"~ı o ınce b' . b 

""ll<ı 1lı. ki, o ' . ır mısal ~larak Şimalden esecektir. 
oJ ~ 3o J;ıı adı lspanak bıle 10 .. ... 

l ·a~ı 'U§a fırladı r ·r. ~ 
i_'ıı.,. <l )'Örii • E f h ""ld ? .. ,ele fta'nı-n. nmez, otomobile bi· t ·a ne a e . 

ı;ıf ~rtt 'll~hi. İ§l~ • ·hatta beyoglu cadde lstanbul vilayeti dün bütün 
, "'ttcı '''ll.ıltıı :>eme.. Mal 'k.. 'b. 
, b,. el'ile...... dibind:' bı'r •rı ·ob~I gı 1 mUlhakata telgraflar çekerek son 
~ Qcq ·•ıe~ ı; :r~re ı e urı ,,..,,,,,. 

; 'liy(> tı:eser: 8;,:sna.f, bkı):usıya lıalkı Giizel haı·ada 'bir durak ·yermm 
Şeh· ",.1nı dı ? ınn, u §ehirde be- uzerine çıkıp elmde basta~ıla. otomo

'14Jf'1,.ci<> illi rl bile )Ol gösterme/.· giiç degrldır. Esna-
R' ıı.,.,.Qd<ı ~·ıh un stoku olduğu fın duH-lirıma ugrayıp fiyatları. kon· 

ı 0 4:'ltıe . llrada Pkmel• buhranı trol etmek de eafoncPli olabilir Fakat 

Alpulluda bulunuyor. Bu tren iç· BEYAZ RUSLAR 
inde ancak 4 yolcu vardır. 

Şehrimizden giden posta treni 
ise kapakcıdadır, içinde 15 yolcu 

bulunuyor. B U G UN 
Çatalcanın verdiLri malumata 

IÇIN 
nazaran bütiln u tren yolcuları Şehn'mizde bulunan beyaz Ru- Tutun mbısarı nmumI rrudurn Behçet 

bcv bir k ç ıır Ankara' a gidecektir 
köyliler, jandarmalar tarafından sların memleketimizi terk etme· Behçet he . rınde bir muddettenbc 

kurtarılorok hf"r türlü istirahat leri içın' }ıük&mctiıniz tnrafmdan hm:ırlıımn 
b l · dil · · ol n nll un 1 es ap arı tem n e m ştir. verılen mühlet bugün bitmektedir. le, tlitUn vesig· 

Nakliye vasaiti Düne kadar verilen müddetin aralarımızı bar 

Gerek Kadıköy • Haydarpac:a temdit edildiğine ve ya edilece· içte- proparıard· 
~ ğine dair A.nkaradan şehrimizde- alsnnı 1ııpm:ık 

ve Adalar, gerek Bo"RZiçi hatla· ki makamatı resmiye ye hiç bir mak adile ihmr 
rında duıı hiç bir t hh · r olma· edilen pil:ınıd:ı. 
mıştıri işar vakı olmamıştır. Buna naza· g0stereccktir. 

Şark demir yollarında Bakır ran tabiiyyetimize' kabul ec!.ilme- inhisar idnr· 

gı -ve ve ~nado1u hattında Eren· yen mülteci Rusların bugunden e .. incc hnnrlan

kı •) e kadar münakalat temin edi- itibaren şehrimizi terketmeleri mtş olan bu al· 
icapetmektedir. bumlerdan, ka· 

lcLihniştir. Fakat yapılan seferler Bununla beraber vali muavini pakları sanatk6. 
hı nuz gayri muntazamdır. Tarife l hakkı d rruıa bir nndıı 1--.- , ... '-'~ 

bil Fazlı bey, dün h.u .~ese e · n 8 altın yaldızla te. 
a) nen tat · ~ edilememektedir. gazetemize ve:rdıgı ızabatta: zyin edilmi§ 0 1. 
A.nkara postası - Beyaz Ruslann memleketi· an roici cum· lWiıi"ı~İSı:!D~~;;ı,~~-:::;.i 

le h bnr hazretlerine B h B 
Ankaradan kalkan bütün pos· mizi terketmeleri için ııeri n mü • akdim edilcce· e çet . 

tala~m, kar dolayısile ekspreslerin let bitmektedir. Buna rağmen bu 1ene çok :ııırı §ekildc tertip edı. 
1zrnıtte kaldığı maliimdur. Dördü hususta bir muamele ifası için olanll!I'1da baı,cki ismet, B. M. M. reı~ı 

'k' . k Ankaradan henüz hiç bi.r emir pa~alarla ı:naliye 'ek iline takdim edilecektir 
posta veı ·ı~ı e ·:::ıpre olmak üzre Diğer taraf~ıı D~rUlbedııilyi, nrtisleri· 
altı tiren lzmitte bulunmaktadır. Bu vuruı etmern.i§tir. nin bir komedı de al.ive ederek yeniden 

trenlerin içinde bulunan (500) Ü CEMAL HUSNU B. vucude getirdikleri propaganda fılimide 
mıit ] h · · e Ankaradd hUkumet ricali huzurunda a11s. 

ecavuz y o cunun :.:e rımız terildıkten sonra Amerikaya gönderil~k· 
dakli için Seyrisefoin tarafından CUMA YA GiDECEK tir. lnhi~ nıudurn Behçet be)·, Ankarada 
Gülnihal ve Ana farta vapur1arı '.:'.fobadelc bae murnhasımız Cemal a) ırcıı ıdarede yapılacak yeni teşkilat ile 
lzmite gönderilmişlerdir. HUsnu beyin Ankarııra avdeti bir iki gUn )eni sene hutceei et:afmdıı maliye veklileıi 

Ankara postasını hamilen iz· için teehhUre u1t'amı;tır. ile temaslarda bulunacaktır. 
mite hareket eden bu iki vapur Mu~aileyhin ~um:ı gunu Ankaraya Açık n\emur]uklar 

asihat 
Sıhhi b 'r cemiyetin bir propa· 

o~nda ~ta~ı ~esadüfen elime ge 
çtı. Bu ıptidaı ve avamfiribane 

eserin her satırı, budalalıgıle, insa· 
na kabla kahla gUlmek arzusunu 
veriyor. Yazı ile içki} e vereme 
ve bilmem neye karşı n:ucedele 1 
Buna hiç gülünmez mi? 

Nasihatla, lafla ahvali hike-. ' 
mıyeyle, sıhhat, ahlak tedavisi, 
reçeteyi hastaya kıraat gibi oku
tmakla eyileşeceğini ummak gibi 
çocukcadır. Eğer nasihatm mne
ssir bir fazileti olsa, her nasihat 
verenin de fazileti olmak lizım 
gelmez miydi? Halbuki nerede? 

Nicelerinin agızı gece gündüz, 
maddiynbnka balığından, ruhun 
ulviyetinden, feragattan, itidaldeı 
bahseder. Fakat gendileri guru
run, hiddetin, betbahlığın birer 
mUteaffın çukurundan başka bir 
şey değili Nasihatfuruşlar ekseri
yetle eski gaz lambalannı andırır: 
Bu ışık saçau çanaWara el dokuo-

durmağa gelmez. Zira parmakla'" 
1
P' s/ıl;. i' 

1 
IJ~fodiyP. 1ıesaitimizin asıl bu haı:ada hulld harn. mulıtel:irt•, 

< 11 b l:ib; e>I cdıyenin çırıl ~'?plak insasf ı::a karşı malıafaza ehrieli. Hus· 
iını1.' ;arı görünce. dontiıtgu· nunıyct mııhakkak amma, belediye 

dün sabahleyin limanımızdan ka· lıııreketı mubtcmeldır. Defterdarlıkta u tıal ı 1.: 
Ce l Huinu b h aıı övle üzeri l b k an m n memur u • 

lkmışlar ve oğle Yaktı İzmite (Serkel:ryan) da ·;ı/Y 1. ~oX:i~;on~ "bitaraf aİ~n:ı~. 8 
n ile kllfi mık.darda memur rınız iğrenç gaz sızınblarına bulanır 

muvasalat ederek yoh:ulan almış amlarıodnn .M. Hol§tat \"e l\I. füy:ıs Yikön.:ı Dcfter.:lıırlıı.. •dLU""'1 ıı.ııık memur alma· 

' elildir, nerede? - A.N. [ Arkası ikinci salıifemizdedir] 
1 

,.e 'unan he, etine bir rlyafet verecektir. racaktır. Ahmet Hasiın • 



Londra, 4 [A.AJ 

Cihanın yarısın a 1 O seneden be i en18ali 
:i!arülmeyen gayet şi et i hir k ş 
fermadır. İtalya a Arno nehri 50 

ii'.: .. nı

eneden 
beri ilk defa donmuştur. 7enedi ~ civarın· 
daki göller donduğundan yakında nrada 
patinaj yap imasına intizar olunuyor. Yu· 
guslavya sahilinde "seheuico,, a 100 sene

don· den beri ·ı def A riyaf k 
murtur. 

o • 

en zı 

,,Röyter,., In ıl 
ada derecei harar t mut 

aofai lugilterede \ e G 1 ı 
soğuğun şiddetinden ı amlar olG 

* 

.. 
'W 

:;-. ... 

"Stralsund,, dan l.ı"ldiiili) or: B. ltıl 
donmuştur. Icı.vere gi en de 1 İr) olu f 
sın<laki kaual zorla mu ı 

Londrn, 5 [A.A] 
ı ic.tila l') lrnıi1tir. I-koç· 

ai · i mü .... teı::n,t olarak, 
·d r. Mulıtelif) erlerd<· 

Be•lın~ 4 [A.A] 
drnizi .• Rugen., adası etrafında 

i botıarnrn malı ll" buzlar ara· 

-
ŞOFY ~KLAR IS S 

.) 
D 

Sof ya, 4 [A . .A] 
İki · gunden beri deYanı e en ş" ddetli bir soğuk da· 

lgaaı mnnakalatı günden güne ınuşküUeştirınektedir. 
. Tuna nehri donduğu için usçuk. ile Roman 1 .:1 sahilin· 
de kAin gerko\ arası ıdaki ınunakalat iıık'taa uğrınuış
tıt. Kar fırtınası stanbuUa olan ~inıendüfer nıuııaka· 
latı iııkitaa uğratnn~ 'e b tibat henüz te ·~ edihu nıi~tir. 
Sufya mektepleri ko ·nitesi iJk mekteı !er t rlrrsatrnı · 
. iuvakkaten tatiliı e ka ar vcrmi~tir. 

()u~nııl:a. 1 K n A M. :-;u l..ır (ı • l 9..!' i 
' 

SEHRE VE MULllAKATA Al~I.' MUTEFElt 
..;# 

Fı tı ıa ! E11ıaııette 1 Vila ette 
/ Birinci r;ayfadan mflbat] Bir ilıtiltır U mu1ni vilayet meclisi 

Şclıriınizdeki lıan şirketlerin vcrıliklcri A~ ın 2:1 unı.lc iı;tiıua eJccck olan 
hisselerin f'manete ıni, yok.,:a maliye tekille· umumi nlayct meclisi için hazırlık l npıl

Çc,rke .. kc\yiiııdeki tr~nin yolcu tine mi. ait olbuğu lıaklirnda l.ıir ihtilıif nıast ve bi:iti.ın deYairirı hUtçclerini yapup 
lan İ::-f' havan ııı acıhrnı..,mı heklem("k ı;ıkmıştır. Emanetin no!'"tai ıııızannn güre giındPTmeleri cmredilmi~tir. 

ve gocc .;aat (>,:fü da an~d etmiş
lerdir. 

tedirlf'r. ' lıu ~iıkctlcr, Jit"hir lıalkrııırı verdii!i para ile 

Celiboludo karaya oturan Fr- kazıınçtemin cltiklerimlen,hisse şehreait olma ~laa •fi._ 
lıdır . .Maliye vekalrü i~c baqka kanaııttndır· 1rıı . rı. ıe 

ansız b ndıralı Ran vapuru yür::- B ı ~ u §irket er nrnkaveleleri ıpucibince 
dürüimüştür. Liman riyasetine ge- kazançlarının muayyen bir kısmını dnlete 
len malUmata göre Boz burunda terketmeğc mecburilnrlar. Fakat şimdiye 
iki yelkenli karaya oturmuştur. kad~r uıüteamil usblc gi.ire, Lu lıisı;eyi 

•v •• vekall't almaktadır. 
~ıger .~araftan m"!lhakattan Hu hususta ~imd!w: kadar ~ereyan eden 

ve cıvar koylerden verılen malu• mulıabcrelere ragmen, ihtilıi.f halledilme 

mata göre açkalmış bir çok kurt ı ıni~1ir. Şura~· d~ let deavi dairesi aleni 

sürüleri daglardan inerek köyle· miirsfaaya lüzum görmüştür. :\lürııfaada 
· k l l d emanet namına ünıaru lıukukıye mildi.irU 
rıne SO U muş ar ır. ı\fuhlis her bulunacaktır. 

Bazı gazeteler dün kurtların Süt muayy~neleri 
Kadıköyüne, Akaraya, Eyüp ma· 

Hayat dersleri 
Maarif Vekiletinin geçen sene Belçik

kadt\n getirt! ij!i miitehns~is Ma<lam Buka· 
rıD \crdi,gi için. hıtvat tetrisııtm tevsiine arar 
verilmi~tır.hılhas!'a ~" ida.reai, mutb:ıh i~leri, 
sofra ve salon tanzimi gibi derslere itina 
gtisterilecektir. Geleı•ek secıe bu dersler 
ı;ogaltılacaktır. 

Mahkemeler 
Şehremaneti iiilt mııavene malıalll'rini 

ltepesine kadar indiklerini yazmı- lıalıl ıı~aıl'aınıştır. mııınafi ıııu:ıyeııe ~·er- 82 lira ııe oldu? - Maznun, Ne!im 
şlarsada bunun dogru" olmadıgı leri için muktrıi lıtıtün al:.t ve ed,.vat isminde hır yahudi<lir. fodia~ a 087aran 

~foisin namına 't ovanidec: isminde birine 
1 l t ikmal edilm.ştir. Hu y<'rlerin 11ekiz on 

an aşı mış ır. .!!i<lcrek. 82 lirn almıı.1. "e Galatadaki !umum , gline kadar a~ılacıı~ı söylemnektedir. .. 
F..rnnurtin fnnliyc-ti - liıı,;ınm dl"~i•. haııelerd<.:n lıirindr. yemiştir. Dilıı birinci 

me~i Uzerine Şelırcınnneti d n c')lcd ıı Yeni belediye azası ceza mabkenıesinde mulmkenıesi cerj an 
sonra sok:tklıırı temizktmeye hn lnr,,ıııtı>·. 1 eni cemi)·eti ht"lediye a:;:ası ge eden Nesim, parayı a.ldrgını inkar etrni~tir. 

Evelil Taksim meydanı;la Şişhane ve l<'cek ay .zarfında intihap edilecekler Muhakemesinin deYamı, Yo'\"andcs namın· 
Ga1aıa~. koıprllsU temiılet~e:;e l>:ıılnmışlar- ve 20 martta i~e başlayacaklardır. Ye· daki 2atm dn malumatına muracat edilmek 
dır. ~ı~hane . . yokuşun:ı. bir arazi.,zl.e 100 ni azn için halk fırkası henm: namzet üzre bııgka gune kalmıştır. 
amele. ~faksım. ın~y~anrn~ 80 ~raba ıle 100 göstermemiştir. Bunun da sebebi fır· Sahte rapor? - Sahte rapor tanzim 
anıele (,alaıa kupmııune ısc bır motopomp k . 'h . . 1 ·· t ve istimnl etmek.le maznun bulunllll bir 
·ı lOO 1 h · a 1 . . ·anın ıntt ap ı~m nam~c gos erme 
ı e ame e ta S1S c ı mıi'tır. uı· .. d . . . l d y · ermeni dQktor ile Zorik nnmındaki §ahsm c ·rck s· h k k k · pıi.l us unu eğiştırmış o ması ır. enı 

n: • -al~. nııe. yo ·ıı§u, ger<' ı.ı ~ekle güre her n~hiYe meclisi kendi muhakeınesin!l dün b,irinci ceza mahkeme. 
ııstu eHLı denızsuyıle duldurubn ıırazvzlerle h d d d hT d • d .. ~~ u.. sinde başlanmıg Ya S)ni celsede ikmal 
\·ıkanınakta, aıMlelN tarafından Qı.iprülnıek- n u u 8 1 10 en °' • namzet ı;:.OS· edilmiştir. Müddeh-c gôre Zorik efendi, ze•·· 
~edlr. terecek ve fırka 1'timaında bu dört cesinin :Kendialeybine hukuk mahkemesinde. 

üı.ıu ge.:e ~llO da Emlııönil m~ydanıııııı namzetten biri seçilecektir. ikam~ ettiği daHıda haur bulunmamak 

yıkanıp 11i.iprulmesinP ba~Ianmı~tır. i~in bir Ermeni dok.toruna müracaat ede· 
'l'r.ıpkapu, Yedikuk Fatih yo1hın Be~·· Müt~f err .k tek sahte bir rapor tanzım ettirmiş \"C 

o~lu cihetine nazarım kapJlı Lir haldedir. e cıs lıu 6Uretle nı hkemcye gıtmeyerek ken 
Euısıırt hu tcıraflarm Traurrn~ şirkNi~ 1e Gulcemal disini iırar etmi~tir. Muhakemenin tıeti 
Jlu ter l... t•nıı1lett;·r·ın e"'n"' b·~'"mı~tır ı,;e:;ipde raporun &alıtelill'i tahakkuk e~ne· ' ~ ,. "n ~ • 1 ' " ~- "' " • :.=cyrisefain idareı-ıinir:ı en büyilk gemı.ı e 

Bu itharJa ~ 'rk<'t •'ınriur r mımrt 4&1 aı:nele cılım .Gulcemahn attık kaJro hsrici edile· digınden hPr ikbinin berııatine knrar ve· 
Yermi~ '"e şirkrtin ::ıme.fo YC ,·esaiti ılc ,...r,i ... ·nzılmıı::tı. Fakat ;dare bıı gemiyi rilmi,tir. 
h rlikte ıli.ııı oğlr 1.aw:ını lııı dhetleıin -'-1'!1 . " • " d I .1 'b d.b. . . ]ki bt•·ı;ı:ı - l~aragUmrul,te oturan Fat· 

tamır etmı~. s 11 i tertı atını leı~tırmı~ . 
mfon 1~11ı;rine baflamı~tır. . . .1• ,_J·ı "d . 1 • ma hanımın C\ ındcrı eg;ı a çnlm;ık teSebhı.ı. 

\e ycnı te:-;ısııt ı aYe euı ereK, ı arPnıneıı ul~ 1 .1 1 k 1 l ·r d'l \ ··r il 
BP\oi!lunda - Tram\ay sirkPlİ Bey· l ar ik G 1 J k d sı c maıııun u,ara.· e; i:.l e len • rı e 

1 ,,. Hlpuru 1· me ·o~mu§tnr.• ü cema •ya m 8 Hikmetiu muhakemf'lerine d n ıbirici ceza 
.,lu tıırııfıııdıı da kar tami2 eme ma .. ı· harnzclan çık.art\k [zmir hattına tahı;is eJile· 

1 " ını ıııiite•nadi.n•n i~l terek trann a: ınahke mesinde devam crlilmi~tır. Dlin ku • eektir. lzmir ;1'.punırmnda Kaııı.deniz hattına 
.. ul Jarıııı l•·miı.lcınelı tı'J ir. muhakemede §ah iter dinlenmi~tir. ' ıaLsisi mul.erH•ı-dir. 
· Bu glin Jıa;·a müe:ıit olJıı"ıı taktirJe ::;:ahitlerden lıiri., Arif ila Hikmetin, 
hirik,.n kar ~ ığınlım anıha ,·eya knınyon· Tediye ınüvazenenıiz . Fatma hanının evinden çıkarak kaçtıklarını 
arlıı denize c1Uktt}ecdctir. 1cd·'I;~ nı ı\aZf'nPmİ?. }ınkkı~da f um· cöylemi~tir. Da,·a l'HBkt. mutalen edilmek 

Rekırkö"'· voln ar11< ı - fmanet <lün hııl 4İC'aıt-t oıJaEıııda teşekklll t>ıll"rek ıhre maknmı idas.aya 'erilnıi11 Vt: kıırıır baş· 
R.ı\nrki" -I~tnnlml ,.,, ıısmı:ı açtırılınn~mıı taafü·r:Lte Lııhuıaıı komi ... 1-on dun ınııl.ıcılı'· ka g~nl" bırakmııştır. 
tt>• blı ı eım·~·i. Rııııun \i"f'r:·nc 11ezafet j fo~ı ' havtı dola~ i•ıle ıı ıı. gelroedi~n<le tc.ıp- _n . ·--J-
fi"ııni) r• m\iıltıı-ıınlırı ı i::;a-etiı,Ue it.""!ıku Jnnınamı~ıır. -JLJ'e ~t,l ,. 
ıune 500 nmrl~ ı:e\k edilmiştir. h.omi6;on azc.-ı İcap ··den \e-aikı i1ızar 

m,..ı,. 1"-tanbul · Hukırk~v §Ol!a~ıııı ta· e~ lı•nwk teoiıl"r. Peı§emh<· ?:• rm ) apıln ak 
m:ın.••ıı a m ' mın f( k olını ~ nr. :eıiımıdıı esasa gir· .il•<·,.ktiı. Olın , ila et m ktupc 1 unııu 1 i a" ·tiu· 

fk bnPuk metro kın·! - Bıı ~OSf> Posta ıuüvezzileri rl ı· ilk irtinıaını aktede-n konıi~ •. 1 "l k:ı· 
al&ılırken Ze) ımıburı.ınund:ıkı l.t:rm irtifaı Po. ta uıu~·ezzileı·icJerı 12 si ijlerinden :ı:anç l\'ergısı hakkmda ,·ahi o an ıtiraz. 
tam b .i bııçıık metro oldugu tespit edil· 1 . ·ı· i"rı tetkı'•·~ ba_ı::.l"mıı:tlr. 

çık~ılmı9lard1r. Eua ar ruUv~zzı \'ekı ı ... ....., _ " " 
mi§tir. f lJT "1 -""· _,.,_ 

Ek ıf"k bulırammn &ebepleri - Em· eddedilmektedirler. Posta \ie k'\gra ··' . "" "" 

[ Bu resim dondugu b · d'rilen Tuna n h "ndezvbir manzaı • >ıet ikticat m~dun Kemal Oıuer B dı.ın ı.ıı · 
1 

muyezzi \ekille'riııin imtıhı.ın ~dilmei-erini İkidd kısım kazanç •ergi~i milkelle(le. 

1 
"d b" . l . d" • ! ırı 1,.tt"' etm.~ \e bı r n er za enk. · ı eınretınış aucsk. b r kısmının ~5 ~ a~ls:rmJan riııiıı :. uhJnuıal rt n•ııl • nğa baş! nmr~1r. 

aötteriyor· Ortadaki Ada e en ızım o an ve ş1m ı s.1ıplar:.ı ""!t ' f - - 1 kt 1_, , , ı fazla (i\ı.lue-u ıınls ılrııı. b r hı ·nııla imtihan" n:ger tar ... ftc.n ka an<' > m · det 6 • • 1 d 11 aza ehuıeil:. ıuı~ t:lme ı:: ., aun.ı:nıııı ' . . " t• . -
"' _ _.sa kale » mizi göste ·y Tuı a merh zı a m.o n n Lıı· ÇOK s.e- ırdmPm1~lı>rr1ır. mu~ezzi uıft'ttk ıı •• n 18 bitmi,Lrr. Bor la n. t 1 ~ &lU ıı.vruıu~ıur. e ,. • 
bitlerinden geçen avru ~ n en büyuk n hnd r.] fnınueı. ,ı. ıt l!uııkıı f,•\h:.ıli'ıJ,ı ıa· ,a:ııııdaıı Lııı;ilk .2:-ı :-a"ıııd.111 hıı:;1.1k c.ılma, li:otesi ıan"'im .Jurm,a.ktı.d r 

Si DA: 20! 
Mo~kO\ a 4 [ \.1\ 1 

Kmmda derecei hnrnrct ~ıfırdan a,,ağı ) irıııidir. Kar~ııltnizJe ~idflt>tli 
mtıoa hökümfennndır. Kerç boğazı buzlarla mesdu.ttur. ~irnforopod w 
K~e :şiddetli kar fırtınaları hüküm .. sfirnıektcdir. !?imendiifa·r ıııtinakalatı 
duraı\Ytur. Şarki Rus)ada hayalar sıraktır. ( Otlıctsk ) dn hararet dün rı.ın· 
ı\n ilıdiııde ıdi. 

• •• 
l ız: 

14 
(İKDAM) m e~bi romanı : 14· 

k 
KEMALEITIN SU \:RU .. 

1rfan ,ıendini çabuk topladı: O, sırf te"' <'c:er: olarak bu-
:'Evet ••• buraya kadın gelmesi rada bulunuyordu. 

ıttf bir dalgınbk ve tesadüf neti- Derhal ve acele adımlarla uz-
ceai .idi. aklaştı. 

Baıka türlü olmazdı. - 5 -
Eger müstakbel kain pederi Bir hafta daha geçti . 

roua böyle bir vaziyette ve Siıhe- irfan hala kendi de anlarnadı-
Ylanın çalıştığı evin onun e dl)- ğ! ve yahut anbyıpta "ti!"aftnn çe
~aŞll''keıı görecek olursa kim bılir ı kindiği ruhi buhranlar iç.inde idi. 
ne şiipbelerP. diışerdi? Hatta bu sabah ziyaretine ge-

Damadının genç l adınla bir len Necln hanım da bir aya yakın 
mi.lnasebeti olduguna bu sefer bir zamandan beri görmediği 

· kaitiyetle hüküm ed~ rdı .. genç re. samın bu kısa müddet 
1rtan ve Sü arfında pek çok değişmiş, zaif-

mi.tnasebet !.. lemiş olduğunu derhal farketmiş-
. Oe1ik nb bunu d ~un ti. 
kah · .... g· · ·c "b· Necla hanım yalınız değildi. 

Hayır •. hay r . o k d ğil- Yan nda şık giyinmiş, saçma ak 
~. Bl!r~u .. "m olanıaıdı. dUşmilş olma"'şma r~ğmen genç 

ınak li17.1m f!elınektetlir. havale oluo1cnklardır. 
m:ıııı1ıı, ~i'hirıl•• k.ti·ı~ erı e],nıPk Lıılıranı 

ulınaılı~ı fikrinılC'dir. J ı açık g izlel'in. Bir f iöanhk yapıhvor B 
!'nııılarılan 20-30 ( kka ckıı:ı. !;: nlnrak ı .. ıaııltııl zır:ı:ıt mlidirire~i hu .. eneki orsa, 
il'lırin 2 w· ya ~ üııı n ılerer.Prlf"U .ıokck· lıu<l<y: ·p :-l0.000 lir"- ta:h-isat kçı,rmu~tur. 
arıncLı lıunlıırm uı-.KSSHll 25 lutt:ı r Rıı so,noo lirıt ile lıii' tik bir . ı>rııi~\-eren 
30 kıırıı§a ~atara~ ı kınt'l-. lıtılıraııırıa n a~lar fülıınlığı \ 111'111hı getirilec,-.ktir. 

Borsada j~ yok 
Dıln hor::ıı.la i <.tt:rlin 982,25 te n~ tlmıı; 

083.5 te kapanmış, 981,25 n~a~ı gelıniitİr. sehclıl. et \erdıkleri eııı:ıııt:t mnlıafllind<" HapishaıH~ tahliikatı 
ı'1dia edtluıe1.teJır. 
· Ilugilıiler lıakJ,ıncla takibatı kanuniye 
icrası kataıla§ml§tır. 

Oclıııı,·l'kbınUı: fiyatlarına geliııc<':Eınnnct 

f i1' i ıı iıfrttiı;ini ş~lıriıni7ıleki <'rhın 'ı·kcınlir 

Iulki~e he~ıJti 
h~kkrncle : apılaıı 
iltmal etmiBtir. 

Pansiyonlar 

tefıi~iyesi 
tahkikat 

Istıkrrızı dahil tah' ilan 90-89,75, dUyünu 
Lapi<Jh&.Dc• mu'°abhide 225 tlzerindcn müam.elc• gtlr· 
fezlekesini mUftlır. Borı:a hnricindeTUrk eltını ~ze. 

rindeJe 851-852 ktını~tıın mııamde yapılmis· 

i ye1lnrım tefti~e memur etınİ§Lir. 

buıılarl\:umiır '"Ouuıı fiııtlıırında J,ati; eıı 
ihtikara l~s::ırluf etmrrlik l"rini bir nıprırhı 
bildirnıi~ lenl ir. 

göriinmek istediği belli altmışlık 
gaga b11runlu bir adam ela vardı. 

hfan, gözüniin bir parça ısmr 
gibi olduğu bu adamı nerede gör
düğiinü düşünürken Necla hanım 
taktim merasimini yaptı: 

- Zanederinı beyefendi ile 
evvelce tanışmışınız. Kendisi sa
lonumun daimi davetliler.indendir. 
Arif 'bey çok zengin' ve çok nufu
zlu bir tüccar .. Mamafi bey efen
diyi unutmuş olmanıza hiç de ha
yret etmem. Çünkü bütün ıisrar-
1ar1ıma rağmen davetleri den 

1 ı.. . . . b t tt' . ya.ımz ..,ırısmc ıca e e ınız. 

Aı·if ismi altında taktim edilen 
zat sırıtıyor denecek kadar müte
bessim bir tavurla Irlanın elini 
S1ktı: 

- Zatı alinizle müşerref olma· 
yı uzun zamandanberi arzu edi
yorum. dedi. Bu şerefe mazhar 
kıldığı için Necla hanım efendiye 
bilhassa medyunu şükranım. Bir 
,ok ahbaplarım hakkı aliııUde 

pan~ivonlıırm bir li ti' ini tanzim ~tmi~tir. 
Pansi~voıılıırdan ka1anç vcrgi<i tah~il ~lu· 
ıınralctır. 

pek ç.ok sitay~şlerde hulunmuşla· 
rdı. Şimdi bizzcıt şahidi olduğum 
nezaketi fevkaladeniz .. bilmem ki 
nasıl söyleyeyim, acizıeri üzerin
de öyle bir te'sir bıraktı ki ... bu 
te'sirin altında size müracaabmın 

· sebeplerini artık çekinmeden sö· 
yleyebileceğim. 

Altmışlık ihtiyarın mütemadi
yen terleyerek ve sık sık öksüre
rek söylediği bu beylik sözler 
lrfanm üzerinde eyi bir te'sir bı· 
rakmadı kendisine gösterilen bu 

fazla iltifatlarda iiriiyane bir ta· 
basbus hissetmiş, bu sözlerin al
tında gizli bir maksar sezmişti. 

Mamafi. nezaketen mukabele 
etti: 

-Teveccühünüze teşekkür ede
rim. şüphesiz bendenize olan mü
racaatınız mes1ekimle alakadar 
dır. Resminizi mi yaptırmak isti
yorsunuz. 

Irf an bu cümleyi ad~ta mils· 
tehıiya.ııe ııÖylemişti : 

tır. 

Borıı:ı,la rnn günlcrJe ı·Iı~mıni5 etli bir 
işsizlik ~ardır. Boı·:ıanm SC'nc l:ıaiı olan 
Martta işsiı.lik yUzünılcn lS acentenin İ§le. 
tinden ı;ekileceğt .;ıı) 1 olmaktadır. 

!X 

Necla hanım söze karıştı: 
- Hayır Irfan bey .. Beyefendi 

size resim için müracaat etmiyor. 
Başka bir ricası da var. onu bir 
az sonra yalınız kaldığınız zaman 
görüşürsünüz. Ben sizi başbaşa 
bırakıp gideceğim. Yalınız gitm· 
ezden evvel size biraz sitem ede
ceğim. 

- Ne gibi efendim. 
- ~e gibisi varını·? bir aydan 

beri hiç gördüğümüz yok. 
- Hakkınız var hanım efendi. 

Kabahabm büyük .. Bi!;yorum. Fa
kat mazaretimi de makbul göre
ceğinize eminim, işlerimin kesre
ti .. 

- Yalan söylemeyiniz.. sizi 
men eden işlerinizin çokluğu de
ğil, nışanlınız Perihan hanımla 
fazla mesgul olmanızdır. 

- Madem ki hakıkatı keşfet
tinizJ bendenize süküt etmek dü
ıüyor. 

(Bitmedi) 

1 
Ew A f 
:.Agoızin. 

Bir haııtal -tır; ~ 
hasta ardan hazıJ~ıvlı( 
ço görülir; tabıı bt 
adamın, şahsına ve JJltl 
tine karşı bir afek•İJ~, 
(TeessüI"ı) vardır. ~i 
bazı şahıslarda bıt ~· 
delalete ogral'; şabstll1 ·~ 
ailesini de, vatanını da~' 
mal edeı·. Bazılarındtı 1~ 
şahsına karşı, alakası; 
razı derecede çog 

1
, 

üııya yansın, uııı~ 
nıaz; deli .. olmay~n, ~. tfı 
ruhtuı nıuteretldı btJ ~ 
kım adaml:tr vard•~. 
onlarda enaniyet ~~~ 
çoğalır; ) alnız kefl ~ 
azansnı, kendisi ];ıı}ı; 

etsin, haşkalaı·ına 1'~' 
ne merhamet ve ııe it 
ka isseder, muaZ l 
servetine mukabil de' 4 

t . . . k ı1Jl61 ten vergısını açı , 
ister; askerlikten kaÇJJl 
için fırsat bekler. 

o~talıkta kara 
h üküınfermadır· f: ' ·~ o zavallıların elenılel'•b 
hic alakadar olmaz; 
ın;n o·ibi fırsatı aaoiı11, 

~ e • ~ 
bekleyenlerde aynı l 
sin delaletine şahit 0 

yoruz! 
Bu gibi · cemiyet b

1 taiaI"ını yine cemifet. 
tedavi eder, bu 
vatandaşların muhabJ 
lı · --ı rini 1dnlerlc 

·te \ryet endiı·me -., _ga~ 

CD.işrk "~°lllmet, "' ı' 
sevgisiı i hilm ş~0 

onlara tattırmak ta ~ 
ilk hir t~atandaşlık ~ 
fesidir. 

L.\TL~ 
FIRLft 

., l 
~ pV 

SoYnkt;J'lı VP kardan ~ 1 
giindür kapalı kalan dt.ikktıil So 
bir h_mı henüz açılmıştır. . 

• 1'1 
glin zarfında erz..ık ..,.e lÇ 

rinde çok satış o1muştur. o' 
Fasul} e toptan piyas~t· 

kuru~a satılmaktadır. Nob)ııtı 
ler fiyatları da } ükse 
F'ır:.;attan tstifade) e kal~~ 
telif mahalle bakkalları ı1J . 
atlarına alabildiklerine zg 

);O 
maktadırlar. Hatta beş ·r 
çay paketi 7,5 kuruşa sL1

1 ·vrtl 
tedir. ~ apılan hu ilıt11'b~ 
net iktişat müduriyeti 
cemiyeti meşgul olm~-1.adl~ 

lhtikar yapanların ısııil id 
pit olunmaktadır. Bunlst ~ 
tec ziye edileceklerdir. 

Toptan satışlar tı~ 
Diğer taraftan toptııfl; 

"tlarının da yükseJıneSl 
ticaret odasının bu hus~:s 
pacagım öğrenmek istedı · ,.,11 

atıJY Bu hususta malfııil . .. 
racaıü ..ttiğirniz oda re1

: e 
Ilamdi bey bir muharriı111ı 
ları söylemiştir. hi& 

'·Umumı oüırak za~.v 
Zarında yük&eklik oldllp""bff 
n.etmiyorum. Çüı kii zahil:tb11ı 
da muamele gciren nıefj Jt 
lan eskisi gibi tabii derect f'' 
ki bakkallar perakende/of· 
da ihtikar yaprrıaJ.wdır eti 
susta tahkıhat şelırerrıa~rt11 
müdiriyetile bakkallar 
aittir,. 



Adana da 
hir tevkif 

Efganistanda ispanya 

. f K D \ i\J. 

vaziyet Hadisesi 
E11ııu:· Adana, 5 [ hu:ıusi ) p • 5 (A AJ 
~111 1 ntilliyc sahtekarları mu· Efganistıın hadiı.atı hakkında dun arl8. • 
"1bd •t eneünıeninin k .1 kif veni \'e muhim bir haber gelmedi. Hu E .. }" . t • • 

ular, ldüht d. aran e tev durgunluktan \aziyetin hali tevekkufte xes 101 ~aze esının 
S-kea Yakalandı e 1 horen ha)Tı ka· bulundugu anlaşılıyor. Hendaye den istihba-

• Gelen haberler arasında, yalnız, A· '' " İ 

SEY vam kamarasında Kubilde ki ingiliz Se· l~Da nazareıı spanyol 
HAN TAŞ1,1 r~rcti hakkında vaki olen bir .s':1aı ile hükumeti henüz vazhre. 

Sır Cenberlavnm bu suale verdıgı cevap J 

lir Adana, 5 [hususi] nf\zarı dıkkate çarpıyor: te hakim değildir. Cene-
~ Ve d~danberi şiddetli yagmur· Loııdrtı 5 [A.A] ral Castro Girona ve Ai-
ı:ıeıı,· Yağdı. Bu } ü de S ·h ' • il k"f d"} ı latınışdır z D e} an Avam kamarasında muhafazakar- guıe eranın tev ı e l . 

ınc.·Ceyhaıı n;hrini d • lardan miralay ~?wel'~ Bur_>·~ bari~~ IDİŞ oldukları söyleniyor 
llıde.n korkulı . n e tuğyan et ye nazırına, Kabıldekı lngılız sefirı • ~ • 

yor. sir Francis Humpfris in ve sefaret Ceneral San JUrJO, Sanc. 
Kıheh. d kar er~anının Kabildf'n geri alınacağına bez Guerra ııın meçhul 

-~ ır e daır olan haberin f]oğrn olup olma- b. .. d . ·ı k 
1'ır . Kırşehir: 5 (A.A) rlığnn ıorm uştur. Miralay Kabildeki ıı• seıııte goıı eı l me 

<ar tehır ve havalisine mebzul lngiliz sefaretin~n bakası mühim üzere heınen bir gamhu
~t Yağmıştır. Fakfrlere muave- old_uğwıu ve tehlike ~manwd~ sefa- ta bindirilmesini emret-

te bulunmak . . . retm tayareler vasıtasıyle gerı alın· • • • 
tlıııını§tır ıçın tedbırler ması k· lay bulunduğunu, binaena· mıştır. J\lumaileyh sabık 

• l~yh ~bildeki mu~win_ ,.e sefare- harbiye nazırı Çueipo S } b tın dığer erkinım ihka edıp etmeye- • 
h ı.1 K L E y T o N ceğini aualine ilMve etmi.W-. Sil" Liano, sabık nafia naZll'ı 
r AZARA GELiYOR Çhaınherlain huna cevaben tl.emi9tir Pinios ve sabık meb'usan 

ki: • meclisı reisi Villanueva 
••·· Sefaretin bazı ufak i ha se attırmıştır '1 a-

lnıh't . I tanbul: 5 {A.A.] memurları ile Kabilde kal .. 1Y Pd k" 1 t ·k.l"" 
t:ııi.~." erenın Irak fevkalade ko· l ı ·· l ence e ı aıne e eş ı a-
~ •ir J'lb ına arına uzum o mayan t h ht •t·ı n umu f&lau . ı ert Kleyton pazar 1 ·r hA h' ısa a anı ı Jare • 
t~ tehnnıize gelmesi lazınıgelen ngı ız ve ecne 1 ta ıye .. mi grev iliiu etıııişlerdir. 
~t r~tedir. mezkur katar sivile· tinde bir takım eşhas ka- • • 
hUJllıı l8tasyonunda kar1a mahsur hildeıı çıkarılnııs ve çıka· Madrit 4 [A.A) 

lllaktadır. -> İ . . Ceııeral Primo do Rivera elyevın 
rılmaktadır. Fakat ngılız vaziyetin çok iyi olduğunu beyan 

TROÇKI! elçisi ile katiplerinin geri etmiş, a::.kerl~ ,.e hall'"UI g~terdi~ 
• udakat ve hallll))Ctten dolayı mc.thi 

alınması bızzarure bazı ~nada bulun.mu tur. Ceuer::l, her 

~ Prag, 5 ]A.A] eh,ral ve şeraite tabidir. tiirl~ ui. ka_r ~erıiuauııa mani oı~c~k 
~i h' Oskovadan nim res· .. .. , . . . tedbırlerıu ıttıl~n:1 hususunda bu~un 
•~ ll' hı.e b d ' l h" Gunun bırınde ıttıhaz et- nanrlanu lıeınfikwr olduğunu da ila-
~ı-- ~ n a an ue en ır k b · · d k ı ~~rana d T 0 k. . me mec urıyetııı e a a- ve eylemiştir. 
~~ top~e e d roç ı;.ın cağımız her hangi bir ka- * * Madrit, s (A~) 
~ ~·.. daegınn baen·aanyrıedı.al·· rar hakkında Qimdıden bir M. l'riuıo de R'\era .matbuat mumea-
-.~ ~ ) ~ silleri.ne her iC)in )olunda gitmekte oldu-

ir şeysöyleyememFakat hava ğunu:inıizam ve•sa~ı in ıo ·nı ı u \'8ence 
• • 'k;l h• k h ta ittihaz edıım·~ ol rı tedbırler tıakkmJ.ı 

1ll~h' tarı } e Jr t~ r}ll} f.§ asın nıalümat \i!l" ,.k ilzre .Ceneral l JUl]OUUD 

"- l K · t naklı hususunun pek. oka· >akında \fadriıc ~eıecegı hu u;;ı rıııı ~ralu o an omunıs d ı ı d ıınetmi~ olduwunu hıldiJni tir. 
~~l' aris, 5 [A.A) a • • O Illa lğlDl Da· 
'-bJi P ~eclisi pazar gUnU meb'us zarl dikkate almak İcap 
~' 1 olan komUnist Martey in eder• 

Amerika· İngiltere 
,llt. tlıUnıaııaat etmeğe karat ver· 

t 0tıdrada grev 
~ ~6Yt Kolomho. 4 ]A.AJ 
~.Llta11;ı~ son günlerde tcycssü c
~y ~nıelcsi grevini şirketin 
Ilı~ h kdirektürlerinin maaş me· 
lıl\... ~p a .enıe havale etmeği ve 
~~ bır hak teşkil eden ilaa· 
...;,:,__~ b tevdiini kabiil etmeleri 

~ ~. ll guıı hitam bulmaı.ıı muh· 

Qlilt 
teşte komünistler 

PıeşaYer. 4 [A.A] 
" Rlıyter., aj nc:ı hilbiri\~or: 

Sabık kral Amanullahm .kabili is· 
tirhat eylesin C} leme in. kandehan 
Afganistan payıtaht ı yapacağı rıva· 
\"et olunnvor. ,, ~ 

Londra 4 { Hususi ~ 
Ffrran \eka\ii hakkmcla ~eni p , 

Lon~ 4 [A.A] 
Yeni Kruu örlPrin intaatı programına 

dair lııgillere hükumetinin aluren Amerika 
ıle taatiı efk rdıı bulunup bu unmadığına 
dair 8\Jın ka arastnda &Qrulan hir suale 
ce~abfn .;; r Chmberlaın buna dair SQP 
n<uluıl Q"I'! · n 28 e~ lul tnııh nde Vaş ıugtOll 
d:ııı g lip lıtm z CC\11 ı rn:ı:ı mı) an notada 
ıb ret o du., u ııı :.u) 1 ıııiştir. 

' şicton, :i [A.AJ 
~-aıı mec.tisi 15 ıkruuzorüıı 

!;ür atle in a ına bih iik hir ~kwriyetle 
k:ırar vt-rmi tir. 

llir ~ n1 n a1ınn • ım:ıhr. \ almz 
asilerin \"3zİ) inin -gittik~e müş- fuf.riltere ve taınirat 
kil bir hal aldığı rn Kahi!de her ı JOndra. 5 {A.A! 
dakika bir hadise 2uhurunA intizar A'am knmarn mda bUkumerin 

d·ı ı·rr· 1 ·ı ]' .·ı · tamirat. mt' .,e e i!n R n .e~aletiııia 
'l\.olllij . Blil~rca, {A.A] e 1 < 1o1 )l c 111 1) or. taMi,Mıı me .ele mc raptedip etol · 
'ı t huı n tl rin h·ı- ictim:ıındıı Berlin, 4 {H11Qusi] vece~ hakkında ı J'ı,e nv.ırmdaD 
~~ "'lbi u~anlar dnarlnrdan l-nılm f\.ubil ana:r i içindedir. Oı·tn· bir ı;.nfıl . orı huu .t~r. ~- C:b~.c·h~ 
~it] huknnıetin . 1 · · · d h 1 J . hiikfıı f't ı l n •kı ı ıf> ( lc-u r" bır 
't etdir, Nü . r~ nıı emıı m· a u \Umd ?amma >~r ~~~ ueticı " ikt'tan tfo ın ın:v.u· nnda 

· .~en b' nıay:ışçıler protP. to· yoktur. Ecncbılerdeıı ckserısı lnılund pu t , " bu m ""Jelerdeıı 
~ 'te b ır çok kim~eler te\"kif şehri terketmiştir. Kalanlar da birinci·ind<· f ir it:luf hu nlünün tah
ttQ:, Unlardan altısı alakım· ilk fırsatla hareli ete b.azır bu· 1h <' :uıe eelı• ini kola\ in tırecaj!uıda 

Iuııuyorlar. Halk J.(rnl Ama· ~üp11e r.aiz olmadı~'lm oyJ,,..nı· tir. 

D --av is kupası 
11 ~ı.. n unı Paris. 4 [A.A] 
"tl~ lçln t ~~guc hu gün Davis 

il 1 ·d t• • sa1nrsızhl in Muıuailc\b 1>u iki mes"elenin ıyaioa 
nu ~ un O\ e mı · bu noktai nar.ardan birbiriu~ lıağh 
heldı)or. o1duğunu i1iive -etnıiftir. 

Kabilden çıkanlar 
Ub et tras enıs turnuvasına iştirak Londra, :5 (A.A] 

llŞeı_.et et:!:. kura keşideaine Anupah1ar.dan ve hindilerden 
iie~ ~ mürekkep y~ni bir grup daha dün 

1 
!- hahe:rler tanarele.rle Kabilden çıkanlmış-

Meearla:r v.e (;ekler 
'P~ag, 5 {A.A~ 

(Remi) Hükiimeı bilyıfr; arazi sahibi 
macarların gikli~ etleri Uzcrine verilen 'ka
rarı kabul etmediğini muhtelit mııcar- eek<>!· 
lonk .uı:ıhkeınesi reisine bildinniıtir. • 

...,...~ • - tır. Bu ta) yareJere tahlis işlerinde 
·n.a gın Yıl dönümü muavenet etmek fızere Iraktan bir Bo h d l · 
or; i ~. i l\ Londra. 4 (A..A.] çok tayyare yola çıkmıstır. fil ay a ame e grefl 

'Y•teci 
11 cı;lork muhabiri bil Em il h 'X-}u Bombay, 4 {A.A1 

r{ladetlniQ ~ra~~ •Cluırles Llnd· allU 3 ID O~ "Bo)ter, Bomba)daki ft} iplik 
d~ dr .~~llllıı. )edinci )ıl dünü· ~ 4 1&.A] .fabrikasından alunıtı kapalıdır. ıro 

Crı oha 
1 ını._ dan Panama mm· Emanullah hanlD oğlu buraya 1üa amele .çalışmıyor. Bunlara deıulı'-

d ~I nı n ~1 b:r den.iz tay:ır~i.le gclmio:tir. Mumaile)b bir kaç giin yolu amelesi dahi dahildir. Auıele 
2327 · ~ t s,ıt P.' lı~ım~ır. burada kalacak ve iODl'Jl lllO kovaya riieaası -1 ' d" l . ' n.....,.,,, 

ı b nııldır Be ı . de u ama~ı etli ı1te eıu:wı e-

hı re rncktup ·, rla >eBnıı ç gidecektir. o clvtuna lkaa içi.aı ıbüı.üa .o-ayrd!e-
rn 1 arı ır. u "e"a· • • 

ı \ c cenubi An1en·ka' ı' rıyle çalışı or!lar. 
rnrı de Y ,r· d b' .. "' 1 

l C l Cek hava yuluııun . )~ ::'_;J a a l.ı• Llı Ul.-Q.U J '- - ,__ 

ını olu~ or R L hist o · Viyana, 4 (A.AJ omanya- e an 
t asivonaliader soıyalildere aic \ ari<>va, 4 (U] 

t hkıkatı 5
b [~ bir bina):a airerck y~a etmişlerdir. M. !'atek Romanya ite tehüıUD 

UI t .. rmııt iL:: , ---L ol --~~ . re tı dride ·ı· Bir çok ·a.:ı~ı mtıtın1a mu.,mr. 1l94'U' proto'kolu şu'batm yeaisinde 111118 

d len ı..naat ff!'ti ııh.iar araamda ıoıyaliat meb'ualar· etmegi kabul eyledikl~ni M. Utvi· 
dan Puecbler de Tardır. ıwfı bildlrmittir. 

F acıaları. ı 1 

SULEYMAN NAZiF iLE FRANŞE 
D'ESPRE KARŞI KARŞIYA GELDi. 

Muharriri: KEMALETTiN ŞUKRU 

-37-
Franko paşanın ciddi bir lisan· 

la ve üstadı müdafaa için söyle
diii sözleri Fransız ceneralı. üze
rinde derhil makiis bir tesir gös
terdi. 

- Si%, dedi, itilaf kuvvetleri 
aleyhine çok şiddetle hücum eden 
ve nazarımızda mücrim olan bir 
adamı müdafaa ediyorsunuz. Bu 
hareketiniz ile siz de bir cürüm 
iflemif oluyorsunuz. 

- Hayır ... ben Süleyman Na
zifi değil .. aizi ve Fran1ayımüda
faa ediyorum. 

- Beni ve Fransayı mı? 
- Evet.. Medeniyet ve il'fan 

hayabnda sizi çok büyük bir ha
ta, belki de ta'miri mümkün ol· 
mayacak bir cinayet itlemekten 
ınenetmek istiyorum. 

- Size hak vermek için bir 
çare görüyorum. Oda bu adam· 
m deli olmasıdır. Mağlup bir mi
Uetin her hangi bir ferdi mutla· 
ka deli olmalıdır ki, galip devlete 
bu kadar şiddetle hücum etsin! 

Yuaef Franko paşa , Franşe 
d'espreye şu cevabı verdi: 

rü rum ve ermeni yardakcdaruun 
alkı~larına kapıldınız. mazlumu 
ezmek için kendisine masum tav· 
n veren zalime el uzatbnız. Hal
buki asıl mazlum Türk milleti idi. 
Biz ikinci vatan dediğimiz Fransa· 
nın bir ceneralını büyük ümitle 
ve dört gözle bekliyorduk. O ce· 
neral sizdiniz .. geldiniz. gelişinizi 
gördük. Tafsilita hacet yok. işte 
bu vaziyetin tesir ve teessürüdilr. 
ki bana o makaleyi yazdırdı. Ben 
bu yazımdan dolayı siz.den af iı .. 
temiyorum. Çünkü vazifemi yap• 
tım. Fakat siz bir fransız cenera
lı sıfatı ile vazifenizi yapmadınız. 
F ransanın ve tarihin sizi af etme· 
sini arzu ederim. .(Bitmedi) 

KABiLDEKi SEFA· 
RET HEYETIMIZ 

"Son saat,, ın yazdığına göre 
Efganic:tandaki c:on vazivctleri mü· 
teakip Kabildeki Türk ~efiri Hik~ 
met bey ile ·E gan hukümeti nez· 
dindeki 'furk müşavir ve müte· 
ha islarindan malumat alınma
mı tn. 

Bir h lıeı e nazaran efirimiz· 
]e diğer, Turk tebaa .. i kra! Emanu· 
Hah H. ıle birlikte bulunmakta
dırlar. 

3 
=,,,,,,......,,...,_,,.-. .-.. ..... 

Afet! -
K1Ş, efsanevi bir hallaç gibi, 

elinde bir ufuktan bir ufuka uza
nan fırtmanuı yayı ile, bulutlan 
atıyor. 

Sokaklar karia örüll, evler 
birer dondurma kutusu, yollardu 
kaşları, kirpikleri buz tutmuş yo
l~ulann beyaz bayalet)pj ,.,or, 

Pencereden bakayonua. Etnıf 
sanki Ahretten bir sahne: he~ 
kefenli ölüler ku.ıu dudaklarmdt 
da kemikten ftıllltlerioi • Qfteyerek 
rakaediyorlar. 

Karlara bürilıımiif W, ~ 
bil, daidaa İnmİf yaralı Wr .;d• 
fibi, yokufwı ortuaada, deltele
nerek can çekişiyor. 

Bulut altında kalın" '1uta l.tr 
ay :gibi, feperlerin aan b~ekJeri, 
loşlukta titreye». Rm.g.i, c:lunaa· 
dan esmekte, kar durmadan 1ai
makta. 

Yatağıma girdijim z ..... , sa
nıyorum ki, bir kar yıjmm• dlt
dum. Yorgam 6ıtt.Ujı.\lp U"WI, 
sanıyorum JQ MtOaw k#daa ıbi.r 
prtü çekildi! 

Gözlerimi yumduğum ~.._&IJ, 
sanıyorum :ki yarin uyanınca k~
dimi, ;karların Altında ıkay.boı.u, 
bulacağua. 

Bu ican gördtikten soaradlr ld, 
fellketin rengi hakkındaki telek
kim altüst oldu : Mejer Jiyab ae
ğil, beyUillJ§ ! 

- Aldanıyorsunuz ceneral 1 
Bir Fransız olmanız itibarile pek 
güzel taktir edeniniz ki bir insa· 
nın dediğiniz prtlar dahilinde ve 
bu :Suretle hareket etmesi için 
deli olması şart değildir. 

Kafi u.:yad" "/KDA]1,, 
-.-

Yusuf Ziya 

-Ya! 
..,.. Büyük bir vatanperver kal-

bi bir mecnunun şuursuz cür' eti
nden daha fada fedaklrhk kuv
vet ve cesaretini gösterebilir .. Al· 
amanların Fransaya istilalan ka· 
rşısında bir Fransız edibi Nazifin 
~sterd"ği ~esareti göetermiş ol
sa idi ne yapardınız? 

Daha sonra bu glin aleyhinde 
ateş pUskUrdüğünüz bu Türk mu
harriri Franaanın, Fransız edebi· 
yatının çok hararetli bir mubib
bidir. 

- Bu nasıl muhabbet? 
- Nazif size değıl şekle hü-

cum ebniştir. 
Maglubiyctin ezginliği karşı· 

suıda a-alibin bir az düşüncesiz 
haraketi onun vatan duygusu ile 
çok hassas kalbini · syan ettirmİ§· 
tir. Yazılarının hedefi s:z değil
siniz.. onun ateşin !fazılan mag- e 

lubun, galibe karşı {Haksızlık ve 
taşkıntik yapma 1) diyen ihtarıdır. 

Sizin yerin"ze bir lngiliz, bir 
lta1yan cen ~rnlı o sa idi o yene 
böyle ve belki daha fazla şiddetle ' 
haraket ederdi. Buna emin olun-
uz. 

Franko paşanın ıbu sözleri Er
anşe d'Esprenin üzer'nde favaş 
yavaş eyi bir tesir brakmışiı. 

- Onunla konuşabilinniy"m ... 
dedi. Madem ki bu zat sizin an· 
:lattıiuuz gibidir. Ben verdiğim 
emri geri alıyorum. Fakat bu ih
tiyar vatanperver ile yakından te
masa gelınek istiyorum. 

- Hay hay .. 
Hemen o gün Nazif Franşe 

d 'Espre ile görüitü. 
O&tat kendine has wakaı:ı ile 

ceneralm ıabsı hakkında hiç bir 
huaumet ~mediğini, fakat 
'9tanba1a bu tarzda giriıten mü· 
tessir olduğunu an1attı ve: 

- Yene söyleyorum ceneral .. 
dedi. Bir fransız cenerah olarak 
Istanbulu böyle gömıeyecektiniz 
S~zi b"yoğlu sokaklannda gezdi· 
ren beyaz at, Fransaya karşı mu
habbet dolu Türk kalblerjnde 
.unutuluıaz yaralar a~mıştır. 

:Siz, Franaayı kendi vahşi zay· 
el~riae alet etmek iateyen bir sU· 

Efganistan 
hadiseleri 

27 1. K. 1929 

1 r burada h } k 
n 'or. Asilerin mak· 
ıçmde ıbulunduklan 

Moskrıvada "IKIJAM
1

, 

Trçokinin 
akibeti 
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OPERA SiNEMASI . 

Adrienne 
Gerad Villetier sofada uşağa! -: .Hiç olın~z::;a bizi ralıatsız etıni-

JOrdu : yeceğını rlc ta::ıdık <'1,... \ ııll:ıh Gerard, 
- Hanım ğeldi mi ? biz boyle çok me:3uduz elimizden gelen 
- Gt>ldi, Beyfendi. eyiliği yapmazsam doğru bir hareket 
Gerad uzun koridoru geçti. Bu ak- olmaı:. 

~am da gene. her zaman oldu~ gibi, Filhaldka Adriennt> onlan hiç ra
~fiohelinei bir an evel görmek iste- hatsız dmNli. Yemeklf'rtfo scs .... iz ,.,.,.,.,jz 
ı ordu. oturuyordu. O zarif evde bir golge. gibi 

Jlu güo 
Mulıol~feti havadan ılnlnyi gorülenı,.r/iğ;n<len 

KOHEN ve KELLİ 

BUYUK iŞLER PEŞiNDE 
ŞARLÔu·a SE"RsERI 1 

Fevkalade ıı:üliindü komedi 

ÇARLİ ÇAPLEN tarafıııdaıı 
YaryetP: hiıyii k tuktirlere mazhar olan Rus hala la) ka orkt>stra"i ve 

ROBER MARİNO ınıu ımını-aJarı 
f ........................................................ w Bütün e~ı asından bir samimiyet dola~ıyordu 'e 1\licheline'in ynnında, 

havası ylikselen kiiçiik salonda Miche- ancak kendiaincıen ı::urı?Li mı:ılısu.:ı.ı<la 
line, bir lambanın tatlı ziyası altında talek t!Uildiği takılirdc l\al:) ordu. Bir ~.,' 
t 1turnıut, kitap otuyordu... Ate~in bir misafir gelir gelmez o, hem n od.ısına ., 
:;efkatle uzun uzun opli.~tliler. Onları giderdi. Aııcal-. daktıJotfrafi der !erine 

Yarın akşamdan it ibaren 

beş sene evel birilıiriyle evlendireu aşk gitmek üzere evden 1tıkardı. Hem bii- ~1 
o zamandan beri gi.mden güne artmış tun bu sessizliğindı:-. bu ilıtiyatkii.rane 
l\uvvetlenmiştı. Micheline: hareketlerinde ''Bakın ben haddimi bi-

ASRI SiNEMADA 
) alrnz suvarelerd<' proğrama ilaveten 

A1\f PRİR DO PARI tiyatrosunun meşhur 
- Ha! dedi; L:ına demin bir mek- lirim., der gibi lıir hal yoktu. Adri

•up geldi, sana ondan hahs edecektim. enne görcllı <:rtı eyili~ci pek iılfi takflir 
Kuzinim Adrienn<'<len. Hatırlamadın· ediyor ve kuzinf' elinden geldiği kadar j 
nıl ? hızmet gbrmck isti) ordu. .Miclıeline 

mukallidi KLOVN ZETTI n.in nümeroları 

•' C .\''i U!'.,il'·- ' "'; '. · . ' 

- Aklıma geldi... Şimdi hnurla- kocasına: 1 

dım, cicim. l!:velden sizin eve arasıra - Ona acıyorum, diyordu. Onu 1 

Bu akşam 

davet ederlerdi. O değil mi? biraz canlandırmak, bu ürkekliğini bi- NIELEK SJNEMASINDA 
- Ta kendisi. Zannederim onuı ~az gidermek isterdim ... Hem kendisine ( DOROTl GlŞ) ve (ANTONIO flr10RENO) nzın temsili muazzam/ar 

anası babası darda idiler ve bizim e,· ir iş bulacak hale geldiği zaınnn ona 

MADAN DÖ POMPADUR ~elmek onun yeaane zevkı idi. Zaval. u kadar mtinze\i gibi ya~amanın do-! 
kızcağız... {ru olmadığını oğreteceifün ... Bır ka- ı 

Babası nihayet kendine taşraıl: lın bir korkuluğa benzemelidir· Ne Tarihi ve hayat ve aşk romanlannın ihyası versayhaki lüks 
bir iş buldu ve onu da beraber götliı adar çirkin olsa gene kendine bit' çe- ve ihtişam, entrikaları muhabbet ve samimiyetleri 
d~ou~ k~dine blıkocabul~ .. ti ~renvHerekg~e g~~~il~ ~--•••••••••••••••••••••••••• 
~!~:ar~~~i;o;::~~ı~el~~d~~a~k~at~~ tık !~J~:t:e ~!:~:;i;Y~: g:ı1:·0~~~ AJ11lllllllllllllllllllllllllllllllİllllllllllllllllllllll!lllllllllllll~l~lll~~=lllllfillllllllllllDilllllUllllllllllJllllnlllnllUIUIUllll[~ 
şey ... Evet bir intihar; bunu Adrienne· pek tabii haller arasına geçmişti,O,ge· = ALHAMRA 
nin bazı karı§ık climlelerinden anlıyo· ıe eskisi sessiz kadar olmakla beraber SINEMASIEDA 
rum, Satırların arasından bunun biı -imdi eskisinden az fakır gibi göztikti· 
para meselesi yüzUn<len olduğu da bel- \'Ordu. Ytizi.mde de eski çirkin sanlık. Şuh ve dilber (POLA NEGR1) nin 
Ji ... Elhaaıl beş para bırakmamış ve tan eser kalmamış, şimdi mat bir pen-
şimdi Adrienne de... belik belirmişti. Boyana iş görmeğe En son ve en mükemmel eseri 

- Aceha kocası onun ytizünden mecbur olmıyan ellerine de artık bir AŞK D iLEN CIL ERI 
ıni böyle para c;ıkıntı )arına düştü? O yumuşaklık, bir tazelik geliyordu. 
güzel bir şey miuir :' Artık ona istikrah duvmadan ha· Gaddar ve acı bayatı hakildyeyi musavver 6 kıaımlık bir dram 

- Zavallı l>1ıcağız! sen de glize- kabilen Gerarcl kendi kendine: Hamiş; 
11

.k k · b ld z _ . . - . . .1 • • • .H. av.anın m_uhalüeti ba_ııe_bile _VOLGA! VOLGA! 
ı arayaca · ınsanı tam u un! aten Eskısınden Vallnhı çok ıyı ... dı _ ~luazzam filmını gormıyenlenn görmelerını temmen programa ilaveten bu hafta dah 

yakında kendisini de rıfüürsün. E\et. vordu -· · d ı k h · · fil · nı -c • • . . . ıraesıne e\'am o unaca tır. er ilı.ı mın uzu uğu cihetle gtindUzleri yalnız iki= 
yazdığı mektupta artık orada kalamı- Fakat bır hadıse onların bu snl~ın . matine verilecektir. 
Y acağını, orada hayatını kazanmnsı hayatını bulandırdı.Bir akşam tiyatıro· ~ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllrFri 
kabil olmayacağını, etrafında bir hu u- dan döntişte kendini ii~i\tı>n Michr.linf' 
met havası hissetiğini soyliyor. Parise oldukça şiddetli bir bronşite tutuldu. 
gelecekmi§ neden kendi:,inc bir işbulup Birden bire haleca'na kapılan Gerard Micheline şaşırmış, adeta bağırır ltalyada "1 KD A M" 
l>Ulann7acaü1mı soruyor. adeta rıldır.ou;ıak gı'bi u: Bu ka"· de· gibl konuş1yordu. Devam etti: 

• ,. T>r"' ,. - BW'&da ne .oJ.dU,,,... • 'i A } 
- Naı\l bir İ§? fa könsültasy.,9D yaptır l ve ancak bas- nşu us ve 

Kendine bir yer buldu~ittr:iöYH'1fr· 
- Ben de ora::.101 pek anlamadım· taliğın hiç bir yahim tehlikesi olmaya-

d dun; kendine iş bulmuş olman bizimle it } } 
ya ... Bana biç bir dipJoınac:ı olmadıgı- ra~ı tamıımile anlaşıl ıktan sonra SÜ· a yan ar 

h ı 1 
oturmana neden mani oluyor ? 

nı, iç bir hususi iş bilmediiini de ) a- 1' ım bu ahi di. Adrienne fevkalade sa. 
zıyor... d ),at gösterdi: Micheline çok eyi baktı - Israr etme, Micheline. Çok rice Ro~ Z"l t. K. 1929 

- Bet parasıı bir kız için doğ- 'l ı>virı idaresi hususunda ona dirayet- ederim, ısrar etme... Benim &itmem A~ıtu~y~ ha~vekili M.Sei~elin Munilı ( 
rurm çok eyi bir terbiye... le vekalet etti.Şimdi yemekte de, yem· lazım... de soylediğı nutkun akialen RomadnV 

B 
nkt n d G .dl b b ı 1 'Ad.riennein gözleri bir Micheline•e aiyui mahif ilde ve la&etelerin De§riyat - abuı hep ha) al arkasından ~ · e sonra a erar a aş aşa \a ı- araaında dövam ediyor. 

hOIJ&D, ıonra 0 hayallerin hakikat ola- yordu. Hep eskisigibi sessiz \e mahzun bir de Gerard'a haki,rordu. Tekrar etti: Almanya. Fransa arumdaki rekabet 
cağına inanan bir adamca~ızdı. Babam tavurlu idi amma bazen gözlerini kal- - Benim artık gitmem daha eyi ve zıddıyete rağmen, Avu.aturyanın Alman· 
uaa kaç defa yardım etti. Sonra da dırdığı olurdu. olur... tyaya iltihak etmesine ıiddetli muhaJefe 
adeta bu taassupla bağlandığı nazari- Bir ak~am salonda oturmuşlar , Kalkıp odadan çıktı. Michelinc göıteriliyor. 
yeleri vardı: kızları fıızla okutmak ol- uşağın biraz evel getirdiği çayi içiyor· kocasına dönüp sordu: . Avusturya ile AJmanyanm birleşmesi! mn. cermanlann Adriyatik denizine inmele-
maz; kadının yeri aile ocağındadır... lardı. Gerard fincanı Adrienne elin- - Sen hundan bir şey anladın mı, rini intaç edecek bir tehlikenin zuhuruna 

Şimdi ben de Adrienne ·e ahpapla- den aldı • Tabağın altında parmakları Gerard? Adrienne gidiyor? Ben basta sebep olacak. 
rımızdan birinin yanında hizmetçilik genç kadının parmaklarına değdi. Ad- iken bu evde neler oldu?... Gerard... Romyadau ki siyasimahifil buna muha· 
veya dadılık etmesini teklif edemem rıenne biraz Cina doğru eğilmiş ve de- Ah: sen onunla... lefet ediyor, böyle bir haraketin tahakku· 

JB .... Sen ne dersin? Ne yapalım? rin, insanı sinirlendirici, manası anla- Kocasına, dehşetle açılmış gözler- kun~ me~eçalışt°r. 
1 

.. h 1 
- Vallahi, Micheline'ciğim haylı şılmaz. yeşil gözlerini onunkilere dik- le bakıyordu; Gerard f:Özlerini çevirdi. konfe:!::ında toıt;.ıa;:;ı:k te~ ~~:C:S~ı.a~ 

mttıkttl bir mesele ... Elbette onun elin· ınişti. Gerard ~aşırmış ve başı döner Adrienne 'in kararı onu da şaoırtmıştı; M. Pirellinin Alın.an muddeiyatına kısmen 
den bir it gelir ama acaba nasıl bir gihi olmuştu ; fincanı sedirin yanında kek.eliyerek: muzaherette bulunacağını zan edenler vardrr. 
i~? OllU bulmak lazım... bir ld.içuk masanın tızerine bıraktı. Avusturya vekili M. Seipelin mezk1lr nutkun 

B d - Sen de ne sanıyorsun... dedi. üzerine ltal~a ıiyasi niabafılinde infıil ve 
Gerard, ben ha§ka bir şey dlişiln· ir enbire. '. yumuşa~ığı. ~le hayrete Bak aklından neler geçiyor... iRbirar busu"le geldi; bu vaziyete naz.aran 

mU§tlim.,. O zavallı boyfo tek bn- dıışuren fır el kendı elmı yakaladı; Micheline yeisle bağırdı: imUtehassıslar k nferansında İtalyayı temsi 
ıına ..• Sen bir mahzur göremezsen ... muamma 1 ve ateşin bir çehre kendisi· S .. . l . h 'k edecek. olan M. Pirelliye verilecek til mrtın 

ninkine yaklaştı ve yumuşak, kıvrak - us, ıus; soyledık erım akı at. gib" ı.-:.... "hti" d.,.,..ı;.,: •. ı. b k 
Burada ikin. cı· katta boıı 'kı" oda il - n·ı· 'd w• • 1 di . ne ı e&a9JIU"l 1 va e """'&· mera- e -

'$ .1 v r... bir vUcut kolları arasına kendini hıra- ı ıyorum; o gı ecegını söy e ği za· leni or 
Biz onu, muvakkaten olson, yanımıza ı, ırerdi. man baktım sapsarı oldun: O aenin ~- ·Seipelin evelce irit etmiı oldvğutah 
alabilirz. •• yemeklerini de bizimle hera· metresin oldu... Alçak karı; alçak ka- rikimi% nutuklara zamimeten Munihte irat 
L-r yer ... Bı"r taraf:tan da dakti"loihafi Bu sergüzeşt tam on beş gUn tekerrUr ııc ı:ı· rı... Ben de onun için hep eyilik etme· ettiRi nutkun fena tesirler husule ğetirdiği 
kUl'Nlarına falan devam eder... etti. ği. düştindüm. ona hep eyilik ettim... tekrar t.dilmektedir. Bu vaziyet dahilinde 

- Michellıne'cibıim, sen çok mer· O anlarda Gerard ile Adrienne Bana kini var ... Bana kini olduğu Saa- M. Pirelliye, Fransa noktat nazarına mll7.4-
bametli bir kadınsındır ve bilirsin ki birbirlerine hiç bir ~ey soylemiyor, detimi kıskandığı için ... Şimdi benden beret bwıuaunda bizı talimat verileceğide 

a~ldarını sadece şiddetli <leraguşlarla, ötedenberi nefret etmiı:ı oldu~ .... 0 anlı· tahmin olunuyo. r. . 
ben ıenin hiç bu arzuna mümanaat '$ 

6 .... p ı A d d ateşin buselerle anlattyorlardı. Gerard yorum ... Ben zene:inrlim, her şeyim ancermanıst ~~ ~tury~ a oy~ tk. 
etmek istemem; fakat onun hoyle <lai
mi aurette bizim yanımızda bulunmas1 
nihayet seni rahatsız etmez mit ... Ne 
biçim bir kad.10, bilinmez ki! 

- Terbiyenin ve hatşinaslığın ta 
kendisi... Küçükken pek az soz soyler 
ve hiç gulmezdi. Sanki hayattaki hl.ittin 
eksiklerini ta o yaştan heri tamamilc 
anlamıt gibi bir köşede, hiç kimsenin 
kendisini farketınesini istemez gibi o· 
tururdu. Burada da bittabi matemde 
olduğu için bizim misafirlerimiz bulun
duğu zaman sofra~ a gelmez.. Seni te
min ederim ki ... 

· . . . - . . .. _ . !art rollari ve çevırdıır.len entnkalan zıkre· 
~licheline'i hala seviyor ve gündüzleri vardı, onun h~ç ?ır şeyı .soktu. ı.utika~ den Italya ğazetele~ müteaddit hilcumlarda 
bürosunda Adrienn·in buselerini hatır· mını aldı... Seninle hemm aramda kı bulunuyorlar,Pancermaniatleriıı Avusturyad
ladıkça hem buttın vücudunda sıcak aşkt bozdu ... Demek Gerard, sen ..• sen- aki tahriır.lerini nihayet Termeleri lüzumunu 
bir llrperme, hem de ruhunda bir me- de... beyan ediyorlar. . 
raret, bir nedamet hissediyordu. Hıçkırarak ağlıyordu. Gerard ona Mütehassııılar konferansında Alınanya-

h h nPvmidi ile, urke ıırke bakıyordu. nm harp ve tamirat borçlanna dair, 
Hastalığı geçip te na a at devresi Daves pilanuıa göre yapılan tediyatta 

başlayınca .Michelin kalktı doln~nıağu Gerard gene kartsını seviyordu. tenkisat icrası için müzakerat ceryan 
başladı; sonra gelip sofraya oturdu. Ona hiyanet ettiği için de müthiş bir edecektir. Avuaturya haıvekilinin munihte 

İlk akşam yemeli yendikten sonra esef vardı; kendi kendinden nefret edi- aöyledili nutuk basebile gösterdili siyasi 
Adrienne, her zamanki soğuk tavru ile .} ordu ... Fakat bir tarafta.o da Adrien· basiretsizlikten Alman ricali meeillesinin 
e\Osahiplerine: nein neden kendisinin metresi oldu~- dahi hiuedar olduklanna şüphe edilmiyor. 

_ Bana ettiğiniz iyilik için size nu <lu.şünuyordu. Acaba aşk.ıudaıı mı Avuııturyadaki ikti.Qdi buhranın pek 
y feci neticeler husule getireceği zaınaa-

bir kere daha te§ekkure mecburum ve buna razı olmuştu? oksa hakikaten arda cemiyeti akvam nııtaaile ,udım. 
bunlnrı ömrumun sonuna ka<lar unut- Micbelidin soylediği giLi intikaınmı da bulunulmuı Italyada 'bu yardıma· 
ı wacağıın, dedi. Beıım artık gidiyrn) o. almak istP.mişti ? Şimdi gitmesi de aca· iştirak ctmia, bu gUnk\l Avusturya ikti· 
kendime bir iş buldum. Miclıelincciğim ha aşkından mı idi ? Yoba gene bir sadi bUyük bir felaketten kısmen kurtul-
sana bu haberi ., emıt'.'k için iyile~ıııeni intikam mı almak i:,teıni~1 j ? muştur. Avusturya ba§ve.kiliııiıı bu gibi nu-
bekledim. Artık bana bir ihtiyacın kal- G b tuklarının tevaliainin ve pancermanistlerin 

erard çıldıracak gibi idi. Aca a entrikalarinin bu huausta fena neticeler hu-

Derenin 
filiıı 

-eııaı·ı.na vıkı)aı 
.; 

yavrusu geldi! 
Muharriri : 

Ru fil Ytl\ nı ıı tôıınki bı'h-ül .. . . 
kardaşinın <'llıi e-..ini giymi~ gilıi 
tahaf bir ınaıızarn arzediyordu. 

Kulakları büyük, <lni~i 'fıcu
duna güre biiyük .. Küçük hortu
mu hir saniye durmiyor. 

Sonradan ülçdii m ho) ou 1 nı. 
18 idi. 

Anne .. inin nehir kenarına ne
den böyle }attığını anlauw)arak. 
daha ziyade yaklaştı, suyun içine 
girdi. Kan kokusuna gelen bir kaç 
timsah peyda oldu. Acaba mey
dana çıksaınmı, Eğer çıkarsam bu 
fil yavmsu ne yapacak? 

Kaçarsa nasıl mani olabilece
ğim? 

Bu sırada gönderdiğim adam· 
lar geldiler. Uzaktan suda çalkanan 

yavruyu seyrettikten sonra dagıldı
lar. 

EDUARD FOA 

oktu.t)tJarın arasıJJ0 
körler gibi ilerley0 

duk. Ruzgar da çıst 
Bir az sonra hoJJltl 
lar isittik. Acnha 61 
uler .. böyleıni konıı;tl' 
rlar? 

Biliniyorum, fa1'9 

bildiğim bir şey ~, 
sa, o da tam fiUetl 
bacaklarının arasJJl 
düştiigümüzdü. 

Ben de bulund ugum yerden 
çıktım. Hatta harakatımla fili ür· 
kütmemek için, bir kenara otur· 
dwn. Fil yavrusu beni gördü, baktı, 
baktı, hava almak isteyorqıuş gibi, 1 

hortumunu havaya kaldırdı 1 

Rodzaninin 
una hindim. 

Rodzanımn omuzlarına çıl;. 
ve gözlerim otların hizası;oa g 
ce iki nokta " Eyvah! kaçalıJJJ J. 
yaklaşmı~ız! kokumuzu ald~ ~ 
FilvaL · · tarafımızda ve bit 

~·--/ . 

/ 

Vurdugnmuz kerkedan 
Bir iki adım yaklaştı, sırtını metre yakınımızda harck l 1 ~~ 

bana çevirdi .ve tekrar suya girdi. filler vardı. Bunların otların i~ 
yalnız pen!;elerini güruyur -.,·e 

Nihayet hurma agacının elya- larında imdat işaretinin -.;et 
fından yapılan uragan hazırlandı. oldugunu anlıyordum. KaÇS 

Fil yavrusu kaçmaktan ziyade riinün ayakları altında eyilJll 
eğlenmek isteyordu. Kolaylikla için tam zamanında çekili)' 

ipi bogazına ve ayaklarına geçirdim. Halbuki sağ tardfımıztlada ~ 
Derhal teksif edilmiş süt getirt- varmış da bilmiyorduk. 
mek için karargaha adam gönder- benim tanı başımı kaldı 
d. ~ırada mevcudiyetimizi hicı 
ım. 

}erdi 
Fakat ilk vurdugumuz fil ne lşte otlar arasında l ~ 

olmuştu? beraber ve bizim yaııımııds 
Yene sazlıklara dalarak, dikk- muazzam hayvan vardı ve ·f 

atle yürümeğe başladık. Fil, vur- ların hıç birini gc rmeıtl1lı° 
dugum yerde sağ tarafına yıkılmış şimdi gelinde tabiatın he~ ıP 
yatıyordu. Bu fil çok büyüktü, hayvanları himaye ettiğill1

0. 
dişlerinden her biri ::.ı ·kilo geli- edin! Bir fare bizim bil I~ 
yordu. Bir filin kafasına bu kadar çimenler arasında nasıl s:ı~ 

. hi k. l bir filde Aferıka ormall1 ·r 
i}'; ateş attığım ç va ı o mamıştı. safeti içinde öyle gizlenebil·~l 

1895 senesi yagmur mevsı· defa kesif ormanda kendıS1 , 

minin en son f iJ avıda bunlar meden fillerle be~ metr0)
9
tl 

oldu. laşdım! O kadar kütükle:;dı 
Bir kaç gün · sonrada anlata- ve yapraklarla karışıyorl ııt1 

cagım şarait dahilinde, bir çok leri ve hareketsız duru;l 
fillerle burun burna gelmiştik. sinde belli 

01mıyordu. 
Fillerin şubhelenınesi~ 

Yolumuza devam şeylerde sebep oıau: .. l\~ar~ 9• 

b lık haren fevkalade gurıı1tL1 
• 

ediyorduk, ir ara otlar arasında duşmuşd~ b 

fil izlerine tesadüf et· kendisinin belli etmede~' arasında yürümesine i~ ~ 
tik. Anladık ki bir rıı Fillere çok yaklaşııııl" ,,, 

vakkuf halinde bulunan btl 
sürüsünün civarında
yız. Sekiz kadem ir· 
tif aında otların 

sında idik. 
Fillırin otlar 

ara· 

ara· 

nlar samıalarmın bütiı~ }IH1 

na rağmen kuru kökler1JJ 
rını cfuymaları lazımdı .. ııı~J 

tBıt 
ş: :z 

1:S- 7 :j UBı\ !. il~ 
Hilaliahıner guıJ 

- Pek Ala, cicim ... yaz, gelsin 

Sekiz gün sonra Gerard Villetirr 
akşam yemeğinde Adricnne Daubonln 
ilk defa olarak karşılaştı, bu zayif "e 
vucudunun btitUn hututu yas elbisesi 
altında kaybolmuş bir kadıncağızdı. 
Gerard, sofradan kalkıp da kansı ıl<' 

kalınca: 

nıadı; zaten Len s:ınn pek az hizmet k di d f ·~- d ·en si de ~im i ne ret ettıgı oka ınıni sule getirece~ beyan ediliyor. Yarın Avus- Stnda ac-.tıgı yolun ÜS· 
edebildim ve huna da, yani rHmden hatıra~ını havalinden koğabilecek m turyada bu günkü iktisadi olmasındaAl- ~ AZA ~~~L~ daha fazlasının ~elmedi~ine <'Ol\: mlıtc• 1 b' d d b 1 la d d•k F k fji} idi ? Ge irdikleri o OD lıe tinlü.k ha- ~an arı~ ır ~-ar ım •. u unmayacall: rt tün e i 1 • a at • 

- Bizim Kuzin Hanım hakkaten essifim... ç . . ? g . ızah edılmektedır. Bu vazıyyette Avu!lltur-
- Neden gideceksin ? Bu da ne Yatın, o huselenn !enetim unutabılecek yaya evelk.i gibi yardımda bulwımayacağı } • •• k • k"" 

• • . . " -~ leni ·or. . erı gorme ım anı y· 
YARDlM EJJ 



Kar ve sporcular 

ırtına devam, ederse 
cuma .da maç yok! 

ıı.,lllıa iki . ----
~ eden . gOnden beri de· İstanbul mmtakasınm fedakarlığı-

'Por r::ıı, ~u Cuma günü- na mütevakkıf bile olsa bulmalı 
~ Y~ noktasından da ve bayramda İzmire gitmelidir. 

~- ~ıne bir delil teşkil Emden takımı 
~ b~ çok müsait hava
~ &po e llazla niyazla saha~ 

d~cu~arımızın insana doğ-
:Jle ha Uç adım attırmayan 

•alarda soyunup sahaya 

d Ilı beklemek aülünç ol-
enıekti e 'di ha . r .. Karın, sovuğwı. 
~.L ~ıye~ sporcu azmini 

1'. -.ı deVlrler artık maziye 

· '~ Yeğane spor hadise
tol e~ kulübünde yapıla

. • 614101 nıaçlan teş~il ede-

Cibalide sakin karileri· 
niz4en : Rıfat 

Zeyrek yokuşu 
Fatihten Eminönüne kadar 

gelen yolda zeyrek yokuşu var. 
·Bu yokuş çok işlek bir yol olup 
otomobillerde buradan. geçerkr. 
Halbuki burada ıamir bile görme
mi.ş bozuk bir yol var. Şehremaneti 
bu yolu tamir değil yeniden yaptır
malıdır. Şehir için.de en işlek bir 
yolun böyle harap bir halde bıra
kılmamasını emanetin taktir ede
ceğine ~üphe yoktur. 

Unkapanında 'lr.arileriııilden 
lbrahim 

Bozuk saat 
&yoğlu belediye dairesinin 

Şişhanede Pempalasa doğru gi.di
kn ve tramvay yoluna nazır olan 

cephesinlk bir bo:.uk saat vardır. 
Bu ca~ geçen yolculann 
ekıma bu ıaata bakarak vakıt
lanm tayin ederler. geceleri saatm 
kaç oldutu belli olmuyor. Galata 
seray_ 'frulklebindeki ıaaua olduğu 
gibi bu. saatede bir elekırik lambası 
konması için nazan dikkali celp 
etm4nizi rica eylerim. 

Beyoğlunda hamal bqmda 
sakin : Lutfı 

Yarın ... 
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lstik.D. 90J.2.50 ı •9(1. Tertip 1 T k omı z; lzmir mezbaha 109, 
Da 

225 
e-- 1904 ,, 1 Mermer Ta:ı ı, 

~ol 8.BO ;! 1901·1905 DIGER SIRKETLER 

902 Ktlmril:ıer ~ t~: ~~} T~. 'l_'ut. An :: 4
"1

5f' 'liL L" 'ı!etr 11.SO = Rihtım, dok. An.r. :'.llehm D d • 50 
1903 Saidimahi 1909 it. değirmeııci. l. S '!\fut a}ı't ç~mi 6• 
1905 TechizatiA~k. 1909 Şehremau<"t "ark o e ! ec · OT d ı 

l 913 Isı. :h.aupları :.-: ı .l 5 r I olıou 3 1 80 

TABVIL .. T Rf'ji ll.601Nr~ııın 90 
,.. Turk tut Au. • ~ . • 

Duh n Ta-~ ( ır "' 2.6S lnadolu Deın. Yoll.J 2 .. il ..E.) 
fen (A.B.C.)43,25 3 ., [l.G J ~ark Değirm. ı • K ır. nııırul 6.75 

TiCARET BORSASI 
5, Şı.'i.at 

BtGDU' ,p \C.l 

Yı n 111k ki~-yetiu. k. p. ne.le. P !\ı r:ı kı p k. p 
Kz•lt- • Adana Rq kır , p p. 
Sunıer ., " .. P· P· l'"'NDIK VE "'""'il 

,S"rt 4-7 " .. P· 1730 ]7.27 'I ..... , 
D .Fındık knb ık ıı k11,.. ı z 48 p. 20 k l" 

önme " " ,. i ıt•\ız lı. 
Kızılca nıa. ., .. ,. p. • ,. P· " P p. 
Sert uı. S.7 ,. ,, ,p. 17 .. 30 17.30 l.N 
Ro.maıua ,. ,. ,, ,. p. Ekietrıı E&.i trıı luı si u. k.H80p.t..1280 
Macar ta't'I ,. ,. ,, ,. Ekietra .. ., .,lSSOp.k.12.'IO 
Bapriltao· " " ,. ,. Birinci yumll§ak ,, " ,.1395p.k.l.290 
uard Winter ,, ,. Birinci IMlrt p. k 

ZAHiRE ikinci p.k. 
UÇDDCu 

Çavdar ldyie1i a.k. 15p· . aa.k.15p 
Arpa ,, ,. U,,20 -11 ~ 

.Raaol 

Mısır ,. 12,15 "12p.15,, 
· Keptok 

Patpal 
Yulaf .. ,, ,, P-
Keten t(lbumu.. 
Faıul~e ,. ~· 45,,50 
Mercimek ,, ,, 
Nohut ,, ,. " 
Börulce .. ,, ,. 
Bakla .. .. 

HUBUBAT 
Suaın ld) eti aı. k. p. 
Kllfymıi ,, .. 

Çılmb 
Ak,.ıur 
Odıuı eli 

LrteJıir 
Bolndin 
Ankara 

AFYON 
.. .. .. 

" .. ., 
'IVTJI[ 

az. k. 

" .. 

45p.5(1 Zerde\ 3 

Samar 
.. Tilkı 
p. Kunduz .. 
p. Tıı\ an 

as. k. P· 
P· 

BugJay 
Çavdar 
Arpo 
Fuulie 
Nohut 
Fiudık 
Tillik 
Yapeiı 

.. 
.. .. Fuul1a 

Fmdık 

.. .. 

., .. 
A' DERl'\I 

kieeaı a k. p. 
.. 2.'150 .. 

" 

11 HAi .\f 
61 tou. 

160 
32 " 

305 ra"l'al 
30 .. 

28:t -
Bal. 

46 ,. 
IHR.~CAT 
~o\•al 1 i tik. 
,, Yapalı. 

Yann ... Yarın. .. 

.... 
,, .. 
" .. 

k. 
2350 

.... 

Bal 
46 .. 

AKBABA 
-

Gazetesini okuyunuz! --------
·REŞAT NURi 
Beyin en güzel hikayesi 

YUSUF ZIYA 
Beyin en gQzel makalesi 

Kara, kışa dair resimkr ... 

İçiniz, Bütlin müstahzer tı ii rind~ m~ 
ekşe, ye§il ve kır m ı renk fket cr·u 

de FRERE Ticarethanc.ı Pans Jakop . 
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CUMH URIYi~T iÇiN VE HA"LK iÇiN 

TAl\llt:I.ı \ c JJ)f.~j \ ~ : 11 ıı <) ADRES {TF.L, IST: 1797 1 T E s 
TELG, ısT : nrnAl\1 . ıs TAR ıeı: 

anat 

Göte 
esl · 

e z ı Felen1enk ı .. essa
esı·arı! 

Yeni bir Fıransız filmi 

"Pierre Benois,, nın bir 
Amanullahın 

hediyesi 

ı? 

Kt l J~ · a I au t 
[ortada 'Af ef istofelcs 

"Fan. t. 111 Ö'I muharriri Lesing İngiliz 
lfdnanın ) ü /.. i t ii edibi ıuarufu Lord Byron 

evriycsi şin li ahı ile bir günde doğmu~tur. 
da Bre.un§' igda f e' al üy ük Alman dibi 
ltir surette teoit c '

1 öte-nin lıaıikulade e eri 
lr. Bu merasinı j } 1 nıu- oJaıı "Faus1~. un yazıldığı 
• Mmide icra olu ın ı:· 17.aınaııdanberi ancak yüz 

1 r. 22 kanunu !-\ani< P • a- ene geçtiği halde, nıevzun 
~ Alnıan edibi · hiu ı ol n u t v 1eplıiotop· 

gın ve1a ı 'n. d2ha ku ·nuu 'n~ 
, hcü sen :-;j t ld ı n la O\ uuJarun ı 

1 • 

Mnıanyaııın her ta ·a' ındt.t nH 'z l c ldugu I,eşfo]un:-
t it edilmiştir. '· tttan~~ ı t ı:. DiuıeJ ki huulaı~ 
'\7e ".Eınilie Golotti,.niıı 1 e~ki efsane inıiş. 

Raspnf ı 
~on Çar ailesi er n le 

iturunc nufuzı \C Ru ıu 
ıhıhuluue muhnlcfcti ' 

ıı •rı 1' 171 :likai ihtl\ açl:ı hır 
.lısıtn•alııtıtiı taıt-leme ı 
• t: ı ukbrının , i 
Ru pı.;t 1 

~c. • .ı.ıJcf n-aıuıa.. eıı , • ' 

ız 

Ve Kızı 
:::mı 

ı n ı-ı ~ 111 

ın arıııııı . omanı daha fi me alındı. Ih. ":!gam.ta~."::;.!~ 
lediği resmi ııe 1&.$un 1816~~ 
.sııula Almanyayı dahi tsi1"6.~ 
mi§ ve bu münasebetle bll k 
r::aman BrUndc kalmlftı. ~ 
ete mlJnasebetiyle Amanu 
Alman milletine kt-ymeti. td 

Dü11yan1n enbü,-ük res
sronlannı Fele111en1~ yetiş
tirnıişıir. 

Raınbrant ı;e saire Fele .. 
menklidir. 

Ru sene Landrade le
lenumk ressanılarının eseri 
KiızidPsi nıahsus !Jir sergide 
teşhir olunuyor. 

Resi"ı münekA·itlerin
dPrı Witeni.~ki Fele1ne11k 
sa1l 'atına 11ıedhel namında 
yazdığı l>ir eserde, Fele
nıenk e atizesinin san'atta· 

lemcyecek lmdar ilmi e ' 
olan bir hediye vemıiıti. p; 
nbe.ha lıediye dünyanın (/fil 

hediyelerinden Budi::;inıirı 

Buddanm hakiki bir htr) 
Efganlar l.slamiyeti. habul 
den nel Budist idiler • 

Şimdi Hint·F.J'gan ;JJ 
bulunaıi Ha,.ber geçidinbı 

fında "Gandhara,, namırıddı# 
Mım bir Budilt dc!'leti. "tJ ti 
devlet zamanında muhtslif cıı· 
nefue ve bilhaua heyke' 
derecede terakkı eylemittl. 
vır de Buddanuı ayet ---.... 

ki Psrarnu keşfe)'lediğini 
isbat eyle1ni§tir. 

t ne ı'C hakıki bir hevkeli 1 
hr. Son ~amanlarda bU 

Felemenk ressamları Edmonde Guy filmde 

tabloü.ırıın nıodellerden en- ierı·e Beııois nin"L'ou- tarafından temsil edil<...a 
dfr<>f.t olrırak yapıyorlar· blie yani ':unutulmu~ .. hu film saıı'at itibariyle " . ~. , ' ' 
nizş. Ressam önüne, sol ismindeki romanından yene müellifin filme ah· 
t0:ra.fzna r nzo~e.ll:ri koy- Fransızlar yeni bir film nan '~Atlantide,, isminde
uyor. l\-P;.ndı.:ının arka- yaptılar. Bu filmin ismi ki romanı kadar muvaffa· 
sında buxuk bır ayna 1)1'· ';Prenses Mandan~, dır. kıyet kazanmıştır. Edmo· 

Meşhur Fransız vedet- nde Guy filmde "Prense 
]erinden Edmonde Guy Mandan,, rolünü almı§tır. 

Londrada 

ınanullahın Aln1an 
tine hediye ettiği Bud 0 

kiymetli bir hey1'e ·._ 
Efgan hükumeti tanefınJfı 
edilmiıti. Bu nu1him hey1'bJ 
Licht bof (telef /uzu Liht 

.ı-.r.;....,._.,~...._..;;...~~;..;lıila&...._~~~~....!1:=.:.::.::::::::~i:.;..:.....::::::....._, ...:·ı:..· .;..,.<:..i..:sll;poiCi:#i5 zesine konulmuıtur. 

··Teimes,, nehrin de 50 senedir ilk defa 
görülen bir manzara 

ı~~~~~ 

1 
' Bu cene A \Tupıının her tarc.fıncla şiddetli hayatına dnir ~ııyanı dikknt bir e•er yazılmış 

l kıı hılkilmfermadır. oıedcnben ho neıntn. ve eser Londrada •The Lyrc• tlyatrosun· 
itadili) le nıc:~ur ı.ngiltered_e bile \m ~ne clu sahna}a konulnıu§tur. Bu dram bUylik 

1 ~t§ f~~·kal~d~ır. Pıa~a Soçıa. ~utbu ıma· air kendisine çok benzeyen M. Esme Pe· 
l lıye dumn\i~tur. Cebeken ıelumın öuUnden rey ı:ırnfındnıı g:ı:eı m:ıhir:me temsil 

Bu akşa11ı 

akan Den nehri şimali ~merikabaki l•ud· edilmi§tir. 

1 

son v diger huzlıı nehırlor donmu§tur. . . . . .. .. .. 
Feleınenk res amları- Nehir ha~an bnja sahil buz kitleleriyle Mumailyeh Ingılızlerın en huyu~ talnı ve 

t d R · h k \di:-: b Bnronun dostudur. 1\Iurray dnbı dramda 
ıne ur ur. esmınc a 1 6 1 :zaman u • . 

9 J . • h' · ·ı ed ld · · aktör aotun tarnfınd:ın Vf' Leydı Brnon 
nııı ı es tın eı ı ne ınn lngı ter e o uğuna ınsanın ınanm· d h. ~ı· Ch rafı da il dil · H lb · · d · J a ı 1\ ıs eston ta n n •tcms c c . 

lundurzı yor. ll1odellerin a· 
ki slPri buraJa düşüyor. 

Res.çam kendisinin ôn· 

nyaca ı geliyor. a ukı resım ekı ,en ııe· 
htinlıı Aberden §elirlnd~ Viktora köprU• ıniştir. Ga~et gUzel temsil olunup pek 
8\lııı.ııı on\iııdrki man7ııta ıdır. uznı~ olmayım bir msziyc alt O) un Ingi· 

lngilid tin lıih\ik §airl fod n J..ord lir. sanat iilemimle bılyi1k aliika uyandır· 
Baı ron ( Telaffuzu Ba~·ron ) ıın romıuıtik mı§tır. 

~iiiiiMi--:iiiii;iiliiiiiiiiiiıiiliiiiiiiiiiift2~9;i;ii~~~iESEE~=:=::E35~~ 

Pine l'P sağ tarafına diğer im•••----- Nefasetile maruf 
bir ayna daha 1.·oy1yonnu§. IS T AFi Li NA 
Birinci aynadaki akisler Markalı Rkımızı bundan böyle 

I iltinci def(ı bu ikinci ayna· Tilrk '~ÜZÜM" R~kı 1 
ya dii. tiyor. lhinri aynaşa Namile takdim edeceğiz 

ı 1111 ıra bba lar çizi li_yor. J~ e· Galatada: Ermeni kli esi soka~ 31 · S3 
Tel: Bero~lu 2772 

sbrtb~i&i~nci~'na c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
a1netinde ve ii~erinde aynı 

DarGllıcdayide 

11,ft Bııyde 

Alh:ı roda 

Openıda 

Mdı·ktl" 

Majikte 

Aıri Sinemad:ı 

Al.-md Pda 

l lıta 

bityüldiikte çizgiler z·flr. rnüracaat ediyor. Bahk yağ-ı içmeıu diyenlere 
• Zmnin de eşkali hende· Felenıenli tablolarının 

siyeliclir. nuırcıbba olr11asın1n esbabı Beşir Ken1al sübyca1 ı 
Havi olduğu fosforiyeti ldlsteıı dolu~ J 1 1? <>s.w1111 ikinri aynada· şinıdi keşfedilmiştir. . . 

u1.·is1<>ri Rzaılarnı arasında Ro-
balık yağından daha kuvetlidir lezzeti ~·1 ) 11 

tir. Balık yağı gibi mideyi bozmaz. ~ ·~tı' 
midelerde hile kolaylıkla hazmolur. \ 0 .ı 

yen çocuklar için gayet müe sir bir devadır ~· 
l\uru.:ıtm·. De o u: B ~ir Kcmnl eczane i. 



500 okuyucumuza 
3000 liralıli 

eşya vereceğiz ! 
k' Fırtınadan ıııiintezam tevziata im-
7 an bulunamadığı için musabakaınız 
Şubatta değil, 14Şuhatta haşlıyor.-. 

'°'dllh ilci geçen yaz zarfında 
tar biiyük müsabakanın 

~A. ... , afuıdan mazhar olduğu 
.. ,q r "b 

te •Ik ag etten cesaret ala-
. d.arn» ı takip eden ok

Jcıı ıçuı bu gazeteyi daha 

6 ~ arzusu ile, Şubatın 
~ UZdeki perşenbe !!ii-
ıtib ...., 

'1alıs aren, ~a~azan bayra-
us Yenı bır müsabaka 
karar vermiştir. Müsa· 

_.,,.,_ Y•pbzumz aüsaba-
te~dutu giJ,i gayet l>asit 

Ana tertip edilmiş ~e bil
---.·--· doluda bulunan Kari

.• İ9tifade edebilmelerini 
_ıçııı eski mUsabakaların 
deıaıerden iatifade o un
;~Muaabakamızın e-.ısı 
1 • . . 
~ lltdanı. karilerin· 

zata, Ramazan 
• .,_.-;1811_"~ ........ a mahsu!ilı ol-

~re, 3000 lira kı
!.~~ muhtelif hedi
~tinı edecektir. 

kıymetli bir altın saattır! 
Bundanhaşka bir kari

mize çok güzel ve zarif 
bir oda takımı hediye ol
unacaktır. Bu iki hedi
yeden başka üçüneü bir 
kıymetli hediyenin ismi 
. . • . bir sürpriz olmak 
üzre, karilerimize, sonra 
ilin olunaeaktır. 

• • • • • • • • • 
Büttın bualardan ma'cla, her 

ailenin salonu iç.İD ıeve 1eve ilti
fade edeceği ve her kesin ihtiya
çları dilfünülerek alınmış daha 
yüzlerce hediye taktim olunacak
br. Bunların listesini yakında ne
şredeceğiz. Şimdilik bu hediyeler 
meyanında: Elbiseler, kunduralar 
kqlık levazım, gramofonlar, plak· 
lar ,dikiş makinaları, elektrik litü
leri, sofra takımlan, çay ve kahYe 
servisleri, vazolar, zabitana mah
sus eşya ve sporculara yarayacae 
k eşya vardır. 

ikdam. karilerine, 7 şubat pe
rşenbe gUnD, ıuetelerini okudu
ktan sonra, kuponluı kesip sak
lamalarını taniye eder. Kariler 
bu müsabakaya iştirik için başka 
hiç bir külfet ve ya fedakarlık 
ihtiyanna mecbur değildirler. 

• • 

.JK.ll\l\f, 

akıa. denizde -vapurlar 
fırtınaya tutuluyorlar ... 

.... 

Fakat, karada fırtınaya 
tutulanlar yok degil! 

Vakıa, dumanlı hava do
Jayısile Istanbuluıı ötesine 

berisine kurtlar indi ... 

Sıılı t , • _ 1 

ALTINCI BfJY-OK 
1.ci keşide 11 Şubattadır 

İKRAMİYELER· Lira 

MÜKAFAT: 

30.000 
18.000 
15 .. 000 
12.000 
10.000 

10.000 

LÜTFEN DIKK AT EDiNiZ: 
Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zeııginitlir: Çtklki 

1- 10.000 Lira ve daha yukarı hüytik ikramiyeler geçen sene yalnız 
"3" tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali yüzde 67 art.mıştır. 

2- UMUM İKRAMİYE ADEDi: geçen seneki ke~idelerde yalnız 
"2.000,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet ihtimali de tam: 

yüzde 95 (yani iki misli) artmıştır. 
3 - PİYANKO ITZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN 

GEÇEN SENENİN TAl\f iKI MİSLiNE ÇIKACAKTIR. 

Mücevherat sat~ 
tehiri 

Emniyet Sandığı Miidiirliığiinden 
Borçlarını venn }Cn borçlulara ait olup 4 Şubat 929 tarihinde .... -. •• 

Yelce iLin olunan mucevherat satıh havanın mahalef'eti dolayınte telllr ~ 
7ehri mezburun 18 ınci pa7.arte ı gUnU satılmuınıa tak&rrllr eyJeılijl; illa ...._ 

Fındıklıda M. M. vekileti muhey-* 
komisyonundan: 

• 



seyri sefain 

İ.zmir sür'at postası 
(hmir) Yapuru 8 şubat cuma 12 df 

Galata rıhtımından hareketle cumartesi 
10 da fzmire gidecek ı:c pazar 15 te 
7Jllirden hareketle pazartei gelecx ktir 

Vapurda mllkemmel bir orkestra ''e 
cazbant me\•cuttur. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSi?\/ '"llpuru 6 Şubat Ç'.ar§nnba 
haraketle mutat iskelelere uğrayarak 
lAyvalıla gidüp gelecektir. 

Izmit sur'at postası 
f armara vapunı 6 şubat Çarşnn· 

ha giiııft saat 10 Tophane rıhtımın
~:l:ın doğru lımite bereket edecektir. 
Vapur l.zmitten gere harekt>t ede
-k ve ltınite soura Zf!Valden gel"cek 
yoku 1'rtıılerine ilsakı \'ardır. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(ANKARA) 'ııpuru 7 fobat per
~embe akpmı Galata rıhtımından lıa
lreketle Zonguldak lnebolu Sinoı 
!Samsun UııJ c Fatsa Ordu Gıresoıı 
h'rahzon Rize Hopn)a gidecek \ı· dr.ı 
rıu te Pazar i kelesi.,lc Rize Of • Ur· 
nwn~ Trabzon Polathane Tirebolu Gi 
reson Ordu fatsa Samsun İnebolu\. 
uğra} acaktır. 

Bartınluks \ "C surat po tasi 
Elektirikle mücehhez muntazam kam ara

.arı 'e güverte olculanruı mahswımtiferrah 

vapuru 6 
Şubat 

Ç b günü saat 17 de 
arşa11ı a Sirkeciden hara-

kr.tle ( Ereğli, Zonguldak. Bartuı. Amasra• 
Kuruca, Şile, Cide } Lkelelerine azimet 

t· uHkt edecektir. 

1'1lıla tııf: ilat için Eminönü Rıhtım 

ıc.ıı 2 nuın ra j a mUrncnat. 

Tekfon : 2684 

Hıdıviye 
Vapur kumpanyası 

Ko tence, İzmir, Pire ve fskenderij e 
haftalı!{ el.'ferler. 

6 şub:ıt çarşanbıı gunU 

dan gelecek olnn Roda 

per§enbe gtınü saat 11 de her sınıf ~ olcu 

ile eşyayı tUcariye alıırnk dognı Köstenceye 

gidecektir. 

Daha z_İJ ade malwn:ıt almak isteyenler 

Galat:ıda çinili nhtım hanının ıemin katında 

M Kilkri t Valkro 

letmidirlcr. ........ , ............. 
Y elk.encİ Vapurları 
Karadeniz lüks ve sllrat postası 

''ATAN 
VAPURU 

şuıY \T Çarşa~~a 
Günü ak§amr Sırkecı rıh-

tnnmdan lıarakcık dol/m Zorı· 
1tuldak, lnebolu, Samson ,Ordu 
Gireson, Trabzon, Siinnene ı·c 
Rizeye gidecektir. 

Tafsilôt için Sirkecide Mc· 
sadet Hanı ittisalinde lelken, 
ci Hm ın1a kain acerıtasma 
miiraca . Tel. lstanbul 1515· 

1 Damla 
PERTEV 

Esansı 

Senesi ütün mohilcileı·e 
Güzel Bir Müjde Getiriyor. 
Tiirkiyeye Yeni Gelmiş Olan 

0

PiNDE 

Lastiklerini tecrübe ediniz. Bu lastikler bilhassa 
bozuk yollara mukavemet etmek için 

müşteki olanlar, her 
imal edil-

miştir. Lastiklerinden halde 

DUNLOP las-hu harikulade ve dayanıklı 
• 

metin 

tik] erini kullanmalıdıı·Jar. 

dye iş Bankas 
Serınayesi : Tediye edilmiş 

4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

'rıl\.ara Ada1la 
tan bul Trapuzon 

i ursa Balıkesir 
lzmir Gircso11 
Samsun Edermit 

Ayvalık 

Zonğuldak 
Krıy.t;eri 

Hersin 

Müsait muamelat, Kumbaralar Ka~ 
•. .· . ·, .... . ~.; ~ ' . 

ı:== = 

fakultesi umumi katipliğinden: 
Hukuk fakıllte•indc Hukuku medeniye nıiıderrİ!!İ muavinliği mlinhal bulunduğwıdan 

ilan tarihinden iki ay sonra ~ apılacak müsabaka imtihanına girmek isteyenlerin ıeraiti 
nkülte kaleminden oğrenmeleri beyan olunur. 

l(iralık: Gazino ve 
Bahçe 
Eınlak ve Eytam Bnkası Istanhul şubesi 

1929 
Piyasada rağ· 

bet bulmuş aya
klı ve ayaksız 
Pastırma, jam· 
bon, salam kes-

me rnakinalarımız gelmiştir. 
Umumi bepo ve acentalığı Istan· 

bul balık pazar yağcı sokak No. 4 
Peraskevaidis biraderler Tl. lst. 
2031 

~~~ Doktor ~!!!!!!!!!~ 
Haseki kadınlar hastanesi 

1 Cilt ve Firengi Hekimi 

Cevat Kerim 
Türbe de Eski Hilô.li ahmer 
binası. Tel: lstam. 2622 

Eınlak ve Eytam bankası IstanbuJ şub 
ındrlğnden: 

Esa~ numara ı l\fe'~kii Bedeli 

19 Be~kta~a Kaptan İbrahim ağa 
mahallesinde lı.öçe oğlu sokağında 

14-20 numaralı hane Ye ahır. f 180 
60 Caj'f lo~lunda Ceıirkasım pqa 

mahallesinde 5 numnralt dükklin 100 
76 .Kandilli, Vaniköy caddeeinde 

21 numaralı ma oda dUkk.an 24 
Emliik ve Eytam bankasına ait balilda muharrer emllkin birer seneli\> 

icarı şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır: . .. luP 
1 - MUzayede mUddeti 16 ıubat 929 cumarteıı gunüne kadar 0 

muamelesi vevnıi uıezkürda saat on altıda icra ulunacaktır. cıı~ 
2 - Bedeli icar ilk takıit ihalayi milteakip verilmek ttire ttçer aylılt 

taksitte te<liye olunacaktır. ~ 
3 - Mü1.a-.·edeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçe kapıda 

Eytam bankas; lstıwbul ııubesine mUracaat dmeleri. 

Mendilinizi bir 
hafta muattar 1 miidrlgfinden: 

Bakır köyünde barut fabrikalar~nda imalatı harbiye + Htambul mubayaat komısyonundan: + 
3000 kil11 Makarna münakaşaya konulınuetur. lhılwi 27 Şn.b&t? 9Z9 ~ ,I W' kılar .J .... : __ __ 

Tepebaşında 
Şanzelize Birahanesinde 

Bak üs 
10 türlü nıezeyle 

80 Kuruş --•• 

Eslıt> numarası Mevkii Bedeli ica 
Lira 

6300 15 Bebekte 95 numarah Gazino ve Bahçe 
Eml!ik \O E)tnm Baııltasına ait bal!da muharrer ma bahçe Bebek gazinosunun bir 

senelik bedeli icarı şeraiti ati~·e ile mUzayede)'e çıkarılmıştır. 
1 - Mt12ll.>ede ( kapnh zarf) usuliyledir, Talipler ihale gUniinde teklif mektup· 

ıannı bir zıırfa ko)arnk bedeli icarnı yllzde beıi nispetinde depozito 'akçesiyle birlikte 
tevdi edeceklerdir. 

2 - Mil7,ayede müddeti 16 Şubat 9'.l9 Cunıarteti guntıne kadar olup muamelesi 
yevmi mezkOrdı:ı saat on altıda icra olunacaktıı·. 

S - Muz.ayedeye i~tir§k etmek ve daha fazla C&fiilAt almak iiteıewcı: lit&ulıı.ılda 
Balıçekapudaki ıubemize mUracaat eımelidırler. 

gUntt aaat 14 te icra kılınacaktır? Tıılirlerie teminatlanylc mtiracaatlart • 

iSPiRTO VE iSPiRTOLU ıÇK_i.Lb~ 
Umum müdürlü~ünden: . tı i 

luarenuı kamyonlarla bir sene z:ırf~:ıda v~_kubulacak naklır 0eul~ 
tarihind~n yirmi uün sonra ih~le ~dılmek uzere ~apal~. zar ti~ 
münakasaya konufmuştur. Talıi>lerın umum mudurlugün 
şubesine müracaatları. A 

J)Jl°' 


