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SOO KARIIMIZE 300() LiRALIK ıll:DIYE 11J~\7ZIINF: ~L\IT MUSABAKA 
PERŞENBE GUNUNDEN iTiBAREN NEŞRE BAŞLA YACAGIZ 

1 t ŞlBAT 
(1'1usabaka tafsilatı 4 inci sa yfadadırı 

K(jPONLARINI 

K.ar yeniden haşladı ! 
lt.asathane karın hugun de devam 

edeceğini haber veriyor. 

ll
nus v APURUNDA YARALANANLAR 

ASTAHANEYE YATIRILDILAR. 
nllır~~ donmu~ ir ceset daha bulundu 
~ ftrtın sukilnet bulur gibi olan 
~ ası ~iin akşam yeniden 
~ kandılli resathanesinin kar 
~alı ve fırtına olm~yacağı 
Clll dt'i.. verdiği te'minata rağm· 
'- '1'ıca Oll~den sonra kar yağdı 
iti etti §:ddetli bir de b~tı ruz
~· Dun akşam rasathaneden 

hu ~ 'lllaJ.umata göre maattes
. bit .de kar yağacak ve ku· 
~Hı. .... illllal ruzğarı esecektir. 
~ ''IQI hu malumatLm anlaşıl· 
~;;:re kar fırtınası zannedil· 
~lenuz bitmemiıtir. 

l\t bir müddet devam ede
. tnafi havanın iki günden

esinden bilistifade bü
ıllDlf mll?Ul'U uhur 

~ b Ş tr~nleri'llünd:n-,.itih-f'll.•a._-.. _"'Bunu nazarı dikkata alarak ıandıralı Ziden Akdenıze giden 

\iJ.'b~~ başlamışlardır. Şark Tarlaba§ı caddesinin acilen açıl- Ru~ bandıralı Barıı '<Kpuru arasın· 
~ ~ında iee bu gün karla- masina emir verilmiştir. Hava iyi da musademe vuku bulmuş ve bu 
~ bek} rak seferlere başlan- olbuğu takdirde yol açilmi§ olaca- iki vapur da ağır suretts rahMdar 
•o)J "brnektedir · .ğından tramvaydan gayri vesait olmuştur. · · n::- yıkanıyor huğun Tarlabaşindan geçecek~ır. "Temk" yarillılan 

Beyanı 

memnunıyet ! 
Cemheti bcledhe karları le· 
mizle~ t>D tramva; ı;;irketine hı·
~ anı nwııınuni~ete karar \erdi. 

Yollar içiıı 5 seneli/;; program 

Tarik bedeli bütün 
nıemlekette ve miisavi 

olarak tahsil eclilecek 
afrn \ekal tı so-.ı> \e k ·>pr ler k n mu l 

)t' se\ kdıni~tır \ lıa 1,: k 1 pa"' 
dında kahine l rogr.mıını izah ı dPı ken ... •\ l 
bir de Jet nw~<'1<. a 1 o ıı ıı .ık lı zı rJ 
nuımıyle eH·lce tem.uneıı vıla) t e ın l 1 

miş olan )Ol insaat ı, ' eni lavıha) . l"'lu , 1 
olunu kt r. İ<laıt hıı ı;;usi)eler \Ol \ erg 
vam edecekleıdu. 

Ancak halen \ilayetlerin ilıthacına ~öre mik· 
tar ve nisheti, vi.la) eti medisleri tarafından tayin 
, e takdir ulunan bu vergi, y ı 'an un kat'iyet 
kespettil\ten sonıa hutun nıenıle ette ayni nisbet 
üzerinden cibayet edileceı{dir. Bu suretle toplana· 
cal\ yol , ergisi hasılatının ) üz de 65 i merl\ezden 
idare edilecek, ) ol inşaatı için vilih etlerden nafta 
, eJ,aleti emrnıe g• ııderıl cektıı. l\1utebak 'üzde o
tuz beş ikinl""i deı e ·edel,i yolların yapılmal"i ıçin vila 
yetlere kalacaktır. 

1\atı: \ ·l.aletı yeni J~anun l ha1 ile hirlil t<' 1 ı ı>hk in aat pro. 
gıaınınıla lıf'\ ı>ti \ ekilf"ye ar1..etnıi':tir. 

JI, fo•at , ekalt>ti ile müşterek hzırJanan pu programa he\ eti 'ekileııir. 

ta dtkmden sonra kati) t"t kesbede<>c tır. 
)!ol verO'iı1i ha ılatı sene\i 14,000,000hra tutıu 

'=' 
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ÇEGIRGELERLE ALMA GEMIS 
MEMURLAR DA PAZARTESi 

MUCADETJE DF GUNU GELiYOR. 
""Ai..1~ettairafd __ an Şehrem.aneti tr· Otomobıl ücretleri kar ve tipi fırtınasının ikinci 

"1UıJ ... 15; d al T k" Ankarft, 7 [husu 
•~ -uc;ıtereken bın aınele F h J .. bet' 'le günü', Rus ban ır ı 'Om vapu- B. M. meclisın· ı'n llu -----."'l'll ~ "" ena ava ar munase ı ı 

Alınanların .Eındeıı kruvazörinin 
pazarte~i ~ahahı aat sekizde Ji. 
manımıza geleceği re:-;men hildiril
mistir. 

• d ederek yoları temizlet- k . - tl . o/ 5() runun bo~az haricinde karaya dü- gu·nkli ı"çtım' aında bı"r " e-. otomobil ta sı ucre erme /,o 
6 

~anı eylemektedir. zamedilmic;ıti. Hava müsait gittiği jerek parçalandığını yazmııtık. tefair mazbatası etra· 
gece 23 d B ,,.,,1 ~ Mezkftr vapurun hadi~ esnasında fında hararetli mltza· . saat e . ey"6 u takdı'rde otomobiller bugün 7.amsiz 

' k yaralanan 8 tayfası şehrimize geti- .- kerat cerevan etti. htı· 
d._ httı- yı anarak ~e~enme· sefer yapacaklar, kar ve tipi de\i- l h kO.met, Çekirge miica· 
~l ta ..... '«Ulırıı tır. Emınonu mey- am ederse gine %50 yi müşteri- rilmi§ ve ngiliz hasta anesine ya· ~ r delesi kanunundaki 4Q•-·n • · 1 · · tınlmıştır • ,.,.... ~ m"cadele ke~ fii•eti"nı'n aaı'° ..,emız enmııtır. den tahsı'l edeceklerdir. · u "' "" •...ı. Mecruhlar ne diyor? · 1 1 • • memurlara şamiı olup 

~hAc.· bU b } • Halk m••.aza. ~. n ve ev enmn olmadıli•nın tefairıni iL r'-131 ·neı· 10 in İra 1 T h h . d k dil .,, ü er ~ ngı ız asta :anee.ın e en e· OPÜD açtı. istem.ittir. Dahilil e 
~ ~~lu ve Taksimden topla· Cemiyeti belediye fukaraya rllıi ziyaret eden bir muharririmi- encümeni memurlara ........ -~~~ 
1'bı.... ar kanı ı l tad h ı· ze, mecruhlardan biri hadiseyi şöy- aa-:1 olmadıA"ını, jJ, """ Jr .. __ ıyon ar a s yo· yapilacak muaveneti 20 in ıraya 1 ı t t ~ 

--qısındak e ana mış ır: sat encümeni do pnıı ~-ı ml , l beti d i meydanlığa yı- çıkarmişti. Emanet evelce 10 hin - Odesadan Şeker hamulesile oldu~nu masbatala- ;::,üleyman 
~ dOJt~~· Burada iki günden- lirasını verdiği cihetle dün de 10 Potiye müteveceihen hareket et· rında lazıyorlardı. Sırn bey 

h.Iiıı en karlar adeta bir bin lirası verilmiştir. miştik. Potiden bir mıktar da boş Her iki mazbata okundu.ApltilmüttalipB 

"-._ltöPl'I~ gelıniştır. K ·syonlar fırı yiikledik ve Istanbula dogru / (Sivas), gttrttJtttler "'8nasında Dahilive 
.~.... ~--:']Un de temizlenmesine OIDI ;ı /; / fik · · ·da[ tti R 

Alman efa eti katihlerindea 
bir zat ile Bahriv~ kumandanlıtı 
zabitamndan bir ) i ız lı hq dün Ha
riciye memuru Hakkı JJ~yin nez· 
dinde toplanarak bir meruim 
programı tanzim etmislerdir. Em
den limanımızda beş gün kadar 
kalacaktır. 

Alman bahriye zabitlerine ku· 
mandanlıkta bir ziyafet verilmesi 
muhtemeldir. 

Krovazör lstanbul limanına 
merasimi malı usa ile airecek ve 

t:ı 

toplar mütekahilen selamlayacak 
',. selamlanacaktır. ~Yle nıe~te olup karlar el Hilalahınere \erilen 20 bin yollandık. ilk gün hava karlı ve /~/ ~~~ b:;n~~~din)a ~i. mtti~~ 

denıze d k 1 k ed .,.. r_1_ l t .. .-.... et deniz oldukça dalgalıydı. r / laa& ..ı_ bulundular. Faik. bey: (l'ekirda~) ıır, ö ü me t ir. -uranın 111Alf ere evzwıe n~a wa ı:ı• 
5lıİçi } etmek üzere belediye müdürleri- Fakat, hiç bir tehlike görül· mtıkellefiyet mali olsaydı tegmil edile- • 

it yo U kapalı nin riyTasetinde müteaddit komis- mt-diki için· mlısterihane ilerliyor· ,~-. bilirdi. Arkadqlar, . Çekirge bir afettir 
' ..... ~lihisa duk. İkinci gı'.ın lnebeluyu aıaıçıy· diyorlar, harp te bir afet degil midir? J~ ... ı rı · Boyacıköy - Is- yonlar te.:ıkiledilmiştir. "- dafı ı 

· Juıu tenı ~ orduk ki tipi haşladı. Herkes memleketin mü aası) a meş· 
ı._ f: arnen kapalıdır. Şid- Kazalar A..11r hid tı amme mülahazasıyla ~ ll'tn .... la Barnmetro mütemaıtiyen dil- 51.&&Aen ema 

h - rı baı;ıladığı gu·· n- ı · til' edilı'yor bundan da •tııı1..~: .. uıu y lda ~ Fırtına esnaeında vukua gelen 1 b Ş h • • d t 1 fı a,,.... ve memur ar ıs na , . ~ ~ o mururu ubur şi.iyor, sert ve kuvvet i ir rw.gtir e remmı e e e onı ~- ıstiına edilmeleri lbımdır• dedı. 
);'. ... _ ~. hadiseler peyderpey tesbit edilmek· dalgaları buyutuyordu, Muhakk· tetekktlr etti! Sttleyman Sırrı bey (Yozgat),-kanunda 

a ... _~t ta tedir. ak bir felAketin yakınlaştı~ını bis Felaketzedeler ahali kaydi var. Memurda ahalidendir. "Emden,, i karşılamağa gidt ~~ lllıratı mütemadiye DtMln de Topk .. pı haricinde tak· T ~---- Yaaıtaa la .. sedi} orduk. Memur diye bir ıınıf yoktur. etkilatı cek olan Mecidiye 
)'~ ba ıa.! yolun açtı· keli cami tabutluğunda 50 yatların Vaziyet tehlikeli bir tekil al- ~ dakika içinde hepimiz de· esutye kanunu ıınıfları ilga etmigtir. Mecidiye kruvazorli.müz dua hali~ 
:tu.._-: 3 • 3,S 

1 lftır. Fakat hu da tahmin edilen bir adamın don- maya ba~lar başlamaz, kaptan nize dökülmüttllk. 1-2 saat kadar (alk.ıtlar). "Çekirge mUcadelesi mUkel- ten çıkmıftır. Mecidi) e yarın akpm 
:.. ~tı nıetro irtifamda kar muı.ı ceseti karların altından çıka- su içinde kaldık. -Fakat bi~ Jefiveti yol mükellefiyeti esasına müs· ~~e) e harak~t . edecek ve bulu-
oı.._ b' nıe\1cuttur On . . ~ Be nli-1 d fazla olanların goverteve çekilme· tabl;·ı·ye ı'dare$İQİD adambın geldi, teoİttir. Mem. urlar yol mfikellefiyeti tır. ~~!!1.K~m~~oÇrunanaükkka~leua ılayaCakbura: 

lr haftada • un ıçın rılmıştın. Evelki gün YV& un 8 1 · · • •• k n.ru.-u.ı.u '"' ~leden oJ-. il evel açilması bir berber kalfası kar topu atan ermı emr ettı. ve hiae k.ııru elbiseler, yeyece ver· ile mUkellefürler. ya kadar Emdene refakat edecektir. "' la Y•caktır hlik l Bo&aza yakinlqtıkca fırtına eliler, ...., __ :Ll-- derakap tahtı te· r .. kı'r""' mUkellefivetı'nı' de para 
t·a..: b • . Nı'ko ıs' mı'nde bir kapıcıyı te e i e ._ ..... rw.µa1.4 yı;- ,,- J GELEN TALiMAT ~ kuvvetleniyor, tehlike büvüyordu. daviye aldılai. vermek ıuretiyle ifa ederler• didi. Ne· 

k.r 8 11 yolu surette vurmuştur. Sol tarafımız ıı&ınacak birdçlikka Biz bir defa da F ransada bu tioede iktilat encumeniniıı mttkellefiye. Mubadele baı mur hbaaiaıız ~ 
da ~lllası T lab Vapurlar mahrum yalçın kavalar, sag tara· tekilde bir kalaya uğramııtık. ~rk tin memurlara da tamil olduiu hakkın- Httaufl berin Ankaraya gitmesi bir iki gıo 

t•'- eıı kanntar aşı yolunu d b' tak fımız kudµran denizle çevn'lmi..ti. nıemurla?mm bize kartı göeterdik· daki mazbatası kabul edildi. ıcm daba teehtır etmiıtir. Mumaileyh Paar 
'!'il ""Do.~ . - l!llf oldnl'rnndan Denizde de yeni en ır ım ,.. leri -~- -•-ı.ft F da _...? gön\l Ankaraya ·d ktir A · ..;. ... .a, Yu-

• -..caıti Y\nl. l! ~~ 1 ne .. lewnekten ba11ka çaremiz v~. ,_ .. t ve IUCllUI, ransa .... • gı ece . ynı ·-
llldeıı ~ye Beyoğlu kaı.alar o muştur. ~ ..- :r J dQIQmOı m'Qameleye DŞl8faJl yüz Habibullah tahtan nan m~baslarımızwda Ank&ra,a lıa•IW 

. u it;L_ glaeçnıektedir. kostenceden limanımıza mü- Bopıa yakl•ımııtık. ŞimdiYe b· kJıt ~ kibaı-aııe ve ~caıı· muh~:;;dir. Yunan müzak.eratına öıa.._.. 
--.ı- 'l.t_ k h - L t eden ltalyan dar görmedi&imiz derecede ~'\il-, ~-.ı b • _._ .... "' n~ lT.ul.Ç 8 Veya haf• tevecihen 8fı;ıAe l!:I , .._ tMINU'ı • ~ eragat ettı deki hafta içinde tekrar bqluamaat --· 

... n h' M sek dal ... alar dı"r..a.imZi bile •tıı.ıvn- H-1::-~. teaekkür ede~ .. • • •--'-ttr. 
"Q hı"r ır tramvay ancak handralı Aayatıya Vllpuru en "5 --e~ -rr ıı:w- ~ IUllL 

k nd k d ·· "Qt "i rdu. Nihayet dal-l·r bili ıurok• nii. 'ftpmım m0rett.ı.tı (33) 1 • M09kova. 7 [A.A) Yuuan httlWmetiDin talimatım ._ılea 
il ı..'- lL - yre te Eminönüne galya civarı a araya uşm~ t r. •- B··-1_...: IR\ • ruh bu]u---ı. '-bin _,L, ..... __ .ıı eı K · dUa _,.. 

ıı..1l~l d R d l'ııi }eve sl)" rül.leye kayaların o...-ıue 'WllU°ID ,..,, ı mec ..,.,.... Habibullahııt Ali Ahmet baa uı e ovw.i gUıı nu-ea g eD unre 
a bir saat Tünele Oç gün evel uaya an ı anı• ' · ~ • t.dv tabtıaıı fenpt attigi rivaye& edilmektedir Anlraraya banket etJDıttır 

r. mım gelen haraket ed_e_n_A_l_m_an___.:._att_ı_. _________________ ____;:...__:...__ __ ......... ---..__;. __________ _.:.__ ___________ _ 



• • • 
) erııı ı ~ ·e ı 

bu dli kanunlar, memurlar kanunu, 
vilayetler kanunu, belediye kanu
nu gib: esaslı düsturlarla idareyi 
takviye etmiş olacak. Bu kanun
lar ile onların nasıl tatbik edile
cegını gö teren nizamnameler 
asri biı kül teşkil eder. Bunlar 
hep aynı idare sisteminin tesel
sülild ür. Biri bir, ö!:eki başka es-

tekumlıl as ardan ahnmış değildir. Hulb
ukı eç n devirde bir kamın me-
e F menk hukukundan (ti-

careti bahri} e kanunu) alınır, di
er"ne ıs (mesela mecelle) fıkıh 

e a ı ittihaz edılirdi. 

idari tecrübemiz arttı. Vatan 
~ e mi etin ihtiyaçları ile yen· 
hukukı prens"pleri telif etmek 
knbilıyeti ha l oldu. İ~te vilayet 
1 ııunu müsveddesi b\J ıiıştün 

eser d r 
Lay hanın kabuHi ile memle-

1 ette kontrol fazlala acak. Hükii
met,i ı ri daha yakından görecek. 
Bir çok işler git-gel ınuamelesine 
tabi olmayacak. Valilerin sala-

h· yeti erile b · rlikte mesuliyetleri de 
artıyor. Bu layiha ile teşkilatı esa
,iye kanununun 91 inci maddesi 
harfiyen imal olunmaktadır: 

O maddeye göre idare sistemi 
'kiı esasa bağlıdır : 

1 - mezuniyetin tevsii; 
2 - Vazifelerin tefrikı. 
Bu ·k· esas, iki « ideal » dir. 

Bunlara ne kadar yaklaşılırsa 
idare o derece düzelir. lşte ka
nun layihasının başına geçirilen 
bu umdeler 76 maddede tatbik 
"-dilmişt"r. 

.. Tiırkiye cümhuriyeti iptida 
adlı sonra idari kanunlanm asra 
ve iht~yaca uydurmakla esasi 
inl ılaptan sonra tekamül vadisine 
kat'i etle girmiş oluyor. Bu ka
nun rın guzel tatbiki sayesinde 
içtimaiyatımız da yavaş yavaş de
ğişmektedir. Dünün Türklerinden 
yarının türkleri başka içtimai şa
rtlar altında yaşayacaklarından 
hH ha ue daha n iıcehhez, daha 
mün ·vver olacaklar ve inzibat, 
intizam fikirleri daha ziyade 

seciyemize girecektir. 

Celal ruri 

TJC"D N 
:\ (~1~1-ıDI 

)(){) ... • hı lıılıııııl olun •·) aureıı
tH • \apuru d•ın a\"'aın ..:aal rııı altıda 

at- Jımıuıimiza ı lcıek Dolınahah' c a~ık· 

şu üç devresinde, 

1 d m.rJ ı ·~ ır. 

t>lıre rıku· 

. aı ı taınn;a 

Lnurantir 'apuru lıu al\~aın I kı·n· 
deri) C) e mute\ e ribf'n hnraf,ct ederek· 

ı 

KE,IAI .. ETTJ ŞU 'RU 
Bun de • bir vicdan aza- temamen Nermin hanımla alaka

61 his etti. 
Atelyesme 

hala dalgındı. 

yi 

r 

Onu bu d 
ö 

dondtıgü zaman 
dardır. 

- Nermin hanım mı? 
Affedersiniz. ne demek istedi-

Arif be- ğinizi anlayamadım. • 
- izah edcc gim efendim. Ne-

bı rm·nı i k defa Necla hanımın evi-
nde hizmetiçl"ke ederken gördüm. 

anı ııı da 

Onu çok üzel ve cazip buldum. 
Eyi bir aıle terbiyesi görmüş. Da· 
ha yüksek mevkilerde bulunması 
lazım ıken tali onu bir hizmetçi 

m m . ıe onl~r?1 yapmış ... 
şekli ~a lan e"' edecegımız ı irfan ittikce sabırsızlanıyor-
özle m aramızda l' iması daha du. Parmaklannııı asabi hareket· 

tyl. leri ile oturduğu koltuğun kena

men benim iç· n 
yo d n gide· 

tı bu mür cacbm 

rına vurarak sordu : 
Sonra? • 

-Sonra kendi kend!ne bu ge· 
nç. kaduıüı saadetini te1min ada· 

-~-~- _ ..... -..... ~ 
...... ...., J. • .... 4 ~. \ • ' ı·• .... : _. • 

ŞEiiRE VE i\IULHJ.\KA TA AiT l\'IUTEFERRI ' 
Rornmuda bir l'ina~et "" 

Eııwnette 
uv..,uda Gıritlı Sülcs man oJlu 

Malıke11ıeler ~fiit~ferrik Şaban itıminde hır tıem~eri!!·ııı 
------..... - mH~t\Jr b Jll H~lt~iy~ j utihalıatı Lond ra otel İ c·iıı<t) eti Vak'ular 'oNunw• 1':ı :, 

Ankara oki~clıir telefonu "Uud ı:ı 'd ourııı °'.lNıı heltJ!-re mıihabatı iı.iıı har.ırl:tıııın JITTırrıımlu Hu rJirı ~ylr Loııdı.ı oıdi ""'Y- ,, eu l85anı oı uren tilı# 
11:.teler bi:iylık mahalJaıa talik edilecektir.Uç mUMteciri <'uıulaııdır~ a~ ı ecrlı '\C kath·deıı Eski ehir Ankara tel,.foıı uıuklllernatı Halil 'e nrl..nda ı Adliyıl e ve 
b:ıfta <1oı1rada intılıahata baılaııacaktır. sabık muste<'ir Koka efendinin mııhııkr· artrruıl.:tndır. Halen gUnde otz kadar mlikale· dir. ae 

lfolk fırka:: nın nahivı" ort'lkları iı:tinıa me<;ine dun ağır l.'e1.a ıııahhewe,inde dcuııı D1P. yapıl'llak.tadır. Bozkırdan Ahmet çavuf 
i k d d d·ı . . telefon aboneleri bin he~..-uze seue lı n d Ah di (sf1JI eı f'rt" · ur f'r namzet <'ÇlllC)e ba lami•· e ı mı.ıtır. ' a. me ·a par ı;e eşra . 

ı d yakıulaşını .. tır. 'hbmine ruı?.aran gcleCt' d r 
ar ır. lJunk\i ıuulıakeuıed~ bazı ııalıitlı:r Jiıı· abunelik. lıir santıral dahu liizım vlacagmdan iki ki~i Adliyeye vcrilmiş1er~ 

Namzetler fırkaya l,;ildirilt"ceıı. 'I.' iki leııilmi~tir. Şahitlerdeu otelin k pucusu oldıı· imdiden bıı F!!tıtırahn temini itin uğra111J. \fuğlımrn Karub n gıJY til A 
hafı& snnra da fırka bu dürder ki11tlik list • ~Lınu su\ le) en lıır ut Koka" efendinin maktadıa. hmet karısını uldUrmU tur. k• 
ler anı~ıı:ıdaıı 54 ki~i~ ı , ani <'llJDt) eti be)e. iOas ıut>~e:e~indı>ıı .. 011111 bir guu ıuubalıııMı l\1 lı I] ·ı · f ~ 
ı.li\eııiu hııkıki naııızl'tlı rıni tı-frih edereUır. e-nıısmdu ·h"r iki ıııi ı1,. ortadan kaldır· a a e te~kilatı ye~eG::;~;iu ı~ııcı Alı ağayı ıJ 

Darfil"ac7.erı in le'' i i Darlıl'aczeniıı mak lıo, numuıı hoı·ru o)c:ıın. dedı~ıni ) aJ, ınJ:ı Be~ oflhı cihetinde asri mrıhall k. • Adl • · ı h · '' • iic- ı ,ı i ı <''-"e l'erilmstır. J le\ ı 'e ı• a ı için mJhamı Fınanetçe bir !emiştir. resl..ılıttı vü ııd:ı ı?etirmek ttzrr? bır a.oı " " • iP 
11roj,. ih1 rııın k.mu 'ı>rilmi-tir. Ru projenin te kil ılunac.\ .tu-. Koı isvona Kad& t T orulu Çaka ko-s tından 
ncık·ıı ihzarı ilı• :Jj ~ııl.ıattan t<\ Pi cflmi, et jtıwııııı hn ifı.ırle) i halıul cJrıııİ\ t' l.'~in 1' ıı:i-ı. nııfıı.., mı.ıdıu u Fmanet H" Polı. ·teu j i o(;lıı Hac:anı uj:.tır sur~tte yır~ 
bt"!ettıveyt> H•nlınt>-i kara Ja~wı<...t r. 'ınku 'ondandr,anııı 5 t>ne eHrl hikrini aınır ı.tırnk edf'tf'ktir. ni ko;den SuJelman ksrd.,l P 

rzalt" Ptti~i bir hızı kapucu) a tl'ı\ i~ etıı iuı. 
~ı· Ik t. ) . . . t . (~t okho}uııı A.dliyeye 'erimi.terdir. -s · f' ı ıaynyf'nıu ı ırazı ,r kf'ndisi bıı meself'}i bir rrzal t telt'kkı c:ı 

1 ~irketi lı.ı rİH· \ltıı kum o;.ı l"t' \ ri cııi~ı i~iıı o Yakiı bpurura y:ılrnrmak İiile· maslalıatgu~· zaı·ı Gıresonun Melf·kli hO} Jl ~ 
· d" ı "'c k"ı oır.1 tı ~, ıı ufiıı eı· ld uren a~rn 

l ı krl "ıııi rulı~ ı-.ız t-tlırdı~ı irı•ı di ini lın itıbarlJ kapıırun11n k""n ı•ıne ili u ı. f!--1. 1 ' 

1 IJ 1 d d · tı ı~ıokh lurn ı ıa l:ı.lıat" arlıgtnd ta n Çakır 1\11elek 0-ıu JJı an AdUyt ıı ııtt llht ıırıı 21 1 ı P,' 1;.ıırıı. « 'J ırıl"fı o ug 1111 l on.ıın rya,a ıı mıoııe nr ~, _ ı 
alıuı,tır. bıılundıığııuıı \P bt• ııı ıçiıı ~shadetını kabul edıle h.'lr rı~,. memurlarından Rag P L i rlimıştır. 

~ maı ı ı !111 ıı:ı \l' ıııı. l .uıııut l hududu ı>deuınel.'e.,iııı sb\'lemı~tir. Dig~r şahltlcrm Aukaradan şehrimize gelmi,tir. Bir kaç re ~ 
'-' 1 kad r mrmuTİ• ~t mııhalline idecektir. lznıirdf' .bir lııttaklık luııı• ındı ohıı , ığııı il ·ı , ırı ı ı \ • l ı 1 r<"lılı ır·in mı.hak •IJIP ba· a gunr- hu-akı· • l s 

1m1 ı . un~t ı. Iran ... pfarPti ta~ın ·or u"w lzmir halkın tınıı.r 
':'irkN ı- , lrniıı ıı · 11:1 ıı1111danhnı ,.manf't 

lı ıılııı.Iu ılalıiliııcle oldu gunu ımnu~ \'f' 

ıı ı.aı arıı iıirıız etmiştir. 

'Tak~i fiatları 

ŞPlırt'm:ıııdi kar 'e fırtına lıa~lndı ı 
• ın otoınohil tnk"i ıı retleriııe 'uzılc 50 zam 
\apnıı:tı. Rıı 1.ını ) ollardan lıütuıı kar ~ ığııı 
lan kalkıııt·ıı•a kfülar rlP\IUtı f'dl"cf"k1ir. 
F.manPt. dığcr taraftan tt1k<:İ Ucreılcrini ıie 
teıııüe karnr \lmni tir. Bu tcnıılfit, ~ 
ı.:ıldırılınca deıb:ıl tntbik edilercl.:ıiı. 

lnkilap ınüzc i 
Gu., i lı. 1.rdlerıııııı ııııııarc:keJen ıooııra 

il,nnv•t eıtii.lrri \l' içimlı> milli mul.'aılelcmn 
f> ı• Jarıııı lıa1.ırlaılıl,l.ıı ı !;'i.Jirlcki ,., !';)C'lır .... 
nı,meti tarııfıı da ~Nrn -eni' c:ııtın nlınmt~tr 

.• ı>hrı ıııımrti lıir ili' )rn heri ho~ duran 
lııı hinaııın lıir inkil.'.ip muzt>si lıııliıu.· knllıe· 
dilme İu(' ı..nnıı 't>rıııi tir. Emnııeı. bunıın 
için Maarif \el aleıi il mıılıalıerc etmi;;: \C 

iııkilup ınuzcsindl' ııf' g:il.ıi cıva 'e asar 
tl.'.lıir e1ınek doğı u ıılaı.:a;:iım ormuştur· 

:\1nnrif '1.'ldilı>ti Ftno.,,raf~ a §uhcsi ink ilap 
ınuzC'lerinc d31r talım. tname ile hazı ına 

lümat gvndC'rıni~tir. 
~elırrmııııeıi bıı mllzenin tesic:i için 

şehrimiZ<Jı• ihtisaslrt\ la tanınmıı ba.zt ze>alı 
celbede<'elo. 'ifl bir komis)on ıe kil eyleye· 
('ektır. Hu kom· ~on, mUzede \!'jliıir edi. 
Jl"cf'k n•arı te~pıt eıleC'f'Ktir. 

Oton1atik telefon 

.. ~ Vfiu hı gvl \tm.ln. B..ı a l ga{j• 
\oa·Oııuı Ja,ası-\alidei(ı{) )8~1· lran Retarcti ırç ııluckadar tcnııunı · d "' 1. .,, 1 ıvarıu a 1.ışın gol \e )aıın 1>"

1 ı.dn HatirR hanımı dı şııı-ınek sııretile f,o u· Aan~art1~a ıa-:1nmıf' 1.ıul~nncııktır. Sef r lık olan herkesin bildiği aı.abıl" 
nun kmlına.::ın:ı c:ebebi\'et veljlileldf' mıı;mun Fruğı bazrl'tlerıdc paY.artraı gıtn\I An\:sıra\a 
bulunan JI:ımz.a Mendinin muluıkemr.;ine gidecektir. :\f~mlekeıe Sıtma getiren btl 
JLln ikinl'i ceı.:ı m::ıhkt'meı;indı:ı <le\'am edilm· Tifli~ konsolosumuz k~ıfnıı ı~urutulması için şiınc:liY' 
ietir. hhlr:ıyn ııazıunn Hntil.'<" lııtnım orlunuıı I bır 1_; ok defalnr teşebbU te bultıll 
kapıı-unıı ı:alıııı-ıır.Ham1.a f'ft"nrti lııı eı:nııdıı 'J ini .. lıaş k"nı:olosu "nz ni l'P.Y bir haf· tur. I'allat hııtnklığ'ı kurutııl'k 
çıkarak ,alide ini itmi \t> yrre rlı~Urerck tn;a k~dor memuriv ti ma.hallıne harekf't müspet bir şekil bulunamaınıftı! 
kolunıın kırılma ına seuelıiyc,l \°l'rmiı.tir. e<ler•laır. h ld ti dı er a ıgımıza gore son zaınaıı ~ 

\1aıuun ifade .. inde ,-alidl"Sini itmediğini, Bir lngliz müsteşri i Ieketin sıhhati ile alakadar ol 
,a\nız. k pnyı knp:rrkı-n lın ı::ı<leme ile dü · yt.rin kurutulm ı için bizzat 
İ ıgıınu '\"e \ali<le~inin kiifrt>ttigini lmitiharla Londrada Şarkiyat ilmilc me§ ,ul rei i Huluı:;i be~ meşaul olJJJ~A't 
kt"ndi.sinden Jnvıı<'l lıulııııdııjhınıı ı;uylemi~· ltlr Kıp mü wu:sesi ı ardzr. Bu m • . mı tı r. 

.,e.seniTl n ıimessili M. Deni ·on Roc; 
tir Hl'Vl'lı lıakiın<' ke\ lh t"li tetkLk ttit.ten J> B l di ~ .. e 

· lı ·•.· rlarnnın • tı>~ hidiue ,e nıaznun yakmd.a c;ehrimize gPlecl!ktir- Denr 1 >U ene e e ye bUtçe•ı.v 
onra er ı .. ı Ş k'k Jı~ ı 1 • • 1 01" 
tarafından 11,arnr r:dilcn mıırlafıta ahitlninin 

1 
Ros ôtedcndcri arkn mt tet ·ı at ) ap· ~ın ~_urutu mac;ı ı ın ıızun I' 

c<'llıinf' lotru , erııti,..1 ir. nuş t•e bıı Jıwmsıa eserler ne§retmı§t r. 1 lı11n ımktarda tah isnt konulııe' il 

Bir katil ınahkuuı <:alııtad3. lıir 
ge<'t' iı:rf"t ıııN li inde ark ad H\ı e' İtı 
cfendı~ i J,ntl<'tnıel.le mıımuıı lııılı.ııınıı 
lrlri~iıı ınulınl.eme i dun n~u ('t.'7.A mn· 

hakemi' ındc lıitaın bulınu~tıır. Mulıake· 
menin cern' anından 'e tla vn euakınnı 
tetkikın<lnıı ldri<-iıı katil cılrmll sabit ol· 
duğıınılt'ıı :; eııt' aJır hnpi ceznsına 
mıı.hkfıın ~Jilıniiiıir. 

Bagdatta 

lngili= a/111 ine te~hilut göstenfo e ı anıca 'iJa~ et Umum Meclisiııe 
ltnarıf t ekaleti tarafi.ndan Darülf ur. 11 ı lifte bulunularak ,iJal et blitçef 

emanetine n· alrıkadar deı;aile lııl· nun için talısi at vazedilecektİf· 
dirilmiştir. Bııtt dere konuJacak olan • 

M. Deni:on Rns burada kald ı li t h i nt il hataklığ n ktırtl .J 

müddet ::arfında Türkis c enstitü uııd 1\abıl ol cağı \ f" önumiızdeki "'· 
mc.gul olacaktır. M. De11ison Ros t t· tık Sıtın meııbai olnn ba 
kikatı neticesinde Şarka aiı miilıim bir m"~ danda hiç hir şey knJl.llııf 
eser ıı ~r deccktir. mub J,kak Jıtızc.rıle hakılmakuıd 

"iKDAM,, 
üçüK haberl,ef 

~ • son vazıye 
22 1. K. 1Q2') iqtiklil ga\ ri kabili telif ~vrı.i.ltiyor. Çunk 

Tn)iııler - Jstanhnl Tnpo ~.il 
rinden r~t hey lıe>ı ) ıiz lira ınaK· 
Wrnt inhi :ın mlıfettişliğine, ve ın 
\erine terfüm 6 ı :.ıı t.um ms'B~to. 

1 ki k. ·, t Jııı niinlrı·ıl" cl•h" lıwiher,. lıukuıneti Irakta mııa~)en olma 
f,..tanbul tf·lrfoıı irkrlınııı lstaıılml rıı a 1 \n?ı. •" ,., ~ " " q hıılıranlı lıir <:aOııı\a dnlıil olılu. hir mn lrlrt ı iı a-kcri ı,ıın ı lııılundı.ırrn: 

"n 1 r Thpo idare indi' l , nkst ~-J 
hı~ ılı :un· l rıi n Tnpo ın dilr\• /ıl 

tdefoııunnn vıomaıih. :,ıf'lde ifr.1ğ1 için ı~tı\Or na a aıt h 1 111 mıı Mrıfl rmdt> 1 . I• 
on if'nelia. lıir imtİ\az m 1ıld~ti talep "' h\ k ıl11rle kum ı>r Sir JJanri D9l nr t!Ullfınrlan t n) e ini t lep f'li) or. 
<'iliği rnalfıntrlıır. lıııt'n lıı,kiiınet lııı \al.ıııda Iraktııı:ı ıı.~rılal.'-:tk, Sir Jlbı.:rı zauı od Jrık cırJucıınn tn)İn edilerm~ z:ıbit· 
rnudtlf'tin bel\ ı,;ene olrua~nıı muna•ip Klo~ ıon ~uhııt ni\ul\ etine kadar 11aı.tdattıt leritı uillıa.'.ı vtık<=f'k rUtbelı ıttlıitanın lro'I 
g1.1rıncktedir. Ke}föet ne,lrt urımnda buluna<'aktır. . tereniıı mmofakntileı tayin f'dilmesindt> i ... 1111 

1e1kik edili"• ektır. Yeni fo\kalurlc ı,um er "H' ]Ilı •.t gvst~rıyor. 

Jdare ) ılhğı 
Dahili} l" \' ekiileti larafınc.lan 

ay mmıtnzanıan ııe~rolıııırın "ldarr.. 
ııwrmua ı kıta·ıııda olrnnl ıızne \ e· 
l\ul}!t tarafından "ldaıe 1 ılhi:!ı .• uamı 
altında hir ,-. er nı>ıırı'dilruek iiıere j, 

tih;mrata ha-lnm ı~tır. F.~n \ ilayetlere 
ait tarihçeleri, rnııcmel malumatı, Hıli 
rn ka} makamlara it muhtasar terc\ı· 

ıneih 1 -.e fotografları. Yektılı>tin mt'r· 
k z ır~kilatını. ınlıt addit lmrila. fotoı.:;· 

rafı '<'"3İU'l i ınnlıtc\ i olaraktır. Topla· 
nılarah. malfımatın hir a~n J,adnr ik· 
m li \'f' ikiııri ay <=onuna ka<lar ıla tah· ı 
ınuhtcmeldir. E erin mutena bir nefa· 
cette tnb0

t tetmmiıl edilmektedir. 

bileceğini, onu hizmetçilik gibi 
silfli bir hayatlan pek kolay kur
tarabileceğimi düşllndüm. 

Nermini, gerek gUzellik ve te
naslibü endamı, gerekse ahlikı 
ile bana mükemmel bir hayat ar· 
kadaşı olabilirdi. 

Demek Nermin hanım la ev~ 
lenmek arzusundasınız? 

Arif bey güldü: 
-Alay mı ediyorsunuz azizim? 

Evlenmek? meşru şekilde izdivaç 
etmek arzusu ve hatta imkinı 
benden çold:an geçti. geçmemiş 
olsa bile Nermin hanım gibi ola
nlarla meşru bir münasebet te,sis 
edilemeyeceğini bittabi siı de te· 
slim edersiniz. Benim istediğ'im, 
Nermin hanımın samimi ve C&D· 

dan bir ahbabı olmakbr. Çok ze
nginim, ona istediği gibi bir ev 
tutarım. Baştan aıaiı döşerim. 
Orada hem o rahat eder, hem de 
ben... ı 

- Daha a~ık iÖrütelim.. aiz 

Kleytvn fraka ı::eldı i 1aırnııı ~heuımı· :-:ir H"nri Dol... ılc Jın~Hıkıl Ab1.lı..imul. 
~tli .. ın ııık11Jfi~ ı.ar;ısııııla . kalncıı~tır., ,,iıı B. J ~aJıırı nra•ındnki m lkiı',.meler bu· 

~·m~ıkı. lı:t§Çf"~ıl ~ Abd,ulmuh!tın .H. ı.. !~· yuzden nctireQiz ı aldı. 1'ııbinenin iitifıı ım 
duuın ı tıfaeını Kral I ay 3la \"ıvD1f'k ıgın verme4 ile lııı ihtilrular ) eof' J~olaycıı hal 
i-rar f'tlil\'ı b,., an ecliliyor. edihılf'}erektir. lrnJ,)ı\ıır i•tiklul tcılebindt' 

ı\lıdulıııulı .. iıı B. r ~dun kalıiııe ı lngil· j,.rar <'dtrt'k Hl.rf"tti im Inızil?. nnitinın 
ıı ••' lıııhiıını>tının trhlıllnini ı.ıılınl etmek J~abulı imkanı hulunm dı;,ıw be)nn edi\or. 
fıl~rindf' 1..ıulunmi' or. K··rıdi!inin Jrnk mer· ) l'ni kabine) i l:imio t~kil etdığim 
ti-indeki taraftarlıın 70 kadar meb'ı.ıstır, kati olarak kimse bilmiyor. llıırbiye UD.Zııı 
Ihtiliifııı eo~aAı nAkeri \O mali i~lenie buluni· Nuri pıı :ı Eısatuı:ı yeni kabineyi t~kil ede 
}Or. 2 eue C\l'l, yiini 192i rnıısi l fnM ceğını ıOyle\enlercfe vardır. Yenı kabıneo~ 
kinıınıuııı 17 sinde imzalıınm~ olan bir muhalıfler te-kil ederlerse bunlannda fn 
mtıtılırıll' \llr. Hıı mııRlıedPıl.· Irak • llııi:-J terl'nin taleplerini Ir:ı ın iatikliUile 
ıııı..imırnıı mı c:takil bir tll'\'let• ol.uak tanın• edilıniH'C'C'lderi, l•abfıl f'tmi~ el.'el,leri lı 
ını" iıli. ~hıahl.'ılPj i o ı.!lman lıM\ ekil olan olıınmaktndır. 

Cafer ula kni pa~:ı üe '1. rm h~ ~or f,()n• 'ı' t>ni kunıser Sir Jilhcrt Kle, tnnın J 
dnıda iuız.alıınııilartlı. lııgıltere lıiikı'ıınetiııiu darla gelJiği zaman dahn mubaİi bir tami:ı 
~imdi fraka ~apti~ı Ye kabul etıirmek tokliflercle l.ıulnnarağtm <:üyle)enlrr 
ic:.t«"d[#i eriiitle e\V<'lce 'erjlıni~ olan lafzi Yardır. 

!22!221!!! 

kendinize bir ( zevce ) değil, bir 
(metre5) arıyorsınız! .. öyle değil
mi? 

-Tamam! bakınız maksatımı 
ne çabuk anladınız. Sizin gibi ha· 
iden anlayana can kurban.,. 

Necla hanımın hakkı varmış ... 
Derhal sizinle anlaşabileceğimi 
büyük bir isabetle taktir etmiş .. 
Görüyor ve anlayorum ki, uyuşa 
bileceğiz. Evet... Ben Nermini 
metres olarak isteyorum. 

Onu ilk defa Necla hanımın 
evındc ördüğiimü söyleıniitin . 

Görür görmez ihtiyar halim ile 
aşık oldum ve derhal onu metres 
olarak yawma almak istediğimi 
Nacla hanıma söyledim. Neclii 
hanımda tasvip etti. Mesele doi
nıdan doğruya Nermin hanıma 
müracaatta kahyordu. 

Onu da yapbm. 

Y aluuı kaldıimuz, daha doğ· 
rusu Necli hanımın bi%i kasten 
yaluu.z bıraktıtı bir it\Jı beni ta• 

hir eden bu genç kadına 
celerimi açbm. 

Fakat belki tecrübesizliğimden 
ve ya acemiliimğden olacak,muva· 
ffak olamadım. Hatta yalınız mu
vaffak olmadım değil, fena bir 
mukabele gördüm. Nermin hanım 
az daha beni tokatlayacakb. Ba· 
kın ... :size her şeyi olduğu gibi 
açıkça ve samimiyetle söylüyo- 1 
rum,Tiiki hepsini bilesıniz ve ona 
göre bana yardım edesiniz. Ner- 1 
minin beni tahkir ve teklifimi ret 
t · •· ·ı. 1 Bil"'-" e m ::ı cc ... :::.ı-... ~ •• ,1 ii& m .. cu. aıns 

arzumu ateşlendirdi. 
Bir ikinci teklifte daha bulun

mağa hazırlanıyoı·dum. Buna da 
tali ma11i oldu. 

Nermin, gUnUn birinde Necla 
hanımın evinden çıkıp gitti. O za
mandanberi hep onu dOşünmekte 
onun derdi ile divane olmakta 
idim. 

Nihayet Necla hanım imdadı· 
ma yıtif ti ve ifte bw.uu:ı için bu· 

\ C' onı n ~ f'nnP d Tnpo rn had 
dm ti ıunuınıı,e i b .. müfttti i 
ti\ in cdılmi;lerdır. 1, 

chiı-ler nra uıdn tel 
:ıehiı lerlerimi" nresında telefolJ 
lmnst için Erksı::on fobrikasırıııı 
bil tek1ifo\J ~foliye Yek§.letiııct 
es;iilmektedir. ~ 

Tclgrefhruıcler ve yeni , 
~1eml< kı>timi.7. dahilindP J.i Iıo1 I 
rof mcrl~ezlcrindP J eni hnrflıv.Jt 
bert> 'epılma ı temin dilıni~ur· 

; asıf B. ge 1ııieJi 

gün ~eraber sizi ziyarete~ 
Nermınin ne oldu~nu,, ~et~ 
unduğunu yalınız sız bıhY0 ~ 
Bunu bir az evvel öylıtl' 
ihtimal onu sık sık görii1' 
yahut da görmek iml•art1 d 
naenaleyh istirham c ~ 
teklifi yapmak sizin iç.İD 
lay ol.ıı.cakbr. Bend,.n ofl! 
diniz. Hakkımda ne . J e 
onu söyleyiniz, Nerminı "' 
olmağa kandırınız. Oıı' 

11 
gençlik ve gü ... cl!iğini ~°!111>
na ,. · ,.,....., .. ,. foid ~ 

söndürdüğünU, bunun !ıı~ 
mayacağını, velhasıl ~ıJ i~ 
bir çok şeyler söyley!~'-ioıl' 
benden daha eyi bı~~ , 
vaffak olacağınıza enıı~ 
o kadar ki, eyer siı b1' 
olsanız bir hafta sontB01 I 
kadını kollarımın ar~ı~ .,.,, 
Kadetine niil olabilırJ 
bu lutfunuzun alhnda 0ıd 
cağım. Siıe zengin (Bit"' 
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işgal f acıawrı. 
r Kömür çarpmak! lııgilizler Sadrazam Tevfik 

Hir adanını kokladığı 

lIINnısT AN DA 
YENi YENi 
lARGAŞALIK 

P ARISTE 2200 
ENFLUENZA 

MUSABI VAR 

ALMANYADA 
BUHRAN 

ÇIKARAN :FIRKA 

ha\ct içerisinde buluna paşayı tevkif ettiler 
miivellidilhumuza mik Muharriri: KEMALETflN ŞUKRtJ 
arı yüzde 15 den aşağ 

d k -~-üşmenıe · şartivle yiiz- Mütareke ismi altında Istanbu· 
e 6,8 veya ) ftzdew 10 la sokulan itilif kuvvetlerinin gi-

& hamızı kc:trhonu lıa'i hh dişi çok fena neticeler hazırlayor-J.ı.ı_O-. 1enid • mhay, 6 [A.A] Londra, 6 [A.A] Berlin, 6 [A.A) 
~ oı..u.;;;en hır takım kargaşa· "Dany Mail,, in Paris muhabiri Nazırlar bir hukUmet buhranı havaya tahammiil edebi- du. 
"latlcoın · Mecaailer pathanla· pUtün Fr8D88da müstevli bir şekilde ihtimalini refetmek için müzakereye lir; Bundan daha fazla Bunlaran hakiki maksatları 
''tla 61ınıı;ın1~1er hunlardan 3 kişi hüküm 8urmekte olan enfluenzadan devam eylepıektedir. Gazetf"ler nzi. bütün memleketi, bütün idareyi 
~ Ulre erdir. Mukabele bilmisil yalnız l>aris §ehrinde 2200 musap yeti nikbinlikle karşılamaktadır. Na- olursa ha~ agrıları., baş ellerine almak, istedikleri diledi-
"' a.aı.....L ~athaniaruı Mecuailere bulunduın1nu ve hunlardan 23 un·un zırlar merkez fırkasının kabinede 3 d"" 1 • ıkl k ki ki d..ı.1_~ ki Q~ oııme erı., .. uyuş1 - u - eri gibi haraket ederek Titr ·-
~ IÖyleı:wor.putlan kırmış ol· ölmüş oldu~nu bildirmektedir. Reisi nazırlık elde etmek için vaki olan 1 U b k 

·~ ve azasından çoğu bu hastalığa tutul· taleplerinin muhik olduğunu teslinı ar yapar; ziiın ına,ya- yeyi ir müstemlike haline oy· 
"eetıı1ı b· Dombay, 6 [A.A] muş olan ıneb'u881l meclisi hariciye etmektedir. andırılan mahallerde ki- maktı. 

~ekte ır Mecuıiyi hastahaneye encümeni hu giin toplanmayacaktır. Berlin, 7 [A.AJ ""} ' Fran,e d'Espre bu maksatla 
eden llltıel~ bir arabayi takip Merkez fırkası ha,, vekil M. Mul- tug a ocaklarında btanbula gelmişti ve itilaf zabite 
~. ar Uzerine asker ta• Amerika ve Çin ler jn uzlaşma proje~iui reddetmiştir. eynir Fahrikalaı ıııd ve isti barat t şkıli.tı da bu gaye .!! lraUılu~ açılmıştır. Asker diğer Waşhington. 6 [A.A] münakalat nazırının istifası resmen l'tpoliııin .köpe-k ınava- ·çin çal yordu. 

ŞtQJo ~ P'Upunu da ateşe tut· A-v 1. . ha . . .. . teeyyüt etmiştir. Rf'İi:!İ (•umhur Hin- ~ D . f 
8 .... ııkları h l .. an mec ısı ncıye encuınem 1 1 k er an r·yeti tı 

22 J.:..! ~ n aş angıcın- Çine gümrük muhtariyeti veren denhnrg un buhrana müdahale Nme- za arı 8 a iZ ar O l • 
lıi-~ ~ maktfil ve 150 den ahed . tik . . mu· ı;i mnhtemf"ldir. e k • l • h di fırkası da ul et ış,Konyalı 

h ~ ınecruh dttşmtt. oldu- eyı tu etmışur. --- a neıe~ c~ 1 ıe~ı a · Zeynelabidın, Mutafa Sabri, Va· 

'l'ı.... edilaıe1ttemr. 1 IŞsiz amele . Seylandaki iğtişaş eleri husule gefü. sfi hocalar, ortaya cıknuşıar.ı 
--ıanoıı muahedesi Lo dr 

6 
(A AJ Kolomho, 6 [A.A) Bundan lan başka bir İtilaf kuvvetleri bu fırkamn b. 

lı{..t.ı Pea+e 6 [AA] 1 . 700 d n la,. "M • Dünkü arbedeler esnasında 5 • zehı"ı·li ·az dahc an evvel mevcud yet göstermesi· 
~ UttJıcfa 'i• ' • ŞSIZ ma en ame eeı Om· Jc" • ••J " .• }' J k 2"' Ue'\', nİ bekleme de İ le • 

~"1 . bqvekilden sulh mu- m•>uthsire,, de bir kömür madeninde ~ş~ 0 mtiş, uçu po ıs 0 mıa - uzre , ;:, d • 1 
~ l • tadili lehinde Peşte beledi· çalışmakta olan ve sendikaya dahil kişı d~ hastaDC)C kaldırılmıştır. Sa- var 1 • H ıaYc. yüz Ma'huf kozmid ,yunanistand.-ı:ı 

ra -~ edilen kararı hlıkfimetin bulunmayan ameleyi tehdit etmiştir. bahleyın etrafa gene taı;; atılmıştır. yaı·ıındaıı hi !-..adar hu- gelm ş HU ·yet it laflara Fen 

t ~•yil olup olmadığı sorul· Sopalarla müaellih polis kuvveti iki Fil. . valilig--i lunsa insanı öldürehilit• rum patinkhanesi arasında itilaf 
. İtti t Betleıı bu karara hUkıl· defa nümayişçilerin iUcrine hücum ıpın ~nlaşma müza.keratma tavassut 

ttllit •e derak. etnı_ekte oldu~nu söy· ederek dağıtmı~tır. Bir çok kimseler l\lanila. 6 [A.A] humzu karbon kanı sid- ed'yordu. Fırk nın riyasetin 
.... ı .. blllittlr kı: hafif surette yaralanmııılardır. Filipin adalan nnıumi valisi M. d l 11 • 1 k .. uau ta b '"' et e zeııır er.. anı teı I u ip a rrecm·ş m· alay Sadık ~~llıaaı h 9 t11e h~s~tta bulun· B l . .. . (Stimson) yeni reisi cumhur M. Hoo-

;.~ eıuız gelmedı~ı halde hü- e Çika butçeSI ver in talebi Uzerıne <liger bir vazife kipeden kırınızı kiirey V dal tanbula gelm'ş ·. 
~ :!1teınadiyen bu gibi nlima· Bruxelles, 7 [A.A] deruhte etme için ,alilikten çekile- deronıııdaki mih ellidül- Y ran tamamlandılar ve mah-

flbıaek raYanatta bulunulmasını ta· l\feb'usan meclisinde bütçe pro- cebri haberinin doğru olduı;unu soyle- hallatta f ı ka şube ri tes,s:n_ 
· ;:: de~dir: ~link~ hu jesinin müzakeresi esnasında maliye m~, yalı ız bu 'azifenjn ne olduğu- humuzannı bozuhnasın · basla ular. 

I~ v.~.yetin~ ~ıren nazırı beyanatta bulunarak demiştir nun beyanı hususu~ı~u M. Hoo;ere ehep olur, derhal has Derme, çatma b.·r. sürü vatan-
ilet~ ı_nevkı~ !-~m. ı~ın h_u ki: ait bulund.uğunu ıla\e eylemıştir. .. l h k d k 

~ed lttihaz ettiği hıssını venr B 1 "ka ı· . . iki Mumailcylıın M. Kellogg a lıaJp.f ola- dönmesi baş agrısı hu- sızlar da b nlara ı t a e ere 
• , .... _, e&inin tadili meselesini e çfını dnın ıdrin~ ~ vazıyetı so~d cağı umumiyetle zannedilmektedir. •t ~ k .1 .. . . halkı iefa e ha l ı!ar. 
bit~ için eflcftri umumiyenin sene zar .a .te cı. s~rette yem en an:w. ı, neıes -esı mes Zav~llı hakıka zavallı Istcon· 

'ıe -..ıı gelmesi lizımdır. Millet k~v~etlenmıştıı:. Bu ikı se~e zarfında Paris, Estonya ticareti insanı zehirler, fazla de- bull halkı düve i itılafivenin lstan-
etr.lında temamen mütteh"t duyunu umumıyeden 6 milyar frank d "'\ 

hıt1~r bu kanaatın hariç~e in?irilmiştir. Bu ~yede düyünu umu· . . P~, 6 ~~~] vam e erse öldürür. bulda her gi'n yaptığı mezal°mden 
t1ıı:~ı icap eder. Nutuk alkış· mıye 1926 senesındekı mıktarın altı- Bır tıcaret mualıedesı alidi ıçın Böylelerini derhal aç· ancak bu fırka sayesinde kurtu-

l _ ·- • da biri derecesine tenezzül eylemiş· müzakerat icrasına memur slau Es- k h k al .. lacaklarını, halas bulabilecekle-
~d ... _ 11· . tir. tonya hey'eti bura a muvasalat et- avaya çı arın ı, yu- . . d. 1 d 
·~ d l . k . rını zanne ıyor ar ı. 

• ın ıstan yo u • , . miştir. Mezkiir hey"et yarın Fransız ne SOU SU serpmelı, Halbuki böyte büyük ümitlere 
%i)L_-ııılll Londra, 6 [A.Al Tamırat mes elesı hey'etile mUzakerata başlayacaktır. lhi~sini gen~letmeli b;ailandıkları bu fırb, masanfı 
.~.~~nazırı sİJ' Saınnd Hore Jiaris. 7 [A.AJ B 1..;.:..:} } d • • • ı--·u-. istf116 fi 

.. ~ h~va yolunun 01 M. Parkcr Jilbert Amerika hü· eynellllJ e yar ifil urnuna keskin sirk teaısiyesmı "11.uaa arat fe 
A ik al d l k u ld • k k ki kapiten (Senet) den almıştı. eraıı ~ . e 1 me zre o U· kumetinin tamirat mes'elcsinin hal Bruxelles, 6 [A.A) veya amonya o atma· Ortaya mebzul p.aralar saçılı-

• !ı~~ıştir. Bu ~olun küşat ve teS\'iyesine karışmak istememekle l\leb'nsan meclisi ithalat ve ibra- l k il k 
ll~~~tir.ak surette ıll\. baharda herabcr biitiin dü~}a ile iktisadi mü· cata ait ınemn• iyetleri \c talıdidau ı, ·o aı 1111 .. ( ıp apa yor, satılm v·c, ar fırkanın 

lchsb..... .. .. .. naı:1ebetlerin tabii ımrette yeniden ilga eden Ceneue mukarnlename,..i rarak nef s al ı malıc ır etra ı a o nı o 
-,;ıD yıl donumu başlaması ul!rnna koaferansuı muvaf· ile tahkim tariki\ le \eı·.iımiş olan L k. H k• Lütfü fikrı g bi uhalefefn 

~ba~ Rerlin, 6 [A.A] fakiyetini arzu ettiğipi M. Poiucare· hükumetlerin icrasına H' beynelmilel o ID' n a ~ım namuskar s·malan va ıyeti derhal 
tela ),f bu gtlnkü celsesini ye te'min eylemiştir. yardım birliği tesisine müteallik pro- IS p AN YA DA K I anlamışlar, vatan aleyh.ne hare-

1 ctı ;rıı el. loobe-Meimar meclisinin M l t . . jel••ri tasvip etmiştir. keti istihtaf eden bu faahyetten 
~ d~ · ö?Uınti olduğunu hatirlat· ısır a ayare servısı 

'-lıl '"Vllllfti k. B" b } d ·· t ·· JSYAN uzak kalmak suretile kend"lerini, ~ ı: Reichstag mecilisi Berlin, 6 ~) lf a Oll UŞ U 
~~Al kendi istikbalnin te· Kahireden bildirilıyor: Ko şu Hamburg, 

7 
[A .• ] namuslarını ve veda larını s k-

~ lcttı. b ımanyanm mUtenaim memleketlerle hava servisleri ihdası- Bir ba)on yere düşm ş, jlört kişi B A s T 1 R 1 L M AMI ş lamışlardı. o·ğer tara an bil ri-
etlnAl'r.-· Urriyet ve adaleti mu· na müteallik istihzarat sür'atle terak- yeti ifl "f fı kasının düşman a ve 

~ ~ ol k b l k B tl d · ağır ı:1nrette ) aralanmı tır. . u~ ıtn a i iyetine tama· i etmektedir. u ha ar a servıs A] bilhassa um ve e ft p rık-
bık.. olduğu halde o meclisn Alman tayareleri tarafından icra edi· Madrit, 7 [A.A Londra. 7 [A. 

tı-.P etıbektedir lecektir Bir lngiliz dt-niz ta}arc j, tecrü· Hem1a~e den bildirildiğine hane er· ıle s k sık ve gizliden 
-. · · heleri yapılırken, denize duşmüştiir. naz İspanyadan gelen ha• gizliye münasebetini sezen vatan· 

oyd George Amerikada bahri inQaat iki kişi boğulmuştur. b ıaren h b. perverler vat n end' 8 ıle bıhu-~ er er vaziyeti enuz vn ım o· 
e .\•tQı Londra, 6 [l\.A] . ~~l~~· 6 [A.A] 200,000 aıneleye yol larak göstermeJ,tedir. Asi top· zur, v~ sarf l'un mak~a:ı~ fırk • 

lttı 8 ){ltııarasınd M Ll ,d G _ Waşhıngtondan bildıriliyor: :M. J> 1. ,.. [A Al culaı•dan mürelt. ,cp bazı müf· nı re s ege memes ıç n mu· 
it.· il-'·- .. L a . os or C l'd A li . . . bah ~ :>Cr ın, ' . l l 
~t "Qe ~ol"«d ~ apacağı sevahatten °0 1 gc. a}a~ mec 61.~dııclı ~·e~ı 

1 
d~tı . ' \ orwıu•rt,... gazct<·"inin Barmen zderin ' Vul ıı • ~o akla ID• 

1 or ar, ça ışıyo-
• "1.ı uın . • proilı'amının ın ant mu ctını ta ı t _1 J 1 • } ı .. 1 • I l 1 r a ·, a • ! ç· z' • 
~ ce\' beo•1 uretınde sorulan 1 "' " .J 1 • . dd . . l . <ll'n a ı ıır trllıeı'f• p; rc. ıu "'ehır a 1 hir J,ı a 

a n · A ec en ıııau •ı;ını re ctıııcsını a< cmı <l k' . . . ı t e 'yo lardı it k:· sır usten Cbember- . .1 k 1 r· b e ı m(•no:;ueat saııa' n patır ları. ıkı tında hu m urdı J,ları rh 8} ~t m er · 
ı.._ ı : L"b 1 f k l'd tasvıp ı e ar ... ı aruı~ \C mama ı u .. 1 . J 1 . 1 . (M ı· bl ) • ·ı rt' 1\ S"U 1e11,ha ı era ır ·ası ı e- k k ba,kkı . t' Al t 'uz nn nınf' "' C' 'o \ ermı f•rdır. edilmektedir. ı ı o v mumas pa • 

Bu halet nıhıyede olan V aht
ettin kendisi gibi ittihatcılann 
diifmanı hüniyet itilif fubsma 
emniyet etmemesi bu fırkanın hiç 
bir vakit azimkirane bir İf ya
pamayacagma kanaat basıl etm
esinden idi. 

Hoca Sabriler, Zeynelabidinler 
Nuri paşalar gtlnde bit kaç defa 

Saraya sefer yapdıklan halde em& 

lerine muvaffak olanıayotlarch. 
Vahtettin bu fırka lehine laa· 

raket etmemesi için başka bir 
sebep daha vardı • 

Bu sebep le damat F eritti. 
Fer·t, bizzat kendisi sadruaa 

olmagı kurmuştu. Hürriyet ltilti 
fırkası ilerde araSl açı:tı.-· 

eyh nakadar kabil'e o b:thr 
şiddetle vah~ettiilin neıdillde ale
y l:ıtar bir vaziyet alıyor ft V• 
tettin de ona itimat ediyorda. 

işte hürriyeti itilAfcllar bu ... 
nialat kar~ıs nda idiler. 

Tevfik paşa kab·nesaun çeJdle. 
ceği muhakkakh. Fakat yeefıllt 
k·m gelecek kim getirileoektl? 

Ferit, butun iht11:awma ıııt•• 
möhrü sedar ti kabul etmi,..._ 
Çtınkü re's'kAra geldiği zamın 
itilaf fırl.asın1n muhalefeti ile ..._ 
rşılaşacaktı. 

Bu fll'ka ile anlaşmak w.dL 
yüz vermediler. Yaluu.z yk ver
memelde de kalmadılar. 

- T evfı t paşa kabinesi çeln• 
lirse idareyi bizden başka kime 
"Verecekler diye düşünerek llllD
tazam bir .mel'anet pro~ ile 
hücuma başladılar. hagiliıı ~ 
ile de uyuşmuşlardı. 

Re'isi kira geçer geçaez lar
ilizler ne isterlerse Oll\l yç•-. 
ktlanlı. 

lngilizlerde Temle P&f& lsllıc
w.ıetinin değiımesine t.,..,._ .... 
iler. Hatta hususi surette wırim 
bir emir üzer·ne birriin Saciraa· 
mı kô ıii üstünde otomoltili ile 
tevkif ederek Arapyan hanına 
ıötürdüler. Sebepte otOdll>bn.t. 
nuınro bulunmamw idi. 

Bu hareketin hedefi ise Tevfik 
paşanın izzeti nefsini bırpalaya· 

rak mevklfni sarsmak ve keııdi ta· 
raftarları b · r httkftmetin iktidara 
g 1 e ni te'min etmekti. NiJıaıtt 
iste kleri oldu. 

Tevfik paşa isb1a etti : 

(Bitmedi) 
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EMLAKi MiLLiYE. 
N IN ., ATILMASI 

TAKARRUR ETII 
".:!._ J tteıı k d hal" ha· arara arşı 'eto - - uı ı~ ıma c · h b d'ft" 

ı.. · "'"Cll k ma sa ı ı B l ik rin zu uru u zamana mü a ı ır. 
~cı. d l?§ısına çıkan meseleler me~ ecegini ~~}~emiştir. ~iınkü pro_ğ· e ç. a ve Fransa lstanbul it laf devletlerinin el - \ ekal t 1 telıliğ edilea Lir 

M-e>irudan d ğr 1• ramı kendıaını tamamıvlc tasvıp Valeııce dakı" lıadı· ~e 1 
>"d c;;;elttir. A, n~ Ula mda 11\~t etmiş bulunmaktadır. · Bnıx lle~, 6 [A.A] nde iken şte ilk günler bu emrf' il:' re nundan "onr.i F-ndiki 

. te 111 ZHm n a · Ayau mecl"si asker alma mua· l\1adrit, 7 [A.A] manzarayı gösteriyordu. milli)e kir \a \erilmeverek satUI" 
ta \'e ınu e~ar eyaletin \ alii Sırp · bulgar hududu melatından ileri gelen ihtilafların General Sanjurjo "Valence taki as· * * * ğa çı "ani. ktır. y rkileti bu ka~ 

huı~ak§avırleri ile bizzat te- Sofva, 6 [A.A] halli hakkında Fransa ile akdolunan kedere si~il ahalinin huku.·m. e_te sad k t • rıh•etind di .1 H ld Hu..:yetı· ı·til.af fırkasının reısı rarı 'erm b~e se\keden sebep hü-lt • ~ e r. y 
1 

fi . buglin harici"e ı:ııukaveleleri kahili etmiştir. olduklarım mlı§ahede eyledığını era un • 
b lınof protokolu ugos av:ı.a. ı;e_ırı d k h"kJ~ gazetesi muharririne beyan etmiştir. kira gelmesi için ciddi mani'ler k1mete ait b'nalarin gün :.egdikce 
4.\ nazırı M. Bıırotu zı~ aret e ere u u· M" k Alın • İ h' vardı, daha ziyade harap olmasıdır. kir-
~!)} ll~ nı v Varşova, 6 [A.A metinin şimdi~e kadar hududun emni· ısa ve anya Bır tal)all me usu Bu manilerin en başında da adlar l inaJara il timamla bakma-

~ 1 ? O\'tdall ~r ?va sefiri M. Da· ~·eti hakkında tatbik ettiği ve bu hudu· Berlin, 6 [A.A] . . İtalya meb ·uı:lar_mdan. Sinyor_ Lo.n· d l l 
n lıt f k ı b ı.: l b k t v ht tt• damat Ferit bulu ı urı için hiitiin cmlAki milliye ~ile 'alabi~ c . " no pNtokelunu ılun Bulgar tehasına karşı .apa ı u-. if'hst~g,Paris mi akını ı~ı reye çını şehrimize ge mı '. ır ar. gıın e- a e an ve -
Ybe llu ti tamme almı~tır. Junmasın:ı muadil olan tedabır ve. ~e~ kar 1 227 rev ile kabil etmiştir. Ekal· ı~at:ıli~ anda ikamet ettikt n sonra avd· nuyordu. ) m·a · \ava.... harap olmtğa yüz 

ile l.ebi,:nya sefareti birinci rasimi bugünden itibaren hga etti~ını liyette kala~ ara ın la komünistler et etmi~tir. Hayret mi ettiniz? melanetleri tutmu"lur. Emvali metrukenin 
7 l'ı refakat ın Bukre~ sf'fareti bildirmi tir • ): ol_ u!arın mutel\~h~en merkez fırkası ınufrit milliyetperver- B kt h" .facı" a emşalsiz bir şenaatle tarıhin sahi- haricinde me' cut JJ'°if "in binalar 
oı~t ak aetnıekte?ir. ilk mü- ınürurunu ve h r ıkı t~ra~t~ c mlal\ı ~· ler köylu fırkası mcnsuplan ve hi- OZO a ır li ' felerini kirleten bu habis simalar emı;al m"lliyedir. 
~l <t. agiebi rn_ı ~akı olacak ,-e lanların harekiltını t hıl ıçın mu~te~ıt ristiyanlar, sosyalistler bulunmakta· Kon}a 7 [Hususi] nasal oluyor da aynımaksat,vatan Me ela mahlul oları_ lau~ı..A 

~tit. ıhtımal 8 ~ubatta bir homiss on te kili tekarrür etmıştır. dır. Boıokta bir m ğara çotü, 3 kadın Mi AV' 

'11'aJt ---- Bu komisyon as nı znman?a h~dut h~- Pari", 6 [A.AI oldu ve bir çocuğun ha akları kırıld . aleyhinde aynı gaye için ayrı ayn mele intikal eden. Yunanhla• 
'Ve Alnıanl diseleri ve yahut mütekabil munaseb~- ~leb'usan meclisi hariciye encü· iii!!!!!!!!!!!!!i!!!!!i!!!!!i!!!i!!i!il!!!!i!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!i!!!!!l!!!i! çalışbklan halde yekdigerine mu- kalan, beyaz ruslara ait olan JM-

l\eıı0 . ar tı ihlal eden müşkülat vu~uu.nda tetk~ meni mazbata muharriri Paris ınist :••••p•-.,.••••••"•••~•r•••.•ı arız bulunuyorlardı? lilik listeye dahil bulunaıılarıa 
htı ı:ı:ı·g lltisakı B~rlin, 7 [A.A] edecektir. Evelce akdedılmış olan ~ kını derbil ve mutantan merasiınle- • Y ıdızlann en dılben 1 Bunu anlamak hakikaten me• emlak emJiki nıilliyedodir. BQ. 

•eaııe, ı~akın ırıe!~ tastik eden Rays- itilaf mucibince her iki hilkilmdaet hır tastiki lehinde be}anı fikir etmiştir· i MARİA JAK.OBİNİ raka degv er. tün bu binalar müzayede ile satı· 
bakıt e htıka .11 meri) ete girme· ticaret muahedesi ekti hususun mli· • • 
eti ltıda ki ::hnınumt terki tes· zal~eratta bulunmak icin h<'\ <'ti mnnıh· Revn. illi:~ al kredı ~ Erkeklt:rin en ~üaeli JA~ • bah edelim. Vahtettin ittihat lıla çıkarılacakb~. 
~ ı:ı:ı tıaf" . udatın ifasını ve ha ıurı.uw bir ao evet ~tyada mulili J Al : ANJF.LO Eserlerın ea mu· İ cılann biaman bir dOşmanı idi. Diger taraftan Beykoz kasn»tll 

e ol~ı~ muhil bariz hak· olması arzusunu izhar etmi)erdir. . Nuyork, .6 . (A.M : • emmeli olan 1 Hatta da veliaht olmadan EmlAk bankasına devredihuli • 
.Y zuhur eden ve •• rül" d . Ingıltere bankası mftdiirii • • 'run .._ MlRÇEVA • l k cak 
l~k o an ihtilafla· Dustu e vıye Norınan Nnyork &deral ihtiyat ~ıı· : l' ~ .n. • evve endisine suikast yapa • karrür etmiıtir. 
n "eıni eti akvam Türk DUsturUledviyesi Reisi etim- kası müdürU M. tlarisson Te m~re : filminde pek yakında 1 lar endişeşiyle kaıkthıe top bile Emliki milliye meyanında tıOa 

t r n zdinde hurun tasdikine arzedilmiştir. Dustur nazırı M • Mcllonile görü9m6'tü!· : MELEK SiNEMA 5INDA : :oydurmuştu. Bu topu ittibatcı• ftlk Balmumcu çiftli&:\ ~e Slta· 
• • • • ft~-·-..lo.o.n-U.~~.ı__~&ho..ran-tıill:ıik.--e.diüa..J...IJıjlai.Q.k.o.._.L.a. ..... aı.Y.1.ıııııL.....Jb:iıidiıllA...D~L..IL-------..ı...--...ı....AL;Jaı::d.u:~~..:...J...ı..~.ı...~_._...._--L---"L-...LLL..~~-'-...... --~~~~~~~~~~~~~-
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Amerikan us 
Birinci perde 

Doktor - Hanım efendi bu 
uaul Amerikada icat edilmiştir. YP 

son derece §ayanı hayrettir. Bu 
usul sayesinde kadın bir defa do
gururken hiç azap çekmez .. Şaşı· 
lacak ciheti de §ndur: Sancıyı ve 
agrıyı kocası duyar .. 

Kadın - Hiçte böyle usul işit
memiştim. Muhakkak bir yanlışlık 

• 
olmalı. 

Kooa - Karıcığım ben de se
nin fikrindeyim. 

Doktor - öyle ise ben yalan 
öyleyorum. Size deyorum ki, on 

sekiz defa tecrübe yaptım. 
Koca - Bu nasıl usur~ Bir 

ilaç, serom falan mı? 
Doktor - Hayır! Ne ilaç, ne 

erom. Ruhi bir usul.. Hani man
yatizma gibi bir şey.. Size tarif 
etmek hem uzun, hem de güç ola
cak! 

lzmirde zelzele 
lr:mir, 7 [A.A J 

augün saat 9,50 de devamtıız fakat ~i· 
ddetli •e hcycan tevlid eden bir ıeJıcle 
olmuıtur. Ha!a?ut ve zayiat yoktur. 

FAHİŞEI 11N 

[ üç kısa perde] 

....., 

' ııın:ı • J K il A i\1. ~tılıM a . 1•>2'J 

Ok Uyu CU ... ...u....-. 

'(//ff,tz5m~ 3 o i 
vereceğiz! 

.Fırtınadaıı nıiiııtezaın 

kan bul1ınanıadığı için ınü abal~anıız 
7Şuhatta değil, 14Şuhatta haşlıyor . .....,lı 

e••••••••••e•e••••••••••e~•••••a••.......... ........ 
SF~VD PAZARI 

E"arl'l ha\·atı hakkıııda ıııu.thiı; hir Dnıın. Süıcıun , ıldızlımnın en dilbf 

. BİLLİ DOV 
İle· sc\ imli _genç ]İl.BERT ROL\.N 'c <leni roluou o) nayaıı bilaı;' 
aktör NOAH BERRİ tarafından bir sureti fevkal!dede teı:nııil fe 

ASRI •ksfNEugMADA 
Pek parlak muvafjakiyeıler ihraz eylemiştir. Pıım Ampir Tiyaıros1,: 

1 
me§lııır KLOVN- ZET1'1 dahi nümerolannda bihakkm alkı§lanm>1 .. 

Bu gün ilk matine saat 13 te 
••••••••••••••••••••••••eo•••••••••••••••••••••• 

NAKITLEH TUN EL 



~· Şroderiu ko11jera.1ıslan. 
ıııerikalı atletleri ra ıatsız 
1 

eden ho ozlar 
8tanbuld h 

trdiğinı· a ulunduğunu lıabrr 
·~ . Bask~~eynelmilel Voleybol 

hbi M. Ş l federasyonu umumi 
alatasa roder çarşanba günü 
tılübu·· dray, ve dün de Amerikan 

n a b' 
J' 'tir. s 1 ırer konferans verm· 
lJ a ı .. 

tıliibiinde g~n~ Beyoğlu Amerika 
1. Şr0a erılen ilk konferansta 

il6riJıÇe~·er. terbiyei Ledeniyeniıı 
1 1 Ve fe ·d· l?ıu§tu. Iki . vaı ı mevzuu balı!:ı 

J 5te. 1. Şroder. atletleri bu 
derf'('P dü:ünen bi1· zattır. 

Bu günkii faaliyet 
Bu gün, her iki ::ıahaııın karla 

örtulu olması doJavısıvla fntlml fa
aliyeti ternamen ı~uatta1 kalacak
tır. \ alnız Beyoğlu Amerikan ku
lübündeki Vole bol \e Ba-.ketbol 
maçlarına dernm olunacaktır. 

l.ıımn. 1 K )) ~l. 

-

K tf Rll,,l~'fll~ /Jl~RTJ,,f-,UT 

11111:-ıiki 

aran ı,or . 
1iirk orauwdmı: Anim 'lilrk 

l:ı • 

ocrığı i~·irı alafrrm{{a musiki 11111al-
/im;ne ihtiyıı<' mrdtr. H" 1luallirr/('. 
dolg1111 bir ıicn·t ıı•rilrceği gibi 
cıynca hususi muallimlik/t!r de 
tPmirı ı•dilecPktir. Erkek 1·e ·a. 
hanım da olabllir. Talip ola11lann 
konscrvrıtuzıar mıidiriyt>tine mz'ira
ı·aat t>lmeleri. 

Zifosa çare lazını 

~ •. ı..ıı n . l'ı.:.-1 

;a..>--· ..... •-..:.......-a...-

l't'll i 

])aıısöz 
fakat 

lzadoı·a Duııcaıı 
• 

eserı yaşıyoı·. 

l\fargaret Morrisin mektebinde tahsil eden kızlar 

5 

ha. gtın(ı G ncı konferans ta çar~a
etı]l?li • nlatasnray külübünde 

Ştir B- -
nınınış b' Utun dünyada çok 

.l:ııı ~I Ş ır atletizim mütehassısı 
· · tod · Ilı eveld erın Istanbula aelece-

Voleybol maçlan, malum ol
duğu 'eçhile mınlakaııın re~mi 
birincilik müsabakalarıdır. Ba:::ket
bol de, Be)oğlu Amerikan kulü
bü tarafmdan tertip olunan bir tur· 
nuva şampı)Oilfü:ıı ı:ıerısını tqkıl 

ediyorlar. 

otomobillerin karlamı erimeğc 
başlamasılc eır<~(a çamur saçacak
lannu ~üphc yoktur. Bütün cadde
lerden geçenler bu yüzden bihu
zıır olacaklardır. Şehremanetinin 
bu hususta §İmdiden tetbir ittihaz 
etmesi icap eıle.r. 1Yazarı dikkall 
celp içill bu mektubumu karilerin 
şikdvetleri sıiturıuna derçetmenizi 
rica ey Zerim. 

l\lohınutp3>iada manifaturacı 
e sıır.fındnn : Keğam 

I\:ürke itibar 
Bcyoğlundu. bir lokantaya git

tim. Bu~rnda bomb~ şapka sırtın
da da kıirk bir mıi§tı>ri ~eldi. 
K ürkıi gôren f;!(Jr.wm !ur <sok il ti· 
/atta bzılurıdular. Hu lokantada 
vemek ulduğu gibi meşrubat ta 
rar. Ben yemek yemedim. me§ru
hat aldım. Lokarıtadan aynlırkerı 
ı·skisi gibi iltifatta bulunmadılar. 
~\asrettİTı lıacamn kurkü hatm ma 
geldi. Ne içer ve )'l'rse yesin, 
garsonlar her mıiteriyc ayni dere
cede iltifat etmeli. 

Rak için yalnız Fransada değil, bütO.n ddnyada şöhreti haiz mükemınel bi ı· mek. 
tep teşkil eden İzadora Duncanın Niste feci bir otomobil kazasına kurban gidişi, bu 
dans üstad1nuı eserini öldürmedi. Bilakis, ayni programı takip eden yeni yeni mek-
1 tıpler açılıyor. 

Loııdradak.i 1'iargaret ~Iorrisin açtığı mel tep, bunlardan biridir. 1\fargaret Morrisin 
ruektebiııde İngiliz zadegan sınıf1na mensup bir çok ai]e kızları da vardır. 

.. en b'l e 
. ll:ı kapt 1 en Galatasaray atle-
~ fırsatta anı Besinı B., bu kıyme

\efit n ayni istifadeyi temin 
leşkij ecek konferansa bir zem- Dalga 

aıı etnıea· .. 
rlaın1 1 

Uzere bazı sualler Btı sene Adantil.- ıleni:zirıd" 
tsa ve~ .ve Amerikalı mütaha-
~ı '"'Lll§tir. fırtmalar ~~k şidtletli oluıu§· 

· Şrod tur. "°Mı'§hllr MaıırPtwıia., 
\'lua ı,_ _ er, konferansını hı 
latb1L~ederek memleketimiz- frmt lantild ahiren ı')'ll yor-

t' ~ ıca ka c • ular tarafmda11 pPk. 
1 haı.:~1 d p eben çalışma usul- lnrpalannıı olclu.ğu halde gel-
1 uıh ... tı a ihtiva eden beyanat-
~ı -.qtnuştur. niştir. Bunun '1rkasmdan bir 

· Şr,....ı ı kaı in sonra 46,000 tonluJ.· h \l\let · - .. p· ~ 
arek ' pazartesı gunu •- "Olympfr .• 1mş tara.t'ı pı•rçalan-

~ı. et edecektir. 
Bııl.(aı •• e cnılf' ':ıh in karilerı· 

n",dt>ıı : .\1. Crmal 
1 Ş d mış ohlujju lwld<' :v~-11 l ork li-
'1tıph,atlato erin 924 \le 92B karlar ,~rinıeğe ba~lar~a .. 
~ ' marıma clar h·apağı utmı§fll". ~ / 

P>-., tında Amerikan atle- B . H . .1 d. Karlar erimrıie basla~ mra lıaska 
rı t)<.,,.Plln unun e~ı " ouıerıe,, ı e Lin· eı -· • ~ 
ltıakt un fen mü~aviri bu- 1 I · ::aman/arda oldu.§.u old"ı'n u:bı ala. a id' Ol . ,-am11 <'1l 'ii.yıik trnsatlanti it . b M 

Utı lıtıde b· 1• eınpıyatlarda, re- "Leviattan,, dulıi ıist lara.fm· l~'yupta yene srlamı h..:swut ) a-
-..ı dı.ı.ratı ırde fen müşaviri lıu- da ki ra) ları, mcr,Jiuenl<'rİ Pğ·· paca[!mı ş•mdidm kı•şfetmek kera-

eı .gl'\tp }'e~ane grup, Amerika rilmiş ve parçnlannıış 1.e bir met<' ihtiyaç güçteren bir iş değzl
'~tı. !tik u ıdi. Mame.fi, fen mü- çok camı kırılmış old11f..,'1.l lwl- dir. Şelırrmanf'tinin .,.imdidtn teda

i~ k1ıac:;:eu mevcud ıyetini ma- de gelmişlerdir. lfalbuki bun- bir ittihaz amesi için na:.an dik
~ ikl'llJı~İllt kiymetli mec:aide hu- lar ile ayni zamanda l\"yu kati celp f') !erim. 111l\·ari h· Bunlardan biri. ame- Yorka ue(en Jl,OOO tonluk "Tu E' ııpta tahin karilericizden 

19211 ır lıika)·e teşkil eder: l" Hamdi 
lle<t ~ ole . . ringia,. ı,apuru sap sağlam y l . l 

(>)...l'I ttıpıyadında Amerıkan b l d B k f. I er erıne ~oıııııa_yan \d 0'llı-U p u ulluyor u. u ey ıyet wy-
e otu 1 aris civannda bir 1. h - b • l 1- laınb"'laı· 

ı "-l'leııl'llıakta idi. ı ayretı aıs o mu§tur,. Ja- " 
tıa el'in h 1 kin fen ı•rbabı buna hayret 2 senedenberi mahallemizin muh-

ı ııı&lti er tur u rahatsızlı- e.ylemcnıi.l":tfr. k 
11 a • O}tn~L • · .~n 1 fı ~ telif kısımlarına ele ·trik lambası b' \ttj .k (;l1\: ıçın ~ışan en 1 ah f!;L öydcki horozların her Çünkli gemi nakadar büylik konması i.<;i11 hazırlık yapıldı. Bu 
·tdı~ l\.~ıı 8 1 1 olursa dağ gibi büyLik dalga- meyanda bır takım numeralar da 
1 
cı )ah aatta at et eri uyan-

" llc-rel ~t :rahat_ız eıtiğiııi dü- larm tahribatı daha ziyade ol· kondu. Fakat lambalar §imdiye 
.. tllı·ş \:e kp riyasetine bir rapor maktadır. Salıildeki yuksek ka- kadar yerlerinr konmadı. Lamba 
l'u!rı:ı 

1 
oydeki horozlanu sus- yalar gibi bLiyuk vapur dalga· konması aceba kaç ~ene devam ede

;1ıı lllat}~are 1 bulunmazsa at!et· ,.a mani olup mukavemet gös- cek? Elektrik 1.umpanyası ile bera-
ı:r' ~abıt P

1 
Sükun içinde çalışma- terdiğinden denizin hıicumu her hatta ondan daha evel Şehre

~ 0 tııun Q tnayacağını bildirmiş• §iJdetli Ve tahripkar OlU)'Or. maneti bu i§/e alakadar değilmi§f 
tı toµı üzerine, koydeki horoz- Bilakis vapur küçiik olduğu Emanetin işlerinin fazlalığı ııra· 

" t' aılll:ıu b mıda ihıimulki bu JJibi -~eı_·/eri dü· 1 1 llih sına aşlanıuı~ ve lıalde tek11e dulA·uyu mıimaTtu· e ,ç 
1 

lııo-ilizle ·sah ede 
f 

ıtı:ı h ayet 4 f nk k d şıinmesine vakıc kalmıyor. işte ,,imdi 
oı-0 .. ı ıra l)metin e t ı d'a' d ·· · • ~ :ıt ı. c..ıar b' 4 ey eme 1l'5ın eli mzerıne çı· Emanete hatırlatiyoruz:. Sokaklann 

al\ ke . ırer dolara satm a· k h . k I t./!osecı·A)r ı'JA aı)ella 

a 

r ı_ tı~ı-· arak ta rıpten urtu uyor. karanlıktan kurtarılmasz ,·l":ın· bı·r 1
·'- '- " 

l\ı \ J .... d " uııştiı:. Bu arada cı- :r-ı "• en Bu lwl baş dan v<• kıçtan in eL'ellambalann r az 'ım ve cereyan Scırı zam u11lııı ı' I ondra ti) atr Amerıkalı aklrıs bül!On elbıse.~im par 
1 
1 ı .• ;1n11ıa ıkı saııatll ı dulı ı u /:framı§tır, 

!tıet ik i l ucu~ ucuz toplavu- . ,an slirtı pek ilerfre gıtırır§tİr: sala~ ıp _ıç çama§irile ~ah nede kalıyor. Hu ılar da RtJ~ "l\ • e Uıs Ca· 
1, )l a l uru birer dolara sa- gelen dalgcılar içindedir Yan- erilmesinin l<'min etme~ini rica Mesele me§l~ur Amerıkarı alc: Halbukı Amenkalı ukım bu rolu . \ u p lla d r. San iir 111 m atkarırı 

açık kO'llcr de eorülmuı-- dmı gelen dalgalar ist> küçük 'Vl~riz. trisi .Mü Falluhalı Bankheadın nddelı ) orkl_~ hyüz.le_rce da1ıfa ıcr~ t!)'lemı~ ıı> l.ıarı 4ımpa tı, uıro 1 J. art lennde 
"' :.- I Ak:.arıı~ da ke~e hatun gelirı.. rulu_rıu 1cra eyl,em_esfne Lo ra san su~ ıç .~ııraı. ey ememı tır. .. .. \ ıktıkları kıyufet~ Lu11Jrc ahnesine 

'llo 1ıemiler İ<;İn çok telt ikelidir. • ııı.ıbnlll!!>i ahali i sansum mucaadc eylememı§t r. Bıı rolda on gwılerde Londrada smısuru ı ~ıkmularına ııw.suad lemc~r. 

~ t Bu e.nada Gordııe r içiri \' e girdı. dui!u bıı daireden, mUcavir bir odada utl kapattı nnıı '• bura ıu ı bir tiyatro Çingane 1 rr 11 
"' Jeıı \ rk ildiler vo 

D Kırl\ ~ a ... forında, olul, renkli bir adam· ne olup bittiğini mükemmelen görU· haline sokmuştu. O akşam tiyatroda sonra sahnenin onüne bir c;-elik perde vl k l , d L' d' ı· l o l H d' l f gt•rildi. Fakat ahnenin oııUıııie ki geni~ ag ar ıra ı. -'·. rJn J e ı gorunıl)Ordu \C kuJagına yordu. Hu odada ise gozleri yaşı gene sve ar ıng, me~ ıur ran ız ıtrrı)at ı 11 • ma ıa t' uıuhtelıf milletlere mensup bir 
el.('ılf'rt'I,; bir kız , iztirap çektiğini :fade eden amili Guitty, Berlinli banker Bermanıı çok ~uzel kızlar çıl.tılar. Esatıri bazı 

1ı ~ t,et - Aılaınızdn adamlar var dedi. gamlı hir vüzle bir a. ağı, bir yokarı amerikalı çelik kralı Ro weld, kont temsillerd • b·ılııııdular. 
ll\et çok be 'k · · · · · l ..ı I l 'ı' I 1 '" '' d l • • R P k' d kt K'd_,] G d Al' ~\l('tı ınızj l b cerı sız ıımşsmız. on a.\'lJl J,onıtııırnını \8 ırsıııız. a uız - ''"'ııı \llrr o aşıyordu. omon, er ms, o or ı ııer, ar · ıce mnlıbu<; bulundu~u odadan 

lan .c\t-} lı~u uJ t>dip bura) a gt•I· s1z,· k.ımu. hcııdiııı<> har~ı olan <'mm· - Koııt izt· lııılwr wrınt>di mi'? Bu kız. Jağlar kmı.lının 68İresi ner ve dil!er bazı kimseler vardı. 1' ızların "e ini \ «' nUnlhulerini duy· 
ı ııtt ttıllı f'tn · ııııa ııdt'r gelecei;,riııi ) eti haiz olıııalQ 11n. Bıı ı~ı;nnda hoııı i~·iriye girdi, al- idi, yaııi Alicedir. BUtün bu seyirciler siyah elbi e nıu~tu. 
l 

1 klı ıışliı.ıı k l 1 · ') ·ı l al k l l d R Bir kadııı rı"" kadar n1Uk"'mmcl ol· 
ll ı 14\ 111, hen· \c ~ene geldim. Jnı .. msn ,..jfolıi Lir ıııu ıne P )apı - 11!11111 terıııı sı i~ortlıı. llarding Jıemt>n Lauzet... ı e oc ara uru mu ar ı. amon bu ' ' 

1 \I "ardır ın.ı de J,endime uore dı. Üs\ c ı Jla~dıııg ~ abn ı, ı\ Jememi.ti. urdu: \" Harding bu' hm gordti~U za· akşam, pırıl pırıl parlıyordu. Davetli- a da. niha) et Hın anııı kızıdır, bina-
\~ll hakkın~~ nıurıtazamdır. ıfinn· Kont Hamoıı tipiııdt' ndmnlurı "everdi, - Korl\at:ak hir f"\' mi vnr? man , keudisiııi dun~ anın en lllt'SUt ler de kurulmu~lar, sigar 'e sigara iç- l•naleylı her ~P) i unlamak i ter. Şaata-
ltı ::tır: Bir def:ı Çok i~ i maluma· daha .Iogrıı"'u bu nt•\ i uduuılnra ihtiya- O l.ıular elııııınİ) ~ıli der;il.~u ııi· arlaoıı addetmi~ti. meklt~ mf".şguldü.l~r. lın nişanlısı d meraka kapıldı ve •-

ı.ı.~. tı ll~ Cok ~ ~J>aras11~ınız. 1stilı.- <'l , ardı. Çuukıı mil) tıı df'r .ırt ık } ıJııız şanlı 1111 arnynıı fıranı;;ız zabiti .. ;.nımı- K~ndi kendin o; Bir cla\·ul e!İ du •uldu. Sahne niş dr.lılizlt ni<>ıı. koridorlardan g~ 
lıar ltııı de b' 1<>n· para horçlu- ) n:ıaııll) ordu. BerulıerinıJe lır·nı katibi, <'8Wll ~aııta Ho ttlya~ a ğonderdik. - Hu Alla hm yarAttığı g117:e1 ~ a~ıldı, kadın erkek bir çingine kafilf'· tiyttlro) n do~rıı 'urunu. Bu zamanda 
lt{ı~ ~ ~~t bald 11 ıı.to \ar, fal.at şa- lıcr hurtiznrıı, llf'ııı dı· ze\l\ll safa ar- - ) nlııız mıt uiın. ola,~, derdi. si girdi. l ... ar ı .. ına kimsl"ler dt-. c ıhnıadı. Yaklai-

lilll· ~dedırc .. Araziniz , c orman- kadaşı Philipp Perl ... İlb i~ıııiııde hir Ha) 1 r. ~ nuuıda iki ı ... ~i daha \ e .daire inin tara ut köşeı;indl" Al ni zamanda da bir çiogine or- tıkça e lcri 'c ~arJ,ıları daha vaa'h 
ltııı ıç~~ llllta .k ı.:eıwlı., cloJ,forıı Kiddrr 'c bir de al- \ar. Fal...at korhulacak ~evin de~il.. hir kaplan gibi kl\ ranarak bakar Ye geıl\ta ı ~ladı. Ortalulndıa vahşi ta- ı idiyordıı. 
l"te ,:?den \'tk aıanmak iciu hu • ıuan Gardı11•r vardı. Gudt•ııı·: • .., eyil,.§ir eyiJ,.~mt'z dine' geçirl"ce~i bu v1rlı nef i bir kız ilededi. Onıuz.ları· Tifuıvet knrnnlık bir yere geldi, 

~ıtı" nını\ l'r tik ar• k 1 ı· ı · ı 1 ·ı tı 5·,. ted u · t · hu hucrenin '· m nrlat, bir pencerc"'i var Gıı- iOt Uı • ncuı,;ınız tcşcL- . . . . . . • . . . . . . . . -(,ittiler anrn, nııılrnk"uk gelirJur. .. en uqc ı Jlr şe ıve ı ı ra ı .. nı~ . evv ru, enıniu rengi, siyah göı:· 
il} ttı.'<e} ita ıuz... O!nel Harding avda gcı;irJiği l,a. <ledi. le bakardı. lerıııın ış\gı bayıltıcı bir rehavet ı'cı·n- d, ve hu ııı•ıırereııııı unlınde, arJ.:aa1aı 

1 ti tlıoıı b ıadan ~tı\l'Ş )8\UŞ i)ilcşi~ordu. ~ağ- 10 d çrvirmiş bir !,adın duru\ordu. Bu da 
' }L. lıtcıki d u nutku dik:hatJe Jnın , ,~,..üclu hnst·ı, r.10111 önUııe ıre"- - <';elsirıll•r, Bnkforı ~atosımı öyle - - de in~aııı aha başka turlu g••.yedivor· d :-.t 

1 'l'tı e\ u• w--r. ~ '"' S .l j d B 1 -. J at;.ar lira ının cıcirclerindeıı biri, bir \ sjıe h' nnı etti: miı:.ti. tavuk liıımPsiııs girilir gidi girilmrı. aruaııa pa C u. ır raııpctn f! i üzerine hep hir 
".tııı ır tek)'f :. u 0 d } 1 fmn•:ız kızı, \ani \1 iı hdin ııitaulı!I tir ll ııı;ıJ,,r· . ı te lıuhınaca- Petkius i~·eril e girrtil'.,'1 zaman nardiııg dedi l\i: &\ cJ Hardiıı~ şatoıııııı lıak1ki ~a· agız au ıom >a' 1"dı ve gt>rıç kız l uk- Anıın idi. • 

11~111 ıı O ~i 1J_
1
• ho.:luııuza da gi· Jlarding &a]onda idi. - Yavrum Rnınon, sör le eh arı hihi oluuca, her .eyin idaresini Kont sek 'e mulıte~em bir esle tagannİyQ Hu kız Matnıazt-J Alice ile bir iki 

1 ~ ıh lnrdıııg. !;izin gı'bi p rn\l um. bu dedii"rfo ne zaman? hir erattırıver, bu akıl ı:ı İıı•.rifü.•rt> ras· Ranıona bıraktıktan ıonra, şatoda ha· ba~Jadı. d ~ • O 
11 Ucıın • • <=' ld ('ıa gorlııımf'l fır ulını bulmıı:ı:tu. na 

ı \e . · atoyu sizden _ U. <lort gtin beklemek lazım ıge iniz mi di, ~ apıJnenl\ şey mıılum, kıkı hir Sardanapale kesildi. Milyar· Tegnrıııi hitinre dıırı ha .. tndı. Bu tı>~elli , rrnwr,.. çalı!;ını "' sah r t.v-
de ~~ d(ed' c:ıkisi gıhi bu- gelecek. Ben de bu İ§C karışmak iste· lıiliyo11r mı \ n? der. h~rap • tıtoyu ndnııı akıllı tamir 1 .ıahne hır lın)d,. cf n tlil r' 11 eklediği i~ e etmi'.:lı. ZatC'n Üto\ el Harding de 

ıııız. Adamları· rim. Eğlence ~unu uyuy&.CB41r-"';ıqLLL!!~I 11 ·: " 
1 t kin gl"ni:-. ~ata· ı·tnn~tJ. ahne d<'ğildi. Çtinl, bunun gibi daha Annaya, Alice i l nluız Lu..u;.mawu:ı.ıııı 

., " • i.,., ',,. • nnr i~ ,.R? <'t>ldlrli. Hnnlinrr, Vfltn"ının fl11lıın· C:::'ltnnım hıı,·ııı. 1ı; .. "''lııc::•"'".., • t ı ,.r-1· ., .. ı ··~· ı _ ,. . . . , , . 
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d i ğine göre, Ru Jar h" r l · z 
nıüzesi )7aı1acal(laı·n1ış. 
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Jl lat1, lıu asa ] l1 

h, J vaı , 
1a ](] y.i 

ilan lıay muh.afaza e eı~. 

Bt1zlaı·ııı aı--asıııtla lıiç ])O

zı1]ınaınış ])iııleı~ce seı elik 
iıısan. e l1a)rvaı1 cesetleı·i 

huJt111ıı ı ştuı· . . atta bu 
J z ~ı ı a 1 as 1 a 
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eıı · h · ı 

seı1e vel yaşayan v 
-gtııı 1 li l(alı11ayaıı 
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])ıız ıııiizesi ıde ele, ı ıeşJ uı11 v 
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ıııı1]1<1fazc1 ~dilecektiı ... 
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Pel{ sevd 
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ğiııiz iıı a ı arı 
toı)raJ altında çür·iitmeJ{ iste-. 
ııı z ııiz, doğrı1 llıİz ıııfizesine! 
Btı sı1r tle ~'rlat ve alıfa{ 1 nız 
ela cetleı·iııi · gelip oı·ada göı·e
llilirleı·. 

Bu cesetleı·iıı reııkleı·i, saç
laı·ı, deı·i i yeı·incledir. 

Y alııız gülınezleı· ve konıış-
1 ' maz ar. 

- ·- . - -- --· 
1 1 rı ti ı rı. lfıı 

R ısüııps ıııtıh~I" ıouı t P" .. . . '\ 
... • ~ m.ıkerr k ı ıt • 

ıl U.twıı e.ga maha.lJ•mıın Ki , 
1 tı r ıadıJ 111'31 lı, ~: • 1 t .~ 
1 vr• ı cfı ıJmuı Lorcu Jaıı do\a}1 

olır lı re otı uı m cld tle ııı 
a ede\ e \'nz •olunarak iki bin ılı eıl 
bedel ile talibi uhde inde tekıırtllt ltı 
}Pi bti} e-i icrn kılınmak uzerr 00 

nı tddPtle ve yüzde be amla ır.' ~ 
aıleyc \az ol nnıu tur. Bunlar . ., 
o ... agıııdııki di.<llıiu talımiuı.:n ıı..• 

dokuz ar un terbiıod ır dsn ,ı 
aflcrı ah p d "t'r k m uıın ıtl 

1 kiirı tabmu en r' n rt. h4 
) ı r .u ı ı rlıiıLJ ı lııp ın ııelıa 
d"r 1 k~n zemmi ç· f'klı ı;ını ol 

labı 1 a' irl r. \rlrn ınıla ztmiııi ılfl 

1'. tıı, h p o ııı..Jı m.'.l.hAl ,-e 

ı.:.nılt> l.!ug· "dıı n. , cııttıll') 
d U i tİro \ )\' U O H' \' ıu;iJdell 

i l'd u ı.. lİzr lan ~ba~ 
nıC'ktelıı L h~t' vt> wik ile ınıbd ;I 
denınunde Mem.et Reş.-ıt efendi ııı 

kıymeti muhammene~inin taınaıı1~ 
k:ırJ· beı: Iin dır. Rr1.a p~a s 

haıe tahm"ııf!n viız '"trui~ hir,rf 
bıinrlı> ar :ıdır. Yctmi~ altı nr~ı;ıı 

• alı~ap olarak bina rdılmiş olııP 
ı~utındıı ıı·r mermer nntre 

I <' ıuakunlJ hfr kliçUk od ı ,.e bit .'1~ 
klıridor fat-riodc bir kiler bit 

1 1. 1 • . ~:nl 
ın r< ı' eıı u • ı em uı ı kırmızı li" 

1 

Samı~ '" dolap \C maltıı ocak ~~ 
r,.anıntır J...auını mutbG~ 'ardır . 
rr uıbaı :rı ' oUnıte Jı"r mermer J 
, r krı ,, a Hl d . Dirin i ~ 

j rıı rdh nh:ı ı urin ~" bııh e ı;ır.'f 
ı... mı h. \l ıki oda b"r JıelA 11' 
m n.Jı, nl ı ı1erinJe nltınd~-i 1 
~hni i U erinde balkonu havi ~ 
ufudrr. \ k 'e dolap Hadır. 
il ı\ ı"llZl \e KUDlpllD}Q uyut~ 
olduı;u g bı hnrıccn hğlı boytılıd~, 
lar ckı.ı"r ınahallt'r kalemklir ıır 
dl'nıuı..uda rued~ı n akindir. bir dl 
~ ın dn:ırr Hı b: ı e m etraft11 

pcrd~ mC'\Cattur. Dü ·klinıJJ 
11 

j 
t'trafındıı Lır tahtaperde v.ı0;1, 
d ı, bır tarafı marn ıfa.bt ~ 
aı a ı \P bazen l\ı~ ve Hanife' ' 
L h ıuuılar n ıı. esı \e bir ~t 
ıJ. 1 ıı c l' ban e 'e b gç n 1~ lıil' 
Alı l ıo\ \etf'~e ınin h Dl': ve 'J 
nıl•ıı Hı.t:ıı pa a çe.~m "-İ caddcsile ,1 
tur. Kıy~i mnhımruwesiniıı i.,; 
hin d ı ı } uı oıı lira dır. .Bc:rveçbi 

n m ıı.ult>ıin otuz gün m.Udd~l•ı 
mul ıYd ~ e \AZ edilmi~tir, talip ~ 
kı) meti ruuhııınmenelcrinin ) tudc 'fı; 
petindc pE'y akçesini mu tuhibeD 

929 ı ı ihin<]r ihalei katiycleri ic~ 
caktır. M. 928. 8613 dosya ıı ~ 

saat on d rtten on altı)ıı kadar -

ıruılCimat docyasından ita edilir. Si~ 
bıh fil llH<.rilcaııt ~' lcıneleri ill2 
B C) o,,l ı ~uu u sulh hukuk. b•~ 

rleıı: M ddde-i 1 a.;ef Boton 

Tak "rolle ~ür gopta fet olt~ 
n maral t- rt>df! mnk ı i .~n tl\" ~ 
met h mtçbQl bulunan baftı ~ 
ef ndi le) hi ıkame cylecliğı süt 

~ den -s hra QQ kuru.,. alacağın uJI' / 
l 1urla i da\anın cari mahkem tnd ~ 

• uleyJım ıknmetğruıuım meçhufüet1 ~ 
1 ilfuıeu 'uku bulan tehliğı:ıt:ı ra~ıneD 

mf') c gelmedıgindcn bittıılep ğıT'~ 
krrllıt' icr:ı,,ına H' ke) fi! rtin bir ı} ıP ~ 
Uıwı.:n tcblıgtn:ı kar r \ crilmiı.. \ cıd, I' 
iddeac:ını ispattan ızrum acizle ınild 

l 

he )'<'min teklife~ lemi olduğund 11
11 

ale,·hin Yf'Ymi muha omf' ot~ıı Aô 
19'29 tarihine mu dif P.azArtesı ı;- • JI . ~rı 
11 de \ l"min etmPk Uzre mııhketıle JI', 
diği taktirde hukuk uru! mabt~ '"/ 

nununun gıyap fasit ve 33i iJlı:> ·aJ 
• 1 

abkrımınıı tfrul:aıı mUddeioıo 

ıkrar 'e kabul \ e ~eminden i~ ~ 
addoluı.ıarak davaya sabit pa~f' }; 

ca~ı tebli~ mııkamıaa kıı.iın olP' 

alan olunur. _/. 

1 • 

J} t"\ lıu i1 GOlı:.~ ..! ) }4 Cf 
12 Şuh.'lt 929 Salı ~ı "'1 

ni•uı de Bwlaboııte oı.ı; bn~::,. / 
yede furuht edileceği il&n ~ ;ı· 

B o.ytar mektebi rektOLlığıD~~/ 
ınek.tebi il.isinin ek:uıc~. 6 ı;./ 

lııtı ha nan.iye\·c ezga) ri ihale e~7 j, 
V\.İa ı mevkii mtinak.uada olup c-ı 

pw.h urf usulile ıhalelari icra ıı.dıı>' i> 
t"övmU meztnrd• 

t nı c ıı t aır·, ' rr 

• a!ı ı meı' 11 ~ı:.rıe mı.:.raca.auarI 
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Rafliyunı Tıraş lnçahlarz h~ l.·lfzn la ını şteril< r ·111 ·ze 11ıi h ·ı z l İr :zalı: 

Et:bİ(lalcmrnt abrJquee peıur Ticarethanenziz sekiz SP1u denbPrİ Tiirk(vede satn t ta otduğu ı·p al6111eti farikası da ticaretha11e11ıiz 
•~secnent larnpe. Radıum nan1111a musec<·el hu.lunan I~ adizun Tu-aş bı~Ylklannnı J>i1 asada tal;litleı i nu l'Cllt oldui{11n11 bir 

Specıalement abrıquee pour 
E tablıssement lampe ~adilim 

Q Q Q ço/; defalflr illin etnıİ§ re b1çaklan11nz 11 üzerine J rans1zra / Radiunz lanıbrısı ti.1._ arethanesi için inzal 
Stzımbou.l- ~L:ita. edilmiştir] ibaresini taklitleri11de11 tefrik için yaz1nı§tık. Ahiren eshi bayiimiz Piyer PH-inıyan lifendi 

ooo 
Stamt1ou.l- Galata 

iiz . tarafından Radiunı tıraş bıçakları hal&landa gazetelere ilan veribnekte olduğunu haber almakl1ğım1z 
alQ tın~ mumailevhin ilanında zikrettiği 1nüşterilerini11 birinin nıağazasında Birinci ceza 1nalıkemesi tarafından 1nüsadere edilen bıçakların bilc4mle 
buz":::: t?mamen bizim bıçaklara ınüşabih olduğu ve hatta b1çaklar11ı üzerinde dahi Fransızca {Radium lanıbası ticarethanesi için imal edilmiştir/ . ibare1i 
bıç kl ugu hayretle görıilnuiştur. ) alnzz b1çaldarı11 kutuları üzerindeki bey"'ı altın renkte ve üzerinde Radium ismi nıuharrer bulunan bendiyeler bizim 
eJıe~ a:ırı bendi)relerine b<>nze11ıe1n'ektedir. Binaberin 11111/ıterenz 111iişterileri11ıizin gayetle nıiiteyalck1z bulunmaları ve yabancı ellerden bıçak alnıamaları11ı 

iste mı etle a: s ·re e'f riz. Zir ?u tal~.rt b ~al~ları .. ~atanla~ !u l.!t·uul l.anunen laz1111 gelen 11zua11ıef<.. yi_ icra edeceğiz. Bu. bapta fazla 111alfl!11at almak 
yenler dogruca tıcaretlzanenuze nıuraccuıt edebılzrler. Bzzlln esas Radi11111 ustura bzçaklarnıllza geluzce peh yakın bzr za11ıa11da fabrıkanıızda 

inıal edilerelr bu bapta dahi ayrıca gazetelerle ilan edilecektir. 

ı----= _,,,.,,,_....,.....-,........_.,,.,.,....._,.,...,.......--............... ...,.... Radiu1n Lanıbası ticarethane.'ii 
=~ ~mv~ ~d~ ~k~brifus' 1 ~···~~i ----------------------

sene ı şubatın 11 inci gıiniındeıı itibaren 2 IS T AFi Li N A 
RAMAZAN SERViSi :\1arka1ı {kımızı bundan bo\ le 

Türk "ÜZÜJ\I,, Rakısı 
Hu tut 

ıo Şişli-Tünel 
Hareket 

J°;1: üd n··T n r 
\TOnclden-Ş •lıye 

3 G 
lj 

Birinci Son 
hareket hareket 

63 
7 .! 

(, ;>ubat 924 cum rt i a t 11 d'-' ihale tdılınek zr knpal zarf usulıle 
amile takdim edeceğiz 

Galatnda: Ermeni 1,ili-c soka~ 31 · 33. 
Tel: B o l 2i72 

11 Tatavla-Tünel 
12 fiarhive-J?atilı 
ıs 1'ak · . s · ı · 

{
f tavl dan-Tünele 30 20, o 

2-1,30 

rı::un ka<: va 1 onın ştur. Taliplnin mubapat komi ~onu liitahetine müracaat 23 ,}emelerı. illlllS _____________________ .. 

Tilueldeıı-Tatavlııy 24~ ~-~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~--:-~~~~·-! ... -

sını- ır ecı 

JHıırbiYedcn··htih 
\Fatihden HarLh e) 

16 Maç a-Be, azıt {Mııçkııdan-Be 111.lb 
Be~ aııttsn-Maçka~ n 

18 1'aksim-F~tib {faksimdcn-Fatıbc 
Fatihten-Taksime 
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19 

1'atav1a-Be) azıt ~:~:ı!~'t:-tı~v~~a 
-~ -----
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T pkapıdan-$irlt iy -6 
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Şebiromininden ·Boyırz ta 2 
Be) ıızıtta ı-Şelıır minin 22 
Topkapıdan··Aksara~ o 

Alc ar 'd.ın··'ı edıl: leye (ı 

1 l'dıkuledcn- irkecı\'e 10 
Sırke ıd n-'ı'e.Jıkulev 27 
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Fındıklıda M. M. vekaleti mubayaat 
kom· syonundan: 

1 1 
5 f 
66 
85 
99 

131 
164 
197 
232 
269 
314 
3 5 
414 
576 
684 
692 
707 
709 
748 
75 
787 
792 
856 
916 
924 

ı '07 
1 1 24 
1 156 
1 165 
( 27 ı 
129 
1365 
f 377 
f 463 
1632 
1806 
1815 
1832 
J874 
1893 
1895 
1925 
1977 
2076 
2168 
2178 
2180 
2202 
2308 
2349 
2381 
2407 
2496 
2604 
2614 
2652 
2791 
2800 
2822 
2851 
2863 

Şirketi Hayriyeden : 
4171 53 1236 16394 
4f92 8461 123 5 16422 
4248 5u7 12476 ı 6614 
4367 8509 12511 16616 
4389 8515 12538 16694 
4430 8598 12539 16760 
4466 694 126 2 168 4 
4497 8697 12723 16915 
4527 8932 f 2775 17180 
4586 9073 f 2874 17212 
4609 9 1 'o . 1 2 93 1 723,. 
46 12 923 I f 3 1 6' f 7 239 
4613 9295 13197 1725B 
476 1 9309 1329 1 17266 
48 o 9394 '331 ' '7303 
4 94 9428 '331 8 17313 
5061 9444 13323 17405 
5136 9542 13480 11410 
5. 42 9549 13647 17422 
5158 9577 13663 17468 
5220 9717 f 3707 17569 
5286 9796 13748 175 6 
5367 9798 13751 17719 
5378 98 f 6 f 3752 1 7731 
545f 9848 13941 17801 
5474 9896 f 3851 f 7924 
55 4 9905 13905 17930 
5 309 99 1 7 1391 7 17962 
5704 9920 14042 18012 
57 5 9931 14062 J 8035 
5 33 9969 f 4092 18058 
5879 ~992 14 '69 f 8088 
6054 00f9 14202 18089 
6 ' l 2 00 2 3 1 4 2 8 2 f 8 1 3 2 
6 f 63 o 1 1 3 14293 181 53 
6227 0130 14302 18215 
6270 0187 14433 18273 
6276 0258 '4455 18375 
6300 0289 14469 f 8432 
6337 0349 14498 r 526 
6347 0429 14576 18595 
6397 0449 14675 18695 
6483 0475 14743 18712 
6641 0626 14816 18735 
6646 0646 14898 18855 
6647 ı 06?8 I 4937 f 8857 
6677 ı 0757 f 4939 1 976 
6679 . 10766 ( 5042 1 984 
6 72' f 0962 1 5 61 190 ,.. 
6829 11024 15(33 19121 
6918 11070 15190 19217 
6948 I 1 1 ' 1 15245 '9235 
7044 11221 15297 f 9 76 
7047 f f222 (5306 19395 
7103 11234 1534.S 1940l 
7105 11235 15455 l9407 
7123 11318 15523 1947ı 
7173 ] 1326 15742 1955 7 
7320 11425 15754 19634 
7323 ] 1549 15767 ] 9673 
74.56 11674 15i90 19722 
746.) 11706 1581 ı 19731 
74.70 11707 15904 19786 
7529 J 173;) 1S<)l5 l q7q7 
7!ltJI ı 1767 ] :>920 l 98t 3 
7728 1181 q 10010 J 993 ı 
7760 18l , 16061 19962 
7781 J IQ67 J6J:-9 20217 
7817 ] 201 t 16179 20359 
7889 12103 ]6194 20380 
81~9 12190 lb290 20388 
8439 12292 }6331 20390 

20478 
20621 
20650 
207 o 
20739 
20746 
20 61 
20881 
20925 
21049 
210 4 
210 6 
2' 107 
2 ı f 09 
2 f '75 
21223 
21234 
21252 
2'256 
21211 
21287 
21376 
21377 
2f 604 
21701 
21771 
21800 
21829 
21876 
21947 
220 9 
22129 
22141 
22168 
22222 
22275 
22335 
22332 
22328 
22455 
22561 
22664 
22755 
22772 
22833 
22654 
22876 
22923 
22952 
23012 
23056 
23086 
23094 
23109 
23157 
23l60 
23175 
232 3 
23472 
23526 

23580 
23609 
23652 
23697 
2370<) 
:n1sq 
2·~79~ 

23791 
238J;) 
23911 
23951 
24007 

24044 
24131 
24162 
24173 
242 9 
24233 
24307 
24329 
24347 
24381 
24430 
244 2 
24.193 
24524 
24627 
24653 
24666 
24668 
24101 
24916 
24925 
24970 
24983 
26 76 
~6 2 
25391 
25421 
25•23 
25481 
25 
2555 
25515 
25629 
25747 
25799 
26175 
26182 
26197 
26296 
26f< ':' 
265 ı 
26644 
26662 
26668 
26691 
26732 
26799 
26819 
26849 
269?.9 
26955 
27051 
27108 
27157 
2i266 
27268 
27420 
27464 
24470 
27538 
2756q 
27592 
2i59~ 

27611 
27696 
?-7-6 _/ I 

278,3 
27858 
27881 
27922 
27972 
27980 

28022 
2 3 
23 56 
282 6 
2 294 
2 319 
2 334 
28391 
28453 
28649 
2 562 
2 750 
28 35 
2 59 
2 930 
29016 
29022 
29161 
29193 
29305 
29387 
29506 
29516 
29630 
2 631 
29678 
29693 
297 2 

29 '' 29860 
29920 
29999 
30002 
30380 
30403 
304 5 
30495 
30542 
30801 
30969 
3 97f 
30974 
30984 
310f5 
31043 
31197 
31210 
3f 400 
31~20 
314 5 
31617 
31641 
316 9 
31670 
31726 
31728 
31826 
31847 
31940 
31942 
31958 
32067 
32173 
32185 
32210 
32378 
32102 
32414 
32443 
32494 
32552 
32575 

32624 
32676 
32724 
32777 
32840 
32843 
32916 
€2919 
32936 
32958 
329 2 
32999 
330 f 1 
33025 
33065 
33' '9 
33176 
33200 
33228 
33231 
33333 
335 4 
33647 
33675 
33718 
33766 
33786 
33834 
33845 
33 61 
33875 
33901 
33990 
34C54 
34084 
33089 
34132 
34168 
34191 
34203 
34208 
34257 
34320 
34488 
34583 
34591 
34696 
34748 
34 16 
34875 
35026 
35164 
352 1 1 
35240 
352(i3 
35329 
35491 
35543 
35561 
35659 
35715 
35716 
:35836 
35870 
35878 
35952 
360]] 
36018 
36120 
36294 
36346 
36389 

( DAVETLER ] 
36431 -

~~~~: l\iu 11im1erİn çaylı dansı 
36651 
36670 
366 5 
€66 
3669~ 
3669 
36745 
3676( 
36 94 
36902 
36909 
36914 
36924 
37038 
37139 
37169 
37181 
37309 
37319 
37320 
37333 
37349 
37356 
37366 
37382 
374f 8 

Muallim mektepleri meıunlan • 
mi~ etinden: 21 Şubat Perşembe ,.._. 
6 da ikinci defa tertip edilen -

Jansa az~mız nilelerile birlikte med9 
!ur. Da\ ctnameleri almak üıre ee111i• 

• 

m\ıracant:ları reca olunur . ~ 

ECHiIEf 
TENEFFÜSİYENizt 

VALDA 
PASTİLLERİ İLE 

flkaye ve kunetıedlıil 

3 7 4 3 6 G np mikroplanoıu de:ıenfekaiJOIMI ._ 
3 7 5 ı f muselJes markalı -LİZOL,, eD •lbm 

3 7 5 6 2 meldir. Daima nezdinizde .bir ıite u..ı ~11 
3 7 5 9 r lundurunuı. 
37706 
37876 
37925 
37930 
37952 
38085 
38086 
38 f 15 
38346 
38399 
38429 
38453 
38556 
38612 
38633 
38737 
38738 
38746 
38840 
38885 
38937 
38976 
38979 
39065 
39130 
39214 
39222 

Opera sineması ittisalinde 

ROZNUVAR 
Bu gun saat 17 de matine cbıo 

ant (SISTERS HART) m nümero
ları ile bütün varyete programı. 
Gece Dine Dansant sabaha k*r 

Varyete. 

HAYD! KALK! 

39227 MUS1Kt PERİSİ: (Yorgun amaler•) 

39264 
İşte saruı ilham bahıedecek. b"'el 

'ie ce aret likorıı olıın KİNYtiM LABA:BAK 

39329 Her } emekten sonra bir likör kadehi 

39491 •Klı'\)UM LAB. RAK· en fazla kuvvetten 

39525 du mu 1 stalar u hıle nz zammı zadrnda 

39560 ikti p H: i d i kuneı i~n kifi olduğu 
, ,.. ibi en <'ı:ıki 'e ınuz.miu kansn:hklarr 
39;)67 \e wfh ti ri de iı:ıle \C tedavi cdar. Eu 

3959 J muannit ı tın lar d:ıhi bu şayaıu ba)TeC 

39604 iliç ka~ıstnda serian zail olur. HMtaldt 

39664 tan fart mesaiden ı.aiflamış olaıılu, uk• 

39708 tinden evel ne§vunlimn bulmuş çocuklar. 

39837 inki~f devrelerinde iztirap çekea pat 

39857 kızlar lohusadan kalkan kadmlar, 1•&1 

39930 ilerlemesi hasebile kun·ctsiz kal.mit iati 

yarlar, kanstzlar ve bilhassa hali nekahatk 

bulunanlar her halde K1NYuM LABARAK 

arabınt içmelidirler. Her eczaııede bulunur 



< uııın • 1 K n ı\ 't. 
- -

Bel ağrısı 

Siyatik ağrıları 

"-nlı,11 B • 192'> 

3aııkası 

s Ulı llhllılll<'I .'). l"I 'llllı Jı• > 1 

' mrc;ı: \lnhmıılpa n mahal r~ 1 

nııılpn~. ı arlıf .. ~rrırlr 2i ııunrnrnlı cl " 
mıı1'iııı ikrn 5·6.1928 Laııbıııdt" ,cfat 

seyri sef ain 
.................... Sermavesi : Tedive edilmi" 

.1 ~ ~ 1 

kdınıharPİ i\Jnlınıııı rfrııclıııın nı~ 
arııc;ıııda ), 11rıı k olın:ı"tn.ı ınehni ı . . . ' 
Rİnc m:ıhkt'mrcc 'al'ı}et edilmiştır· 

Bozca ada 4,000,000 I..Jiradır 
veffoyı rncıhıırun nl:ıcak Ye borçlı.ı 
alacak 'e lıorçlarını ka\t ,.e beyaıı 
nınd:ı tarihi il:ından itib:ırcn nih.1111 

po tıs 
(GELİBOLU) Vapuru 9 §ubat 

cı.ımanesi 16 da Jdare nlıtımmdnn 
ıarekckGelibolu,LapW:i,Çanakkak 
lmro:ı, Bo.6Caadaya, gidec~le ve Ç 
naüale l..a.p~, Gelibolu1a oUraya 

Cilde temamiyle nüfuz. edertk ona tatJJ 

bir sıaaldfk veren 
Umııın.i Miidürlii,k ay za.rfııı<la $ııltnnahmet :J. ri "ulh 

. l . l~ 
kC'mrQınr ınuracnnt cvkıne erı 

mahrulü 
; 

'' Spirosal ,, ANKARA illin olunur. 

S ulınruıhmet 5 inei ıı:ulh hııh.uh. ıs 
mecinden: Hahrı opn li~c;j d ~ 

a.t gekcektir 
----

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

bu ağrılan .derhal teskin eder) Şubeler: 
yüzb:ııı:ı mıltı>Yeffa Bedri hl'\ in rnırS!' 

1 arasın:ln kii~ ık olmac;ın:ı mebni tcrt~r 
mahkemece ,.tıı'ivet edilın~tir. Mute1' 
mumaileyhiu ala~k ve borçlulannııı .ı,. 
\"l' borçlarını tıuihi ilandan itıbaren uı 

bir ay zarfında ~ ultanahnıet :; illcİ culh 

kuk mahkemesine mıiraı·aatla kayt ,e lıt 

{REŞİT PAŞA) upuru 11 §Ubat pa· 
rte.i 12 de GaJııta rıhtımıııdan hare· 

etle Inebolu Samsun Gire!on TrabıolJ 

Ankara Adana Ayualık 

Zonğuldak 

Kayseri 
J.llersin 

lstanbul Trapuzon 

· iralık odalar Bursa Balıkesir 

lzmir Gireson 
eylemeleri }uzumu ilan olunur. 

Samsun Eder mit 

Vakıf akarlar mudürlügilğnden Müsait muamelat, Kumbm·alar Kasalar B l'~oğlundn Hl\c;cyinsun nınhsli -
kamnlıı.. c;ukakta 5 o hanede 

Antalya postsı 
..,.,,,,,.,.ARTA vapunı 10 şubat pazar 10 

Galata rıhtımından hareketle İzmir. 

Bahçe kapıda dördilncu vakıf haaın ikinci kaunda mukadrlema ticaret mıntaka 

mUdirjyetinin tahtı isticarmda olan 10,27,28,29,30,31,32,34 numaralı odalar yirmi gUıı ~~ 
müddetle il§n edildiği halde talip zuhur etmemesine mebni encümeni idarece pazarlık o ngraya 
suretile kiraya varilmesine karar verildiginde taliplerin şubatın yirmi üçüncü eumar· 1 ı 
tesi günti uzıt on dqrt buçuğa kadar şartnamerun suretini almak ve teminatı 
muvakkata itn ederek müzayedeye iıttrik etmeK Uzre istanbul e\·kaf mUdiriyetindf' 

davet: 
iken iknmetgühları meçhul Pan:ı)ot 
Eesinden ınad:ım Hnrti \'f' 1 teho .,. 

livyu efendılere: 
L' ,. 

fadam Olgnyn R. o~lu ~ri ı;oı.• 

8mart 311 tarih \C 30-li ode.iıı 

üllnk Bodrum, Rados, Fethi) e, Finik 
yaya gidecek ve <lönU§te meıkQ 

· blelerle beraber Andifli, Kal aD. 
, Çanakkale, Geliboluya uğray 

Vakıf akarlar mUdurlügtine muracaatları ilin olunur. Istanbul Ticaı .. et ve • dile ınuri inil. Pnn:ıyot c rt ı dıı iıl 
senayı olnn 6 bin lirnum temini isin muınJJe 

uhdesine ınuka)yct ve mııheuı ,e 

intiknlı lnzimgelen 8. oğlunda Huseı 

nınhallesinde karanlık kaı nıl\ ui.t o~' 

Felemenk Bahri Sefil 
Bankası 

fer kezi 
Amstedr am 

G&lıatada kara.köy ha.ai dairei mahsusada 
teWon Bcıy~lu 3711·5 I9tambulda 
bah9e kapw diırouncu Yakif han 
IPlefou 1 tamlıul WJ hcrnevi Bankn 
nnınmt>lAtı \e emniyet ı.a~nıiirı icarı 

~iiı!!ı~!!!!!~~~~ ....... ~~~~· 

Döyçe Oryant Bani,· 
Tarihi te'siesi 1322 

Merkezi idare Berliu 
ril•fon Beyoğlu 247,248-984.985 

ve iıtanbul 2842.2-843 

Banka ın uamelatı 
ve ka a]ar jcan 

Galata sahili sıhhiye Merkezinden : 
Haydar paşa Emrazı istilaiye Hastahanesinin 28 kalem erzakı musenevvia ile 115 

kalem Eczayi Tıbbiyesi aleni mlinakua surctile mlıbııyaa edıleceğinden yevmi mU· 
nakasa 17 • uhat • 928 tarihine mUsadif Pazar gUnU saat 14 olarak tespit edil· 
~tir. Taliplerin ıartname ve listeleri almak Uzre lıer gun ınezkOr Hastahane idare 
memurluğuna ve mUaakasa guııU Galat.ada Kara mustafa ını~a Sokağında Galata aa· 
hili gıhhi~ e merkezi masraf komis) onuna mUracaatlan ıliin olunur. 

Kiralık mağaza 
Istanbul evl(af ınudüriyeti vakıf akarlar 
ınudürluğunden: 

Rahçe kapzda dördüncü vakıf han tahtında ve ziraat bankasının 
tahtı isticannda olan 8 numaralı mağaza kiraya verileceğinden Kanu
nusaninin yirmi yedinci gününden Şubatın yirminci Çarşamba günü saat 
on dört buç~a kadar müzayedeye konulmU§tUr talip'lerin mezkur yevm 
ve saate kadar şartnamenin suretini almak ve t.eminatı muvakkate it~ 
ederek müzayedeye iştirak etmek üzre lstanbul evkaf müdüri\•etinde 
vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

S ulıan Ahmet 5 ci •ulh hukuk mnhke- J 
mmndeD: Tavpııtnşı civannda saraç Deniz mühayaat komisyonundan 

J~~ m~d~~e kb~u~~mm1 b~~iri ,·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m·~~~ mUteveffo 'aşidc hanımın mırascı arı ara· ~ 

• 220 • Roda muhtelif burğatnda lif halat kapali ıarflıi ihale arihi: 23·2-929 Cumar-
tesı saat •l4•de 

.35. Roda muhtelif burgatada Çelik tel halat kapalı zarfla ihale tarihi: 23-2-929 
Cunıarte§i saat • 15,5 • da 

odasından: 
İstanbul Ticaret ve senayi odasmın 1929 kongra:sı : 

24 şubat pazar günti saat 14 te 
Dördüncü vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi ... aJonunda akte· 

dilecektir. 
1 - Kongra ruznamesi müzakeratı şunlardır: 
l Sena}; kredisi 
J1 Ticaret Bahriyede kredi 
2 - Kongrada müzakere edilmek üzere erbabı ticaret Ye senayi H' 

şirketler ve müe~cselerle iktisadi cemiyetler tarafından raporu 
ihzar edilip 

21 şubat 929 perşenbe akşaınına 
kadar odH umumi katipliğine tevdi olunacak mes'elelerde kongra 
ruznamesine ithal edilir. 

3 - Kongrada, ruznameye dahil olan me'•attan başka hususat 
kakında müzakere cereyan edemez. 

4 - Kongranın müddeti devamı oıı guııdür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve enyai Ye ~ir

ketler ve iktisadi cemiyetlerin işbu kongraya i tirak edebilecekleri ilan 
ve teşrifleri rica olunur. 

Evkaf müdüriyetin
den: 

atik 8 ve 28 mUkerrer. cedit 5 ~ rıı1 

de ker teci sokağında 1 O, Derıcılt!l' 
kllğında 44 ııuınaralarla munıkkall1 

kın funıhtu talep edilmekte old 

15 gun zarfında Ml-2765 K. A· 

numaracıile daire) e miirncantla de' ni 1 

\'e ) n kanuni itirv. dermeyan etın 

sureti~ mezklır m:ıhcuzatın furuh!O 

C"manındun deyin teS\ İ~ e edile ·c;ri 
nı 2ci ilıbarnnrut" makamına ks.iııı 

llzrc ilan cılurıur. 

Ü skl!darda selmrın a;;:a mhall N 
J Karaca Ahmet cadde:sindc cedit • 

bir bap dUk.klinm nı•fı hi «e_inin 

olup vefat edt>n Hn an ~ ükru lıe,ıP 

erıoe: 

J tanhul icrasından: 

Muri~ini1.iıı :\lıırtınet 

aldığı lıin ih iyUz lira~. m ık Lııl \ 

mefrug hulunan balrıdııkı !\o l 7 dU 

lıb e~i bur,un \"eıilıneme .. i h:ısabıle 

'az edilmiıı \'e \:ari:.leriıı .inılt.>rde"ıı 

olJubu bilınmeJığınden ıarıhı ılııııJıU 

ren hir t"l't :zaı fında med~ tın Hı.ri·lerınıP 

58ll dosya numarasi~le ınuracatlıı d 

ıediı d d1.1) n '"")a kaııuu ı lıır iıira:ı: Je 

ında klıçUk olrnasıuu ınebui terekesine 

ınabkcmecc \'Bzl) et cdilmi~tir. MUte\·effat 

ııt"zbureuin ıılacaklılıırılc horçlulannın ale· 

ıtlı> 'it" horçlarınt tanhı ilAndan ıtıbaren 

.ıih&.) et Lir a) zarfınd ~ ult.rn Ahmet 5 ci 

,ulh hLıku walık.eme .. ıne ıuurucaatl kayt 

,e beHm e~lemeleri lu.:uıııu iluıı olunur. 

Deniz kuvetleri ihti)8Cl için 11.ııumu olan halada muharrer muhtelif hurğatada lif 
lıf \e çelık tel halat kapalı zarfla münakasaya konmuetur. Şartnamesini gbrmek i tt:yen
lerin her gun , e itasına talip olanlarw ihale gUnUnde ve muharrer saatta Kasımpa§ada 
mUbayaat komi \Onuna mUraaı.atları. 

Nuruosmani)e camii barinıiude kain Çini fabrikasının io.;ra kılınan uıUıuı.ka· 
asında teklif edilen fiyatlar haddi llyik. gUrüluıed ğinden pazarlıkla ihalesi takarrur 
e)lenıiş olmak.la talip olanların yevmü ihale olan 13-3-929 Çnrşambıı gllnti idare 
encümenine muracaatları. 

an f'tmedıklni tah.dırdC'.' mezkCıı ı · 
bilmuıa'ieıii' ı;utılııcağı tel.ılı uıs"' 
ı,aim oloınl uı.re ilü.ıı oh ııuı 

l(iralık odalar 
Evkaf unıtnn ınüdürlüğti vakıf akarlar 

ınudürlüğu·-~len: . ~ . 
Bahçe kapudn dorrluıırı. vnkıf hanın ıımıa katında 1 ila 19 ve 26 ıla 32 ve M ıla 

40 v~ birinci katında 8 ~ 11. 15, 32. 34 nnmarolı odalar kira~ a verilece~n~en k.:nunu 
noinin virmi vedi'lci 'gu~tinden ~uhatın yirminci çarşamba gUnU saat on ört uçu~a 
kaıiar mUzavedeye konulmu!ltur t.-ılıplerin ) evnı 'e santı ~e~kfue kadar şartnamenın 
~uretini almRk ve teminatı mu vak knte ita ederek mUza) ede) e _ıştırıık etmek üzre İstanbul 
evkaf muduri)etinde \nkıf akarltr ınudurlı •Unt' nıUracruıtlnrı ıliin olunur. 

lstanhul Baro riyasetinden: 
26 Kanunusani tarihinde vaki umumt içtimada de\·amı mUzak.erenin 9 Şubat Cumar· 

tesi günl:lne talikına karar verilıni§ isede havanın muhalefeti devam etmt:kte olduğundan 

umu.mt içtimaı 25 ş uhat mezklir ngUde hazır bulunmaları rfoa olunur. 

Bakır .köyünde barut fabrikalarında imalatt harbiye 
tGıt ıstamhul muhayaat komısyonundan: + 

1" ekli~tın mukaye.sesind:-%rcih edilecek ı isteme gore Sinenın makinesi ve malzeml. 

itaııına talip bulunanlar 929 şubat nihayetine kadar kataloğ, resim ve a:ıir maliiın:ıti 
havi teklifnameleri~ le Ankara ve Istıınbul aattn alma komisyonlarına mliracaatları. 

B in metre mUk.libı kerestenin kapalı zarf uauliyle 12-2-929 sah günü saat 14 de Anka· 
Pendik serom darülic;tih1..armdan: . ra merkez satın alma komisyonunda ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlarını 
19 Re' Kırım danası mukavele i feshedilen müteahhu he5abı!1a havi mektuplarını vakti muayeninde balida yazılı komi.yona vermeleri ,.e gartnamesini 

kapalı zarf u ulilc ihale edilmek üzere münakasaya kon~~ştur .. ~alıp- görmek isteyenlerin komisyonumuza mUracaatlnrı. 
lerin şartnametiini görmek üzre her gün mıinaka~a~a .ıştırak ıçı_n .de M uhtclif mıktıır, cins ve mevcut şartıuunesi vechile Bileği ve Zımpara taıları 
27 şubat 929 çarşanba günü teminati muvakkatelerını nıhayet on ikıye mubayaası kapalı zarf usuliyle mılnakasaya konulmuıtur. ihalesi 12·2-929 Salı 
kadar Defterdarlıkta müessesatı ziraiye mühasibi mes'ullüğüne bittev· gunu icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlarını h~vi mektupların . tı:'lılda Y~~ıl~ 

Dana m Unakasası 

di saat on beşte miJbayaat kom İS) onuna müracaatları. gUnde saat 14 de Ankara da Merkez mubayaat ltomııyonuna vermelerı ı;artnnım:sını 

))efterdarlık ilanları J g(örmek isteyenlerin ~omisyonumnm muracaatları. 
\. . _ ördüncü kol ordu mübayaat komisyonundan: J 
S atılık ıırahalar, Oolmabalı ( dt> mulıı; t i tablı amire ahırlarında 18 adet tıılım ~e • 

nakliye arabaları, muhammen bed• lı 2",{l lır.ı, muza\cdc 28 ::O.uh:ıt ıq29 da defter- 4 K. O lıtibat zabitliğinden: 19-1-929 tarıhinde kapalı zarf u ulıl•:! nılıbayaa ı ~l-929 
darlıkta l apılac ktrr. 1 taribindı• hir hafta mliddetle talik edilen F..skişehir kıtaatının 17000 kılo kuru 

l\tllt' "-ba, Dolnınbuhr•de mıl'"'a 1 taLlı anım nlıırlarındıı lıir adet banka fa •·- dd . h "b· 
" .lU1I ~'"· .., ulyaıına talip zuhur etmediğinden müoaı.asa ..... nununun ma eı ma susası ınucı mce 

araba-ı, muhaınınen Led61"ı 100 Lira, muza~ rdf" 28 'ubat l q29 da defterdarlıkta h" d 1 . d 1" 1 . t . k 
• r '$ ır a~ zarfın a pazarJılda uılıba_yaa edi t;ceğın en ta ıp enn ıar name~ ı gorwe ve 

vsapı~~tlı~ı~raba. Dolınbah~ede mu~a ıstıılılı amire ahırlarıııda l rıdet na~i~e arabası pc, sürmek istiyenlcriu teminat Bk!;alariyle her gt111 1&at 14 den itiharen K. 4. Sa.Al. 

lı n l~d .. li 50 lira muıa•P.df' 28 Şubat 1929 da defterdarlıkta yapılııcJıktır. komisyonuna mliracaat eylemeleri. ' 
nıu amı erı "' c '' J · hi t d d 5000 1

• ·ı mı"ktannda talt · 5000 1 ·ı kU &tılık saç H demir. Knraııf;açta topçu ınu mnıa epo un a ""'o ' 2 · 2. 929 tarihinde Eskiaehir ve Danca ıu ına aıt n o . P \C toz şe· S muhamm~n bedeli 12.) lira, mii7ayede 28 şubat 1929 da Deflerdıırlıktn yııpılac.ııktır. kerinc talıp zuhur etmediğinden hır Jıafta mUıJdetlt" temdit edılerek 11·2·929 
tarihinde saat 13,50 de ihalesi icra kıhnac~ından taliplerin te'minat akçelerile komis· 

Tütün inhisarı umum yona m•raoaatl,=arı.~~~-~~~~ 
ffl üdür lü "" ünden: ( Mekiiribi askeriye muhayaat komisyonundan 

g T .. hhndünil ifa etm.-ven muı,,.bhidi nam ve heoabmu l!ubiye mektebi ioin 3500 
(Dik) mıırkalı (3000) kilo kalın maden yajfı pazarlık suretile alınacaj?ından itarn kilo mııngal komlırti 9 kti~cnusanı 929 cıımnrteai güntı saat 14 de pazarlıkla mubayaa 

talip ol onların nunmne"i c:onnek Uzere mUraraatlan 'e 13-2-929 tarihinde muba) aat olunacaltıtr. Talıplerin artııamP .. ıni , rmr-k ,.,. fl8""rlılr11 İ•tirak PtmPk 117.rP Hnrhh·,. 
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Büla<la c~sı.ı;ı ıııuhun·er emlakin eroit mukarrere~i veçlıilc hir srıı,. ııı 
rabıt oluıınıak uzre 142-929 tarihine mil"ndif per~r.ınlıe günıı ı:ıt 1 :i <lı ııı 
mukarreıJir. Taliplerin eıınali ıııeıruke ırar komi 'oııunn mılrııc.-ınt <'' lf' <'!f'r · , 

Aslan ve Eskihisar nıü tehit çinıeııto , 
~irketindeıJ' su kireci fabrikaları anonim • 

Tican~t kanununun 361 uci maddajle şirket muka\elenaıne~ıl 
kamına tevfikan A c:lan vf' E"kihisar mi"ıttchit çimento ve u h.iı ~cı 
rika1arı anonim şirketi hisse<larlan 1929 ~cnesi ~artının ll 11:1 [e 
tec;;i günü saat ] 1 de Gala tada Agopyan hanında şırket mt rkczıJl 
kat edecek heyeti umumiyei adiye içtiınaına davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat 
] - Mccfo,i idare rnporu ile· miirııkip raporunun kıraati. . j 1 
2 - 1928 sene::ıi muamelatına ait hesahatm kabulü ve nırclı5 ısı 

re azaımıın ibrası ve ... enei mczkfıre netayici muaıuelatıua thıır 
lisi idarenin teklifi. ·ıeıı fi 

:~ - Umuru şirketin idaresin~ sureti mahsusada memur edı .JJ 
aidatınuı tayini. iid"' 

<J. - Meclisi idareye intihap edilen yeni azanın tasdikı ve ııı 
leri hitam bulan azanın yerine ~ntiha~at icra::ıı.. . ıo ~ 

5 - Ticaret kanununun 323 ncıı maddesıne tevfikan §ır.k.~t t l 
melatı ticariyede bulunmak üzre meclisi idare azasına meznn1Y;iti 

G - 1929 senesi için bir mürakip tayini ile aidatınm tes 
bir mürakip muavini tayini. eJ~ 

Laakal yirmi beş hisse senedi;11e malik olup~ içti~aı ~de! 
da hazır bulunma'k isteyen zevat tıcaret kanununun 371 ncı rna 1'et' 
tevfikan içtima tarihinden bir hafta evvel hisselerini şirket ıner 
tevdi etmelidirler. . ıtle 

Bankalara tevdi edilecek hisse senedatı makbu?Jarı şırkf"t 


