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E1naııette MaJıkeınele,. Müt~f'errik 
Lonılr _:; I. 

lJu scrô:'ki. ku Londrada fazla ' y h d • • S 
tem husule ~tirdi, bununla bera· eh 1 nııHtlr1-ti. Gazatc, r er y e ı~ e a U il}}}} a }} a y i Ve 
bPr t•esaiti nakli yenin seyrllsefen \.iman ya nle hine bir tel, ın1 , azı l.ıı • 

m•ıtaı intP1amla dcı·am etli. Halk ne§rine haıladıltır. l.clıiı.tan h~ridF lTefil lavlıa ı cu• • ı•etı• oda· fiJeclı• sı• 
işil~ me~ riyası mücadcl.elerc nımn M. ~olc.almıin .\lmaııva hududu J 
fırltaf ar Ma9ıtıda devam olunuyor. ndan emnıyctı trınıuc- çalı•tıgı f_oroıli 
Muh .ı tar l "b al lflı Af or. Alm:ın ~?:l'f Plrriııin <'l"lllİ\ eti Şt lırcrnarıcti 3800 kayık 'c 

l 
a1 a.ıa. ' . 1• er ' esa tr· akvam niıamnnmc .. inin l ') ınM n ıı«I- ... ııdnl 8000 sol\ah 3000 otomo· 

ka arı erkanı ınllhabat lıazırlıtıle de.sini zikr etml'lerı•e ı r \ ·ı ' ı r::ooo ı ı '. .., ı ıır u' 11 'ı• u c e mın numarac: 
ımdu:krı hararerJi bir tarzda me§· " z ~ l _ri muhiın c \ııpl r Hrİ) orlar \ Jı.ıl 111 ~eni lıarf H" ) t'llİ rah· 
ııl olu)OTlar. A nı nız mnam n·n lO un ı ııı Jdı :ı nılnrls ipnı i etmi~ti . l'u hn. 

l apılan haıırlıkf, ra na:aran zı ı:r ile h ı ıııı· ı a ııtırıı 1 1 ı.ıl.ır hir a\ ~onm ikmal cılilereJ, 
b d,,r. /.. • l l d l cdi)orlar. ı "il a ·ı ımı ıa a a ka m ar lrtL-- E 'P alRh:adarlarn te,rıi c>dileeaktir. 

~ı · b" l kl d 1 ı~u • po .ı• galell' i \lııa 
71 t llm. ır ro oyna aca ar ır. gaz t lermr \llj> \ . 1 d" . r ,, i lı-dıalar toplnttırılaral\. t•ma· 

, . • rır"cn 1\ orkı· 
1 r .3 f trl !1; gelecek ıntlhabatta • Cemıyeti ak,aın ııiı,an 1 :ınıc· nd nıılınrnıa gctirilnwlnrdir. ~elı· 
k ı=anmak için en giizel kadınlan inin 10 n ı nıno<le- i J u c mi N runnnl'tinin bunlara naJ,li\ p mu . 
St ç1 ıektcdir. Kadınlar tıasıtasile dahil ol ıı dC"> !etlerin Jıir birine te· ı-afı \ nrrc J, eııtaııctc getirİmrl,trıı 
mfinlahip erkelıler üzerinde tesir C'a\ L z lnlı nen ctru ide herahcr digeı ınaJ, ... adı. hunları 5alınak i" in di. 
icra etmelıist~nili\-or.Kadınların bu bir de\ !etin tcra\llzU haliııdr J,itarnf. r.ıl,at ıılı<'ı zuhur Ptınrmi~. dcııi· 
S1Jretle delildir, ğeleck intihabatta lığın muh:ıfaza.•mu emr ldi)or- Al· ıc dokturtılmr i lncih rılunmu~. 

/
. ı "'b t Ü . de ki t . . l manclyeda bu nizımmnmc, i kabul etti· falrnt hunun irin de maı;raf lazım 

il ırı.. a nerın esın ya m~ n ria t r ~ 
münialJip d~ ol.acaklar ...,. • ye 

1 
Jı0 ltr:"1e L• olrlu_u ~ uılılnıtı-.dtır. ilıııyet eo:hi 

Su 
. • . · · na~ ma 1 ıldcl~ı kanaat ~udur: im haları bedn' a olmak i tcvcnleriıı 

rfraıttler namıle maruf oları· Lchı tan gunun birindf' I ihnm • 

l 
'L, d l · h . •· eınanı>te m\lracnnt etıne::inin ilfını 

< r te ml m ann mflsan ukuka ~e "'O,~l't lerle .harp relerce g rr ı\nrarla tırılmı tır. 
rıuıl olm sına 'çalı§anlar bun· ududundıın emnıyette olmek i~tc~ or. Ş } . . ·ı 
-1 ırı cok memnun oluyorlar. e ıreınını ra ıat~ız 
Onlar için de mühim bfr faali~ et 

1 30~~~/~0 1928·1929 bıitı;l" .. iııde ~ lıremini ~lulıittin Il. e\ lld 
nluısı açılrruf oldu. 8i6 90o

000
• d ~uhn~ 

1
\C te~olif ece ot•>mobil ile bozul, Yollnrclan 

D 
ı ---"' ı.:-:.· ki d • • a ın uıar nr Yarıdatı ) .1 o f annwan uuwı rıa e ıyor· \ardır Tı tun 1 k. • 1• 'Lı esı kı \ ~ anr:in nuıhallinı> git· · • uu· ırat. uz gı ı . • • 

dıı te diyorduki: ıne at inhi ra tabi tutu!Ju. Po~a ını~tı. Bu b<.7ptrn l\1uhittin B. 
- •Gelecek iTJlıhabatta kadın t ligraf, Şıuıendu~ r, Jc, fet ornuınlaı h:ı ... talaıııııı tı r. 

müntahiplerin reylerirıi alm.ak ı m ckuuile birlikte 1 ehi tan \arıJ 1 ~lıılıittin he~ i ~ n~ıgıı~ ) eı ind• 

lıer halde buse ıısulü de tathik edi· umumi}'! iııin 2,655 000,000 ıı~lotl\ reıı lıall\. nıennıunı) rtinde~ı t 

l k 
.ı b lig oldu 1 aııla ılı' "I 1 :alnıınttn hulunınu,.tur . ) eşılku\ 

t.: e nllCUk \ aJufLR.lı ı;e güzel OT. n 8s:tl'I • ~- l · )ekfı.ıuda 2 528 200 000 1 \ ıııgtnı <la teH'ı:ı illi mll tait imiş. 
rıı.Dtı lp emı daha fo.=la rey ala· 126, 800, 000 , 0 0 İıra f~zla , 8;;;~, l. \,at dt>ııizdt>ıı il nlm lı f..ure1ılt 
rakivrıru ıalwhn rıliy(iTUm. l) asi olduğu ue r cdı1en lıutçe Cl'I\ elin ,,.~·ilıuı ıir. 

oolısederek mıt k· den ani dyor. 

!ar 3Ö~ le) ı /ı J;alar erkô.m artık De .. Iet bnııkasile ikti adı mili 
b ıı.ııtı.klan gü_r;[ knd111J.ara O\. 'e zıraat banknlan erma~ esinin ' 
lı r~cekU.r, gii!el kad r.ıar ı rke f.ızl:ı 'ardattmn indl'lh:ıet· i timnl 

!.
. , h · l li .ı~ dıle bileceği hisap oluamaktad r. 

• m.a tp er erınuc: tesır ')D, a· '-{ l Bu bankalar devlet lıanknsıdırlaı 
''" <ır, gfbr ıe yakı~nklı erkPI, er huk.Umetm emrinde bulunuvorlıır. 

l ıhi kadın mii.ntahiplere tesır ' a l ehrstan lıuk meti 1927 s~inde J J k 

ı Yıı ıaıı 

emlaki 

Bekçiye da) ak atırnık 'e 
polic:i ifayi vazifede tahkir 
etmC>klc maznun bulunan .!\lu
'-'On \ a-.ma ile Rcn--ivonun .. . 
muhakeme,jnc clüıı hirinri 
rl'za mahkeme inÇI' bn-:lan
ını-;:t ır. iddiaya nazaran Ben· 
f:I) on ~lillct ınektehiıw dC'
' aın etmek üzerf' 1 lac:kuydt>k i 
ıııı"J...tf'hc mürnraat e;lnek 
kayılolınıı .. lur. Fakat ılersha· 
nede nıuaHimin vaki olan 
mükcrrn ihtarntına t>hcınıni· 
yt>t 'ermeyerC>k gürultü <·t· 

mekte <le,·am etmiştir. llu-
mııı fızerinr muallim bekçi 

• 

vaı:.tac:il~ Brnsiyomı dı arı n· 
karmak istemi::tir. Bu f't:.nada 
Ben iyon dı:;arı çıkmaırnık 
için bekçiyi clrıgmcğe knlkı~
ını:;ı 'c mrı:;f'le polic;e akc:et· 
mi~tir. 

Bu ..:pfı'r Brn iyoıı poli~P 

dt• kur~I t:ıırı•lerPl\ karakola ait-
d b 

mrk İ&leın mi~ '"'i etraftaki 
ll1ll'-f'\ ile1 :"BPni huni rm f'lin· 
dPn kurtarın!,, eli\ P h.ıuır· C' 

mı~tır, Bt"n""i~ onun lıu istim· 
<l::ıdı ilz<'rİıH' herbrr <'ırngı 

ya~m a ıabitaya tarıruz rdnrl
Benı:;iyonun karakola gutürül
nwc:in~ mani olmak i temi,fir. .. 

Dünkı"ı rnuhakenw t•-.ııa· 

Sanayi birliği kongra için 
lıazırlıklnrn başlamıı:;tır. 

Bu müna"Phetle birlik 
r<'İ"-i ,nnıc,ı Kazım Zh·a 
hey hir mıılrnrririmize :.ll i;a. 
halı \ermi tir: 

Birlik erhauı anaviiıı 
oda meclic:inclc> ~ana\"İİ t~nı
c:il etmPdiği kana::ıt;ndadır. 
Bıı husu .. ötedenheri mlıhın 1 
kalmı:;tır. 

Odaıı ııı i mi tirarl't c:mrn) ı 
oda,..ı olduğu hal<lP ~mı::ıyiı 
ait mt•nafıi Jıiç giızctmeınek· 

tedir. lialhuki ~anayi tir::ırı·t· 
tPn dnha mühimdir. anaat 
ınemlekettf' kaz::ınç \ e i5i ar· 
tırır. \lrmlPKelin biJahnr.ı 
a ıJ n ti olacek evin nıiih· 

lıı • 

mel kalma ı lıi<; ılo'f-rıı ılf'uil-

dir.Ticaıet itlıal.ıtLılıktır. 'I ~ıı·· 
<ar ~iımrıık nı-.nmlıntııı 1<'1.\ •• 

dini i tt nıfz. ffz i f> miı ı ıl 

... iliz. Bir çok yeılPnlt tiı 11 ı t 

le 1 atı-ıı k r~ıya f!; liyoru . 
Ok tul\ .ı. UR\'i antıah 
hakkındu .ı\ nkar~uJ ıııuzak -
rata dm aın edilmekledir. 

Tedi) e ınü\ azeneıniz 
Jl\t İ 3l lnf'Clİ İ aliı:.İ fıza-.ın· 

dnn miın"kkep bir komi::-\'011 
dün tiraret orlac:ında ictiına 
e<lert>k tediye mm azenı~niz 
hak1dndu ın;ı1.akPrata Je, c1nı ı•nraldMdir,• tesbih kiymet 'iC i-tik.rar i tikrıızı ~ ap 

Ydlnız kadınlar delil, gençler ınıştı. Bu istikraz 72 milyon dolardı ctmi~tır. 
1e bu sıralarda fr:daca dü§ünü· Leh pnrasınırı istikrarile 'stihcalııi•n menin dt'Vaını; Ben si yomın 

tevziat listesi 
(lüıı hazırlandı 

~mda. ınnzmınJar ciiriimlı•ri· 

ııi inkar etıni)enlir. i\tııh::ıke-

~ oılar. ın ~ card ıemindekı fazlala mnsı, ıstibliikiitın azalması ça· Muavazaya dahil olmayan sinnini tP pit~ medaı· ;ılmak 1\1.aliye \ ekilue 
il\ atro fi 19-- SC1 es ndc r lcrinin buJundu1..u beyan edili or .. .. r·· J,a d t • l ·J - tı gayrı mubadiller lstanbulda- uzr~ nıı u..:: naa mm re ~a111t· te~. eh. <iir 
'btn' er ( . • nam le bır es r Bu suretle ziraat terakki t"dup nu· ':>' fusu artmaktadııı. ki firari Yunan emlakini lPrİn relhi için başka gtinP lle)eti \ekil nin nrn 

:> arrnı~tı. Bu <'er ço. ra bete mı:ız· tevzi edecek olan komisyon tl'hir edilmiştir. l.ru lıı-\" hal.kında '' IJi~i '"-ekk r 
{uroldrı.Muıar'rde bu yüz n maııetiıı )Cnilrt c;;j D J i1 l k:ırart hiltımum \•l!i)ctler<> t:ımiı 
. Jltret kaza ıd. Be:. 

1 
k' ~lııha· ~ l . 

9 
u çe kiraya verdiği Yunan emla- O an lTlC'l >ir ruıu hınnıu tur. Hu ııır\amlı nurn , 1 

fcızakar M. Bal ı uy rafa da .
1 

~remanetı 29 bl.ltçe&1iı 1 kinden topladığı kira bedel- Dol::ındırırılık dırmü\']e ına . m~k ttne l u karar •hm 1 t nlı ı 
. . ııcı en ılızar etınektedir . Bumu I . • l k d l l l ·k. z \il:hetıne tehi' l' lilnıı tir, 

t..fn~len hınıcı) c; '\"'" y nı t bırler ıçin de cemiyeti beledi e but ermı a A a ar ara te\'Zİ için mm bulunan )and<' a ·ı na· K. . I . . alacağı dii_llniilii.J o . Bu suret!~ enclımeni l\Iulı·tı· B .) .
1 

b: tetkikat yapmış ve ilk listeyi nun<laki ruımın nrnlıakf"tn(·· 01lll ) OJl ar1ıı ctı lll 1 U • .; k • . 1 ııı • ı e ır· l l ' kPri kömi 'iOl1b tPffiz J,on ı 
e~aı J ır ası h<Jçılerı n nutuli· lili.te her gece toplanar .. k lıut.-.,•vı' hazırlamışh Yalnız bu liste- c:ine dıın Jitinci <: 7-a mn lh.t"'· • l ""' ·onları <luıı 'ilii <'iti" içtima roP 1 

arma karşı /ıluh.rıja::akar fırkanırn hem te:)pit hemde tetkık edilmelv nin mubadele baş murahha- ım~~indr ha~lunını:;tır. lddi- 11ulıtelif me elel<'rle me 'ili olnııı 
1~;;~aJak olac<lffı hesap edil· tedir. ~u şehil şirndi~ e Jındar l<ı sımızca tastiki icap ettiği, :ıya nazaran PundPlnki w·föan ı:rdı~ -er:ı ~ 67ii _ ,, 

1 e ır. 1 uuMerm tamamen aksinedir • J cı· Cemal Hüsnü ıBeyin de mil- mrfrnğ lmlnnan t>Vİni. tiahı-;ı karar wrildığiııi vy1Pnıİ~tıı·. 
Tecrüb;-,·olları l\.iden evela emanet bütçeyi ihzar zakerat dolayisyi!e Ankara- ahf're atarak alar:ı(;t paraya ~lahkeıneııirı dernnu, Pan· 

, eder, .sonra <'ncllmen tetldl~ eder d b l d ~. h'I 5-0 ı· d h' 1 _ı a u un uğu cihetle tevziat m l1t\R ı · ;:, 1i ac;ım a 1 n • d lttki efendiniı1. P\'1'111· l1n. ızı. 
Şehremaneti katranlı şo ala· uı · Fakat cemi~ eti belediyenin 

d
..l • • b işi bir müddet ıçın geri mı,nr. Fukal ımı:;-tNi e'hı de-n knrtardı~ı lm'·kıı1du 1 1" 1 8 

rın derecei nıetanetini anlamak mti ~•eti ınti abiyesi 25 şubnttn " "" "' 
için bit kaç yeııe tecrube ) olları bit cektir. kanunen ) eni bUtçenin kalmışb. Cemal HUsnli Bey, ınaheuz hulunduğunu anla· rarm m ıhkeme\'i 'l t-mi in 
Japmışur. iiu )otların rutubf'tf' t>ski bey'et ıurafından t tkıkı le· bir kaç gün için şehrinıiıe yın1.:a mütnb.ıkt p ı.ı)t \erme· ta~tikına iktiran ittil.ten •on 
t.4bammul ed.eınMiği anıaşılnıış· zımb.ıxr. Onun için bu §ekil tercih geldiğinden bu günlerde ilk yt:rel\ 'ı•J'diği paıayı clahi ra cdlJi i ırı J.a .. ka gıınr td11 

tu. katranlı ~ollarm rutu;hette 
00

. edılm~ştir· Bütç.cnin hey.eti umu· defter taslik etlilerek tev- i"'tirdttt etmek için nıahlü•· eclilıni~tir. 
colmamıt ı 'ıç.ın Avrupa& bir ma· miyede mtiuıkeresine şubatın haf· .ziata başlanacaktır. ilk liste- ıneyf' milrarat etmi~tir. Bir katil lllu~ahedc de 
ldei mahs a istimal ecfıldiği en. tasın~ başlanacaktır. Yeni cemiyetı ye yüı gayrı nmbadil idbal i'atH.l faki ,nıılırkcnı~ e · < ;eLt-nlr-rdc n[,rır ceza malı-
nsllnıı ,~ bu madde sıparı' beledı3 e 20 martta toJ)lanacaktıı-. d l • I J 1

, k J - e i ıniıtu·. ııa mda partt lm ı 1lto.tı:ı.n on· eme:-.imw mııhaij nu int: La-
clilm~ti. k l ı ko··pı·ü bugu"n açıJıyoı· Dig-er taraftan heyet, di- ra ı•\ ini lıaı·iı_dı~n ıırlardırrırıı § anııan nwtn.•-..>sıiıı katili 

Ahin·ıı lm madde gelmiş ' X-er gayrı mubaditlere ait fukı:\t nrnh:ıdd< ~ e ıaLi l ııhııı· 1 Mt'cidiıı 'l abhı ::ıd)ce rnuave· 
emen,.t ~ a ııi bir tecrtıbe yolu Gt:ıluta koprlislı dun alınlı o 
) aptıruıa. 'a ha§lamıştır. Bu ~ 01 notorıtı bozul;: olnuıQL ha bilt tetkikatına devam etı\'ıek~e ıluğu iı;in :,almağa rnl'ı~auıla ııpı.:İnP li'ıziim .go terilrni~tir. 

(\ah hikil\C f 
makah• , kıilı 
~eklinde lıil~fa) e.~ 
ka şeklinde cid Jıl 
ciddi şcı\liude ~ 
zan ve hu Y azılııtl 

. 1 . ~ 
'l . . nızanu a Pilli . .ıt. 
·' atmazel Suzan ı mınde hır • JJ'~ 

ız dıın Berorlunda Postahane !~oynıali ıstt·~ en d 
am~ onunun· altında J,nlnrak ağ' r ıur bit- ~C"lu' ~d 
~ırette yaralanmı:ıtır. ak .aın ~azet~~ i 1 C 

lki arhoşun ıııarifflti· ~a IHı) a1 nıa tıi lı 
haf bir) azıs.ı ! o~ 

Bu ) :1zı. dnl' 
~ide tenısil edil"~ 
z<· huıırn.~ isiıub 
dairdir. Biz. htl 
:,!;öı•ıuedH. • !\htbıl 
le 1amnııyo ·uı.~8 
ıaudı~ından ,hl 
l'İnıiz ~of,. Aı t•j 

hiaınan tcn"it 11 

inden :uıh"' ı ı ı ~ 
~iızf\ldir 'P · nn 111 
.ıuvafful .. ohnıı ıl 

1b111 ~· l tı ~I nnel\1\it Be' 
i f ··Ce'r~<' h 11 

· tun htlt at ı.onırd 
ol 1 l,!{H hi . 

<t 1 .. l p ' ... . l 
t: i~t· '· k~ u~hit 

• c iı·ift eııh il it r ı 

Kı11iıh: 'l lıt 11, lıi 11 
imi il ~lılP\ m il Plı n lı ilt· B '· 

u ıı J ı 1 ı < t f'ıl ı n il :ı 1 ı 
i dlln otomolıil altınd ı nl :ır 

\ rul ııını':laı 1 r . Ha ıı Pi 

na ~t a:r 't t>nl'll 
\av as ,Juzf lir o' 
;ıiha~:etlt·uit· 1 

Bu ta i r 

ılın ,, \17 l di • k" t· . , l 1 ı . k"" . o~ ( up;.ıı n, 
. d ıtehar nr alıp \nıc'ıik:ı , 81 il ri 

. \1 ıl el 1 komi i' oı.ı ı h ·ıip hall"nı hir m d·ı ~ 
11nuf'n Zahııı ~ a deııciı mu ı alı

'ı·ı~lm J ıı Ihı t frııdinin iım .... 111 :ıeağ'ı harim· sach' 
taldit ederel\ UoHP lıaııl,a ınJaı ih.;"z Lir tuluat 
18.000 (!rahmi \ 1290 ıl J..ır lf'ğil.bilald tc.• ıı:ı'" 

ohlıı•ıııırl ıı hi)a~ınd:i 'od\ il 

t ! • 

Balıkçıların hitldcti 
Kum 1 npuJa utı.hı.ııı lıaiıJ., ı 

l.u ın lla) ı lw•n,.,nl ıı ı 
mı ı~ ~ııı l ı tnl m ııı" 

--:: 

(,e } ratika~ı 
ı~ıunbul Jiıııamııa aurııp· 

um ı...oıırd • deı.;ck sPf:iıelerl· 
it ı::ı p .ttika ı nrnamelUtı· 

ıım tımuı ı ta1ımatnam .• ıh 
kCt.m ına İP\ 1ıkun 'e hılfıu._ ... J 

\':.IJ•lll l:.ırtı~ muhtemel ()!arı 

'<·ril ı lıt·ı-J"t•ı-;in 
1 'ı· ı idi r. 

~i linin b'h ı ileri inde iki kilo· açılmnm:ı tır. Motor dun tamı ve ikinci tevziat listesini de j edilmediğini \ (' bu Jıu..,U':Sla bi- 1 ~ 1 erit dündı•n itib.m.::n 
mctıo t.-z rine yapılma.' tadır. dilro"l~ olup Lu r,oıı arılı11.:ı>kt r. hazırlamaktadır. 'l'iıwi hukıık mahkemc-.in1.:ı> ~ lahtı nıu~ahtd y~ ~lııtıı'!;hr. ~ ----~~omll'!~~~~~~~mll!!!"'!""~~~-------..... ~~'!'5'--.'"!'!!!'!~..-,,._._,, .... ~~-~·'"!!!'"'----"'!!!'!'"'!'"!'!!!"'"'!~~,~~~~~~;;:~~;.::~.;.;,~~~!:!~ 

(İ DA 1) ın edeni romanı i. 5 B lk" t ~ " \ t · t•? B .t -_ - Evet.. çok güzel bir görü.nu.· z. e ı an .. ıaıgmı.z ~ IDlŞ 1_ •· unu mı: söyleme- bir az sül unet bulmuş T k t b 
1 b 

- ı d ? sesı ı ıp ·ı Kamura ı i e 

Aş l 
kaaın ... sizi her halde cmr- birisıdır. H~n1 .. , guze ır ge ge ıyor u ile şöyle bı'tirdı".· ı:I 6- ı mesut bir hayat ye.1 

ı mek istiyor ve bir buçuk kadın gördüm de .. de ... sizin Onu kabul etm(i nıi idi? B "1~ı .. -.,. uraya ... getir. gibi güzeldi. Bir aı '• '' 
saatten beri bekliyor. bildiğinir. ve yahut bekledi- Kamurana yaz'-1 mek- Emektar uşak korka kor- mıştı. o kadar. vocıı~,..Jlr 

_Kim imiş? ismini sor- ö-lniz biridir zannederek tuptan sonra o metubn bir ka kt ~'b'' ,~ .. •. .çı ı. fevkalade tenasu " ,..q 
dunnuı? içeri aldım. yoksa.. eğer cevap gelmezden vel bu Ik" d k"k )l# k 1 a ·ı ıı 6onra atelyenin ı gözlerindeki cakış •11 Tokatlıya uğradı. Bir ku- çekilmedi. Efendisini takip Sordum.. Nermin... bilse iaim... adın ile karşılaşnik doğru açık kalan :ımpısı önünde bir aynı iıli. Hatta b.Jıo 

tu pasla ve bir kulu fundan ett>. Onunla beraber ate!- deili. )rlan, hi•metçisinin geve- olurmu idi? , kadın göıSiktü. bile gü•elleşmişti. .. 
aldı. ye}"' girdi. yavaş vıı gün irfanın gö:deri hayret içi· "zellğini \<ısa kesti: işle bulün bu luşüncel- ~u: N"-1·min .. idi. Mamafi bütün b~ 

Apartmanın merdiven· görmüş insanlara mahsus nde açıldı, nazar)arında ma· -'sus 1... er bir 'an içinde ilanın di· . Uzerinc basit bir gabar- ! ve güzelliğe rağııı•~ İ. ~ 
ler;ni yav'aş yavaş çıldı. tecrübeli, pi .dn bir sesle: nası anlaşılmayan korkunç 'Ve sonra., <lüşünmeğe mağında kocaman ~er isti· ılın manto giymişti. Bu ma· ' karşısındakiniıl bi'"'.~ 

Kapıyı açan ihtiyar uşa- - Beyefendi...dedi, genç, bir parlaktık belirdi. b~ladı.. İham içinde büyüd"·. büyü- ııtonun altmda yene basit, 1 dugunu bu dakik~.,.. 
ğı Osmana bir şey söyle- güzel bir hanım geldi. Sizi Yumruk1annı sılih ve bo- <ielen kadın Nermin... dü ... Dişlerini gıcır\ttı. sussüz, bej rengi' bir kostUm 1 muştu. ~~ 
meden atelyesinin olduğu sordu. Evde olmadığınızı ğuk bir sesle bağırdı: yani Süheyla ... ~i. k G~erinden atı saçar- vardı. Sı~a b~ y~ış~. 1 O bu esnada Y'c;J 
kısma doğru yürüdü. öyledim. ( gcfü1ceye kadar - Ne dedin?.. Nermin- Bu muhak~a tı .. : .. . ~n w sınana emi~ermek saçlarını orlen s~ah tul, yu- kadaşı Kamuranı ~-

Osman, irfanın babasına beklerim .. ) dediği içün kü- mi?. Be.ni gönneğe gelen l . Su.· heyla evıne nıçun gel- ıçın agzın.ı açtı: A1 • zünde , k h"" .. 1 d oıı' çük salona aldım. Şimdi ora- ? O k d hl aç1~ça o tman uzun r u, onu ağlatan, .. -dl 
senelerce hizmet et:niş, ha- d b ki ve şımdı bekleyen kadının mıştı -. a ~nı.. ~el\·· şı- ve elemi büsbütün canlandı- eden zalim ve ıııı.,..f t,ı 
tta re

,,,;;am.. bab ... lık bı"le a ~ iyo.r... . ismi Nermin mi? ne istiyordu? mdı .. kov. diyecektlendini rıyordu hl.:-.1 .• 1 k t.,tf 
,,., g Elındekı paketlen atelye- i . . A b k a· . h kk ô b k t 1 d N • .. ~ UK ı e arşı~ rcfd• yapmıştı. rfan lstanbula nin ortasındaki büyük ma- "' AOsman, .. rfamn .'.11-'\lı~?e~ı ce a en ısı. a .~n a ça u .. op a . ı. eı!ın na- Agu· 'ağır ilerledi. Atelye- lunduğunu gö~O ı/ 

gelince te adUfen bu eslci s ... nın üstüne koymakla meş- anı tah~vvulden utkmuştü.. irfanın ~ecla hanıma ıoyle- mı mustearı ıle yaşan Sü- ı:ıin orlfasındaki masanın önü· ı Nermine oturıııafl ~ 
emektarı gormü•, ottu hem· gul olan Iıian, Osman ağa- 1 Kekcledı : . . diği sözleri duymuştu aa on- heylaıun hayatını Cİ.\nmek ne kt ,dar geldi, teklifle bile bulun'?' 11'2 
en yanına alm ş ı. nın b~ s.?zleri iizerine hay- - . Ben n~ ~ıl'.'yım b~y un için mi.geli~orilu? . . merakı ona karşı f,ettiği j J.ıncak 0 zamandı ki Jrf- ,Ezici bakışlar ~I' 

- irfanın ateiyeye doğru ği- rete dUc:tu: efendı. Bana ısınının Nermın ~oksa zevcıne karşı ırti- nefrete galebe çal~ ' -an başını kaldırdı ve Nermi- ! zel kadını süzere1' ~ 
ttiğini gorefi Osrııan, her - Genç ve güzel bir ka- 'Olduğunu söyledi. Emreder· kap ~~t~ği namussuzluk ve Şid~etl7 baş.ladıi~i.r ar. ı nİ/1 yüzüne baktı. Onu tıpkı sordu. i,, vakıl yaptığı gibi< od .. tna \ dın m~.? .di. , •eniz buraya çağırayım da ııaıikorlukten nedamet ınl evvell-J ctimlenın D1>'et!bi j.i'.ti sene evvelki gibi buldu. 1 ...-9 

- . ... ~ . 

, 
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asrada 
• 

vazıye 

Alsasve 
loren 

1 Yeni kanal Sırplar ve 
açılıyor Fransızlar 

Misak ve ISırbistanda 
lngilizler sovuklar 

ıJ 1\.()f 

Paylaşırsak 

A vrupa nıecmuaların · 
dan hiri miıhinı bir 
istatistlk yapmış. Bu 

istatistike güre diınya üze, 

S on ihtilalde katledile· 
rek ve katledildikten 
sonra da her ihtimale 

karşı cesedi yakılan Çar 
Kabataş, Dolmabahçe Fm- ~ikolanın yeğeni ''Kiril,. 

dık1ı sahilleri taık1n hiristi· hazretleri al{raba , .e evid-
yanlarla doldu. dasıriı başına toplayıp l\o· 

Hazırlık fevkalade idi. nu l\omşuyu da davet ettlk-
Fransa .. Türklerin kalple- ten sonra p1ir vakur pür 

rinde ı::eneler ve a~ırlardan ihtişam heyheylerle ve ha· 
beri kazandığı mevkıi büsbii- yhuylarla Rusya tahtı ola· 
tün gayp ederc>k ı::on becerik- ral{ hazırlanan bir kahve 
sizliğini yapacaktı. sandaliyesinin üzerine ot· 

Ç k urmuş. O sırada hu tarihi 
ün ·ü 1 tanbul 0 gün ya: merasimde hazır bulunma'f 

şadığı manzarayı asla .. asla şerefini kazanan İran )\om· 
unutmadı ,.e unutmayacaktır. şular bagırmışlar : 

Fransız siyasilerini uzun _ l aşasın Rusya impa· 
emeklerle ka1andıkları muzaf- ratoru? .• 
frriyet ve mazhariyeti bir Allah kimseri akıldan 
( Franşe d'spre ) kuru bir -ca· izandan mahru~ etmeşin .. 
ka ile sondurmr.erecckti: ? 

( Bitmerli ) • 
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Adviyenin geçen sefer ba
loda rast geldiği genç, Lu ha
loyada ğelınişti. Bu çocuğa 

'l içi kaynadı, Bir kocası var ki, 
yu:s yuvarlak burnu ve kub
LeJi güLeği ile hiç hoşuma 
gitmiyor. Zaten onunla da 
zenğin <leye cvlenmi~ti. Bu 
için in çok ka ~"tla<lığı çocuk 
Ad\'iyc·yi görünr.e ya1'laştı, 
dini optli. Arkadaşlar vas1ta· 
syla Adviyenin koc=ısına tak
dim edidi. Bir dallS ve bir 
ılms dnha derken Adviyeden 
mat aldi. 

Bc·?,ar.. Babasından halmış 
heş altı dukkAnınm J ara::ıını 
,.·yor. Şişli sokağındaki ) nu
nerolu küçük apartm~nım 
ı\.d\·iyenin geleceği gün, c:u
rcti ınatı.,u~ada ha:m·ladı. va
zoları ~içekle doldurdu. Tanı 
~..ıat üç .. Aşağıda hir otomo-
1ıi1 durdu, bir ka<lın ineli. 
merdivendP ınini mini ayak 
şe:::-leri ve apartmanın zili.. 
oh! 

AdviyP hu ilk ihanetin o 
vakta kadar tadamadığı lezze
tıle. s~~l.. şen, IJilıus bir 
haine döndü .. 

Kadınlar talıaftı r, seadet
lerini ne kadar gizli ve miic
ri:r1 de ol-..a, herkese ~üyle
mclı ve ba~ırmali: i~terler. O 
ciJ •i'ıylemek ilıtiyal'ı ile kıv
l'R11ıyor, fakat kim<' ~üylr-.in. 

Eir hattı gr'~:1 i. artık sah
reclcıncdi: 

- Kızım sen çJ 
voksa ben mi deli olıJ 
\remin ederim ki, ş· 
ğından geçmenı bil6" 

Zavallı şaşkınlığı 
Jeri kadar kolaklarıJJl 
açını~. dinJeyor. 

- Kime ·5oyleyots 
psini hirer bir~r f>S°' 
tan o kadındır. Tafsıl 
de o zaman hatırl~ 
kkcli değil kadın ~es 
kuLma sığmıyor. 

Saat iiç oldu ııııJ 
geliyor. Mes'ut ye 
açılan koHarın arastfl' 

yor. dudaklar hinef 

danın kokulu hava;ı 

rinizi gevşetiyor. .P 
kapatıyur:rnııuz, kır~ 
jurlu laıuba)·ı yakıY 

kadın soyunuyor, sen 

yorRun. Daha anla.ta 
Simdi VP kadar huıııJ 
~ . 
yemediğim için içirtl 

sığınıyor<lu. Artık 

verdim, hepsini 1:>uyle 
Ve Ach iyP geçil' 

·autlaruu. en ;ı.nce 

tına kadar hircr bi 

:'\ihayet ,:,ırrını söyl 
maktan mün·llit bit 
ziyetle geniş bir ııefe9 

- Seni bir şard• 
riın. hir daha şişli~ 
a\·ak alınaz-:an. f 
katı yok: ,.Gitıni)'6 

dr .. .,., 
Zavallı adamın 11\ 

iki tarafına dü:ıtü: 
- Pe.ki rritmem kS 

t' 

İstah'ı7 bir yemek 
kt•mlini sokağa-dar at 

Şi:;;li sokağında karı'. 

vir ettiği sahne , 01 
üniinde canlanmadı 
Bari doğru olsaydı . . flJ. 

Belki bu ri'ıva hak 
bilir huh·aswl; saat 

Ş. ı · · k ... · aittJt gru ış ı so · agına t:> 

İşte 5 mumrulu B ...,,g 
Pancurları kapanw 
Ah~ kim bilir be:i oıı 
sonra şu kapalı psfl 1'ı' 
arkasında neler oJsC~ 
bilir, bahsedilen ta 

başlamıştır bile .. 

Birden sokağ'tn 5 
bir otomobil çıktı, · 

nun önünde durdu ";~ 
bir kadın indi: VııY ~ 
Zavallı adamın 51 

kudan dim dik oldıl· 

- Bizim k•tl ,Jı 
tahkıka ğelmiş ollll ~ 

kenardan kenaıd 'I 
tu ve derin bir nefes~~ 

_Oh, yarabbi ş 

ni görmedi. ·keli 
Derhal bu tebh ~ ~ 

tan uzaklaştı ve ço ğ1' 
karısına, bir dahs • e~ 
ğa vesile veroıeJ1l d, 
sokağın sem tindefl. 
meme~e yemin etU. 
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Trakyada "IKD 4Jf,~ 1 noas FIATLARI Amerikalı 
bir talebe 

,) 

Kıravat fiatlan 

v okybol birinciliği 

piyona maçlarmda da Fener 
çelilerin kazanması kuvvetle 

muhtemeldir 

ffer t8r8füıl 
kara kış NA~D T 11 1' B L 

ı6 l!afW• 991.21 20 Uce4L 8J.... Tnan1 U l .....W !la 650 
Al 1M1ar G,48 20 ~--Çek. DO. !~ Alla. Enıill IWe• 

25 r K nnn O DrUai 37 /J1 J ~ -.- _..,. h 
• • '7~7 !l llaJbt 111. 48.SO ı ZIOll A50 llJM8 IDIEDATI 

il L-1..· • • J_ G u 2ı AYUL St. 29. 20 Dbllr 575 it....... lS.IO 'Mllli lkdılat Bk. 
ır.ıuna11U"ln&ısaen: arı11 20Le,Ram.~7.SO 2orna8eL ua. llllla ...._.. nou.. .. -Ji a 

Trakva Türkleri ~imdi """-i • ı... Bal. 8. 1 P.- U.75 o.mu a. r...ı a. 
J :ı ;-·- Si FlorJa 81. 20 F...... 119. 

&yar soııcılar çok da/• .. 
Amerikada tali taMÜ erbc· lapyorlar, k&rcncıı 75 ~ 5() 

bı yeıann evladına mıinha.sır ye... diyerek batuıyorlar. .4yııı 
değildir. Çah~k1Jn ııe azimkôr cins bir kıravat almd ifİıl& 6'ı 
her ,ocuk fakir euladı w dükkana gidince 120-130-150 
lıat&a vetiın olsa da taJuilW lwui iıtiyorlar. A.CtllHJ Mı illi ya-

; • • • .J: nılıyorum? dilWnda dalaa pMa· bir maıkülata nıtıru.C kaldı· :iO hak h. J60, l Mecilll7e -·- VAPOa DDllBYOL1J 
C E ,,, llıbd ~,. sı....-

lar. Fikir ve vicdan hürriyet- .. ,, ""T--. ıı 'hrk119 lli1U 1uc, 
ve maı,etuıı teımn ew_yqr. lıya satılan hravatlar dalı• mı 

Kol.eç erkek takbe&ı, 6teck11 ıyi? bunun sebebi nedir? CINp 
'1Bi akfamlan gazete mı.ıha- wnnenisı rica e} lenm. Y aluı lı· 
birliği, gar10nluk, kô.tiplık, ravaJ satan dükkan /ardan bu 

1- l Ü • • - .... - .. ı::=-_, ....... - _.... """"' ..... "' n:ri istima eUir· mıyor, yem Nm,ork0491,7S v~..,. MT.IO .&a.0.Y.oto60 a.ts itimat mmı 
turkHnin Türkiv. ede kabu· Pah fr. " 12.Sl .-C:• ..... .. .. oıo 100 • ... 10.TS 

r·· llUaaoL,. 9.M V .... umilDtl...aTI. • .....,.._ Jleelmn 11,15 
lürulen ııe kullanılmasına Berlmm.,, 2.os.so Atma.-.. 17.87 s.w w.n •.-dola Aaoa.17, 

Sotla in-.. 61.,"0 BdnllO L.lt 61,SO 'l'naftJ a llt. Omam 
00,landıktan ıotıra, ıarbi ........... .t.11.SO Motkftııs ... _ JN6 MADEN SlllKETLER 

Tı ky Tı -..1.1.-: A,il!rPonmek Amater. fl... 1.21.TS .._........,.fl.IO a.ı,.~1s,so Ban llll 
ra a Unm:n Ue• .,... Cnnıı &. " 2.Sl.7S Artld Çlmmto 39,10 .. ,.[temettü 

iı;tediler. Mektepl~rde Arabça ISTlltRAZUll Bekırklf çua. 14.50 Kadıklf .. 2.,, 

harflerle tedrisat yerine, yeni .lltlknslda. 90.371 .. , 1t!!~ Tlldp 11 ::_ü;: 2~. lallir ...... l09. 
ı - le d DGJaaa ma. 2rt ..25 ~ 7'"' " Turkçe harf u:r te risat yap- Demir Yola 9-0S ı:::a 190~1915 

1 
DIGIR SIRU:TLEB 

mak arzu&wıu izhar etukr. 902 Ktarüler ~ 11~ ..,. 1 ıa. Ta.._ Su. 43.so .lfiL Wn ıı.. ıı.so 
• • • 799 .. JlllldıD. c1ok. Aaır. IWua. Bllei 7 ,5() 

Ayni zamanda halk mektep· 903 'Saicb-hi l909 J&. ..,_=et 41,25 Mat..Wt &mil 6 
1905 Tedıiati.t.k. lto9 S-ı nr Sın-"- 5.7 Trakla tKeı 13 

kri açarak halka yeni Türk· ıtıı • ı.. · ceııepleri .27.15 reı. ı•.ı...ı so,ao 
çenin öğretilmesini talep eyk· TAllVILAT ~ .. ..._ 

11
: Neptan uo 

direr. Fakat Yunan hükumeti udolu Dtta. Toll.12 .. fD.I.) ~~ &1s Oamllom !~ 
men ediyor. Garbi Trak\•a 
Turklerinin bu haklannı isti
mal etmelarine mani oluyor. 
Hocalar, yüz ellüiklerden 

Ten (.A.B.C.1'1.21 S ,. 11'.GJ -· -

TiCARET BORSASI 

burada bulunanlar taraf, BUGDAY YAPAGI 

taraif +a~ı.;,.·ete 6#1'tiler. Halka !~~. kin• ..... k. P. ..... ' ADbra ldy. • k. P. t. -P. 
J' .,...1 e-~ .......,.. ., ,. Adua ... klr.,. " " P· lı:. P. 

ea yeni Türk~nin iJjrttümeTM· Sun• .. .. • .. .... ıleo llNDIK VE CEVJZ 

eti er~bçe takımmın hu· si için ~lkinatta bulunmağa ~- 1-6 : : .. " .. ~: ~ • ~ u k. k ~ 
eritıd n biri de, oyun- bn-cladılar. bittabi bunlar "-b-. " " • " · " P. ınt 
ltaaıada ~ Sen .. .. .. *' .. 'it. DiılCla ...... ldlelf ... k. ltJE. 

ı"'·- Sabiha Rıfat Yunan hükumetinden cesaret RMoaıuna " " .. • Ekillra .. • .,1340p.._1210 
-&il bu} ac.r taft " ., " • lliriMI ,_..- " • .,HOOp.k.l.l90 

h .... _::- uıunasıdır. Sa· ~ya talimat alarak bu yol.· 8:'St':' " .. .. .. JltrlMI _. .. ,.ıa>p.kUIKı 
--.ıaa, erkeklerle bir- da propaganda yapıyorlar. 0 

.., • " ı.laal " 

Ilı. COırılYe nSl)JI sporlara AVUBturyolılana karşı Yunan hükWMıi garbi Trak· ç.,..., ..,.... ~...ı..ıs, ıo M : • • • • 
eden ilk han ı çikmak içı' n idmanlara ba~ıı Tı k i "• " " J .fi~ · ~ " .. " " " · . ım o · ~ ya 'Jl1rlderinin yeni Ur ~y Mmr .. .. • .._ ...,.. ,, .. .. " .. 
~ Fenerbehçenın bu yacak olan gtlreşcllerimizin öğrenmelerine mü&aade etse i:!!......:: .. .. · • P' AV oaısı 

ba lpOr tarihimizde . hazırlık müsabakaları da re· hoctılann propagandası mü· FellllY• .. : ..,,.. ..,. t:=9 W:- :W- k.~ k.= 
tııı!lba bir inkılap teı· mezana tesadüf edecektir. him bir te&ir yapmıyacak. ~==:- : : : : ;. ~ " " ",. 

ktedir. Sabiha ha- Mart ortasına d~ bat- Halkın ar.ıwıına hükumetin =· : : : : ,. T...- : " • "" 

--

cihdz ızah eyl4melmni rica •r! 
lerim. 1 

f atıhte haraççı mııllilla 
a halle ın~ gCJkm ıaılri( 

Ceıap DOWrı kirası ııerril 
oldıılluna llıı a)nı cın. 
maUar d/Wui.nda daha paW 
labilır. Alal.:adar ar keıf,)6" 
ızah ederlerse dalıa l) anlar.suaı:ı 

Garson ücretleri 
Lokantalrda garson JHINI• 

aJıut iirreti kime at°" miı,teroe. 
m? Bu cilaetı bır tıirlfı aııla,-.. 
nadım. Her hn.ldr lokanta sdi& 
u e nü olması l ~n elır. Faiat 

'Jir kısım ı , '" d ı ganon 
u r ti namı/ ) emek parlllldaA 
'ıa§ka para ali\ rl r. Bu ipe in
izamt kım t nı n e " t>k? beledi· 
}e mı? 

Diger taraftan lokanta ıMip
!.nı M gibı sebepk bıı gaTstlD je. 
ret m a" rica aln orlar? l:nap .,.. 
melerinı ve her üsın bıı meMZ.yi 
anlamasnu, gelecek ceapları dıırc 
ile temin etmenisi rica eylm... 

DaimtMri~ 

~ 

ltal yaya gidecek 
izciler 

Gazetelerde bır haber 6ara. ndlanıpiyon arkadaılan lanma&1 mukarrer olan Fut· mümanaat eımai nlfk elim IRJBtJBAT ~· rr&ALAT 
a o... .. - L-} b' · 'l'k 1 - r- s.a- tiylli .... ..,,. .. • k. Mp.OO Ba1ı1aJ - co. 

-1-waya layık ol- ov ınncı 1 maç an mUDa· bir tesir bırakıyor. Kut)'lllli • .. ıu.,OI ıı,.u i::" " zcı mekMplı gen l•rin ilk ba.\ana 
r \l IÖlteren bir aufuıu sebetile futbolcular da sahaya Ekalliyetl.er her memleket- AftON ,.... :: ..;.ı ita ) aya seyalaata gıder.e~ 
fın~ektedir. çıkacağından, remezan aymm te din ve IUan luuuıuıula &U- ~ .u .,_ ~ ; •: = 111 : Mis Ka?le balı.edüıl or. Benıın oglwrı dA 
bır d mühim maçların- mütekasif bir spor faaliyetile be&tirrk bu hak eveülen " Tınü • = 18 811 -- taksı ~of fJrlüğü yaparak hem mektefM! i:ıcidır. ltalya,a gi,ltMle 

kuvvem k;~rnııı ~ı1~enin geçmesi çok muhtemeldir. beri tJeTÜmif, hiç bir 8weU,, ~ .. .. • • UliACAT ... boğcumı temin. ediyor. Şimdi timdiden Mves ediyor. Yol lıarr~ 
ilttaı G rakibı olan Vf!fadan Su.le man B. Cuma gtlnli :Lr~z l tır B aıin Bol " • " " ;::!r ": C:-Y: • lw talebe ek bfJylece haraket 'ı"ı ii'in ııimd'd n her gUn Aeıı-

. al~tasaray ara- yapılacak büyük mukavemet kotuıun """ 0 unmamıı · " e-- Aalaın • • • " eliyor. " ... 
• Anıerıkan kulub.. dan dun hahaetmittik. Stlleyman B. lıtan.bul Rumları bu hakları· Yazıcı böce' 51 ile Haıta Neuyorktaki Kolum· luıne aynca b r miluar para .,,.. 

"'-•ada, finale kalan ka~ bu kotunun en milhim limaaıdır. 111 aerbesıçe istimal ettikleri o.. bia kol«i tali.batından bir rneldı/imi, bunu sakla~ acal&ıtl 
eyboı ... ı. ki ı:a-:a..._ Tı )IA1fl, ~ +..dlljq~ Xiiı:""*' möcadela ku hof bir namla tiyatl'olar- soyliyor. Acaba b · ı mMf9I 

~ ~--r a~rlY· ne mdmanaal ot. T. C. da "1'.or km,. •ani - .. lffllllıi. lilll!Mı.ır- wıtlı«:elıW mı.:" Yo.bca Wr 
ke . ınıı onlardan mu·. :t' ..., • • .. ...._.__.. __ ,__._ ....... , ....._, 

Ptır • Gal ta - hılkameti ile Yunonilıarı ara- -- _... ---.- ~ o"'1M mektep masrafını kını mı? 

bolnıu lardıa C:aray~ . mag. Cinayetler mula miUakereler t:arf01& ..........,... , ,.. ....... ı..n. ~ "'!:'!!::,.!:'k; p,kanyor. Daha ıaribi 1141• KadıUv~ mo8 ctıtltM-
u nı-..,... . nun ıçındır n....a- ıcamr .._ mu1limi eHYlln bu ara/,ardQ, bu .,-. ~..,.. ... • , ' m1ıılııle laJe )••emc1• ı.tb1uak KOAMUta Laerence darul- ıiruk wüt ~ 

-y ... verec"'ih ı· ..--110 .,.,,.. --e· ..a-- _..1_ f·-:- alebe . J_ ıı· 
edılnıek . ~ne ıce \uü efendiyi alir nrette yarahyaa nin halli icap etmektedir. , • .,.... v.... lsk hlı&Aımı• bılar ~.ucu "''unu t sınUe"n uıu HaJıJu. 

t&aara tedır. Mamafi, a aı kö,4eıı Mehmet otlu Mubiı- leri kdmikn ..... ç.._....... lmalkledlr. Bu ataçlua am olan Katbmne Kaule gaete mu· Her htUde kfri/ı edi/4mler.,. 
ceyi (ın, Turnuvadaki tın Adliyeye verilmiıtir. Istanbul gazete .. ....._ ı Dlı9 " Ymeı böceli tabir ~-= weuili;i yaparak devaın eyle- oM/edir. 

ede edebilmesi içın' Japutanm bu~uk Haıellu kU· yeni Türk~ harf/ele neır- ......._ .~• ır11 DMI hlıfere ile. m1t...W• .._... ,1;"'" .. ·"' "akülü-
~ına yttnden Huam öldiittn aynı köyden ediliyor. Y.unan h,ijkUmeti t.ıa.ı Aat ·-·&: 1 11atdla Dil bttiat Veklleti ~lafll'l!lıthr· ';5• "''?"'°Y" ~J ue J' 
• ı lazım gelmek· Ali otlu Mehmet Adliyeye Yerilmi.. euiji mıbnanao#a deoaa eder· Al•I ... • ftal f .._.. ...._ la _. büaıduı itibaren mu~ ain.ckkı bütun masanfını 

tir. TıWc· ..._ cW.ıe bl11e-k ~ bir la7ıbai plcardıkıarı bafka bankada 
BaJdM+e 1-il ır.- .._, • 6ilU1ıt prbl Tra/qa ...... ,-. -..... • .,.... ._.,. .......... wbııı bir t ( huabı aç1lllflU' 

cebren kaçtrlll AJqebrin 1.lyalar leri artık l&tanbul gaetel.erini I'_.... .... takdim eıiiJmietir. ~ ~ 
köyttndeıı Abclül otJ.a Mua ve •· oku.y~. JJ6yl. ~, ......., 1JJıt11 r .... ~ "'~ a,:_ 
kldatlın Adli}• • verilmieJenlirı - lilde 'l'ılrkP'f4 w ,...,.,... y.- ._,. .., Londrada siı ~~ wayoalı ~ "'U ~~a e 

Menif'onua Balak. kötddeB -----1--L u:ı. . bile 29 A.A] ı,e,-,,,,,. ıp 'I m 
Abdullah• öldurea t.mail otlu Atım 111 UIHllmUl\ te~~ Londra. l yürüyerek bunlan müı · · 
ve arbdaılan AdUJeye vmiJmitlerdir. 'lrlll11UdıÜ"... DeakU m bir takım deniı 0 • rine tevzi ediyor. 

Kmp 'Bolllalı ömer ııAfu Ah·' Felemenk .efid M. Veldam 4ltm l8lanaa •bebi1et vermitür. ika .. Bu w':!'t~iı Ka· 
met Çulun caddelinde earhotlulda lık~ Tilrk prı9et' aktlil ~,.. r'"'lfir. ,.,.. merak a•••u Wt F._k uUin ark diğer 
kahveci ömeriD camı.mı brdı~a mahfelinde dan.s dersleri wril- JemW ~ hüıied taym .W... iki talibe dahi ayni kaaanç 
yakalanarak mahkeme e verilmiftir· • ba,lanmıjtı. Bocalar l!IİI bit ftfJ'l"I ile Neı. naaıf9da. yolunu tı.ımı~. Bunlar 

lmıetpqa . --~·•le.inde ·;;: :szada propagandaya blJI' Tokyo ae&riloil Cevat bey, bu iti ~UDUl blDdırah ıilebia ve bir bir misaldir. He! 1merikan 
Sıhhiye 

1 
m:.yı~ aab!ı tıen ladıla Danam _,,.14..; &e'° ih kpmki elı:ıipreele AaJwaya piıe- earıuç gemili ile k'1çUk. bır gemi- kol.Bç oe dar:;, unun~ 

Aaun olu • •ır •1 ıt r. P·~· '.I cektk mumaileylt Ankanda lıılktl- . .. __ ..1omeleri ıüre dır B vıblace ku 'be talı&il 
-lr· .. JmaktaD mütevellit teeaaörle yn.r>Ai'llm'll.I ·"'v'-·""r'-- Ber . ~ ~~ .w •• IUD ·- l&)'.&D • u ~ ·"lan . ..._...:_. wr.w• ..,..--e-- .. u KIJV ""'' wetle a-. ~ .,aıatnaarr•• . lfttU1'tlı ıu ııe mtJ&lt!uun.nı 
intihara te ebbü ~L~-~.~ nevi --:191'. w yenilip mani alacak Ye ODÜID,....w ., ... l•· gemileriD clm1eli • çok ciddi IQ 1-"'--
tamneye na lecli erek ıauu -Yiye olmaİ;'·-:!: lal' ..;..1 ktiı rette buara uıı-ueur. ~•yor. 
almm ttır· u ... ,or, • ponyaya & ... ece 

. . em· A-' Arkumdan prabı daylMlıJar. Bir adamealdı• bUtUD kork.uau dıı 
yokladı, ancak ondan IODl1I mem· de böylesmı ~ipim. 1~ kMeh daha kınıdılı huDduı ileri li ordu. erede ise 

Oda ·ralan 
Ewlce f5iılide bır ewn 1* .

ıında ıkamt't dıv dum. Bu .
daltı mobil') a fa.• a denilaıta. 
Ancak ben it r a~ 8 üra ltira cıto 
ıiyordwn. B41ka h r maltaUe 
nakl.drMk ısledun, f'ang"""'4 6ir 
mobil\ alı lir o 1 ıçın her a.y 15 

ra tstedıl r. Be~ ogltııııda bit °"4ı 
aradım bin d ıfa 18·20 lira ;,,,.. 
dik. 20 lmı, 15 /ıra iına biT cıM 

n ~· faıl.ad r r.saıen he ay 
60 lira ma41 nlmm. Bun• a 
'u-a!rm kira\ a V6inre nasıl idare 
eMbilirim. kiraların nıdlıl lııir 
miktarda olnuı ten ın edilıuli. 

&yoglu ~n.kl GC'CUWltıl• 
mu.kım E el 

,.. - ;) 

ilk izler nun ve mliaterib muaya oturdu. ha adam, y~ ••llDda Wil bo . llftP ola ki, P Y 

D l 
Gelen Aanon da ıöyle bir defa bir imperator! malim desiL M~m 111 bir köpden, bır sokak batından, ölle }eme&i bitti. Beppo. Wr 

a~lar kı ... a ı, süzdükten soura içine daha HermöndiyOI IUki ........ ,.... ıebber UIMticlea ~bir acLım çıkacak ve ODU kuquo• ~Ü~ e,.elkiue taı ıkartacak bir 
• 

1 
• bUyttk bir emni~ et geldi ve gibi, Micbeli iUlllt1 Ye Jokw11 uclar mlıot olinottu. la yere seıecek r.aımediyordu. 1ttiha marifeti daha Uldi. • ..... ı... . . gelen tabak dolusu yemeklerde apında fıant11ıoa: Bu dalla laeril IÖIÖll~ dön- Beppo ile ?,licbel aruında tal, Beppo~ u adım akılb ilticv..,. 

ŞQ 1, ıpne geliyor mu? 1 -B nım m samda otur • mılcıdeleye baflıdı Ama ne yiy· Çok, ook iyi, dedi. meyea, kmcliae mıhem bir aa• tuniml bir doetluk t.fladı. Çlio· tan geçirdi. Hermondıvo& diali· 
dakıkadan itib.ren ha· sın.. . ordu. ı; ~ butUD bildi· 111111 " fuilet uhibi bir adamdı, k1l Micbel pno olmakla beraber, yor, fakat çok te~ ıovlemiyaa. 

Hermondiyos şö~ le hır dur• Micbel ıordu : li de :::: ibafetti. am~yi atneUDee;böJle imuıu baı poeu, adaleaınm kuveti ye- ihayet: 
Dostumuz fran ı b ı mı? Şantal yarı ingi}iace, >•n iı· kadar içerdi. Netekim ıııdı. Ad· rinde bır delikanlı idi. Hermon· d ki Pat~ dedih. ~ bu~-~ 

d w•m H b' ek k ı· dah' L- • sor u arıaı~an ır teY Ç&IUllU. 
- er e ye ec . ·: . - ayır, ır t e ıme ı ... panyolc:a isticvaba .. flach. Her· amcap11 bir keun yatırdılar. diyoe ona bir hami gibi telakkı Biı evell Raiuayı ıörelim. 
-Canım her kes gıbı llalon ... - O halde ıerbestce konup mondiyoe daima assı dola olma· Onun \u içki iptillaı bq~a etti. Dallı adam bu R•u•w 

bilını. kla beraber urila •e •ecia ceYap- bir ook dertler de açmamıı deRil· Yolda ıttpheli bir ~ gor- ilk ıık bahwtiyoıdu. ŞaDlal ..-
-Olmaz, olmaz. ben berk~n - Elbet. lar veriyordu. di. Bir samanlar hayvan laınıab· dtl,hem• Micbel genit putlarının da: 

rip ç kblı yerde yemek yıye· - Herifm içi rahat delil Micbel day.-madı: tma oılunıt bir çeteye, bilmeye- artuı~ uklaııırdı. Ara ııra Mae. - Kim bu Raiua? 
'bi görlJntlvor.Ama iftihasına da - Şuıtal, bu zat bir inauı rek yardım etmİftİ, polis mttd\1· bel rehberin omUIUDa vurank: - Eler bu kadın .. ,...... 

illa bırden bire: Obalde hu usi bir oda aç· d ecek yok' delil, bir delidleta; De Yenen rU de bakıkab anlayarak keıMIİIİ• -Yap be Reppo' her .. yi eöyleı. 
dedi kamım aç ba· tıra un, orada hem hep birlikte Hermondiyos onüne ne ka· l>Aött1yor. ai eerbeet bınkmıftı. Bwıaa _. Dedili 1amaa, adamcalt• bil· kadın mı? 

ın k ıh8an tm ı rız, b m de onu ruz. dar dolu tabak gel , bir hamled E, ne ya.-.., ....... rine ötekiler HennolMli,_. digı yegin raaııs 11 rle: - Evet, ıhtiyar Mı k.Mm. 
te. E.et, net patron, böyle bepsıni de h619ltı~ordu. Hatta ke- soma bi9e _..... edeellı. ıttpbe ettiler. _ Çok., çok yı, derdi. Bile faidelİ dok..,-4 

• daha iyi.. ınikleri bile aglam di J rinin dı da 8eppe H .. •diJOI '-· " Herif kendini polil .U4'1· Miçh 1 d 
1 

• - RıiaNn•n Wlmedili 111 
•d ınd n havi ı · Garsona emir verildi ve ~u- ~r~.ı~da kl\tQr kutur kUtttrdetti - Adam 8eppO de7eltm, da· rtıne uttı." deye i~da bulun· Şan~ . ~ meamaa u. yoktur. Benim ioiD iti,& MJ 

d ttner , sual oda hazırlandı. Şantal, mıc' ıtıdıhyordu. ha iyi. hem k-. hem lıolayl dular. lolerindm bir ikili Her- ~· tehlikedir ama, y- ı.. .ml 
1 tazi b ı ve Hermodı~ oe mbtaaın etra· Michel ~1ran havran Her• ihayet Jeppo l'Dİf bir ae- mGDclİJOlll göı'llM* .. Olu ~n :-He.rif' zeki, 0 frulı-oe, ben. onun yanıaa ıöt\1NOelim- Çbka 

fına g tiler. mondivoeun ı tihasınt 1eyredı~o~ fea aldı. bili ......., . •wlı• o1lmı, ılk de uagıliace we ya ~yol~ bu k.m. blDla &lbtlme ._. 

1 n
8 

, H noandl\ 08, bençereden sa· du. Nıhıt\et takdir rane: Bu nefet ahttndan bedin kurpD MUll paymdır." dele konu~ oDıa dedıil pbi, 9ok. Yerealerle mb• ........ • 
1 

P · ıola baktı, masamın altını - Vay cmına, dedi, mrlim· adam akıllı doyduiu uılapyordu. tehditte &1UDJ11u•lardı. Zavallı çok ıyı uılqacatıs-- ..,_.. 
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"Henri Bataille,, , "'ran!'auıu en ıı a'ruf 
tiyatro muharrirleı·iııden biri ve helki de .. 
birincisidir. 

Bu ınuhaı·rır , } azınış od ığu eserleri
nin hemen hepsinde içtimai facıbaları tas
vir eder. Bil assa a~k karşıt:;ıııda hassas 
kalplerin biitüıı he) ecanlar, iztırap ve fe-
4a ~arlıkları bu kudretı- ale nin saye inde 
bütün huznu ve biitüıı fecaatı ile nıe) dana 
konmuştur. 

" cnri Bataille"in her e eri bir şahe· 
seı · hassas·yettir. Fakat hunların. arasında 
·r tanesi arzettiği hu~usiyet itibarile diğer

le,rinden farklı \ e batta nıümtaz bir ınevki 
a1ar. 
/ u, ( çılğın bo ~ire) ırlir. Tiyatro 11iyesi 

/o arak yazılan, ko nedi Fran ezde yüzlerce 
efa teım.si e ·1 n <_:ılğuı hakire !yesil e

ki ince · n ız ha a~iyet ve aş tedakar
lığn~ı Fransızlar br ün aleme de ta ntnıak 
istemişler, bu ese in flıniııi yapınışlardır. 
, En me~lıur 'azıı salı.nelerden .ıuiz orat 

/ Çılğin Bakireyi he:az perde~e tatbi etıni 
ye Para ont şirketi de u iş içüıı mühinı 
eruıaye ~azetmiştir. Temsile en artistler

de: Anğeılo, Pierre ı~r~ ney, Emmy Lynıı, 
Suzy vernıoıı "b" ınaruf.artistlerdir. 

Tiyatı~ sahn sine e olduğu gibi leyaz 
perde ünerinde de hü) ilk ı uvaffakiyetler 
azaıunışı o aıı hu ıne~hur eserin ınevzuunu 

)«Zıyoruız:· 

.' "JOiane,, genç, ülyaperest, çok 
/ a sas bir kız ı ·. ~ k. nı iiştak ı a] bi 

' "Armory,,nı ka ·~1~ 'a daha ı.{ddetl 
çarpıyor. " ıı.. y "' avukattır. (, da 
genç k3.Z gibi hassa , na ıkah, f"azi eli 
hi er'ke rti. 

z ra 
I 

ıl 
, 

1,l)\' ,i.ıti !~iııııııı .~O. I'>:..> 
• 

1li ha. sa kazaııınış olduğu hiiyilk 
şöhret "Diane,, nin ona karşı hisetdiği 
aşkı körüklemiştir. Avukat da geç kızı 
sevmektedir. 

ek ala .. !\fa enıki öyle, evlensinler 
diyeceksiniz ... 

Doğru ama rmory) evlidir veke
ndisiııe, yuvasına çok sadık bir zevcesi 
vardır: Fanny.Diane, avukati evli oldu· 
ğunu ildiği halde seviyor. Aşkı her 
türlfi nıanile ·e karşı fedakarlık yapı· 
cak kadar kuvvetlidir. 

Arnıory ve Diane gizli bir aşk hay
atı yaşaıııağa taşliayorlar . l)iinyada 
hiç bir şey ilanihaye gizli kalmayacağı 
· çin hu münasehetde meydaııa çıkıyor. 

ocasının vaziyetini haber alan Fa
ııny evvela ısyaıı ediyor.. Sonra mu· 
tevekkil hir intizarı her türlü rezalete 
tercih ediyor. 

Arıniry hen1 karısını, 1ıen1 de Di.ane 
a)'lli nzuhabbet/,e sevmektedir. Diane eb
eveyni uenç kızı, bu hatasından dolayı 
bil" nıanastıra ~agatacaklar. Fakat buna 
111uva:ffak ola1nz ·orUir. Cünkü Di<ıne, 
serdiği avukatla 'beraber Fransadan ingil
tereye, .Londraya kaçnıışlır. 

, ~Fakat, Pariste kalnuş olan zevce ko
,·tısını bütün iha.netine ra#,11ı,e11 .tı;r>l'l11PktP· 

dir. Bu esnada Diane kardeşi Arnıor • 

- - - ~----

dan intil;a111 alnıak onu öldiirnıek, için 
Londrava 13·idi_yor. Bunu haber alan Fa
nny derhal koras1111 ınudafaa i~in l.J011d
ra;'a lrosuyor. Sevğilileri otel de bulu .. 
yor. Fanny nekadaı· yiiksek bir kalbe sa
hip isel)ianeda o nispette hassastır.ikisinin 
de nıuştereken sevdikleri adan1111 hayat1ııı 

tehlikede olduğunu anlar ankunaz el ele 
veriyorlar. Ar1nory ),.l •• Aşklar11u nıiida-
f aa edec,ekler ... 

Diane kardeşi Gaston, elinde rövelver, 
kapışı kırarak Odaya hucfiın ediyor. 

lki kadın Gastonu bu cina)'eti i§le· 
işlenıekten m,en edi)'Orlar. 

•• 
Olü111 tehlikesi art1 k kalnH)'Or. .Fakat 

şimdi bu i,ki tarafh aşk ron1a11ının neti· 
cesi ne ola.cak. Ha)'atta, hassasiyet 'ı'e alf.. 
cenaplık itibarı ile nadir tesadfi:f' edilen bu 
vaziyetin üç ba-§h bir saadet lırılinde de
vanıı acaba kabil nıi d-eğil. 

Aı·morynin yük ek kalpli zevcesiFanuy 
belki hu fedakarlığı da yapacaktır. Fakat 
Diane, tecrübesiz kız aşkının kuv\1eti karşı· 
sında hadısatı eyi tahlil edemeyerek za'fa 
düşüyor ve: 

- Y aı-ahb · bana Ye .. onlara ıııerhamet et! •• 
Di~·erek sönüyor \e (Henr· Bataille) iD 

eseri lıitam uluyor. 
Bu eser dahıa piyes halinde temsil edildiği zaman umum 

matbuatın ve münekkitleriıı müşterek taktirlerine mazhar 
olmuştu. Y alııız (Albert Legr nt) isminde bir münekkit şu 
mütalaayı dermeyan etmiştir: 

[Mevzu gUzel .. Yazllış vetahlil kudreti fevkalade. Yalnız 
bu vak'anın iiç l!fah~manı,fedakarlıklarını daha ileriye götU .. 
rerek aşka bir kurban vcrdirmese idiler daha ulvi hareket 
etmi olurlardı .. ] 

a! fl\1arıııarada işle- Balıri ı-ekahet 
• 

Düııgelen 
seyalılar yeıı gemı durmuY 

.-ahiplerine 
Dün şehrin1ize600 Boğazların miınteha nokta· 

ı ayılan ka" ak • ÇanakJ.:alt .. 
ecnehi . ~evah l!·cldi 

.1 <:;i # aıa ııH.la ( 'farrıı:ıra lıa\z ,..m-

Düu (Adriyatik) vaporayle 
şehrimize 600 Amerikalı e
yah gelmiştir. Seyahları ge
tiren vapur, 1400 ton cesam
etinde b'ansatlantikJerdendir. 
Vapur Dolmab hçe açıkla
rında demirlemiş ve seyahlar 
Şirketihayriye vapurivle top
hane rıhbmma çıkarak Ista· 
nbul tarafında. camileri ve 
müzeleri gezmişlerdir. Bu 
gün aynı vapurla Beyrut agi
deceklerdir. 

dn ) j~l< ven 23 ufi tonilato

hık ( 2=5 dahil ) ve dalıa aşa· 
ğı ~emiler<lerı tonil.ıto reqnıi 

alınmayıp kanunu oni 'e 
temmuz iptidnbrında 1 irer 

buçuk lira mtıkabiJindı· l'ne· 

<le iki defa mııcr><ldet patenta 
~erilın,. i, ~ayet hoğa1lardan 

harice çikarlarsı Bu~az ha· 

rici seferler için evvelki gibi 
c:afi tonilato haşma sarı maJ1·lm~ 

. Oda kongraları 
ır vaporda 10 gi.izel • J.::tanhul ticaret müdüriveti 

,.e,•yorlita bir ingiliz vapuru, Bİ e ragaıefl' 
rakabet dolayıı:ıile yola çıkıyor. 

Güzeller akın o.kın Amerika alrine • f!Cm.de kendi aralar nda iı tİ·I {,üz('l kızlar ıra ile oldan iti· tarafından umumi odalar ko· 
gıdı)Or. Avrupadan _gUzeller alıp gi- dai bir mw nl aka 'apını l rdır. '.\lıı· haren: ·Ga"ino dt- Paris· artistlerin· 
ıleu. Presiden Harôing• rnpunın lal ·. . dı>n. ·hm• ~larC",a, }•pan~a, ~ariıı., ngra ıyla, ınmtal\a, oda ikti-

mukabilinde riisumi sıhlıryı""' ı 
alınarağı 10 kanunnc:ani 929 

tarih ve 1(8.) sayılı Re~mi 

gnzetede neşrohınmu~tur' 
lrıgiltere ile Amerika ara· ı ile Havana arasırıd0 

wıdaki bahr'i. ml:.abet lıarp !erini son derecede 

grmilcrine miin!t('sır değildir. 1 eyledikten başka 

Ticareti bahriyede dahi bu 1 çok indirmişlerdir. 
lıu güzellerden on tanesi lıuluun)or. bakada on gu l n ı ınden I t'lıı lı ılter ' \ ı)nn~ hana, Lelııstım, sadi kongral<ırınm kaç senede 
Bunlar vapur su varisinin ihram• Uz tan g ızeli birin iliY.i kıwmmı,.tır. Ruq) a, Berlin 'c Londrtı gllzelleri .. 

bir aktedileceği lktısat vekii-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l leti hrafından sorulınu~u~ 

Zayi Yeni cami hagçe~İ •işlerini yoluna koyamadılar. Bu hu u ta vekaletten ge-
y eni Cami önündeki Yeni cami meydanında bağçe len cevapta Ôdalar umumi 

Nufus tezkeremi kayat· meyd bağçe yapıldı ve yapılsın, eyi. Fakat orada iş kongra ınm iki senede hir. 
tim. Yenisini çıkaraçag" ıından etrafına p rmakhk bile geçi- yapan ve geçinen insanlarda 

km d E l b d 1 kd I b . h ld ı mıntaka kongra~ıyla odalar e isin"n hü fi yo tur. ril i. ve a u mey anı a ıtop u ır a e a ış veriş ya· 
Halıcı oğlu lisesinin ~zlerce i~an ve aile sahıpl,e-,pacaklan bir mahal, hiç olm· kongra_mın her ene aktedil· 

9 ıncı sınıfından n al~ş venş ederler, geçı~~r: azsa bund~n .sonra gösterilsin me~i bildirilmiştir. Vekaletin 
Mubah&t oğlu lerdı. Bunlardan her bınsıl knrilerımızden ve seyar hu emri lıilunıuıu odalara 
~ bir tarafa dağıldı ve hala esnafdan Ali bildirilmi;tır. 

Londrada sis 
J -0ndrll, 29 [ l\.A J 

DUnkli sis bir takııJ.ı d niz lılı· 

ıalarına sebc biyet 'rrmişı ir. Bu mr~ 

yaada mrrak uamıı da 'bir Felemenl. 

gemisi ben Uz hUvifl i tayin edilme· 
miş bir YBJ)\lru ile Nfeion namında· 

ki Yunan bandıralı şilelıiu ve bir 

Barnıç geaıi"i ile kıtıçilk bir gemi· 

nin ınU• emelcri ri'&.re yıuıdn. Bu 

gecuileri.l cumle i uz. çok ciddi u 

ret~ kwara ugrsmıttrtr. 

iki millet arasında feı•kalndc lngilizler Amerik"71 

rakabPt ı ardır. lngilizh:r !arına ) olcu kapt 
.Mıittehidei Amerikanı~ı Knlıa için en sisli /ıatJa/a 
<ıdası ·la ticarrti bahriye ini 1 vapur/arım 7pı yor/\I 
• J • · · h · b J b ı · 1-0.Jı/rl mı ıa ıçın mut l§ 11· n ,a e e dırıvorlar. Arnefl1' 

. . l a· . . . ıeıi~ gzrmt§ P.T ır. i sahillerinde Jngılız 
(' d a·v. r ·z· ıerı' " .. unar ,, VP. wır Jllgı ız: 1:,l-z bu rakabetten J' 

ıapur kumµı.ırn alan .'\"eti ork kızmışlardır. 

--- -· _ _.,~----
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i Çalı kuşu V. S. muharriri ! 
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Eğlenceli sa\rfalar, Muharriri : Abostos Böceii 
105 RESiM VE fABLO 

HİKAYE, 30 lVIEKALE., 3 ŞİİR 
v. 8• _v. s. :3 RENl(lJ TABLO: RESAMI ALI SAMI 

ILA VESI; GÜMÜŞ KANATLAR, ELBISE KAI.ılBI 

l 

ı Malıliılatı \Takfiye nıii..I ~~~aJiahıner ı~tanbul merkezinden: 

d • • • • d 1 Hılahahmer cemiyetine it olup müzayedesi cve1ce ilin 
urıyetın eıı: 0~.unan emlakin fiatı .hadd~ 1ayıkında görülmediğinden 11 

Kıymetimuhammenesi Harita Nu. Miktarı zıraı gun müddetle temdıd edılerck 7 Şubat perşenbe günü 
Lira tekrar rnüzayedeve devam olunacağı ilan olunur. 

a201 2 455 T · ı 
9720 3 648 emız ... ik hastalığa kar~ı en miiessir silahtır. 
9090 4 606 Bilh~~s~ hütü!l mikroP.ların teJakı mahalli olan '\e 
7326 5 407 ordaıı hutun uzvıyete dahıl olar..ıJ\ korkunç lınstahklarm 
597C> 6 332 t~vlidinc h~is ~la_a ağızıu hıfzı •· .ha ı ı.ı pek qok itina 
6270 7 418 lazımdır. Dı§lerınızlc ağzınızı muhafaza için yalnız her 
6540 8 436 h~n.gi bi~ ?iş mac?nu il~ bi~ diş fırça · kullanmalr. 
~~~ 1~ 575 kafi değildı;. Be.Ikı suretı kat'iye ve mutlakada temiz 

11 
354 olduğu temın edılemeyen her hanö-i diş fırçalanndan 

5340 267 tevekki etmek lazımdır. 0 

7212 l~ 1181 Biox diş i'ırçası iı;e hiolojik \-t fen nol.:tai nnarından en 
7185 13 479 . f ld "b" k il 

Beyoğluııda Bedrettin malıallesinde Şişane karakolu B~, o~lu !e~111.zh. ı~çal 0 
.. ukğu gı 

1
1 1 ar.ınbı~t uzu1! 

1
H· da:, anıklı olma 

h 1 d.. d . . d dd . A • e .-,ı ı ı arı e mu emme ve se11 ır temız eme tem"ın ede ... 1er e e ıJ e aıresı kar§usun a tram\ay ca e<:ıııde lıaladıı kıymet i . . . .. .. .. .. :& · 
muhammen~ harita numara1arile miktar ve zı raları yazılan on iki . • Bıox <lış macuı:u da ~utım dunyada okzı1cn sayesınde 
(Jarça arsa 20 ikinci kanun 929 tarihinden itibaren yirmi sekiz gun ı~tıhzar olunan ) eganc .. d~.ş . macunu olnıak la ağzın en ınü
miıddetle ve knpalı zarf usulile müzayedeye lrnnulmu:ı;tur . Talip kemruel muzadı taaffumıdur. 
ola?lar baladaki kıymeti muhamnıiııeleriniıı ylizde yedi buçuğu nis· e 

r l pelmde pey akçesi \'eya banka kefaletnam<'sile teklif mektuplarını Defterdarlık ilanları Za z- mu·. nak S S (DAVETELR'1 yevmi ihale olan 20 şubat 929 çarşauba glınlı saat on dürte kad:ır lt -~ a a 1 1::.J Istanbul evkaf müduriyeii hinasıııda muteşekkil idare encümenine 
ornıan kt h. k l .., d . K d b. ı·~· k te\·di eylemeleri ilın olunur. SATILIK K()ŞK 'E D.AG l\lAHALLI 

J 
Afek.tebintiıi me e l re tor ugun an. a Hl ır 1o1 ıraat Usklıdarda Hace 1-.ıc:na hatun m halle inin Ku7{51lOCUk cadde~wıic atik 2) 

h konnıuıtur~ ı~~~akyliı~ncrza~ ~·e.levazımı kApalı :t.arf .u~ulile mün~· salonu Mahlôlatı vakfiye müdüriyetinden redit 86-86 No. etrafı dıvarla muhat \ 'C uç nıac;ura tatlı SU\ J :nulıte\1 i>at 
'ye ,&tbı.u. laat on dört~ ke"im0ı f:ıhadle olan ~3 ~ubat .tl~d ne mUsadıf Kadın hirliği kıraat salonu l:lO mahallilc 7 o<la, 2 salon "ie bahçe .i rııound?. hınnci 1 ırtt:ı 2 od. Ül" 1 araba· 

e ııraiye konıis,on uçu ta ete~ ll:rlık bınası dahim e mUessesatı Kinun ııani çarşamba gilnünden iti- Bidayeti ilan 29·1·929 hafta 1 nihayeti ilin 27·2·929 çarşanba lık \C fe,kınde 7 oda \e mfü::temiLlitı saire!: kö~k ht>rld i J ıı en ·. cnln.ek. 
· una gelmelerı. haren ikiden heıı buçııa kadar umum Kııru l ll :t § ~arti e ve kapalı zarf usulile satılıktır Talipler 1~50 lir ı lf'nııneı roııiı bml:ı.rı le utdu··n .. k ---- - hanımlara olmak üzre ktişat edilmi~tir 321000 Be kl·e 1 CU ol d ··h k . d -- yoğlu tifhıne karakolu kar,ısında 1 harita numroln te ııname erini 19 ~ubat 1929 tarihine kadar ı~tanbul dcfterdarlıgında 

~ or u nıu ayaat omısyonun a~ I\.onferans ve Konser 267 arşın ananın tamamı mliteıekkil komis~on;ı, \Crecek1erdir. 

J) ltıc. ktt'atı i . .., 
00 0 

. . . . . ,.._ - ·ı Bu peraenbe aktamı wı.t yirmi 25000 Çenberli tq vezir hanı a1t kaun<la 42 N odanın 3de l S atılık hamanı:Şehzade başındn Molla lıı lw•\ malıallec:inde 7. 9 No Ayşf, 
. Piriııç k al çın ~ kilo saman ve Eskıi.tehır ıçm l ı ıOO kı o birde ocakta Hilnıi Zira Be\·efendi hissesi kaduı hamamı tarıhi i :indan tilxıren 21 f!un ın ıdJetle miı7.a"r ı:f,. 6 

ll~e \'e teııu ap 1 zar~ usulile mtibayaa edilecr~den taliplerin k.apal~ tarafından geçım Jlafta 'verilen 14334 y t>di!culede Hüseyin aga mahallesinde mlltyap Sokağında •Onulmuşlur. Talip olanlı.rın l taubul villh Mı itl re he) etine m\iracaat!uı 
b 1'teyerıle~ tçel~rile 4 ?·929 tarihli pazartesi. gtinli saıı.t 14 te ~erait1 (Beteri Ruhun tarakkic:i) mevzulu 1 
~ •kiıehir k cr~n komısyona muracaatları konferall!ına devam edil~ektir. Bili 2 5 arşın 'e 3.5 numrolu arsanın 3 de 1 hisc:esi ( J 

Pe il.at l• ıtatı tçın 250 ton meşe odunu 4-2·92Zıtarihli pıı.1.artesi giinU ahara ( Miıel Korsakof) in eserler· 300000 Beyoğhındı katip Mustafa çelebi mahallesinde Bliyh), Enıvali metruke ilanları 
{.'litnıeıt i~~ ml11:8".aa edileceğinden §artnameyi g&rmek üzere bergün çalınacaktır. Herkes gelebilir. parmak kapı cadde~inde 3 No kagir hanenin nısıf hissesi 

a 1telıir ve D eyen erın yevmi mezkürda komis} oııa .mnracaatları. 

929 
~ 80000 Galatada Cami cedit mahallesinde Kur unlu han 'ust katında , _________ ,. _____ _. ..... _________ ,_ 

~İnde tali anca kıtaatına ait :JOOO kilo kUp ye ıbz şekerine 12-1-929 yo aması 5 numrolu odanın tamamı .. Semti mahallesi ... okn~ı l\o. Ne' ı !carı muhammeni icarı sahıb 

1 g Cihetle 2.~.;n2~ur ~t~edi~inden yeniden ale~ sur.t>tle münakasaya vaı Beşilttaı askerlik 'u.besinden: B · d . h Lira Lira 
lbi ~ek llzere h tarihıncie ilıaksi icra kılın~ağınJ,n taliplerin ~artna Şube mmtakaaında mukim ve mukay· ı ayetı ilan 23·1·929 hafta nihayeti ilan 20·2·929 ç:ırşam • Bevo~lu Fetikııy Eileııkçi 20-44 Kagir hane sıo Senı;\İ 
1' eılttlfda komiler g n 'e pc ~ rmek iste\mlerirı tteıninat :ıkçelerile )'et mütekait ve ihlh•at ~abitan, ihti· kuruş Ye~ilkö~ Sevketıye I tanbul 66 il ne ~ ~ } ri 
~ •kiıchir ~e D yona mı!ı·acaatları. • · . yat a~keri memurlnrı° ye menc::ubeyni 16667 Galatada Arap camii mahalleı:ıinde Bergamut sokağında 3 Boğaziçi 'l'arab)a Ko~taıoğlu 14-12 7_ "'• r.ıı ~i 

92g tel leri}e. 66~1ca_ k t atm n rPmeznni~ elik iht~yaeı olan. 1000 kı~ ~~keri~~in 929 aen~i :o\üa~alartTıl~ No dükkanın 90 da 6 hissesi • \ enıınahlle Pawrbqt 56·103 1 ) 

0ı:~•nba unu saa~ı ll makam?, 666 kilo peymr, _(>66 k.ılo r~çelin ıcrası ıçın ıuuayyl"n gUnl~ı gıı.:ıterıı J ~3700 Satnatvada Sancaktar hayrettin mahallesindP Kocamustafa Kadıkv~ 'fulncıba§' Bagda.'t 57 -183 ab {; kvşk 
Paraıa/11 şeraiti gl:ir k . de alem suret le munakması ı~ı:a edılec~ınde~ (devam cel\.""eli mukim bulundukları paııa ~add-inde "'mar meüiinde l numrolu meşrutahane . ,. oC:-dddesli 

45 ';;' lırt 

ıyle . eVnü ıne%r3:erEsekl~erhf:?ll.~ ve pe
1
y ksU~ek ıslleyen~~rın t~i::; nıahaUit hevm ihtiyari;~leri'lle gönde. ~.tti. ı· .,..d bulY d . . .. Caıer~a .uı:ı ema tı 4 Apartıman ı ıı daire 4 33 Şelıri 

ışıe ırue sa. a. ouuı:;, aııım.a muracaa ilin. t' .i .Lhilin' d .. d t \e ı sa ın e nnan muste am çavus camu tırsasınm B 1 H . ~ K'·· tik l'\ · r ışır. ..,,rrasr uı:ı e uç a e ta • e,oğ u 11 e\ınaga uç l Hııne 17,50 Şehri 
Ue • •• foto~af, \·eeaikı aıikeri) e Ye nufuı. mamı . dm arcı 

nız lllühay t k · d teskereaile ve hiç kaydı olmıyo.nlıı.rm 7500 Usküdarda icadiye mahallesinde Bedros kalfa sokağında 
~ aa OIDlSYOilUll an yen.iden kaytları ~apdmak üzre mahal. 37 No 125 arşın arsanın tamamı Balada evsafı muharrer emlak şeraiti mnkarreresi ver.hile icara raptedil· 

rııatro b .A lelerinden alacakları ikamet ilmuha· 10500 Kti"tikp ar hocahavrettin mahallesinde kazancılar cadde- mesi için 3·2· 929 tarihine mtis.1dif pazar .günU saat 15 ır 'baleleri icra t"dil 
tonz t '- ~ b ' · ·ı b. ı·k b • .. ti v az • d l 'f ı· l · (;' ...J' k · 

l 
e"6,af teli: münakasai aleniye ile 30 k.an nu· erıerı ı e ır ı te §U e~e mura~ aıı sinde 28 No dtikklnın 8 de 3 hisse . mek Uzerc mllzaye eye nzo unmu,tur. a ıp erın r.m\'A"ll metrn e ıroı 

2 . 
929 

b 
13 5 

ve §ııbat 929 ızarfmda davete ıcabet 81 k · ü ı ı · 
12 • doın(r p tr l l&nı Çlll"Şan ıı • ' " etmiyenler hakkında ahkimı kanuni· Bidayeti ilio 16-1·929 hafta 3 nihayeti ilin 13·2-929 Çargamba omıs~·onuna m racaat e~ eme erı. * 

• • k §cbent ı mUna.kasai yenin derhal tatbik edileceği ilan kurll§ / 
Semti Mahallesi * So. 

fi Yata rrıa ııonı.un aleniye ile olunur. 12000 KUçükpazar Hooahayrettin mahallesinde Kazancılar cadde· 
Dınco.n •çtn pla l 30-1-929 aaat l sinde 36 l'lo dükkanın 15 de 3 hissesi Balat Karaba~ r iskelesi 39 Arsa 

No. Nev'i lcart sabılı 
Ura 
2 Şehri 

Den 1ı. e n fincan a 'ie eomuıı • ııı.s a Doktor A. Kutiye 7500 Çıqı çuhlei hanı alt kat 18 No odanın tamamı Karaglimrilk Atik alipaşa l\.ih•e 5 Dift<kin 

tında y.1:.ı~.ri htı acı . . EJM&ı'1t DWüııilitlyle ~- 70000 ~ Beyc.ğia mahalleiinde ve caddesinde 68 No Tahtakale Rustempa§ıı llıhtakale 90·92 M1loda 
21 • 
12 • 

artrıanıcı ~--n ve dıçın ~ukart~a ~~ıh telgraf malıemeıi hi· uf "dıu dathğt. prostat, d . 4 odalı fılhenin tsırıamı ~ 
b\ı ihaı en 1 gor . e ıhale edilec""tır. . .°' 1 

• . a em 24000 T h -.ı K lı hail Eminönü Şehmehmetgeylaııı İzmir 10 Kigir ~ukUD 60 
' .... ede llh ttıek l teyenler her n<'lıı H~ -..ermt.:k isteyenlerin ktıdı:ır, ve belgeVjekliğı !ertan. \:e op aneue 1 c ma esinde Topçular cacldeainde üç oda· • 

"' raoaatlar 1"'rre saatde Kastın pa•adu&~ Ueniz mubayaat komisyo· cilt ile firengiyi aftısız teda>i ederi yı :tnüftebıi) dtikk!innı 45 hissede 6 hissesi BuyUkada Mwm 23 Hane 10 
~ Knraköyde &arekci fınm sırumda, 34 * * Sirkeci Elvanzade Demirkapı 11 Apartımıuı 1.) • 

ALTINCI B(JY(JK 
I 1.ci keşide 
... KRAM1YELER: 

11 Şubattadır 
Lira 

!Jüı.<AFAT: 

30.000 
18.000 
15.000 
ı2.ooo. 
10.000 

L 
10.000 

... ÜTFEN DIKK AT EDiNiZ: 
Bu s k 'ebginjd·ene i Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en 
l il": Çfuıki : 

~tıe y t!·OOO Lira ve daha yukarı büyük ibanıiyeler geçen 
67 ~ z "3,, tane idi. Bu sene "5,,tir. İsabet ihtimali 

2 ıştır. 

yaltııı ~ !Ul\f İKRAMİYE ADEDİ: geçen sen~k.i keşidelerde 
1htınıau d2.ooo,, idi. Bu sene tam: "3.900,, dur. Urnnm isabet 

3 · e tam: yüzde 95 (yani iki pıisli) artmışF.r. 
S~~E PIYA1 KO YÜZÜNDEN ZENGiN OLANLARIN ADEDi BU 

GEÇEN SENENİN TAM İKİ MISL1NE ÇIKACAKTIR. 

da re l 
Bidayeti ilin 9·1·929 hafta 4 niha) eti ilıu 6·2·929 Çartamba Balada e\safı ınulıarıer emlakin 4 2·929 tıırilıine mtıcad f ıı:ımrfcsi gttnU 

kıymeti saat 15 te temdiden miızayedeleri mukarrerdir. !J.alıplerm icar a.:omis)ODunı 
kuruı .ni!racaat eylemeleri. 
50000 UskUdarda Selimi Ef. mahallesinde ve caddesinde 191 

193 numrolu furunun 3 de 1 hissesi f stan.bul if'r&l!lnd,au: . Beyolhı~dRf [I·~~ D-
15438 Kaıımpaşada Buyuk Piyale mahaJlesinde baruthane soka· . ~itıp Must~fiı. Çelebı rna~alle~ı~c: • ·--., " ~ 

ğında l nwnurolu elyevm bahçe olarak kullaııılan arsanın ın diğer telgrat sokağında Uıo ı. -· ı . , V ~ 
100 hissede 78,50 hisse 2 mangır 2.50 pul ve 9 num· No iki bap hane ktıçe oğlu Ar"nı ... • 
rolu mahallin 100 hissede 56,50 hisse 2 pul hisseleri beyin borcundan dola) ı otuz g~ı 30 K.S. Car§ari1ıa "92') 
Kıztaıı dulgerıade mahallesinde kıztaıı caddesinde atik 7 muddetle muıa,edeye k.nnulmu~tm-. Saat Dai.ln 

numerolu arsanın tamamı. 17 No hanenin bııduciu: Nec:p Pllfll 
60000 Eyipte Nitancı mahallesinde Deyirmen aokaiında 19 nu· bahçesi Serviçan ef. hanesi 19 No 

19 

merolu bostanın nıeıf hissesi. baııe ve telgraf soka~le muhattır. 20 

* * üçyUz seksen altı arştn terbündc 
hatadaki emlaki mahlule dörder hafta mUddetle afDİ olarak miı· araziden elli sekiz ar~ın hanenin o· 

zay~eye konulmu~tur. Muıayedeye iştirak edecekler kı.ymetin ytDdc nUnde ça'ktl taıltk mahal iki yUz '! 
yedı buçu~u nispetinde teminat olarak dördttncU baftauı.n ihale gt1lrt.i . • y t bina ,e uz altı 
on dôrt buçukta Çenberli ıaşta İstanbul Evkaf muduriyetinde nıah· yırmı ıh\ ar:. n MU t •1 t Y Z . 
lUlit kalemine nıüracaat etm"'leri. ar§tn a ıçe ır. emı a ı: eml ın \ * * katı kısmen tonoz 'e volıa u up 

011 Alatıır1ıa mwihi hr\rtİ 

50 ıE.tlıam "1• ..ı..ıa& :k ıuı '°Ot 

ve nulm' Mr.soa ha'be1l11ıi 

lıı-0.,Z $aali 

00 Kon.,,: 

(JQ.8111 C'-•ar s;:fah 
(2) (i'f'llJ n İli , Cl'lft 

(3) ~ıa..\: Ma o 
(4) c l Dan R ~u ı 
(5) Brclmo .., 

M 
di~er kisımlar nim kargirdir. Ust 

ahlülat. lllÜdüriyetİllden: katta :ıhşap aksamı vardır. Mermer U 
. 

200 
ta§lık beş sofa on iKi oda odun ve .cıayvaıı ]J(j}f.SUSl 

Lıra : . 'l . h l" 
M l d 4• 4 • k.bmUrlük bu kı er Uç a .. çamaşır. 

ev anc kapısın a kaın Kılıçlı dergahı enkazı müzayedeye kon· 
n:ınştnr. Tllip olanlar balideki kıymetın ylizde yedi buçuğu niehe· hk tulumbalı 'e c:aJmnçlı dolaplı fı 
tinde pey parasile yevmi ihale olan 13·2"929 Çarşanpa gilnlı saat re$ soba ocaklı mıtbıı.k babQede Cinsi 

27 Jianunosaııi 9-29 
Kilo l• ıatı 

(14Jte kadar mahlUlitı vakfiye müdüriyetine mti.racaatları. tulumbalı kuyu tavansız çatı nllı, 
.a. .o. su dctpotm, trasa tavanlar kı~ıncn 

Adet .ı\zamı A µ r 
K. l>. K. ı.1 • 
36 38 'GI w Kıvırcık 68 

Mabttilitı vakfiye müdüriyetinden: yagjı lıoyah birinci kat pencereler DAğlıç 
Kiymeti muhammenesi lira 30420 demir parmaklıklı üst katlar demır Karaman 7 3 40 40 

Galatada Şahkulu mahallesinde Kule soka~ında atik (1) 'e kepenkli terk.o~ ve elektirik terti Karayaka455 ~3 .~3 
mU.k.erer (l,3,5,7) merdiven sokağtnda (ll,IS,7,9.1.3,5) numralı2ıfi'l bati1le mucehhe:ı oo yedi hio :ıedi Kuzu 158 100 109 
t§ıtı mıktarında buluhaı:ı arsa 9·1·929 tarihinden itibaren yirmi yuz 011 lira kıymeti muhammenelidiı. Keçi 262 26 28 

tekiz gUıı mttddetle va kapalı zarf uauliy1e mUzayedeye konmu§tur. 19 No. hanenin hududu: Dur Sı~u 43 10 28 
Talipler balida~i kıymetin yüzde yedi buçuğu ve ya banka oglu hane ve bahçesi ve ha?en Nt>n lhna _ _ __ 

kefaletnamesile teklıf mektupLtrını ihale günli olan ( 6-~·929) Çar' hanım hane ve bahçe~i -.e ha . -
şamba g11nti saat on dört buçu~ kadar lstanbul Evkaf ıdare eneli· Eliz H h b . :ı:eıı ku~ u 'ıç tekne ve hane eltıni:la çaktl 
meni riyasetine vermeleri. .e a. :_ çesı 'e Serviçen Ef. ha- taşlığa kapusu olan arabalık r~'>i ına· 

Vilayet encumeni daimisinden: 
Çatalca kar.asının izzettin, dağ yenice tarfa, tursun köy 

çakmaklı, başdere beykoz kazasının boıdıane Leyoglu kazasının 
petnahor,şile kaza&ının teke. ağVa erenler nahiye ve kiıylerin
de in§a ettirilecek olan on bir mektebin keşfi ve şartnameleri 
mucibince iniası 929 senesi şubatının on yedinci günü saat 
on birde bedeli haddi layık görüldüğü takdirde ihaleleri icra 
kılınmak üzere kapalı zarf usulile topdK.11 ve ya ayrı ayrı mü
nakasaya konmu§tur 2arflar saat on bire kadar encümen baş
kitabetine tevdii edilecektir bu bapıaki resmi ve keşifler idare 
hususiye levazım memurluğundan alınabilir. 

ouı ive mUm:z 17 No ha · • . · ne ve tank hil ve ustilndekı beş l;atta on f.• 
ıle mahduttur. ~I eaalıası alt 11 k 1 . . 

ı Y z ..se hırisi t:nan t ıkı çatı ar!\•· ikı hat;·• 
sen dokuz ar§tn arazıden · • · · ·ı · · ~ etmı§ Def mahallı bır k ı erı bır hela lıeş •ofa 
b~çuk ar~ıo ~akıl la§lık iki yUz ye't· mermer taşlık ti) dınlık mahallı llapıı 
mış beş lıuçu k ar" · k • wın zcmın atı kıs \C pençerelcr ya~lı bo. a <l:ı. Yiruu 
men tonoz ve kısın . ı d . ... · en \oto ıger hıı\ Uzu uz lı:a kıymetı"!ımbamn·"· 
aksamı nim karg· b. d y k . 1,_ • ır ına ır. Uz ırk neliı..\U'. 17 No. aanedl': Tabiin btt:r ve 

üç &r§ın arka bahçe ve iki yUt on 19 No, hanedt M. Kt•s Milııer •ldıı· 
Uc ar~un murabbaı arasında du\.arı dir. Fa."tfa. malumat 927. 5791 do"a• 

bulunan ~an bahçedir. dadır. Ts.li~lerin kıvmeıi m.uıammc
Zemin katında çini k.oridor Uıerin· nelerinin ,tUz~e onu ni.s)'.'etinde pt:J 

d~ bi.r beli iki odım ve Jr.baıürltık a!tçeai.ıi t~imi veme etmelerı \e .. 

hır kıler bir araltk tulumbalı samıc 1\1 rt o q tıvıhm.,"' wt ıs e kıado 
bir mutpak ve bahçede tulumba! ı inci ihaleı1i .yapı' ·"&• 1 ılin olun~ 
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seyri s~f ain 
l'ırabzoıı ikinci 

postası 
( A ·KARA ) vapuru 31 

ununusani perşembe ak~amı 
Galata nhbmıudan hareketle 
Zonguldak İnebolu Sinop Sanı 
·un lın_y e Fatsa Ordu Gireson 
f ı nbzon Riıeye gidecek ,·e O 
rııhzon Polathane Gireson 

vrdu Fatsa Sam un Sinop lne 
'Oİu) uğrayarak gelecehtir. 

lzmir sur'at postası 
( İzmir ) vapuru 1 

,ubat cuma 12 de Gala· 
ta rıhtiımm<laıı hareketle 
·umartesi 10 da İzmire gi
f ecek ve pazar 13 de 1z. 
mirden harketle pazartes! 
ue1ecektir. vapurda rnıık m
mel bir orke tra ve c.uL.ın 
mevcuttur. 

İlan 
Zabitan ve m murin 

mü!tahdemini idare' e elbias 

i bir sene mUddetle talibin 

"hale edilecektir. Talipler şart 

nameyi gördUkten onra numu 

nelerini 3 şubat 929 ve fıat 
mektuplarını da 6 ~ub.ıt 929 ze· 

aline kadar levazun mlldi.rlU 

ğ ine tevdı e cleri ilan olu 

ır. 

İlan 
e1 te bezinin 

§Ubat 

l L Ut 

ry eJkeııci 'apurları 
aradeniz lüks ve surat posta 

.VATAN 
VAPURU 

30 Kinu'!ÇarQamba 
sanı -s 
Gi1rıtı alc§amı Sirkeci nlı. 

mından ha.raketle dojru Zon· 
uldalc, lnebolu, Samson ,Ordu 

Gıreson, 1 rabzon, Sünnene ı 
Riury e gidecektır. 

TafsilO.t ıçın Sırkecide Me 
d t Ha ı ıttısal nde } elken 

ı Haı uula kain acentasına 
lm iracaat. Tel. lsta bul 1515 

Hıdıviye 

ürkiyelş anl{as 
Sernıayesi: Tedi ... e edilı11iş 

4,000,000 Liradır 

U11ıu11ıi 1 f üdürlük 

AN A 
Şu 

b kara Adana A)valıh 

lstanbul Trp.puzon Zonğuld ı 

Kav seri 
lf ersin 

Bursa Balıkesir 
lzmır Gireson 
Samsun Edermit 

l\Jusait ınunnıelat, Kumbaralar Ka alar 

Selanik Bankasi 
Tarihi fesisi 1888 

Sermayesi 30.000.000 Frank 
Teınamen t'ediye cdilmi~ 
Merkezi idaresi Istanbul 

telefun beyoglu : 
4070, 4071, 4072, 4073, 4074 

Istambul 2381, 2832 

Felemenk Bahri 
Banka ı 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karııköy Jıarıi dairei 
mahsusada telefon Beyoğlu 

• 'l'Urkiyedeki şubeleri • 
3ill.S Istambulda bahçe kapu 

dördüncU Vakif han telefon 
lc:tamhul 569 lıe~evi Ban~a 
muamelutı 'c cmnıyet ka ;ı~rr 

• lımir, Samsun, Adana, Mersin 

Duyçe Oryant Bank 
Tarihi te' i i 1322 

Merkezi idare Berliu 
I'ell'f on. Bcyoglu 247.248-984,985 

ıe İM[Jnbul 2842.2843 

Banka nıuamelatı 
ve kasalar 

icarı 

(ROZNUVAR) 
Bar ııe lokantası tamamen ter· 

dıt ve teıJ in ve ailelere mah u 

\ erleri tefrik edilen Opera sinem 

ı ittisalindeki sabık bina ına ak 

etmiştir. önllmtizdeki perzıenbe aksa 
mı ilk gala mıısamnesi . 

1 tafilina f brikasmın 

Vakıf 
..ıl e kapı 

Bahçe kap• 
Bahçe kap 
Balida mu 

y APlı TCAK 
"ıı Nefi lir 

a 

Ro "' rt 

UZ! 
~ RAOIUM 

~o o o~ 
.- \v?' Of:~T SAP'ETY' ~yf l' 
~ RAZOR BLAOE _L/ 

Radi um Mond-EXtra 
\.lmJnYa "ROTII-B'CH ER,, nam muazzam Anonim şirketinin işbu tıraş bıçakları· 

nı her yerde arannız. Fiatları ucuzdur. 10 adeti 60 kuruş, adedi 7,5 kuruştur. 
~optan s tış· \1 r ı ularda \ e Ketenciler tiiccarlannda. Btiyıik toptan satış: Keten
ılerde Sabun ı ı kar~ı ında, 28 numralı Hacı Hüseyin zade Ali bey mağazasında. 

tbart. adiunı. Mond-EXtra 
Türkiye mümessili umumisi 

Piyer Pirimyan 
Kürlcçü Bnşı Han, No 4, GALATA 

ihtira ila l Hilaliahnıer staııbul nıerkezinden 
"Bir hattı müstakim istika· Cemiyetimizin malı ol'iP hilmuzıı) ede satılacak ~1000 ho. un çm alın o 

metindemi.ıtenavip bir aletten de\· .\safı kopru hıışmd.a Vaide H nında 1kbal-ada pazarı nakli) e şirketindeki ar 
l } kl d · ede orulcrek talıp olanlarııı Şub:ıtm 3 cU pazar gliuu saat 16 ya kadar t ı 

Hır a ete ıare \.t:.t. na c en terlı· aloğl~n~ııki merkezimiz binasında müzayedeye iştirak eylemelen ve o att n 
bat,, hakkında ıstihsal olunan 10 •onra ıştmık kabul edılme) ecegi ve fıat mutedil gorUlmediği surette 'erip ' ı 
r. Sani 929 tarih ve 5i9 nUme· l ffiPkte Cemı etin 4 erbe!lt hulundu7tu illin olunur. 

rolu ihtira beratı hu defa mevkiı 
ııle konmnlc t zere ahire devr l fı· 
rağ edileceğinden talip olanların 
halatada Çinili Rılıtım hanında 
Rober Feriye muracant!arı ilan 

>lunur . 

Pivasadn 
rağbet bul· 

SPIRTO ' 1E iSPiRTOLU IÇKILEI\ 
Unıum ınüdürluğünden 

Idarenin kamyonlarla bir sene zar'"ında vukubulacak nak
liyatı ilan tarihinden virmi gün sonra ihale edilmek üzer 
kapalı zarf usul ile ıııünaka:;aya konulmuştur. Taliplerin umuı ı 
müdiirhıgün ticaıet şube ine muracaatları. 

::"~.;:~::~ ıv aluf akarlar müdü-
iif Pa tırma , l d 

jambon, ~ala~ .kesme makina- r ug'-' un en· 
Jarımız gelınıştır. • 

Umumi bepo ve acentalığı Bahçe knpupn <lördilncü vakıf han <lahiliııde ecza depo~u olan 4 cl'ılı 
btanbul balık pazar yağcı rıumaralı nın[ za Hanın a~ınıı katın<la H-1 numaralı perıce're iz oılıı 
ok ak No 4 Pcra~kevaidis bira Balfida muharrer emlak kiraya verilece~ınden Kanunu saniııin on sekizim ı 

derler Tl ht 2031 g nlinden şubatın dokuzuncu cumartesi gunUne kadar mi.ıza) edeye konulmuşl r 
· · talipler }evmi mM:kfinın saat on durt huçu"luna kadar §llrtnamenin suretini 

De\redilecek ihtira beratı ahrak ve tem·nat mu,akkate ita edil !Tek muı.ayedere iştirak etmek. Uır 
İstanbul evkaf mlidUriyetinde vakıf ak.arlar mUdürlügUne mUral.!Utları ila 

·Haritaların imalındekı 
' ı bir usul• luın ıı da on 
müddetle 3 ubat 1925 tarih 'e 248-
.57 nlımcro tahtınea na; ı mUdUri; e· 
tınden bir kıt'a ihtira beratı istih.ul 
.ılınmı..,tı. Bu kere mezkur ihtira fruht 

~ a icara \erılec iı den ıştırnsın 
a istıcarına talip olan ze\ tın ls-

hu d ) t.nı Po tnha 

Vakıf akarlar müdürliiğunden: 

(iralık~ ına2aza ve 
telef on mahalli 

d rduncU günun 
ninin yinr 

0 , dört buçu Eski ~ara kas ntılnra en w 
Vapur Kumpan;}la ı ad3.l" m ıayede 

l\.ostence, lzmir, Pire v lskender- amenin suretını n 

nezktlre Kadar şıırt ılaç Adanalı ŞU rU he~in Dermo 
rek m ızayede} e iştirı. merhemidir. D po u ır ecide Al 

uı uk.arlar mudUrlU~une mı..ra· füza eczaııe i taşra) a posta He bu 

Bahçe kııpıda dördtıncü vakıf han tahtında Komerçiynla Italyana b:ın· 
a ının isticarıoda olan 7 No mtığaza. Bahçe kapıda durduncu vakıf luın talı· 
ında Kre 'i Lıyone Labk sının ısticarmda olan 6-2 ve 6-4 No telefon ms.balli 
alada muharrer cmlik ira~a verileceğinden kfınunu.saninin yirmi durclünclı 
ıı.nunden şubatın on nlttncı cumartesi günil saat on dort buçuga kadar mU2a
ede e konulmu tur. Taliplerin yo''lD ve saatı mezkQra kad:ır §aıtnanıe;:ını 
uretini almak 'e t minatı mu akkate ita ederek müz.a ade) e iştirlik etmek 
ı re lstanbul v kıf mUdllrıyc ıude \ak.Ü akarlar mUdürlügUne müracaatları ı: e haftalık eferler. etmek üzere 1 tanbu 

caatlan ilin olunur. 
Kö tence hattı 

liraya gonderilır. ı !in olunur. 

30 kanunuıs:ııııi Çar amba gtinu saat 
• te 1\1 ırdan gele k o ıı ABASl'i .E 

puru 31 klinunusani Psr~embe gun 
at 11 de her sınıf )O CU ile eua 

ica ıye alarak dogru Kustence 
gidecek.tir. 

Pire-Mı ır hattı 

2 Şubat Cumartesı 
du Köstenccden 
nen (ABASIYE) 
Paı.ar gunü aab;ıh ın 

olcu ile e ya) ı tican ıı alarak (lzmır 
P r ve l ken 
c tır. 

Daha 7.bade maluıru&t lıııa ı t 
nler (,ıılııtada Çıııil r tım han n 

c mın katında M. kılkrist, \ alkro 
rchi ma müracaat etmelidırler. 

Mu .. erri!inız nı t dfa 
\ uturarıın, ::Xı on <..ha ı n 

ı ıı ı•tikraz edigi nı b lı ı ma -

ı l)e mukabil, \efaen ftr 

1-.u touncukta yeni sob.akda 

\o. Lır b:ıp haneuın nıı;ıf hi 

T ı~ret l\ ?ur . e:ı unıumı. sın· F atilı .ılh ikinci hukuk SDdb Zayi 7425 nunıralı belnnnameı Sultan ahmet Sulh icrasından: Ve· H alkalı ziraat mektebi Çiftliğ 1• 

den. Naklıl at Sıgorta muame·ı keme ınden: ile mwımel i ifa kılınıın 484·1 ı fada Darulhadis muhallesinde de mevcut olan 1500 kilo l 

t e i~.tig~l e)lemek 3~ Teirinisani Abidın ağa tarafrndan Langada numaralı ;andık içııı Istnubul itha· \Cfa me}danı caddesinıle .53. numa· dar kuru sovan mevkü mllzaede}t 

~ O tarihli kanun nhkumın:ı. tevfi- Kuçuk Langa caddesinde Bo tancı .at gi.ımruğu ,-emesine Jcpoııto su- rıılı arsa "e cukaz ızalei QUYU netice- \&zedilmiı olduğundan talip <>lanl r 

an tesc~l. edilerek. h:ırbı. umum· ba~t mııhallnsinde 107 ~uınnralı bos- reti)le \ermi olduğumuz 347 lira sinde bilmUza}cde 4500 lira bedelle )etmiıı beş lira pey akçesiyle 2 u· 

mutareke9ını mUteakıp ta~fı)e nıua- tanda mukim Hri to ve Anastas ve 52 kuru a ı k il ' ılerı l3ö81 mıl_t<: i ı uhıl sind ilınlei kati} si bat Gumartesi günü halkalıda ziraat 

·ni ikmal etmeden Turkiyedeı kosti ııe Kiğorl: ve Andiriko \C numara \ oldu u \C hi edarandan mektebine müracaat1.1n illin olunur. 

ılen e nchı ~igorta şirketlerind fraykan , e Eftım E:fendiler we) hine nzaen ZS) i olmu tur. ) eni mı ıılca· ikam ahları ıne hulbulunup iliinen 
n tabıi} ynı baiz ( Doyçe tr u- il ııme oluıuıu ymn ııe muıtereken muzdan mC2. ür mnkbu un hUkmü t bli i tekam r ed n vefada füuz nga Kiı·alık ]{agir hane ve 

po t igorta .irketı) Bu kerre mıı- mutes:ırrif oldukları Lıın.,ada Lan olmadığı ilin olunur. maball ·n e ko\ cılarda 42 numarada dükkan 
tla fur ı. d ı muamı:latmın c .. dd ·adc 107 umaralı bo tan 1 mukım:ı~ i r, l liı •e iıııe, Ulkcı Abdullıamidi s:1ni \'akıf mlitevellı 

~ .> ine k rnr verdiğini \e tasfi· i lei şuyu d:ıva 1 stanbul ithalat uuıru~un<len: 10-1- Han miada § kerci sokağında Ahmet ka.}makamlığıudaıı: Be§iKtaUa Akm'et-

e m murlu una da J tanbulda Ga- lınan da\cti~enm mumaileyhimin 929 tnrihındc 460 lıra mu bilinde B !iğ, Mehmet Sefa beylerin bir iti· lerde 14, 1°,55, 71 numaralı hanelerle 

l da (; ba ha n 1-2 nunurnda ıkamrt tihbrının me~huliycti lmı. olduğum 2ı3 3 numıır h ınak- razları ~arsa üç gun zarfında Sultıın i, 15. 23, 27, 28, 32 mükerrer 32, 39 

E~ ndı. ı ta~ in , eriler hilu tehlığ iade edıl- buzwn zn~ olmu tur. ) c~isini alac.:ığıın· Ahmet sulh icrasına 928 • 202 numara nu.maral~ dukkiirıla_r ~ilmüıayede icar 

1 dı ıni ı bar e 'ft: i i lazime ı dıri gurulınuıı \e her mucibi talep dan hol.mu olmadı~ııu iliin -ederım. ile m\iracatları illin olunur. edılece~mden şehnhalm otuzuncu çar· 
1 m ke fi et bittctkık fı· t hl' . k Ttirkh·e otomobıl lastik ııe traktör ııamba gününden itibaren yirmi gUn 

uneıı e ırrat ıcrasınıı arar \'eı ı· · . . . . · 
oln akb ınezl.iir . . komandıt. §ırketı S ultan ahmet birinci sulh mahke· müddetle ulenı mUı.ayede~ e vaz cdıl· 

ılı 1 r n l\luma· 1 rek n ahl.eıncsı 28. Şnbat -929 per Kemal Halıl, ~1tılımet Rıfat rn şurekisı mesinden: Müddei Istanbnlda miştir. Talip olanların ve daha ziyade 

Ef ıdı e ' ı . nbc guu ı aat on bire tnlik ktlın- - 1 h il . d n· ::ıirkecide Mesadct hanında mukim ma!O.ınat almak iste) enlerin şubatın 
muınaile~ himin ernıi S u tan a met su ı ıcasın an: ır . . . . ba .. 
~ . • J . de) ni mahkumbılıın teuun i tifası tuccardan kefelı zade Mehmet bev ) ırmıncı çarıı:ım gunU saat on uçı 

t mP.ık rda hı at gelmrtlı •ı kada malı ır kO d 54 J 
t n d dd 

1 
ımnına tahtı hacze alınup furuhtu ı e mUdaaleyh Mustafa Nermi efendi r 11 1 mez r e numara ı 

H' 
11
d arad ııkrlııı an . mdusa hakk \e~ı mukarrer bulwınn bir adet sarı renk· meyanesinde mUtehaddis alacak da· mütevelli kaymakamlıgınıı ve 'euni 

ıı erme ı rı taktır e ma emenıı me kO.run saat o " ... u d b · hı kuk te gardırobun §Ubatın 2 nci cumar· \asından cari mahkemesinde müd· z 0 U:w n en on eşme 
Madam Ad\ izin •ı. aplarında .ru) et edileceği tebliğ tcsi gunu saat on Uçte Çarşıykebirde dei aley nnmına tastır kılman da· kadar çenberli tagta lstanbal evkaf 

oca ı Be) o hında }az.ıcı oı.ağında mekamıııa kaım olmak Uzre iliirı ı.andal bede tanın da Lilmuza) ede fu. \eti ye varakasının zalınnda muhtar mUdUriyetinde idare c.ncUmeniııe mu· 
ı do lıaninda 4 munuırada sakin olunur. h ı d ı· . . racaat etmeleri. 

ru t o unacagın an ta ıp olaııların tarafından munıaıleyhanın ıkametğa- -------~-----
;.,erj tiınofc) e' iç kopınof kfırd · · G · k ·· ın ı te\ ffauın \8rı ı bulunmıı.nız do . . M adama De pınanın Heybeli ada· yevm mez u memunna mur:ı.caat- hı meçhul olduRuna daır m~rub.ııt aıp av opec& 
alc} hıne ıkame olunan darn tizerıne d d . . J !•~- I ı la htenizde olduğundan, re . a eyırmen sokağında ko tının arı wın ° unur. \ erilmi~ ve müddei vekili iliinen Geni~ kulaklı 

. . . ıcra ktlınnn muhakeme neticesinde :.: 

•• 
kııd.ıı ı1 ır 1 L 

dh c:.indcn : 
darda Du~bali ınahs 1 
orta sol\a~ı ka1Jırıın1 

ratının G33 Jira 83 k 
üzerinden kapalı zsrf.ı 
le münakasava koJJu.ı 
''e zarflar şubatın ,i 
glinU saat on dortte şÇ 
ğ ndan talip olnnlarıtı 
kur gtinde daire Eııc 
ne ve şartlarını aP 
için de her gUn 
onra fen memur]uğııll' 

rncant eylemeleri. 

Şehrem netinden :1 } angın yerinde 
der paşa mahallesind 
Baba sokaihncla 119 
rolu adada 1854·1 l 
1229 harita numaralı 
rasında 31,49metro J1I 

baı ı.>manet mali arı:a ıl 
tih ~angın ~ rinde 
Ali fennri m h l!rc;i 
rı B 1 a o \8 n a l 
marlllı arl l l 1518 
numara! ar anın 

76 mPtro murabb31 
nı li arsa pa ırlı ,}ıı 
eal tır. T ılıplı>rın 2· 
cumart i g n·ı at 
,adar levaz nı ıntıdı 
ne gelmeleri. 

A na lohı lliı:arı d 
~ı intilı r Eıı 

ri \ a"etiııdrn: Ctıni~ <>il 

rniYei helediyew· za ıll 
olunmnrıa ı:rlahi\ eti b 
ıılar n i ·rnterini n 
defterler şubatın ikİll 
mart<'si ~lınlın 1 n ıtı 
atide i m:ıh ... I ere t lı • 
mıra\ (•I\ iz gün 111 

h rakılaı: ktır. 
DeNaadet beledi,e 

ıııırınııun me\adı rnııh 
mucibince is.imll"'n de J 

re ith:ıl kılınmamış olıı 
ııa dair bir itirazı olııll 
ın ıırldeti ınt>zkiir zarf 
daırede muteşekkil \il 
Eııctımenine muracaat 
meleri ve bu mlıddet ti 
nırundan sonra vuku 
<:ak ıtuazı me~wu olı 
c3!;,. ıl,m olunur. 

Mirişah Mehmet e 
Yalıkoy, lncirko), Çu 
Kanlıca, Gökı:u, Ku~ 
B rhaniye, Abdullahaittt 
adi\ e. Hacıhnsana. HatııJI 
lıallelerine ait defterlere,~, 
haUel ı dehı cami avJı.ıır 
ve eh arıııa. 

Anadolu hın • ı. Bt 
Pa .. nLuiJ.çe Hb r. Kail 
Çeııgelko\, Be lerbe\ • 
kuncuk. m:ılmll ıe ııle 
olan defterler '· por 1 

leriııdeki mahalli nıa 
rına. 

Umumi deftf'rlefİD 
nusha~ı da ı~andıllide ı 
dairei belediye binası 
suna talik olunacaktır· 

ilan 
Şir ·etihayriyeıl 

Subatın ikim·· CıJ 
ab~hından itibaren t 

7 numaralı seferi ~ 
olan vaporun saat 6 : 
kozdan hareketle (6,o9~1 
bahçesi (6,18) ÇubıJ 
( 6,25 ) kanlıcaya u~ 
onra A. H isarındail ~' 

tarife mucibince sefe t 
vam edeceği ilan oJuı:ııJ 

jTurbe de Eski Hil!Jb 
binası. Tel: lsıatn· 

"uddetı kanunı ınm mı.ıruru ııe bor .
1 

h hanesinde sakin letefo veledi Kosti .k . d . n· d . tebligat icrasını talep eylcmiı ve on Ster cinsi siyah renkte tilylü gög· 
. d mumaı e~ L::ocanıu karısını sebep B e§ı taş ıcrnsın aıı. ır eyıu ma· u . kla k .,,, u 

c n \t'rılmeme~ın en mıi7.a)ede;re \az lınaksızın terh etr~· b"t l aleyhine ikame eylediği boşanma hktlmu bıhten dol:ıyı mahcuz olup beş gun müddetle iliirıen tebligat ~ • a)~ "b. ve d u;ıu;:,~ıınğ. u~7 Erenköy 
ı ı . ı,ınden, tanhi ılandan itıbaren o ı ı sa ı o ması1Uıı d d d la L _ • icrasına karar verilmiş ve yevmi eyaz o an ır a et av kope un .. • .ıtıJ) 

f d 1928 
.. mebni bo,.anmalarma \e 820 kuru§ a'asın an o yı UO§anmalarına 27 fnruhtu mukarrer bulunan muhtelıf klııunusani 929 Pazar gunu öjfle mu""du""r}iJdv 

lı g n zarın a • 6'.fo7 do \a muhakeme olarak 11 tulıat pazar- k 5 ı Ah · d · t:ı 
. masarifi muhakemenin müddei aleyh- ll 1929 tarihinde verilen kararı cins ve eı<kalde Kır ıehir halıları ve va tı utan met cnarın a gaıp ıJ 

n ra } la daıre e bilnıuracaa ta· d n alınmasıua dair sadır olan ilim ha, . !l•- •
1 1 

. . . '" . lesi günU saat on Uç buçuğa tayin olmu§tur. Bulanlann atideki adrese Mektebimiz hai~ıcı 
1 

b vı uaw muınaı eyh stefo efendın n kılımler 2-2-929 cumartesı gUnU a at L"ld. ı · · · · · .,fll) 
1 n r unu u ~er n 'e ıı i anıctglihı . meçhul olması hasehile . . . kılınmış olmakla mUdde aleyh vak· 1 ırme ennı ınsanıyet namına rıca h d" Tal" · bfö et 

ı 1 uerm n el 1 n . t bliğ edılmediğinden ilan n tebli i ıknmetgabının nıeçhulıyetı hasebıle on ikide Beşiktaş bayat pauınnda bil· tı mezkürda mahkemede ispatı vU· ~der, ve aynca meınnun edileceAı &l ~r. ıplenn e ıo. l .. 

l
t p 'c bir nusha ı malık me di- iliinen tebrğına karar 'erilerek hukuk nıtıza) ede saulacıoğın an talip olanların ut etme.si ve 'a vekil gHndermesı ılan Aolunurf . . k b" . d l ha' hamilen her gUn aaat 

• . • J yaso aı e ır cıv:ırın a a ... k be 
ı nesıııe talık olunmuş olmakla u ul mulıa emelerı kanununun mmadı )Crnıi mczk&rde mahallinde bulunacak llmnında tebliğ makamına kain P&f& mahall ve caddesinde 51 nu· m_e_t_e _____ _ 
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