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BARODA DÜN iNZiBAT 

MECLiSi SEÇiLDi. 

VE BEKLENiLMEYEN BiR 
NETiCE VERDi. 

GAYRI ME!UNUNLAR! 

iNTiHABIN FESHiNi TALEP ETME. 
LERI MUHTEMELDiR. 

Baro meclisi, inzibat mecJiıi azalanyla r~isi sani intihabatını 

yapmak üzere dün umumi bir içtima aktetmiştir. Bu içtimaa, 

Baroya mukayyet hemen bütün avukatlar iştirak ederek, reylerini 

istimal etmişlerdir. Reisi sanilik için defterdarlık muhakemat şubesi 

müdürü Asım bey namz t gösterilmi ti. R ylerin tasn"find n sonra 

~ım beyin ekseri,> et kazanamadı ı, onuı:ı y~rine av kat Haül 

Hilmi beyin intihap edildiği anlaşıdı. 

Inzıbat mecliıi için de Viliyet vekili Osman Nuri, Orman mü

diirlüğü vekili Ali Galip, awkat lsmaH Agah, Salih Zühtü beyler 

intihap edilmiştir. · 

MEMLEKlıTTE 

HALI MEDENl 

DOGAN VE ÖLEN 
TESBIT EDiLECEK 

ADLiYE VEKALETi 
SICIL MEMURLUGU 

HIDAS EDiYOR. 

Ankara, 25 ~usuıi} 
Hali medeni ıicillibmn mem· 

lelretimizde ameti tatbiki için tet· 
kibtta bulunaft komisyon hazır
lıklanna devam ediyor. Bu usu
lün zaman• tatbiki h~nüz tesbit 
edilmemiştir. Bu zamanı heyeti 
vekile tayin edecektir. Projenin 
tatbiki zamanında, her yerde hali 
rnedeni aicillitmı tutmak için 
memurlar bulundurulacak, ve bu 
nıemurlar adliyeye merbut olacak 
tır. 

Bu ,projenin tatbiki için büt· 
çeye aynta tab.11at iwnacaktır. 

.... ,... .. J.eHllüd41ı 
• •fiyat ""1cucdını .,.,i me
deni meııuırlarına teacile mec
bür ıutulacakhr. A.lcıi lıara-

Ut ede.- 1aa1ı1anda cemi 
ınet1Cd lıonulm..,tur. 

T atbila tarihinden sonra, ve
raset ve Mire gibi husuaatta, 
muamelatın muteber olması mut
laka hali medeni memurlanna 
te.cil ettirmekle kabil olacaktır. 

KADRiYE H. 
Kadriye hanım ve arkad~şlan 

hakk ndaki tahkıkata devam edil
mektedir. 

Rahabızlıtından dolayı dün 
de vazifesine gelemeyen Hikmet 
beyin yerine, tahkıkatı müstan· 
tik Naıım bey yapmaktadır. B~şinci azalık için de her ne kadar Muhtar beyle Halil Fevzi bey 

fazla rey almışlarsa da, bu reyler kafi görülmediğiden bu azanın 

yeııideıı intihap edilmesine karar verilmittir. MECLiSiN BAYRAM 
Alclığ&ınız malümata lla7.llru diinkü içtmaın du şekilde 1:ecelli TA TILJ 

etmesi bazı avukatlar üzerinde iyi hır tesir 1:4rakmamış ve baro Ankra 25 [Hususi] 
azalan arasından bazlaruu memnun etmem· tir. Bu itibarla intiba: Medil gelecek p.-nesi güaii 

~~~~~~~~:::ki;ı 
ölllm vak'tlsı 

Çanğırlı Mehmet isminde bi! 
adam dün gece Tahtakaledeki 
evinde ölü bulunmuştur. lftJ>ıta 
tabibi ceseti muayene ettikten 
sonra şüpheli bazı cihetler göt· 
müı ve cesetin Morp nakline 
lüzum g6stermiftir. 

Çanrınlı Mehmet uzuıi micl· 
dettenberi buta bulunuyor ve 
Cerrahpqa hastabaneainde teda: 
vi ediliyormuş. Mehmet evelki 
gün iyil*rek baıtabaned.en çık· 
mıı ve ayni gece evinde almüt-
tiir. 

EBÜLKASIM 
C.'11alukJa maznun Ebulkaaım 

dün muataııtık Salih be'! tarafından 
1111 ı iıtiçvıp edildikten IODr& tukifhane· 

&a.vfada] ye- 1e'lkedilmittir· 

Tttrk hanımları esirgeme debıejl dün TUrk oca· 
iuıda bir el if)erl 1errtaı açmııtır. 

1' larm tekrar kapattıgı şark demiryollılrl açılmıt ve l\Jıır 
temizleme makinesi Sirkeciye gelmiştir 

••••~• ••••uı•a--••--• ...... • .. H••••n••M•_ ..... ...__ •• .._ ............ __ ,nAun•••••• .... • 

DÜN GÜNEŞ 

VARDl 
iKi SUI iSTiMAL 
KEŞFEDiLDi 

BUGÜN HAVA IPfAL EDiLMiŞ 

HAFiF BULUTLU. PULLAR 

Ruathanenin verdiği malumat 
doğru çık-

b. lstanbul 
dün bir .ha· 
har' günü 
yqadı. llık 

bir güneş 
ve temiz 
bir bava 
varda. 

Günler
den beri kardan, fırtınadan bu
nalan Istanbul halkı dün sokak
lara dökülmiiı bulunuyorlardı. 

Ra ath ne havanı b gün ha
fif bulutlu ve ya ualu o acagım 
hah r v r mek edir. 

RuzgAr Cenuptan esecekf r. 
Diğer taraftan kara ve deniz 

yollan da kimilen açılmışbr. 
Dört günden beri karlann 

içinde bekleyen Avrupa trenleri 
dün abah Sırkcciye gelmi lerdir. 

BiR VAPUR 
KAYBOLDU 

Seyri se/ain idaresinin yandan 
çarklı meşhur Neveser vapuru 
bir kaç gün 
evel orta· 
dan kaybo-
luvermiftir. 

Pek eski 
bir vapur 
olan Neve
ser kınah
adada iıke
le vazifesi 
girmekte imiJ. Bir aabah memur
lar ilkeleye indıkleri zaman va· 
punm yerind~ olmadıiını görerek 
hayret etmişler ve hemen telef on• 
la bu taıan-üp hadisesi hakkın
da clipr iıkelelerden malumat 
iatemifler. Nc;ticede vapurun ne· 
reye sittiAi &Ulqılmamış ve ta· 
barri~t icruma başlanmıfbr. 

Nellayet uzun süren bil:: arama 
ameliyeainden aoura vapur Ada 
açıldannc:la kendiıini ıulara ve
rerek Çanalckaleye dotru _gittiti 
glrülmüı ve yakaJanıp Halice 
ıev'kolunmuıtur. 

Galata postahanesinde iki me
munın iŞten el çektirilmes:, ij{ 
ettiren iki ıui istimal k 
mlşt!r. 

Birinci aui istimal tudur: 
Pb.tabueye tevdi edileb pa

ket sevk varablarile kıymetli 
mektuplara pul yaplfbnldıfl ma
IOmclur. 

Galata postahaneainde bu pal 
yapıştırma aoıelixeaini paket bat 
memuru Süleyman 8. yaplllaltta• 
du. Bundan 15 • 20 fÜD evel, 
kıymetli mektuplardan birinia 

üstündeki pulun yırtılmıt bir IMilcle 
olduğu naı.an dikkatı celbet.mit 
ve pul tetkik edilince iptal edil
miş ve bılahara temizlenmif IMr 
pul oldugu anlaşılmıştır. 

Bu had'seden pullan yaplfb-
ran paket baş memuru Süleyman 
B. mes'ül addedilmiş ve tahki
kata vaziyet eden müfettifler 
tarafından mumaileyhe itten el 
çektirilmiştir. 

Bu su· ·stimil hadisesi üzerine 
bütün şub leri teft · ş bqlayan 
müfetti r, yene aynı postaha
n de yeni bir ıui istimal daha 
bul u la d r. Bu ıkinci sui isti
m l de şudur: 

B'r çok ticarethane er ve mü
es esat, t lğraf adreslerinde ihti· 
sar temin etm k için hususi ke
~meler kullanır] r. Her hangi bir 
ticarethane veya müessese, bir 
"Kısa Adres,, t ertip ederek posta 
miidiırlüğüne verir. Gelen teltraf· 
lann bu şifreye benz yen lısa ad
reslere tevııi müşkil bir mesele 
olduğunda"Q, posta müdürlüjü ba 
gibi kısa adresler eababınc:lan 
muayyen bir tarife mucibince ayn 
bir ücret alır. 

!Jte bu ikinci sui istimal de 
kısa adres verenlere sahte mak· 
buz vermek •uretile yapılmaştır. 
Bunun için müstediyat memuru 
bbami beye işten el çektirilmiı· 
tir. Her iki memur da ikametg&la 
kefaletine rapten serbest bırakıl· 
JDıtlardır. 

Sui istimal edilen mebabtm 
maktan meçhuldür. Mamafi iptal 
edilmit pul mi immali suretile 
yeviftiye lialcal 30-40 lira taWIM 
yapıldıtı muhakkaktır. 



' . . n 

- Bütt:,. dünyada heyecanı mu
cip olan bir Amerikan muharri

• 

1 Eınanette 
irin dediği gibi " ... Orada her şey l Cenıiyeti 1lelediyedc 
hoştur, güzeldir; yalnız insanlar son iet i lll' 1 

sevkedilecekti. Dün haYa iyi gitti· mize Samarya, Nevyork ve Sahd

ği. ~~in unıar motörle nakledil- laııd adlı üç buyük seyyah vapuru j 
ını~tır. • elecektir. Bu vapurlar şehrimize 

Kadıköy hali lOOO ni miıtecaviz Amerikalı sey-

Kadıköy çarşı ındaki balıkçı· 1 yah geti:rooeklerdir. 
larla ciğerciler tamamen hale nak- ·1 Ih h" T 1° b "tt" 

kötüdür, çirkindir . ., Macaristan- .. a 
da bir buçuk milyon Roman- Ccnıiyeti belediye dim son 

rinin makalesini okudum. 
. P. "World n ga-

zetesinde caristan vazi etini yalı ile kıral Geza tarafmdan dpfa toplandı. .Karaagaç miies.S<'· 
memlekete yedi asır evel davet 5atmuı 929 rnridat ve masarifat 
edilen 700,000 Alman sakindi. lıütçe:::i kıraat "fC kabul edildi. 
Bunlar bin seneye yakın bir müd- Vnrida' faslı - Mezbahadan 
dettenben Macarlarla kaynaşmış- 114,400, soğuk bava mahzenlerin
lardı ve pek müreffeh yaşıyorlardı. den 268,000, buz satış bedelinden 

led ·ı · · s 1 ·ı ..l- d ra ım a ... ı ey gı ı ı m~tır. e >zecı er ~ pey er· 
pek baldı olarak tenkit ediyor. 
Harp eıtesi diplomatlannm n
gafil, ne ahmak, Re gaddar ol
duklanıu bir kere daha göster· 
mek için bu meşhur makaleyi 
hulasa edeceğim. Ayni diplomat
lar " 5evres n muahedesi ile 
Türkleri idruıı etmek istemişlerdi. 
Milletin iradetini tamım eden 
Gazi Mustafa Kemal bu paçav
rayı kılıa ile yırhp müellifleıinin 
yüzüne abnasa idi - düşününüz 1 -
halimiz ne olurdu ? lşte1 icma
limi bu gözle okumanw rica 

Erdel Romanyaya, sair aksam 95,000, pay mahallinden 122,000, 
Vugoslavyaya, Çekoslavakyaya, bağırsakhaneden ~8,000: paçalıa
hatta Avusturyaya bahşedildi. neden 12,~, mufeferrı~ hasılat· 
Mülki ve iktisadi birlik kalmadı. tan 10,000, lıra olmak uzere va· 
Mahreçler kapandı. Yeni de~let- j ~dat yek_un.u 1,725:000 lira olarak 
lerin siyaseti, mezhebi başka. kabul edıldı. 
Sabık Macar tebeası irfanen pek Masarifnt kısmı - Meclisi 
yüksekti. Bunlar, şimdi, pek aşa- idare ve mürakıp ücreti 13600, me· 
ğılık devletlerin ellerine teslim murin ücreti, 210220, idare mas· 
edildiler. rafı, 39280, işletme masrafı 7200 ederi 

Eski lnail~ b vekili Asqvith' 
6" •&. Meksika, yeni dünyada fena 

in sözü: "Avuşturya-Mı:caristanm idaresi, dahili ka galan, müz-
harabeleri üzerine yeni devletler min anarşisi ile maruf bir kıt'a
kurmakla ağır ve mt:..nhus bir dır ve Amerika ittihadı ile hem
hata irtikap ettiler. " hııduttur. Amerikalı muharrir di-

Me.şlmr edip 4. ıatole France yor ki : ittihada dahil bir araziyi 
demişti: Meksiknya ilhak ediniz. Ora aha-

• Avusturya-Macaristanm ilgası !isinin hali ne olacaksa yarı-:me
tam bir çılgınlıkhr. Orta Avru- 1 deni devletlerin tabiiyetine girif
panm Balkanlaşbrılması yeni bir tar olan medeni Macarlann da 
harbin tohumlarını saçmak de- hali ona benzer. 

mektir... Bunu biz şöyle bir misalle 
Eski lngili2 y-k ek erkanı har- izah edebiliriz: Allah göstermesin 

biye reisi jeneral F.Maurice'in lzmir vilayeti Necit ve Hicaz 
fikri: kralı ll>ni Suuda verilmiş... hatı 

• bu sebebe mebni babalar Menemende, Ödemişte 
Avrqpa teslihattan vaz geçemı- hüküm sürüyorlar. 

y<'·i.. İşte l 1 milyon halk bu acı 
vaziyettedir. Rum-Ortodoks kili-

inşaat masrafı 153500 lira olarak 
kabul olundu. 

Kulup ruhsetiyeleri - ld
mnn ve spor kuluplerine verileqek 
ruhsetiye1erin resimden affı tensip 
edildi Reis Necip B. kısa zamanda 
bütün bütçeleri intaç eden bütçe 
emcümenince hey'eti uınumi}e na· 
mına teşekkür etti. 

Son içtima idi - Cemiyeti 
belediyenin dün SOi\ içtimaı oUtu
ğundan reis celseyi tatil ettiğini teb· 
liğ etti. 25 martta yeni intihap edi
lecek olan Cemiyeti belediye top
lanacaktır. 

O zamana kadar fevkalade bir 
mesele tahaddüs ednse bu hey"et 
yene toplanılmak salahiyetini ha
tdir. 

pey bale nakledilmektedir. Bundan 
başka sabahları halde pazar kurul
maktadır. 

Kadıköye park yapılıyor 
Kadıköy iskelesinin sağ ve sol 

tafaflarıyla cephesindeki meydan· 
lık ilkbaharda mükemmel bir park 
haline ifrağ edilecektir. 

Beyoğluııda teftişat 

Şehremaneti müfettişleri Bey
oğlu belediye dairesi hudutları 
dahilinde umumi teftişata başla-
mı~lardır. 

Otobuslar işliyor 
~tartın birinci gününden iti· 

haren Bayezit ile Taksim arasında 
otobuslar işlemeğe ba~layacaktır. 

Vilayette 
Nahive müdiirleri 

& 

Dahiliye 'ekaleti Mülkiye 
mektebi mezunu nahiye müdür
lerinin sicillerini i temiştir. 

Yeni daktilo makineleri 
Dahiliye vekaletinden gelen 

bir tamimde devairde mevcut arap 1 
harfleri için yapılmış e::;ki daktilo ı 

makinelerini yenileriyle tebdil edi-
leceğini binaenaleyh bir liste gön· 
derilmesini bildirmiştir. 

1 

Bir müddett€n beri şehrimizde 
buJuraıı Şark vilayetleri un umi 

müfettişi lbrahim Tali bey memu
riyet mahalline doğru harnket et· 
miştir. 

Adalar elektiriği 
Adalar ele· tiriği mukavelesine ait 

munmeJe ikmal edilmiştir. Milesis]er 

içtimaıı d~vet edilmişlerdir. Temirnt 
ancak 6 ay onrn temin edilebilecek· 
tir. 

Asarı atika kongrası 
OnümUzdcki nisanda Berlinde 

içtima edecek olan Asarı Atika kon· 
grasınada hükümetmiz de iştirak etme
ğc karar vermi tiı. Mlıırler mudiirlı. 
Hali! hey kongrnda Türkiyeyi temsil 
edecektir. 

Seyrsefain bir Vapur ı 
yapacak.

1 
Seyrisefain idaresi Haliçteki dcsti

gahlarında Yakacık 'apuru resame· 
tinde bir Hıpur in~a etmek tnswrun· 
dadir. 

Idare bir taraftan havuzların ta· ı 
miratını, diger taraftan faLrıkasının 
ihtiyaçlarını temine g:a~ ret etmel tedir. I 
Bu iş il.mal cdildil,ten sonra Yakacık 
Vapuru cesametinde kuçuk bir gemi 
in~nsı kolaylıkla Lubil olabilecektir. 

El işi sergisi 
"Türk hanımları esirgeme der

neği., dün Türk ocağında bir 
sergi açmıştır. 

7al • Her sene açılan ve bir çok 
ırıaarij'te güzel işler teşhir ,eden bu ser-

nes'm sesi Katolik, protestan ve yahudi Şileye un motörle 
wilcoo pr ol~n yeni tebeya karşı adeta eh- 2,'Önderildi 
türüdW:_ li salip cengine girişmiştir. Ü k d\.,J ş·ı l , s u ar · • ı e yo umm kapan· 

Fransa da bi e tarih münekkit- Fakr, son d_erecede Erde! ~e ması üzerine Şiley<'°tayare ile un 
. . . ' gide bu sene .de kıymetli eşya 

Mekteplerııı tatılı J göst~rilmektedir. Yalnız bu sene 
leri parlament.ıo azası bu mu.. dolaşan Amenkan hcyetlennın ............................ - .......................... . 
ahedeyi şiddetle proteSto ettiler,, kaydetti"leriqe göre o m~rteb pa-1 sanı çamur içinde bıraktı, dünya· 
lakin Milletler cemiyeti bundan rasızlık varmış ki, halk ibtidai ka- ı d~ .y:gan~ bir coğrafi ve iktis~d~ 
müte · olmadı... Macarist!in vimler gibi mübadele (trampa) bırlığı, hır dereler şebekesını 
tam bin senelik bir devletti. ~u 1 ile al~-veriş ediyorlarmış. Ovalar ~ahv~tti.. lsti~balde en korku?ç 
memleketin cografi ve iktisaai sular, yollar hep Peşte'ye müte- bır. nıfa_k ve şık~ka varacak bır 

Şeker ba,y,rnmı ,minaseheti)1Ç sergıde .çok eşya yoktur. 

gonım noktalarından emsalsiz veccih idi. Bunları bukreşe, Bel- vazıyet ıhdas etti. 

bütün mektepler ramazanın 27 Bununda sebebi deme'. eşya
sinden Bayram ertesine kadar tatil 1 sından mühim bir kısmını sey
edileceklerdir. Akalliyct ve ecnebi yalılara göstermek üzre Seyrise
mekteplerindeki Türk muallim- fain meşherine konmasıdır. Ma
lerle, talebelerde bu tatilden isti· mafi gene bir çok güzel işler 
fade edeceklerdir. vardır. 

bir birliği vardı. Macar ovası gra'da, Prag'a çevirmek kabil Trianon muahedesinin bir eşi 
bir tarafta., Tuna nehri ile, üç değildir. işte bunun için ahali- 5evres ahitnamesi idi. Biz de o 

tar_t........._ da yuksek Karpat da1T. . .. . . k 1 0 kuyuya düşecektik.Yunanlıların ve Mahkemeler 
1UUW lS nın sayı semeresız a ıyor. rta --------

ları ~1 - "~··....:lmı"LOJ.;r. A 'h t' "kt· d" b' bütün galiplerin tavasının içinde ne r-.... • ~... vrupanın o cı e ı ı ısa ı ır 

r..- hsuld d fela"kct, bir musibet içinde buca- yağ gibi eriyecektik. 
u.o.7çı. ma ar ve ma en- Mel'un altıncı Mehmet ve onun 

300 lira yerine 
leri bol ovalar yüce ve sık ormanlı lıyor. Kaba idareler felaketi hat Mazhar Osmnn heyi aldatarak 
sıra dağlarla mahfuzdu. Genç ve bir aereceye getirmektedir. menhus veziri Damat Ferit güle , 300 liralık köpeyi 1500 liraya 

d . d l ki. k 1 l h d güle bu idam ilamının altına kara ' ~atan Hasan Mazlum efendi ale)'· enn ere er na ıyatı o ay aş- Trianon mua e esi yapılırken imzalarını basmışlardı ... 
tmyordu; fiatları da indiriyordu. bu noktalar hiç düşünülmemiş: hindeki davaya dün ikinci cezada 
AL-•~ ~ .. ı.~kandır. " D stl 'stedı'klerı'n' ve e Bütün milletin dileğine terce- devam edildi. KüpekJerin sahte 

Şimdi ise bütün bu ülkelerde 
müthiş bir zaruret hüküm sürü
yor. Galipler de, magluplar da 
sefil perişandır. Erdel (f ran
silvanya) harpten evel mcbzulen 
boğday ihraç edıyordu; şimdi ise 
idbal ediyor. 

ıı.cw ~~ - o anınıza ı ı r - man olan ve bütün kuvvetlere 
1. I M l b' ·m d'"ş anla olup olmadıl!mııı anlasılnınsı için ım acar ar ızı u m rı- kumanda eden bir Mustafa Ke- '"' • -

d B nıa dan başka hl'r b. bir hcy'et huzurunda nıua,,·enesine 
mız ı ... ,, u r ,.. ,. ır mal çıkmasa idi on dört milyon k 1 k ' · 
fikir müzakereye hakim olmamıştı. T k b' .1 arar verı ere - muhakemenın dc-

Macarlar düşmanı Pek ala fa- .ub~ .t~ ~n. ırğl mı yokr mahacar vamı başka güne bırakıldı. 
' gı ı ınım ınım a ayaca b, y ut 1 ___ _ 

kat ayni derece Çehler de düş- 1 ağlamaya bile vakıt bulamadan M •• >.f!ıı .k-
ınandı.~ ~ırvatlar da .. Onl~ra. bol bu dünyadan göçeçekti... uteJ errı 
bol hurrıyet ve arazı vcrıldı. Bir yeyelim, bin şiikredelim. 

Ekalliyetlere zulmetmek ruz
naınenin ilk maddesidir. Bir şa-

Lloyd George'un, Clemenca- C l ""'} ~ . 
u'nunçğ ılınlığı on bir milyon in- e a l' urı 

Gelecek seyyahlar 
Martın ilk haftasında şehri· 

(İKDAM} m edebi romanı : 36 

EMAI..ETI1N Şü "'J{C 
.-Artık Süheylayı düşünmiyor, Perihan mes'uttu. irfanı bir 

onun bahsi geçen ve ya geçme- an gayıp etmiş zannederken işte 
si ihtimali olan yerlerden uzak tekrar bulmuştu. Nışanlısına her 
kaçıyorlar. Eski neş' esini tekrar şeyi açıktan açığa söylediğine, 
elde etmişti. onunla samimi bir anlaşma yap-

Bir kaç zamandanberi terket- tığına nakadar memnundu. 
tiği arkadaşlan ile tekrar mü.na- İrfan da Süheylaya karşı olan 
sebete girdi. hislerini uyuşturmuş, iztiraplarmı 

Onu yene eğlence yerlerinde, unutm~, büyük ve vahim hasta
tiyatro, sinema, m iki salonla- Jığının artık tedavi edildiğine 
rında görüyorlardı. inanmışb. 

Uzwı zamandır bıraktığı resim Fakat ... Heyhat f. .. Bu bir ga· 
fırçasını yene elıne aldı. Yanm lab rüyetten ibaretti. Pek az sonra 
kalan resimleri ikmal etti. Yeni oa.ş gösterecek olan yeni ve 
siparişler aMı. beklenmeyen hadiseler frfana 

Bilhassa nı anhsınm yanında kalbindeki yaranın tedavi edilmez, 
gittikce artan bir hararetle pek şifa kabul etmez bir yara oldu
ateşli görünmeğe çalışıyor ve ğunu acı bir surette ispat ede
ınuvaffak ta Qhwordu. n cekti .. Çünkü insan nakadar az. 

mederse etsin tiili ve mukadde- tedavisi için Bursaya gitmişti. Bu 
ratın elinde bir oyuncaktan bai· sabah kendisinden bir telgraf 
ka bir şey değildir. aldım. Bütün gayretlere. rağmen 

- l O - zavallı Semiha nehayet pençesine 
irfan bu akşam nışanlısına tutulduğu hastalıktan yakasını 

gittiği zaman bütün evi adeta kurtaramamış ve dün gece saba
bir matem içinde buldu. Her ha karşı vefat etmiş. 

kesin üzerine ciddi ve ağır bir Zekai i:}.ey yarm Mudanyadan 
elem çökmüştü. haraket edecek vapurla kızının 

Genç ressam bu vaziyetten cenazesini lstanbula nakledeceğini 
endişe etti. Acaba ne olmuştu. yazıyor ve benden buraca yapılma
Etrafına bakındı. Bütün aile sı lazım gelen hazırlıklar için yar
az.ası tamamdı. Yok a Zühtü bey dım rica ediyor. Zekai bey aile
ticaret işlerinde bir felaketlemi si ile aramızda akrabalıktan çok 
karşılaşmıştı? · fazla samimi bir münasebet mev-

- Ne oluyor .. ? Nemiz var cuttur. Bu itibarı dir ki onu çar
allahaşkına ?.. Hepinizi kederli panbu felaket bizi ae sarsmıştır. 
görüyorum. İrfan, hale münasip bir kaç 

Her kes susuyordu. Kimsemn kelime fısıldadı geçti. zühtü bey, 
ağzını pıçak açmıyordu. Bu ma· tee ürden titreyen mütevekkil bir 
temli sükütu nehayet Perihanın sesle tekrar söre başladı: 
babası ihlnl etti: - Mamafi ilk nazarda kor-

- irfan bey... aize teessUrü- kunç gördüğümllz (ölüm) zavallı 
müzUn sebebini söyleyeyim. !}ili- ı kızı uzun süren iztıraplı bir ha
yorsunuz ki Zekai bey kızının , y ttan kurtarmı oldu. Esa D 

Dün derneğin davetlileri ile 
matbuat mensuplarma küşat edi
len sergi, bu günden itibaren 

herkese gösterilecektir. 

Yetim çocuklar ve dul kadın
lar tarafından yapılan bu eserleri 
görmeyi tavsiye cder;z. 

Sadaka· 

Buğdaydan 
Arpadan 
Hurmadan 
Üzümden 

A1a 
kuruş 

33 
. 42 
156 
156 

Evsat Edna 
kuruş kuruş 

30 26 
40 o 

104 78 
130 104 

Diyanet işle"'i riyasetinin fet
vası mucibince Sadak.ai Fıtrınzı 
Tayare cemiyetine veriniz. 

doğduğu zaman o kadar zaif o 
kadar kansız dı ki yaşayacağın
dan şüphe edilmişti. 

Şimdiye kadar ancak doktor
lar:ın sayesinde \re bir sürü ilacın 
tesiri ile yaşadı. Daha doğrusu 
buna yaşadı denmez... süründü. 
Zavallı babası bu biricik evladı 
için ne fedakarlıklarda bulwıll'n
dı 1 Neler yapmadı. 

işte meş'üm ölüm bütün bu fe
dakarlık ve gayretleri bir hamle
de neticesiz. bıraktı. Mamafi Se .. 
nihanın bir mucize kabainden 
bu kadar yaşayabilmesinde dok
torlar kadar ve belki onlardan 
ziyade Nermin hanımın yardımı 
olmuştur. Daha üç ay eveli genç 
kızın hayabndan kat' i'mit edil
mişti. Fakat sizin Nermin hanım 
müşfik mevcudiyeti, tatlı sözleri 
yüksek zekası ile Semibanm 
hayat ve aıhhab üzerinde çok 
mes'ut bir tahavvül meydana 
getirdi. Buna doktorlar hile şa-

rch. Azizim lıf bey.. Sırası 

Soran · 
Bu sütunda evelce JcıJ 

stalığından bahsetmişti• 
karimiz lstanbulda da 
hastalığının :ıi olmakla 
ber mevcut olduğunu, b' 
aleyh kısaca korunma 
rini yazmaklığıcıı arzu M 
Kızıl mikrobu dışarıda 
kadar mukavemet ederi 
lık başladıktan itibaren' 
gün kadar bulaşma teh 
vardır, mikroplar bade 
vasıtaşiyle içeri girerlet1 

talar öksürUrken. lakırdı 
lerken, aksırırke:ı hastal~ 
çarlar. Keza hastaların 
ve ç.nmaşırla .. ı ile de h ok 
bulaşabilir, çocuklarda ç 

· rülür, bir tutulan bir dab~ 
tulmaz. Mikrop bedene 

' kten sonra 2-6 gün geçe! 
stalık belirir; hastanın 

1 riiği:, boğazı, böbrek ve 
ihtimn.n ile kontrol 
hastalarıa bir ev iç 
oturan çocuklar derbil ' 
malıdır, böyle yapılırsa 0 

cuklar 8 giın sonra ıne 
gönderilcb'lirler, aksi 
hc:.;ta çoc.uk iyi olunca)" 
dar onlar da gidemezler, 
taya bakanlar ökaliptüs 
rm· sık sık koklamalı 
aynı zamanda muı.adı 
gargaralar yapmalıdırlat· 

' 
""'okmaıı Ha1' 

10,000,000 Ll 
ALIYO RLAlt· 

"DP.yli Ekspres,,, gaz_e.t~ 
bir Yunan istikrazı hald'l'ı 
dikkata şayan malumatı 

"Bir sheffield müessesesi 
hüku~iti.rle o,oon,OOo 
lirasına balığ olan bir 
aktetmiştir. -~ 

Bu müessise ı-\enry ~ 
şürekası fınnasıdır. BütüO 
nistan umuru nafıauınuı ~ 
inşasına ait olan bu l;oP 

Üç sene devam eden 111 .. 

neticesinde yapılmıştır. clfJ: 
inşaatın ilk kısmı 4, cİ 

lngiliz lirasına ba1iğ ol~. 
mukavelenin Yunan I-1ıı 
tarafın-:lan kat'i surf"tte 
müteakip derhal b~ aY' ~ 
Kontratır hey' eti utılıı 
bir kaç sem ue ikmal edil ·J 

Vak.a; Cemahir· Mütt~h1 ıJI 
hissedur olacaksa da asıl 
bir kısmı Boot fırması tB tfJ 
yapılacaktır. Fırmanın 
olan Mr. Charles Broot 
Atinadan dönmüştür. 

Para yunan halkıyla 
dan gelen Erınenilerirı 
sarfedilecektir. 

gelmiş iken söyleyeyiın·· 0-
yeniz albnd" olan bu ~ 
kikatan çok müstesnat ~ 
çok yü~sek bir kanın ifil':;, 
bir kaç dafa gördüm~~ 
rüşümde taktirim bir 
aıtb. ...Jı:: 

irfan, Zühtü beyi arv~ 
miyordu. Süheylanın ~oll 
dımağında canlandıranı. 0 ~ 
yalini hiç beklemediği ~ 
manda tekrar gözleri of1""'".J 
tireP müstakbel kain r-. 
bu dakikada fena halde d1 

Zühtü bey, hasıl edeC bİ' 
düşünme.den sarfettiği bd 
cümle ile irfanın on b~ 
beri azırladığı ve ınu ~ 
dum zannettiği mes'ut 
mcden yakıvennişti. . 

Gafil adam sebeb1 Jnj 
fenalığın farkında bite ~n 
Hala ve mütemadiyen ti') 
den bahsediyor, onull ~ 
vasıflarını taktirle zikr~tıı>~" 
eyliyordu. (Bı 



Ankara, 25 [ Hususi ] ~~ "e\at . 
iti etı, vı'layetlere gönderdiği bir tamimde, muvakkat 

Rt-Jt.an s~retle tahsis olunacagını bildirmiştir: 
~ .' ~era ve zabitanın vefatları halinde, ınu

_..,IJA ~Ye veka,etince gönderilecek tediy(' Pınir· 
e :ttı aden, ıniiteveffanııı ınaaşıııuı nısfı clerec-
~k.i U\Ta)(kat ınaas verilecektir. 
laıa }'e llleınur)ar~mn vefatları ba inde Düvnnu 
ıeU.:a ınüdiriyetinden göndcriJecck tediye. cnı
. de den, vefat edenlerin maaşlarının stilüsü ni-

ıreırıltl' nınvakkat maaş verilir. 
l ~e ya asker iken tekaüdü iC'ra -edilenlere, 
' eYta ' gerek askeri mütekaidinden vefat ede
~ nuı eramiline nıuvakkat u1aas verilemiy-

h olunmuştur. .. 

aş-vekilin 

h Yeni 
ey an atı 
~~na, 23 [Fos] 

Kabildeki 
ecııehi 

s e fare t le ı· 
Yeni Dellıi. 23 [A.ı\] 

.. 

Zagrl'lı. 2.> [A.A] 
ovosti GazctP-.i kralın "Zagre· 

h.,i <le,Iete ait bir ook mlir C'S:ttın 
merkezi ittihaz etmek niyetinde 
bulunduğunu i-..tilılıaratma :ıtfcn 
) n:.mıuktadır. Bu itibar ile Zagrı•h 
1'.r.ıllıjlıu ikinci Pa -ıtalııı ola<'aktır. 

\ iyarıada ıuiiına) işler. 
\ .İ)nna. 21 I \.A) 

Bir t<'zrılıür c,.,naı:ındn ··Sehutz· 
lmııd., ~os\a - Jt'mokrnt fırka~mm 
reisleri haz~r olduı:,'11 haldi' <'Ümlnı
rİ) rt ahi<ll"';;i föıiiııılf• Lir g<'çit fi"'~· 
mi icra <'tmi .. }erclir. Hcinrn chr<'n· 
ler <le krndi

0 

fırkalarıııın rci.::l"ri 
önündt" gec:it re::nıi 'nıum ,Iardır. 
iima)işlcr ı::\iklııı dahilinde cerl'· 

yarı etmili'tir. 
Hcim,,clırl'u lerin aHh'tİ cc;mı· 

f:mda koınoni.-tln iiküou ihlal<' 
kalL.,şmı.::l:ırchr. 60 komoniı;t tıwkif 
edilmi~tir. 

Ispanyada idare 
Bcrliu, 24 LA. A] 

l\ladritten hiltlirildigint> göre 
·'Narion., Gazeteı:ıi M. Primo de Ri
\"Cra nın parlamento usulü tccssü 
eder etmez Jiktntörliiğü terkedece
p c;i.i)lendii•ini :'nzmrı~tndır. l\fomn· 
fi mumnilc~ h teşrii ıııeclicıin ahYa1 
\"C Jıarekiitmı miirakab" edecektir. 

,.. -
t. "H, .... il 1 ' • ' • J' >.:.! ) 

cıaları 

~fu}ıarriri: KE1\IALE'IT~ SÜKRÜ .. 
- 57 - Ohanesin hafiyelik ettiğini o da 

B Ik ] · } ·ı · d her kes gibi biliyor, ve herife 
a ıer -;.cyı )l ıyor u. karşı için için diş biliyordu. 
Halk, içlerine kadar sokulan s· k ıra şanı ... 

bu iki yüzlü heriflerin, Türklere Rifot reis de dahil olduğu hal
dost görünmek suretiyile lngiliz- · de bir çok denizci, çeşme meyda
lcre hafiyelik eden Rum, Ermeni, nının sıra sıra dizilmiş kahvele
Arap serserilerinin ne olduklarını rinden birinde toplanmışlar, ana· 
eyiden eyiye anlamışlardı. yanla- doluya scvkedilecek cephaneler 
rına bu heriflerden her hangi hakkında ve kendi aralarında ko
biri gelecek olursa derhal uzak- nuşuyorlardı. 
laşmak ve ya söz söylerken, ko- Bu esnada kahvenin kapusu 
nuşurken ihtiyatlı bulunmak lüzu- açıldı, içeri biri girdi. Bu yeni 
mu muhakkaktı. gelen bütün gemicileri tanıdığı 

Hafiyelerin böyle . ~e~ tar~fa ıçm ortaya ve topuna birden 
sokulmaları ve her ışıttıklerıne selam vererek bir köşeye çe
kulak kaba ·tarak duyduklarını ta- ı kildi: 

1 

hkik filan etmeden lngiliz istihba- Kahveciye: 

. r~tına jurnal etmeleri bazı ~ü~kler Bana bir çay ... Fakat koyu • 
ıçın bir eğlence vasıtası şeklını aldı. 1 olsun ... emrini verdi. · 
Ortada hiç bir şey yok iken kasti 1 Şimdi kahvede her kes sus
olarak uydurulan yalanlar peşinde 1 muştu. Çünkü gemiciler gelen 
bu serseri herifleri koşturmak ve herifi tanımışlardı. Bu... Ohanesti. 
arkalarından gülmek, hemen .51~ lçiınizde vahancı vok! 
sık tesadüf edilen vak' alardan ıdı. Ş ka k - ' · 
B 

.. b" a · yı ço • seven ve aynı za-
unlardan misal olmak uzere ır d b l' h f" d · t" . . . . b man a u me un a ıye en ın ı-

tanesını zıkredelım. Ancak, u k 1 k · t R"f t · · . ·am a ma · ıs eycn ı a reısın 
yazacağımız (alay), (eğlence) mı- .. l . d k b" k kt 

. . . l f f . b. goz erın e ·urnaz ır ışı ça ı. 
sa imin netıcesı maa ese ecı ır A k d 1 d ·· d ·· . . l r ·a aş arına on u ; 
surette hıtam bu muştur. y 1 1 N t t d" 

• ---= 
YU LJL""ARL 

Jl1ÜZA ERE 

MÜSEKKAFATIN 
VAZiYETi. 

YUNANLILAR YENE 
iT1LAFG1Rtz 

llA \7RANIYORLAR. 

Dün Ankaradan şehrimizdeki 
alakadar makamata gelen malu
mata göre Ankarada Türk-Yunan 
müzakeratma bir haftadan beri 
devam edilmektedir. Müzakeratm 
bu ikinci safhasına da emlak me
selesinin tetkiki ile başlanmışbr. 
Aldığımız maliimata göre şimdiki 
halde Yunanistandaki Türk mü
sakkafahnın da takasa ithali üze
rinde bir itilaf teminine çalışıl
maktadır. Hükumetimiz geçen 
aylaı·da Yunan hükumetine yap
tığı bir teklifte, bu gibi Türk mü-
sakkafatmın tazminini istemişti. 

Bu teklifimiz de Yunanistandaki 
muavazaya tabi Türk çiflikleri 
için yunanlıların tediyesi icap 
eden 500,000 lngiliz lirasından 
mada bu gibi müsakkafat ~in de 
1 milyon lira tediyesi şart koşu· 
lmuştur. 

Esasen Atina muahedesi mu
cibince Yunan hükümetinin sa
hiplerine iadesini taahhüt ettiti 
rnuavazaya tabi emlakin hakı"ki 
kıymeti 1,500,000 ln~liz lirasına 
ba1iğ olmaktadır. 

Yunan hükumeti son günler· 
de sefir M. Papaya verdiği tali-· h.a.. it ~ ismet paşa 

bul A.vnıpa matbuatına 
.. bt, ~· 0bnıuşlardU". Müşar
' 'l' ~Yot ki : 

Kabilden Peşa'\"ere 5 tayarf" gel
miştir. logiliz sefareti memuriyni 
ile Fransız ""'' ltalyau scfaretlıane
leri erkinınm bu tayarc'lnde Ln· 
lunmakt:ı eıl<lnklan znnnedılmrk· 
tedir. 

Fransız Ye Y nnan 
Ç d d t - a lu... e sus unuz.. ıye 

esmP nıey anın a. b v d 0 . . .. ı ·· ı .. ' T"" agır ı. emın ı~te guze guze 
Galatada çeşme meydanı u- konuşuyorduk. Devam etseniza. 

r~ gemici ve denizcilerinin en İçimizde yalancı mı var? 

1 matta bu teklifimize cevabını 

~ ~gü~. ~~mnun 
'4i' l!Qif Çnnku hutun mak-

~ç k • olmuştur. Binaena· 
"'it-~ , intik fikri ve kimseye 

ı~ ~ dan~ı yoktur. 
tıq1~ dtııı nur. itma~ı edil· 

le) ~ o)d Yanın cıı sulhper-

hit 'Ilı : ve si2c katiyetlc 
1 ~n . dtitıyanın sulhu 
tt:S~~~Ill tarafımızdan 
~ tliı:ılE:tı il rtir. 
~ "'""U.Q alknn hududumuz· 

p bet h~ zannetmem ki ara-
tıCIM, anın h" k . 
tı -""' oı_ll ": ır ·ısını üzerı-

hır millette hulun-

~ 
~ ltı A.~kara. 2.5 LHususi) 
~~ ~ eeli te alameti farika 

lidili\l~l..-,nın hirl'r mad· 
:ı.aii.t_,,.1_ •kkındaki mazha· 
~r~ edil · · ili :---:.:::. llll~ lır. 

~ z ordu unda 
·--·..-..... . ~d~u h~ondra, 25 [ .A] 

tt ı-t tılii lltçc inde yapılan 
'•\eri ~Sehetiyle harhiye 
~ ltıe a 'f · i nıu rt ın 1922 sene· 

· .~ld'1htı.t~nıadiycn tı'nzil c-
ıtı 6 \l \'e. . 

e im.: 2 :nıu o tarıhtc bu 
il~~ ~lli h Yilnn tl'l'avi.iz et· 
~~i\ta:~an _ <'tınjştir. FaaJ 
\~~ir. Ş~~ olarak tf'S· 

~ ~ "lrd hal~ ıınzarcn 
~ ~idetı i'~r. lh.tiyat efradı 

llıladıt. arettır, yani 14· 

daı;:---
lJ~ ıle soğuklar 
~~ """a.iy l\~ire, 26 [A.A] 
~ "- g~Yti. tabii 1:~rcsi Sudan 
~ tÇQıiş ld ır soğuk dal-

~l ' 0 Uğunu bildir-

• ba~ 
ı t 1Yeye ovun 
~b . 
:ti llrgta AJ Pari ' 24 ( A.A] 

ol ~a ti.~a sas radikal hir)i
tı ll'L:a ı l'ei ~t cdec"k olan 
l~~('l:etin \ T. Dnladi~ enin 
i .. tn k<.'ndc. P~ l'\ c 1 aldı rrı 

•qd"L l l d "" 
lt 1"ıtl i . n en • avren 
i l.i.~e ı.tın1 ı.ı1nda 1ı 

tıc.'a •vrf'n .. zır 
' ~ \tlld e{)İlnıi _de treodt>n 

11lt .li a i\;i 111 • Sa, rt:>nc 
dı1}.. 11' ala lı'l'ııc· kC'nd" · · 1 " ıh rak ı;;ını 
fi ;t li t'tı1111Ia d aadcrce kir-
~ell'1iı'1§~e i r ır. ~l. Dalarlic-

1 ljalad·etlllitı f ~frıuc hu "'C
ta~ l ') c: ~i l a ıot oldukla~i-

ııtra tra b 
uııı4{h lıtıa 1 . Urgtaki ra· 
ı, f\~l\tı lıe, tıraktr.n ınen

ı e rıi <.'İ aıı t'lıni ler '\ e 
llt<.Jıl" 'arında hir k". 
1lt- k M. Dnladie J...ı~ 
\ ı llıen 
'a ı traın,·ay)e 

a C'tn1i~tir. • 

Ye ııi Dellıi, 25 1 \. \.] 

1 ngihcrl'niıı Afgau sı.firi Sir 
frabcis Humplır<'\'S ih• Jngiliz si"· 
faretinin diğer crkfmı tnynrc ile 
Kahili terk ve Pi~nwrc mm·a~n!at 

etmişlerdir. 

Le Brix Kalkütada 
Pari~, 21 IA.Al 

Tuyarc<'i •·Le Brix., bu salKılı 
Kalkütaılu } ere inmişti t'. ::\lıımai
leylı "Akyab .. •·füwgoo\· .• w ··Ban
gkoka .• a tin ıığrayncağım tt>lgrafla 
bildirmiştir. 

Kalkfüa. 25 (A.A] 
I .. c Brix aut )Cılicle AJ.:)ahn ha· 

r<'kct etmiştir. 

lnğıhered.en kapa 
l..ondra, 2.) [A.;\] 

Hava ıniiı::ait olduğu ta1":dirclc 
Lincoln~lıir df' kain Cromwdl tava-• 
re karar{?illıımlan Kapa clo~u m<'r· 
hal<';;iz nir uçuş tecrilh<' i yapıla-
caktır. Bu tccriiJH' ~ "iin 3 gece 
hilafasıfo lıarn<ln knlallilt'cek lıir 
taYarc ile icra ı•dil~cek hu laclar 
miidcletin C<'nu lıi .Afrıka\ ı tngiltc· 
reden ayıran 6000 mil· mc afc\i 
kat'a kjfawt Nlccct•i lıl'vaıı ı--c]iJ. 

- "' J 

Mii telı as_ıs far 
Pnri~. 2.j [ ~.A} 

Jkş miitclıa~ı:.ıstan miirckkep 
komite borçların dcvfr ve lıa' alPsi 
lıakkmdakı tct1dkntınm nctice~i 
Lugün umumi içtimada bildirccPktir. 

giiınrük itilafı 
.Atinn. 2:> [A..AJ 

Giimrük idarc,.,i itUıalftt ta<·irl<'
rinl' Franı::n ile miinakıt mm akknt 
itilafın 11 forttn iııkıza;;ma bin:ıcn 
Franc:.adan gelecek <'mti:.mm azami 
tarife-) e tabi tutu]acagını hildinni~· 
lerdir. 

zıyade toplu olnrak yaşadıkları G · ·ı b" b. 1 · · " ı emıcı er ır ır erının yuz e-
bir muhittir. . . . rine baktılar. Acaba. Rifat reis 

Burada (Ohanes) ısmmde bır 
d 1 

. t . aklını mı kaç.ırmıstı? Nas!l yabancı 
eniz ma zcmcsı sa an ermem . . . 

1 
1 ·ı· · ·ı b t t f d b yoktu? Ermenı hafıyenın yanında 
ngı ız ıstı l ara ı ara ın an u . .

1
,. 

h ık ·· · h f" e t hıç. anadoluya sı ah sevkıyatı ko-
cıvar a ının uzcnne a ıy a- . . . . 

1 · d"I · t" nuşulur mu ıdı? Yoksa Rıfat reıs 
yın e ı mış ır. b h "f" 1 ı ld ğu b"l 

--- - G · "l r bu herifi biliyorln!" u en ın ne ma o u nu ı -
M 1 .. d .. .. l. emıcı e , . d ? 

at )Uat ınu uru ge ıyor tanıyorlar ve onun bulunduğu mı~or ~uy u. . . v 

Ani ara, 25 !Hn~usi] erlerde he havadan sudan ba- lçlennden bırı kolagına dog-
l\latlnıat umum müdürü J~rcüınent yhs d k kpal l . . ezen Vatan ru eğilerek meseleyi anlatmak 

Ekr h 1 h 1 ._,. e ere p erını . . F k Rif . h" 1 - em ") ) arın stım n n gıuıyor. l l . h kı. d 1 i bir ıstedı. a at at reıs ıç ora ı 
__ ...... ••••-~•••••••--• ı mesc e erı a r;ın a l ç şey d ğ"ld" y· .. k k 1 

k ı rd e ı ı. ene yu ·se ses e : 

T •• k• • Jı • "' onuşmayor a ı. E d d" ... d ur ,_ıvenın arıcı. Ohanes ne olursa olsun bir - vet... e ı.. ıçımız e ya-
.1 şey öğren;1ek, aylardan beri ma- bancı .yok.. öyle değil mi Oha~es 

ınü11asehatı aş aldığı halde henüz hiç bir ra· efcndı '. Arka~aslar senden şup-
por veI"mediği istihbarat idrıresi- 1 hclc~.dıler. Bır ta~~ın pezev~nk 

[ Birinri sayfadan nıabad J ne iyi, kötü bir iumal vererek 1 nankorler var lngılızlere hafıye-
Osmanlı imperatorluğu, Avrupa boş durmadığını göstermek isti- lik ediyorlar seni de onlardan sa-

devletleri arasında rekabetler yordu. ndılar. 
ihdas ederek, bundan istifadeye Hatta bir gün istihbarat idare- Ohanes şaşalamıştı. 
matuf bir siyaset takip ederdi. si yerli hafiyeler şefi doktor To- - Aman Rifat reis. Ben bun-

Biz ise bunun temamen hila- pciyan. Ohanese adam akıllı da ca senelik sizin emektarınızım Si
fına bir siyaset takip ediyoruz. çıkışmıştı: zin sayenizde ticaret edip para 
Tefrik eden bir siyasetin menfi - Çeşme meydanı gibi Türk- kazanıyorum hiç öyle halt işler 
siyaset olduğu fikrindeyiz ve }erin en yılmaz ve gözü pek ada- miyim? 
kullananın zafiylc neticelenir. mlarının içindesin. hala bir haber - Tabii .. Tabii ohanes efendi. 

Ben bir miittehidei Avrupa- getirmedin. Denizciler açık sözlü Yoksa hani eğer öyle bir şeyini 
nın tahakkuk edebileceğini zan- olurlar. Her şey bilii perva söylerler. sezmiş olsa idik canın çoktan 
netmiyoruın. Çekinmezler. onlarda çok maili- cehennemi boylardı. 

Fakat milletler arasında sami-
mi bir teşriki mesainin lüzumuna mat vardır. Eğer bir ay daha Dinan1it şaka ... ı 
kaniim. Hatta memleketler ara- tenbel haraket e~ecek olur~an Ermeni bu sözler karşısında 
sındaki hudutlar zail olursa ken- ala0kankı istihTbara~ işındebn kes.~7m: sap sarı kesilirken Rifat reis 
dimi bir dünya vatandaşı addet- o tor opcıyanın u soz en d tt". 

k l ,. d"" evam e ı. 
meğe hazırım. Fakat muhtelif Ohanesi haklı olara te aşa u- _ Korkma.. Sana itimadımız 

Bir ınu ikişinas öldü milletler mevcut oldukça Tiirküm, şürdü. Ermeni serserisinin etekle:. var. Hatta bunu ispat için sen 
Pariı:, 25 [A.A] Türk kalacağım. ri tutuştu. Nasıl tutuş~as~.n k~ gelmeden evvel ne konuştuğumu-

.1\leşhur fraıısız ınusikişinasla· Rusya ile münasebatımız te- her ay peşin peşin aldıgı yuzellı zu da söyleyeceğim. 
rından M. Messagcr Vt'föt etmiştir. mamen dostanedir. Büyük hayati lirayı gayıp edecekti. Paçaları Ohanesin gözlerinde nehayet 

lngiltcredc sis menafi ve hadisat, Türkiye için sıvadı. Ne olursa olsun bu ay bir şey ögrenebileceği için şey-
J.,ontlra. 2.) IA.Al olduğu kadal' Rusya için de, içinde bir Jurnal vermek kararı tani bir ışık parlarken kahvede-

Ilaftn 
1
,ihn,<'tindf' lnp:iltcriyi her iki tarafın memnuniyetle ile çeşme meydanı halkına daha ki denizcilerde bir telaş olmuştu. 

kc~if bir ı::j,., k;pJann~ , " im yiiz- kabul ettiği gayrikabili inhilal bir fazla sokulmağa, çeşme mt:ydanı Rifat reis orda olmayarak de-
df'·n miiııakal:it c•iddi ... urrtt<' iııki- dostluk ve hüsnüamizeşi amir kahvelerine daha çok devama vam etti. 
tan n[!raınıc: k .. rada 'C' d nizdc bir bulunmaktadır.,, b l d M l'"' 1 b" d · · · aş a ı. - a um a . ız enızcıyız .. 
çok kazalnr olınu ... tur. Suriy<' hududu meselesinde. nıiı· Rifat reis! Deniz işlerinden bahsederiz. Li-

1 ı.A . . 1 k ı ı·ıı,('fat rrarı.::ız Sf'firiniıı ha t.ılnnnrn]{ d k" b ""tün şama d l 
c-annc f r(' ıçın le) e Pari<ıl ~ılın .,j lızt•tınt"' tc;rnhl ufo ng· Çeşme meydanı babayeğitleri ~an 8 1 u n ıra ara 

J oulmı. 23 (.\.Al 1 ranrn.ttr. 1 cvfik Hu tıl bC'\. sefirin arasında (Rifat reis) isminde bir dinamit koymuşlar. lngiliz ve 
'·J ı'nmu' ti" \ rr., ııı he~ ) i.ızüıı.·ü Pnri-.l<' bulundıı~tı bir z::ı;nnnda hu gemici, bir deniz kurdu vardı. Fransız gemilerini berhava ede-

' ıl dünümfüılin ıc...·iıi ımlırnc:dıctİ)· mı-- ... elc.ııcn balı PlmC'rui .. tir. l\lamaf i Bu adam adeta o muhitin bülbülü ceklerm~ .. Onu ha bet aldık da 
l"' •·{)b". "r\ eı·.,, c "Dnih. mnoc;., ~mm· lııı mec:.c·leııin dı' her iki t:ır.1fı nıcm· .. da bir nlu'"dd t b t hl'k '- '''- idi .. Her gcçti"gi "'erde etrafına aramı... e u e 1 e-
telni "kanne er \rı·.,icin Londrada nun edt:>cek hir tnrzdn Jınllocli)ı•cr· J d k k l k 

1 d. ... · d · "t b l 1 d neş' e saçar ve kahkahayı basb mı en uza · a ma için denize bir heykel rckzhıi teklif etmiş er ır. gııı en lınıı 'ar n unnın ;:tn ır. k 
...................................................................................................................... Çeşme meydanı kahveleri onun çıkmamayı onuşuyorduk ..• 

bu kıvrak ve kendine mahsus Ohanesin gözleri fal taşı gibi 
açıldı. 

gülüşünden çın çın öterdi. 
Rifat reiı şen tabiatlı, şakacı Şamandıralara dinamit konul-

olduğu kadar mert, tok sözlü mustu ha 1... 
ve vatanını seven dağ p:ırçası Bunun imkanı var mı, yok mu 
gibi bir babnyegitti. düşiinmedi bile.. Aradığı malii-

Slraz Gillil 

vermiştir. Yunanlıların mukabil 
cevabı hakkında aldığımız malu
mata göre Yunan hükfrmeti yeni 
teklifine Atina muahedesiyle vuku 
bulan taahhüdüne rağmen bu gibi 
emlak için pek az bir para veTe
bileceğini bildirmektedir. Yunan 
hükümetinin sarih olan hakkımıza 
bu gibi meselelerde gösterdiii 
itilafgİrizane hareketler yüzün
den müzakerat betaatla devam 
etmelCtedir. 

Mamafi alakadarların ifadatına 
nazaren emlak meseleleri hal eclil
digi taktirde müzakerat suhuletle 
ilerleyebilecek ve mübadele işleri 
bittikten sonra müzakeratın siyasi 
kısmına başlanacaktır. 

Mübadele miizakeratı netice
lendikten sonra M. M komisyonu, 
Yunan hük\ımetinin Atina ve ya 
Selaniğe naklini istemesine rağ· 
men Gümülcüneye nakledecektir. 
Komisyon, masarifatına mukabil 
geçenlerde her iki hükümetten 
yeni tahsısat istemişti. Aldığımız 
malumata göre hükumetimiz ko
misyonun tahsısatını göndermiş
tir. Yunan hükUmetinden gelecek 
tahsısat ta bu günlerde beklen
mektedir. 
kı e ::::±ı sac 

matı bulmuş ve hem de bu sefer, 
tabiri marufu ile danayı kuyruğun. 
dan yakalamış, turnayı gözünden 
vurmuştu: 

Yarım kalan çayını bitirmedi 
bile. Hemen ayağa kalktı : 

- Size mani ohnayim. iste
diğiniz gibi konuşun, Esasen 
işim var. Şöyle bir yorğunluk 
çıkarmak için oturmuştum. 

Dedi ve öğrendiği çok mühira 
mesele hakkında raporunu ver
mek üzre vaktin geç olmasına 
rağmen Doktor T opçeyana koştu. 

Sonu ne olacaktı? 
Ohanes çıkbktan sonra kahveyi 

top gibi gürleten bir kahkaha 
sarstı. Bunu bütün gemicilerin 
alkış takip etti. 

- Yaşa be reisi Nerden d.e bu 
yalan aklına geldi. Biz seni 
işi falso edecek diye korkmuştuk. 

Herifler şimdi işleri güçleti 
yoksa bütün şamandraları birer 
birer muayen etsinler. 

Bütün kahve gülmekten kın
lıyordu. Ertesi günü bütün çeşme 
meydanına da şayi oldu. 

Fakat ne yazık ki alelade bir 
alay, bir eğlence şeklinde başla· 
yan bu şaka pek az sonr& bütün 
Çeşme meydanını lngiliz zulmine 
sahne kılacak ve Rifat reisin, bu 
dağ irisi babayeğ:itin hayatına 
mal olacaktı. ( Bitmedi ) 



-2 
ga di- 1 m s l .an U G• 

b · gö..~ irkildi: mm, berber h"' ırı n gel'rmi hi ? 

giltere v~ti 
l·öpeklerini satıyor. 

m.:ı.ı, av l 

Geçirdiği vahim hastalık 
· y ? ~ anyon bu- - De ek her sensin? 

-O . :.ph e ·. 
neticesinde uzun bir istirahata 
muhtaç olan lngiltere kıralının 

Yirmi iki yaşında bir genc· ... 
em taktırmayan pürferman h"d

detiyle herifi göğüsledim .. 

yorum? 
· istiyorum? ne mi an-

anıamam~ktan ge
budala? Bırak 

.-""'" .......... yakasını hı-

o"uyon be bazuk 
tınınunhm.dı. Sen kim olu-

'? Ben insan
mıııam:eJe ettirmek 

Gardi)an dişlerini gıcırdatarak 
bir l"iifürle karışık 

Ddi bozuk. .. 

ı? Yoksa ne ya-

· yapacan ? Şu değ
mi götteden ka

a indirPiaicen .. 

-Y .•• Yaavaaş .•• I 

Joıımes burunlu harifin ~ka

v,eçen hafta Boğuora tepdilha
v aya gitmesi üzerine, şimdiye 

k dar hayatını hemen kamilen 
av, binic'lık gibi sporlara ve 

- Bu kadar tem· z bir beı b seyahata hasretmiş olar& veli ahtı, 
hapishanede. eg!er:tcLji bırakıp iş başına geç-

- Haa a •. Ona bakma sen! neğe mecbur etmiştir. 
Kadın f ,. K der.. Veli htm saltanat sevdasmda 
"Belr y ı k' şu adamı buraya olmadığı, hatta bir aralık kardeşi 

getiren, b h . eye ~o~an bir j lehine h k' .ı d n feragat edeceği 
Dıye duşundum. yazı mı sa da Prensin iş başına 
eh· 'rsem! gcçmeğe haz&rl&nışma bak1Jırsa 
uzanmış bulundu- şimdilik bu niyetten vaz geçtiği 
üzerinden zıplıya- anlaşılmaktadır. 1 

rak: Ing:liz gazetelerinde okudu-
- Pe i dedim... Sakalımı ğumuza göre, veliaht geçen gün ı 

kestirec · . Llkin bir şartla... Kraven Loçtaki ahırlarına gidip 
beğ"m.. ava giderken bindiği cins atlar-

- S ni hapishaneye sokan la av köpeklerine veda etmiştir. 
had· yi, beni braş ederken Prens bunların hepsini s3tmağa 
hikaye eder misin? karar vermiştir. Atlar müzayede 

* * suretile satılacaktır. 
- Hay bayt İstedıgin ° ol- Mütehassıslar Prensin atlarına 

sun a c.:.nımın içi.. büyük pahalar biçmekte ve mü-
Seri bir hareketle boynuna znyedenin pek hararetli olacağını 

temiz örtü ta rl:ı iskemleyi böyük- t hmin etmektedir. 
ç.c bir aynanın önüne sürerek Prensin satlığa çıkardığı dün
usturasını bilmeğc başladı.i Bir yanın en kıymetdar at ve köpck-
tnraftan bileyor, bir taraftan d Ieri, tahmin edildiğine göre 5 mil-
söyliyordu, yon İngiliz lirası gibi muaı7am 

- Delikanlı! Aynada görü- bir servet te kil etmektedir. 
yorsun değil m· beni? 

- Elb~tte. 

- Eeee .. Nasıl buldun? 

- Nasılını buldum? Maşallah .. 
Aslan gibi .. Tam kadınların is 
tediği gibi karayağız bir baba
yeğit t 

- Atmaa~a 1 
- Atması matması yok .. Mey-

danda. 

Dünyanın en ;ıeşhur hayvanat 
rnutahassısları müzayedede bulun
mak üzre Londrada toplanmış
ı rdır. 

Brül be1 adliye bjna::-1 
Bcrlin. 24 IA.A] 

Bürü.k elden gelen bir telgrafa 
'" ır<:- Şehrin en güzel binalarından 
o nn ... dli)e dairesi bir yangın ne· 
ticcsi.nde harap olmuştur. Bir çok 
euak mnhvolmu tur. 

Veliahtm av köpekleriyle nt1~.:Pi 

ta Jmediğini o zaman anladım 
. ~ işten geçmişti... Çünkü 
ru.zmetçinin gırtlağından çö
parmaklan birden boynumu 

ktı: Akab
0

nde sağ elimdeki 
od pürşiddet kafama yerleşi-

Sana desem ki ömrfü1de beni 
seven olmadı, inanır mısın? 

- Geç... 1artava! dinlemiyo· 
ruz. 

ek pijama! 1 gilterede 
Meh'us bir 
karı l{oca - ()ffi t.. Oaıneğ'e katmadan 

r · ci, b~r üçful.cü darbe da
a b · · i ardıı:dan sırtının in-

""'"' ......... p:ikmed.i. 
l.. Bile demed~n kouşun 

üzerine 

.......... "". a ! dost:lannın yanın
yak atacakların 

senı ... 
i i ya:-1 bir adam ... 
oeyaz, tertemiz, ütü-

ıce:ea:ıen b · önl-k takılı bi 
ıcı saçh, aba o 
e siyah ~la bıyıklı 

am. s· 1 o kadar müte-
ıessmıı Gözlerinde o kadar s -

bir dost şefekab var ki 

- Martaval mı? Billah mar
t .. val degil.. Laf m doğrusu.. Üç 
defa evlendim üçündede., 

Durakladı. Aynaa irtisam 
eden simasına baktım. Bıyığının 
sol kanadı kalkıp kalkıp iniyordu. 

- Ey .. Devam etsene .. Üçün-
de de dedin durdun. oldu 
üçünde de .. 

- Nemi oldu? Buz gibi boy .. 
nuz yaldızlattılar bana .. 

- Adam sende .. 
-H düny ın en çirkin 

cartalozile .. 
- inanayım mı? 
- &k anlatayım da gör! 
- Ve .. ma a nı aklarımd .. 

bir iki dafa şakırdattıktan sonra, 
yüzümü s bunlama" ıı ha ladı: 

de, liyiın. 
}l. 

[Sonu yarın] 
azif 

emniyet duydum. . l 
bura bura yanıma r~ 

_,..,,,.,,,......,..ü çer~veliyen ın G fe ıd· 
edere şimşek nın ha.ıle · v da mu1·i 1 

okal~l.ba çekti: Mehmet Rauf be ıe Riga ma 1a-
* * ı hatgüzarı lbrahim bcvin müşfik, 

•• allab ayıp1, Bu büyük kalp i, sevgı i valideleri 
ya n bu l" bı1lah ayıp.. l ve Şefik efendi znde Lebip eıPn-

- Neden? diyle Kuduri zade Ahmet Cevat 
. l( tariki dünya papaslara ve Çisko zade Mustafa beylerin 

ia al.. Sen kim? Sakal kayın valideleri Halime hanım 
kir ı.u:ır burad ın, şunlara vefat etmiştir. Cenazesi bu gün 
bi s yürüteyim bari. saat on ikide C rrahpaşada kü-

ka 
~ı • Sen mi keseceksin sa- çük mühendis sokağındaki yedi 

numaralı haneden kaldırılar.:ık 
Merkez efendide namazı kılm
dıktan sonra defned le~ektir. 

eya ... Hapisane berberi 
ben? Sahi... Sen şi

....... ~ o na müşter; olma· Al'ah ruhuna r ~ eylesin. 

e ~-....... alar Amerika m 

o 

manyanm her tarafında mo· 
lan ipek pijamalar bütün 

dtlnya kadınlarının nazarı dikka
tini celbetmeğe başlamıştır. 

Bir çok Amerikalı zengin kız
lar Almanyadan ipek pijama 
modelleri getirtmişlerdir. 

Amerikan i z telarinin ver-

u. 
I giltere Parlamentosunda ve

fat eden bir meb'usun yerine do-
1 kuzuncu kadm aza olmak üzre l Misis Dalton Yons isminde bir 

kP.ciın intihap edilmiştir. 
Garip bir tesadüf eseri olarak 

yeni meb'usun kocası da parla· 
mentoda azadır. 

Doktor Dalton ile karısı 
Parlamentoda ikinci karı kocadır. 
Misis Dalton soSlyalist ekseriyeti 
tarafından intihap edilmiştir. 

Bu suretle şimdi meclisde ki 
dokuz kadın azadan dördü mu
hafazakar, dördü sosyalist ve 
biri liberaldır. 

l(ış banyosu! 
Meşhur meri a senayi erba· 

hından lorj M; Kohcııı~in kızı .olan 
1ib:! Helen Kolıcn, Kışın }Jtr aı 

gönül f"ylcnclirml'k için Florida e.a· 
hillcrinC" gitnıi , bu karda kışta Pa
)m l3içiu Golf strimle ısınan ılık 
ularındo deniz banyosu )apını ur. 

Palm Biç. Amerikanın Rınerası 
'\"C en güzel bir snyfiyesidir. 

............................... , 
İRTİHAL 

Orman mektebı alisi müderrislerin· 
den ~ Zından Ye Çangal ormanlan 
Turk anonim şirketi umumi müdir· 
lea-.inden doktor Tevfik Ali beyin 

nlideleri, Edirne Adliye mudiri espal,J 
merhum Emin AÜ beyin r6fıkıı1an 

dikleri malumata göre ~.mdi 
Nevyorkta ipek pijama satan 
b 1 l b.ınwı irtihal etmi lir. 

üyilk mağaza ar açı mıştır. Merhumenin reıınzesi 26 Şubnt 
Yalnız gazetelerin yazdığınn Salı gunit saııt ıo dn kııdıkCir Moda 

göre pijamalar çok pahalıya mal cadde i 190 num.Bl'ah hanelerinden 
oluyormuş. En adi hir pijama 'kaldırılarak namuı kadı (;:> camiindc 
Amerikada ancak~OOTürk lirasına 1 badcleda aile kabri tmun:ı defnolunaca.kur. 
satılıyormuş. Al!.ah garikı r:ıhmet eyleye 

Manşı geç 

Avnıpada her ı:e.s 
donarken Mis CeY ıhı 
meşhur sporcu in 
denizini geçmek . ç h 
Mis Ceymis her snba 

denize giriyor ve 
9 J 

yormuş. Geçen gü: 
saat kalmış ve 
zarr • .ın derilerinin 
yulmuş oldu unu 

, 



.. tr' itaat: 
~ ~ rapeıamı kuati 
J1a......---., l'apOruRUR kıraati 
~ ilıe kir zarar hesabmm kabul ve tastiki meclisi idarenin 

~ i6at1p '-'9-p ohmu. yelli mu• byf~ illtihabmm 
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disi idare namına mürahas 
aza. G. HANS 

1860 senesinde miieues 
GALATAD.l 

UT.URO FlttNKO 

MıWn\alaı t'•lan ..... nda 

el itlemeleri, b 
...... LU.u ..... -• mabsos ~ 

ve cihaz ..... ~~ 

OaümtmWci C.•artesi. giirin· 
dea üihua..,. \aılemcs' llt. 
Resimleri, ı.ritaları ve •6ndeıe· 
catı itibarile en gllel bmuatar. 

rı iyi tnOstabza11aıt. 
ve bilhassa 

, •Aspirin. 
ta ,1 sle.t ~ cat1iJ. 

edilrlal-~ 

- ...... markÜ bakW 
amballjma dikk• .. 

~ .... -. 

Z• . ~.., a-1• JllUf cüıda
nmıla ta&bik m brllmil zari ettim • 

kimle,.e bmeam oı..hi! ~ hükmi 
,.... Jlliail llalW 

MATBAASI MODORLO~ONDEN: 
Millet Mektepleri için 

SEHiR KIRAATI 
Nepdildi 

Mcnrlf Vekileti tarafından ihzar etdrileit*. 

Fiyatı: 15 kuruş 

köY KIRAATI 
Fiyan: 15 kuruş 

1 

DiL ENClJMENI ALFABESJ. 
Fiyati: 5 kuruş 

imll ...., Tarif f8ldllerbd hiTI 

YENi TURK ALF ABESi 
Fiyatı: 7 buçuk kuruş 

BD1• Epel, Yakap Kadri, Falih Rıfkı beyler tarafmdca h lwm 

SEÇME YAZILAR 
Fiyatı: 50 kumş 

fWW.UMJ 
l"lltTEV INJltlKMI 
~-V'*1/illlş T....... ....... edenler Ye 80 niapetlnde pmta 6aıed lllft eti....._. 

Vakıf akarlar môdiirlüğünden: 
K•b ..W. Çmat' caddelinde 12 ~ )ne 
Balık paarmda Tqçdar caddesinde 191-103 No. dilkktn 
Balak puuıJda ~ amisi ~ı 71 No. doklcln 
Tahta kaleda Papazotlu sokağında 22 No. dflkkAn 
TJMa kılecla balkapanı bam oda bqılık Ye kalıvecilili 
NUUOS1Umye caddesinde ban tabtmda 29 No. dftWn 
.liaruosmaniye caddesinde 4345 No. dnkkiıı 
Gedikpapda Camüşerif soblmda 62-6.1 No. dükkan 
Veznecilerde tra vay caddesinde 82-96 No. dftkkln 
E'yupta Gamiikebir mahallesinde Hafaflar soblmda 1 No. '"*'" 
Kabatqta tramvay caddesinde 193-a>l No. dOkkln 
Fmi klıda Mollaçelebi mahıUeliiıde 21 ite. ana 
Ortaköyde Büyükayazma caddesinde 6 No. dtlkkh 
.8&1ada muharrer emlik kiraye verilecellııden Şubaba yirmi altıncı 

glklindm Maıtaı yinaiaci Çaqanba .giiniine bdar mtmyedeye konul· 
LdBltDr taliplerin mm mezkGnn .aaı on dört baçap.a kadar tutaa
RMlfria 11Uetinı almak ve teminatı mawkkate ita ederek milraJecl8Je 
iştirik etmek fizre latanbul elicaf miidiriyetiade vakıf akarlar m1ldlr
lüiüne miracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve mfi§temilltlan hakkında malGmat abMk iateyenler 
mizayedfı odasına mflracaat ederek icar raporlannı ~ler. 

Rufekayi muhteremeye 
lstanbul barosu riyasetinden: 
1929 HDUi iptidıemda tlıb ve nepi takarriir ede baro Jw. 

basm• ikm• içia tecdidi byt 1D•11meleainin if,11 nizamnamei da
hili iktiwmclla olm•sma binaea tecdicli kayt ...........__. ikmali 
ZUDDJDCla ..-m ,.,.,lire kadar .. 1aaap1annı bpa+.arak b.ytla-
1'181 tecclit ettlrmel.t akli taktirde teQdidi bycla Wlp olmecl•klm 
- ............ ili=fwiain ....,. ciercediime,eoeti teblt .. illa 
ohmur. 

lstanbul Hilüiahmer merkezindaı 
l - Görulea la.ma tlWiae Macar, Sup, llaromlr, Mlbet~11a, .t..

rika ft Tnk1a mallaruıdaa Iatabalda mncat " ,. Mno- ı* ı1ı= 
cet tohumluk ve 1emeklile elftiitli ( J.200,000) kile ......, a,.I& • 
ualile mubayaa edilecektir. 

2 - Macar, Sırp, Ameıika ..Dan tip u iw TıakJa rn'm • ,.... 
Uç wlUle ıhn.Wtır. 

3 - Ma1laruı çuvallan BiJ•l•hmer tanfmdu ita ol....t w ... 
Haydar pqada lllhuda ve ya vagonda ihale tuihiDdea ..._ .... lllr 
•1 IUfında teslim edilecektir. (ihale mu.ddetinba temdit 'fil tıMtiıiıll ~ ı fpıt 
m.andur. 

4 - MaUana .,..a dıahilmde tabaddua edwk .-.. flllııl - 11111-
tı.;ile halledilecektir. 

5 - HiWi 9bmer mqe itibarile cim ve mikdarm l8JiıDde -'ı ııllll. 
6 - ltuına talip olanlar bete? kilo numune Ye yilzde 10 te•iMt akflli 

ve ya muteber bir banka kefaletnamelile 28 Şahat n9 peqmbe &illa wt 
M kadar lataDbal billliahmer merke&iae mlncut mnelididtr 

7 - Her teslim alınan partinin bedeli htanbaJ 'neuet ., .... -.. 
IUD olbaptaki talimatnameli ahkimma tmiUa Tlllt ... ellak 7 t;f 
ve cWatm ı....bnJ Hil•liıluner mertelilade 111riJt ..._.. .. 

8 - la -;afak fSait teki--- tıeklf' f' • 'W J t ' 

tıwbm 1enai ...tir ıhaledm tto stta '°r9 ..... 'f'llil•e'tw. 

HUMMAYI MURZAGI -ISITMA 
UflllZLll-. Zafiyet ve ı uwetslz1a •ll•atl 

KINYUM LABARAK ............................. ,.. ........... 
• ••P ua --. .. ,. sonra'* _. •••• 

............ ı ......... .-..... 1 •• ............ 

Defterdarlık ilinlan 1··················································· .. ••·· .................................................. ,,,,,J 
KiRALIK DUKKAN 

T....- ...ide bm11 ,.....- K. 16 •--"-•• ._... 110 tim, ı il 
11..t 19'8 ela d~hkta ,. ....... ktJr. (mS) ; 11 . 



HALK 
ıif ~· 'lal\ql ve Terbiye heyJı~taıwfuıdaıi 

DeF,edilea r•li ~ af.CiP• 

l Wi nüsWSı çılC~ 
,... s k111'11f 

Senesi Bütün Otomobilcilere Güzel 
Bir Müjde Getiriyor. Türkiyeye 

Yeni Gelmiş Olan 

• 

FOAT 
TIPINDE 

tecrfthe ediniz, Bu Listikler 

v.e- dayanıklı 

bıllanmalıd;u-lar. 

1929 


