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Pcrşcnbc ~~ 'Bu gun r ızg.tr -;im.ıldL:n v.1sat 

1 i~ e c~l!~ h.n :ı l,,ıpalı 'c h.ıfif karlı 

1 O ~~ ol.1L,ıl,tır. c .. . 

in~iltere ue f ıron~o 
Arasında akfolunan 
yeni ifilpf Mosul 
l]akkındalci Türk -
Ingiliz itila/ile kabili 

telif midir? 
!ıcçcn gun t:\latin ı., 1.c-

c i de C Jule:. San1.:rn c n 
mz ı ile muhim bir m le 
ntis~ır etti. Bu mLkalc '\ Io

suld ı m z.ımanlard.1 ,..,. ~et 
· cn,.,in petrol ktı) ul n kc c

lilınis oldup,1mu, c nra ht ı -
ard,ın çıkarıl,ıcah. petr( llaı n 
tc\ ıiı rn kt, ından I r ı .. , 

ile İntiiltcrc :ırasınd.ı ( · n
Rcnıo) itil<lfların.ı istina~k 1 

) eni bir :ınlasnu , uku huldu-• 
g-unu bildiri) ordu. 

C Jule::. ~ancr\\ cin ) harbi 
umumiden beri garp de\ lct
lcri arasında :ıktedilcn bu) uk 

konferanslarda gazeteci ;ıfa
tilc bulunmuş, be) nclmild 
itil:tflann bLitlin ecre) .mlarını 
takip ctıniş, bu \:ad ide ) z
dığı ~ azılarl:ı ,öhret k:ız:m
mış bir .. :ıh ... iyettir. Onun için 
bu z:ıun :\lo ul pctroll:ırı 
hakkındaki ruck.ılcsi <ı), nı 
dikkat bir \ csika olarak tc
Ukki edilebilir. 

:\lalumdur ki ~(o,..ul ıne-.c
Ic~i <l.oz. n) '-tılhunden oımı 
bir ar:ılık '!\ırki~ c ile lngil
tcrc :ır.ı ında adeta h:ırp teh
like i tc-.kil c tccek derecede 
buhranlı bir manzar.ı alını .... 

fakat niha) et .... uJhun muha-
1'.ı:.ı:ast ga) rctilc tarafc) n :ır.ı

sında bir itil:'ıf yapılmı:;tı. Bu 
itilaf mucchincc Turki) c \ ro
sul pctrollnrındnn Irakın hi ·-
c ine iltisecck ol:.ın miktann 

onda birini alncakn 
Turk-lngiliz itilıifınd.m l eri 

biz :\1osul pctrolları illerinde 
ancak Turk, lngili7. 'c Ir.ık
Jılann hukuku mc' zuh.ıh:; 
olabilccc~ini :.ı:anncdi) orduk. 
l fnlbuki f ran ız muharririnin 

Dl,ıkak~inc göre mahut < c\ re ... ) 

muahede inin hir ze) !inden 
ha,ka bir ~C}' olm:ı}~n , c 
turkler için hiç bir İ\ :t'ii 
~I) mcti buhmmı) .m ( ', n:ıtc.
mo itilıi.fı h~lhl fır:m ızlar , c 
inv;ilizlcr tarafından kcndi 
aralarında mcr i , e mutd er 
t:ınınm~ktadır. 

'on zamanlarc.f.ı f oulda 

Karv 
Fakat

1 -·-
Korkmayın 
Rasatane müdürü 

temin ediyor ... 
İki üç güne kadar 

Güneşli hava
lara tekrar 
kavuşacağız 

\:hrimizdc k.ır.ıkı~, dır iki 

~lindcnlıcri bLillın ,iddctilc hilk

mumi kra ctmc.:ktc.:dir. Fırtına 

kar, ı lızgılr, lıüıUn J .. umlıul hal

kını odun komur tcla~ına dti

"urmü~tiir. E, dki günkU hafif 
karı t>''rc.:n koınurdılcr derhal 

fiatları arurma~.ı \ cltcnmişlcr
dir. 

Dün kara\ e htitiın şiddctile 

c.: .. miş kliçuk fa,ıJ:ılarl:ı :ık~ama 

kadar kar ':ı~ınıstır. Şiddetli 

ruzgarla birlikte ) agnn kar, } ere 1 
'r.:I pinti halinde Ulİ tnlİŞ tutuna-
m mıstır. 

Dlin bazı rcıiklc.:rimix Jla .. at

hanc müduru l 'atin he c atf cn, 

Li~-, dı;n glin onr.ı ha\ al:ırın 

daha fazla soğu' ac.ığmı \ c çok 

miktaı da kar y:ıgacağını ka)dct
mi,krdi. l '.ııtin B. dun aks .. m 

k1:ndi .. ilc goı u en bir muh.ıı rhi -

llll/.c dcmbiir ki 
11:1' a. ) arın k.ıpllt ol.ıcak 1 

\ c ruzg.lr muc:ı rn .. ::-ıt şiddetle 

imaldcn c~cccktir. 1 lafif kar 

•crpinulcri olacaktır . .\Jahaıa, bu 

\.:V.İ\ et bir kaç ı;Linc kad:ır dü-

7.dı.:cq:;c '1; h:l\ a açıl:ıcajt:ı ben -
z' Ol'. 

Dun bah~cıtı~im , lım aların 

hirk:ıç gLin nnrn fıı;da mıkt.ırd:ı 

k:ır )a~:ıc:ığı t.ıhmini bu ~un 

z.HDcmi,tir. Bunu, l~:ılk.ınl:ırd.ıki 

'.ızı l;ti n:ız.ırı Jub:ır.ı alarak 
- ı lcıııı,.,tim. 'ı :ırtn içm dcıiı c 

hılc iki. üç t;llll ~0111".1 h:n ı her 

h ide açacak 'l; birk ç hUJHlur 

k:\\ ll -

"'lhırdt lırtı :ı 1. .. wmkn ,.,,ı a-

r ................... nn 

1 Pek yakında 

1 Çıkrıklar durunca ı . . . -. . . . 
~--·················································-· .. -····························~ 

oğuk bugii.n dedeva1r1 edecek 
--~~~------~--~-------------------~~-- --------------------~~------------------------------------------------~~- . 

Şereın:ıncti \~.ıso)\a Caıni~i medrc-.dcrinn fakır ve kim e!>i/. 

çocuklara tah .. i~ini t:ı .. :l\ 'ur etmektedir. D:ıriıl:ıc/.cdc ~ 1.:r kalın. ..ur. 

.\}asof)a mcdrc~dcrinin Emanete tc.ıf,j içm J:,>ıafa mıir:ıc t ede
cektir. 

Ticaret odasın da 
--

Dun intihabat yapıldı 
Riyasete Nemli zade Mitat, ikinci reisliğe 

Necip Beyler geçtiler 

Dün tieıırct ôda ı mccli i f c\•· 

k:ılıidc bir içtima :ıktctmi~, ) cnı 
rcb \ c he) 'eti idare intıh:ıb:ıtı 

) :ıpılını~nr. 

;ı 102,, ton '.ılck ... in tuccarlara 

'lll'cti tc\ ziini ınuhtc\ i lbtclc.:r 

okunnıu, h:ızı 

tarhedilıniştir. 

uicc:ırl:ır.t ccz:ı 

• 

!intihaba 
Yarın yapılıyor -
Heyeti teftişiye 
Aptülhak Ha

mit Beyin nam-ı 
zetliğini kabul 1 

etti.. I 
1 ntih.ıbı ım:hu", n hı.:\· eti 

1 

tef ti~ivcsi dlın <k topl.1111111~ ,. 

\'~ Cumhuriyet ~!.tik fırk.1sı 
müfettişi 1 l.ıl\kı Şin,t"-İ P. nın t 
\ptiıllınl. l ı:mıit Beyin fırk.K.t 

Doroı~e~ni~e 

kinı 
istifa ediyor 
Yeni sınıf maaşların 

tespitinde 

Haksızlık 
-·-

~ Va ı--d ı ı--
ıuınzct gw::.tcrildiginc llnir /9 

oJ.m tezker~c;j ol\unarnk 
JUınit Be) in namz~tliğini 

k.ıbul etmiştir. 

1o •• ıt-;--ı ud· uze ı me ır 

1 hu·iilbt-:ıda) i ~au'atk:\rlal'ımn sımf '~ ınaai"
laı·ırnn tespit \C 1aksimi yliziinden nıiiH-.;sif hir 
ihtih\f ~ıktığmı diinkii ınıslmmızda ) aznnştak: 
me~clcnin ıualıi) eti şudur: 

nrııı :ıJ,ş,ıma 1\alfar müs
tckil mcbu luk icin ımırlcaat 
v ıl.i olı11am15tır. Bu husu taki 
ımır.tea.ıtlar bu gün oğleyc 
kal\nr k.ıbul edilecektir. Bu 
intihab.ıtt:ı (1461) müntchibi 
c;,mi re\ 'erecektir. ,, 

Kazım Paşa 
-- -

Hasta de~il 
sıhhattadır 

Ankm·a, 9 (Yakıl)-
. lec'li~ r +·•iıniz 1\,\ımı 
Pa~a bugün ıneeli..,c 
gt\hni~tir. Ua. ta oldıığn, 
ameli)at ~aınidığı 1ıa
bcrleri, a~ a!'mda kiic_:flk. 
bir tll'ııak vara~ı hnsı] 
ohna~ı ıulaıi galattır . 
Sıhhat ları ~ erirıdedir. 

Dari'ılhecla) i san'aık:\rları alacakları tnaas .. 
lar~\ gfü·c ~ıuıflaı·a ayrılmış oldu. 
~imdi) c kadar mer'i olan kadl'O) a güre Er

h,1~1·ul ftlnh~in, i. (,alip, Iliiyiik Uchzat Be~ lerl~ 
Uedia \ .~ Jle)) iı·c hanımlar hiriıwi ~1111f, Emiu 
Heliµ-, Vasıf Hiza, Hazım, llii~t) in l\c·mal, 
JI. Kt"nıal He) lt\rlc Şazi) t~ Hamın iki11ei .. ırnl' 
diğ<.'\ı• ~a'ııatk~\rlm· da ü~iiıwii ~m1f atldcdihuektt'\ 
'e bu ~ımflara göre nma .. almakt.a idilC'r. Hu 
~ ne Ş '\hranıancti dal'iilheda) ii miiı·akahr eıı

cüınenirt'\ 'eni bir kadro ~ aptlını.J1. Bn kadro .. 
da Şazi)(\ lıammla Hazını n. biı'iıwi ımfa tcrf j 
Ctlil mi~h'\l'dfr. 

.. \)J:Jca sınıfların ii~ttinde bir re, kaJfulcl(•J' 
~m1fı te~kil ohmmnş 'c ~lnhsin, Galip, Uehıat 
beylerle Bedia ham m hur:1~ a gcçirilnıi~, ınaa ..... 
ları da o ui~pcttc artırılmıştır. 

Ccl C) i 1 Inrndi hey nçını~. 

rı·) i hafüc intih:ılıat:ı b:ı~lanmı~

tır. Aranın t:ı,nifi ncucc .. indc 

rh t.:tc '\emli zndc \ lıthat. ikinci 

rı.:Hiğ1,; Ncdp, hirinci re b \ r.:kil

lil!;ine 1 fanllli ikinci rd.,; 'ckılli

ğine I ı. hip z ıdc 7.i a, ınuamt..· 

Ut m ttblıllinc l l :ın B nri. 
hc,ahat mlıfctti~liğinc i ... tam zade 

Yeni ıe~ ·us 1111zeıliıizin musoslorı 
Terfi, hu ze' a1ın hi~ ._ iiphr. iz haklarıdır·~ 

fakat hü~ le ) eni bir kadro, hu kadarolla lla hazı 
teJ'f'ilcr ) apılıJ'kcn i~iıulcri ~C{"CıtlPı·<lrıı matla 
bazı dt•ğf•rli ~an'atk:\rların ihmal cdilınelcı·i 
lıaklı olal·ak 1>1mlaı·ın iğbirarlarım nnıeip ol
nıu~ hu :;an'atk('t' 'azi) Ptlerinin ta:-:hihi11i ı tr-

I n ıl H 1 ,ı, ko hrr mur hı 
lı ın.ı İna \c ıırı 
ıd ı c :ı.1. ılıl 1 rın.l lf cı H cc p 

il dar \hhittin, 1 f .. t (,mıl 

-Büyük şair memnun ve çok 
müfehassistir, Diyor ki: -- -

Millet veldlliiini haya-
mi~lcr, k:• lnıl f'uilrne~ inee btifü Nrni.)erdir. 

.ı!eınlıJ Jır J 

!!; I} t zen nn petrol 1-.L \ u
hırı ke fcililincc 1 r< n-.1 hu
ı. ınıcti derhal ... j \ .... r r. ' il\ e

te ' c mi':'. kcndiı~c aıt hı ''.!

k 'uıl ııe · ı j ... rcmi~, 
in tere htı kllıneti d(. huna 

C nı. 1 J mdı Be it ı ı ı t p h ı -

tımın en şerefli vazifesi 
addedeceeim •• 

nıt \ 1 ı t.1 med ur 
0 1 · d r ki ) eni kç ... 
petrol ku) tılnrın l ın 
1 • ·ı ı-. c ı c b ıtun ı ·ı .ın .ının 

t 1 ı ti~ .ıcı tatmin 1 n.1-

l; ~ıkl rı ıd:ı 

Ra .ı!anc muduru Faiin B. 

111 , \ c haır.ı m.ıh.ıllcı ıni h.1-.:ır:ı 

uhr tnıı tır. 

. r rtın:ı l\ radl;ni/.dc, :\J rm r:ı 

. \1,dc.:ı /. \(; \dalar denizinde 

g1; l\. idduli url; " dt' :ım 

ctımkkdir. 
1' r ı dc.hiL g dt:cı.:'• ' p ırl r 

1x /,dan çık:ım ını~!Jdır. 

1 )un K ır.ıdrnı.1.dcn ) .ılııız ıki 

upur gclmi-tir. c\ ri cfainin 

'apuru 1 lopa da 
·am .. una harckc.:t 

cdtn < \ımlnırh et 'upuru cfo 
) oluna de\ ıım etmektedir. 

:\Jarm:ıtada fırtına 'uzıındcn 

hır kaç k:ı • olmu tur. lbhmcıi

ratıman bmindcki kı:re tc ) aklü 

.lft 3 ncu sahiıcnıiıdcdir J 

<lukları 1 "ılmı ur. 
Bum! ~ .1r,1 mıh ı.: l kt mı -

11111 r ın ıh ıb.ıtı da \ ı ıl ı' ır. 
Çok bı iık, ~ok SC\ oı ı -~!!!l~~~~~!!!!!!r'll 

ş:ıırııııız 1 r:midiıı 111 ı 'tı ıının-

Od:ınm tl;"rıni ... ani l 1ıtçc. .. i t·ı dık 

edil mis. füı \ :ı\ ,ı • ındl rılc:CLk 

- 15,, 1 in kılo islr.:nı ış dc.:ri 'c 

Grip 
Berlind'; '100o,OOO 

kişi hasta 
Beı·lin, 8 (\ .. \.) -

Gaz('tclpı· bir mihoıı 
el 

ki~inin gr·ip lta!"talı~1-
na tutulnnıs oldukları-• 
nı ~azıyor. 

7.Ctlı i 1 erk i se\ indirdi. 
I debı}atıın z.'l 1.i"~emut abid 

lcr hedı}:c eden, ve her s:-ıha 
mcı lekctc hfrmeıi v ci bi'c, 
Şairi , z:ııııa k;ırşı ıuc!J;tleketın 

r.ö~terdi ı bu k,ıd inaslık 

eseri, cıddrn çok ) erıı1dc hir 

hareket öld ı. 
Bize edebi ZC\ ki ı in en 

ul\ bi lİ, en aıııiııtisini tattıran 

hü;ı ük dalı;) i, bu ) eni mı ilet 
Jıiznıetiııc lı:ızırlaıııı keıı örmek 
iht' larını ·~rcııııı k istedik. 
Ü t dı Maçka Pala eki daire-

Sana bir sır söylesem salclar mı~? 
Şughesiz •• 

- Şiddetle beş yüz franga ihtiyacım t1ar •• 
-;- Bu siJzünazü hiç işitmernlf gibi olaca ... 

ğıma emin olabilirsiniz • 

l 
Apfüllıalr, Hamil Bcycfendı 

bizi, beşuş ve se\·imli si :ı 

karşıladı, \e mctchalik mı r ı
pcnerli'ilc izaz elti: 

-üstat, d~ dinı, biitüıı Islan 
bul ııamizclliğiııili s \in le kar
şıladı. Sizi kbrıı L clmc}i 
vecibe bildik. Bu ~eni vazifeye 

başlarken ilıtisasl:mnızı öğren

mek istiyeceğiz. 

Ostadin, alemler } aratan 
yüksek başı eğildi, 

- Teşekkür ederim, dedi. 
Bıı, milletin, hcnışehrilcriıııin, 
~ Alttarafı 3 ncu sayıfamızdadar J 

Spor 
1

Macar atletleri 
ı iston~uın ~eımet istiyorlar 

M c.ırist nın birinci sı'llf 

:ı.tlctk rindcıı bc~i lstaııhııla ele
rek atlctlcı ıııizlc J.; rşı -
J, şm k , ı zı ıu ızJı r 
ctmişlcrd ir. 

Bu atletten biri, bizim 
100, l 10, 200, 400 metre 
koşularla uzuıı ve irtifa 

atlama rekorlarıınızııı f evkindc 
kr elde ctmcğc mm·affak 

o muş bir atlet konplcdir. 
Macar atletlerin bu arzul:ırı

ııın ancak ilkbaharda is'af edile
bileceği Macar fedcarsyonuıı:ı. 

bildirilecektir • 

Günün huıa~a )ı 

Dahilde 
Hilali ahmer ta

rafından fakir mek
teplilere gıda tevzı
ine başlanıldı . 

Mevkuflar hak -
kındaki tahkıkatta 
kat'i netice cumar
tesi günü bellı ola
caktır. 
Rahmeti rahınan 

isimli yelkedi f1r~
nanın ~iddetinden 
batmış dört tayfası 
boğulmuştur. 





~ Savı!a 

SON 
HAS6RLER. 

Vehip Paşa 
abiiyetımizden is~at edildi 
. \ııkaı·a, !) l \<ıkıl) -

F' /i..,leıwetk fahı·iJ..afiiı·
i ıf. rdı•n Ynlıip Pa~a 
'riid .. tahiitiııden j .. kat 
cılilnıisıiı· .. \lii~ırlıht' -

• 
ı !llıııııza giirt., · Ydıip 
l wııılı·kl'liPıı kaı;ıık

ı. ıı ~011ı·a biı· takım 

"ı·n ı c ıı il l' rl ı• hi ı·i<· ~<·re k 
lı.ın ıa:ılılıül!t'nle hıı-

1 ııııııak . ııı·eiill' tle ilıa
ı eti Yatnııİ\ ede hulun-

• 

leni öl~üler 
930 Haziranından iti
baren tatbik edilecek 

.\ııkaı·a, 9 (Yakıt)
h .. ıi ... at eıu·üıııt•ııi i>lı:ii
atı· h'ı~ılıa:->1111 ıeıkil. 

ı!lııwk t•diı·. Si. h·ııı -
ıı11·ıı·ik !,ahul t•dilı ıi~, 

'-"alııız \Pni iilı•iill'rin . . . 
... atı~ı!ır iıılıi..,ara ahın 

ıı. •dde , ı•ıı eıı ıııeıı ı·I' 
.. t ıhlt•dilıııi~liı·. 

ı~ı;;u ""lwzil'aıııııdan 

it' kll'('fl ııwııılekPI i ıı 

, ı· ı:ırafıııda ıııt'tl'c 

ı ....... , i z0 1 iıu· i.ifri"ılPr , 

·, linıali ııwelıuri ola
,., ı 111'. 

Yalııız alıııı, ıııi'ıcer

ı ı ı·. a~ ;ıı·l:ll'ı feııııi <'l'-

1 al ili llH"·f PklPl'İlı" ait 
ı l··iilıoı·, !,anım lı:ıı·i

ı•iı.tle kalaı·a',tll'. J.:" ı
l ·ı 'l'k:ilPit<' bir illı·iÜcr 

• 
ı liıliil'i:l•ti ııııııııııi e~i 
·ıı !a~ rl niPklediı·. 

• 

u;;~i~uİZ ~ar~l~r 
\'e yenı" ntl.n başka ~alili 
L' ıyan a'aca. iılar hakkında 

iki tekiif 
\1.ı,,11,.,n (\'akıt)- -

H l kı T: l'ik Bı•: p;i
'oıı I· han! al:u·tia ~,,-

!tit•'İZ kainıı paral<ırla 
ı .ı d ir '!. riıHlc ;·c -
• • 
ıııu• ıı ha.) a delili 

f Hill l!-!1111 Siİ\ l İ \t'll 
al. rafdıııııı lı;ırrl'.ıya 
·.' rniıı \<'ıı·lıilııı:ı i lı:;k-1 

ıı~la '.ki l<'ldif \l'l'lllİ~ 1 

\!' ııııtılı; ııla tbl\<l\C -

ıli olaııl<ıı·ııı lıPr h:.ı·o 
h ~t·kkiil Cllllİ\ eıı t'l'
t!P \azifo alıp ~ılnn;l\a
ı•ağıııııı tefsirini i~ tc -
nıi~lir . . 

-------
Yunan piyankosu -Taklitleri çıkmış 

.\ı knı·a, 9 (Yal,H)
Yuııaıı 'fayyarp phan
ko hiIPtlrriııiıı ınJ..İiı _ 
lf'ri ı:ıl,ıı~ı lıalı(•r alııı-
1111 ... (;1·. flilfrı._..,. 1 '>; "O 

.. c. ..... l -u,t) 

lı-.ılııııilildı•r a.Iıııtlaıı 
fü J'[\.i;I Zil il!', 

• 

Yeni men·us ı aınze~lnıiz 
( '-l .v.ı l•u r ·i 1\ ıra •ı.ı1 U 

lmlamızı 
Düzeltelim 

- l )Linkunu shad.an ınabat -

VAlUT l kanumısıır.i 

i ~na !:arşı g'Ü t~rdı ı lf:. i ~ 

hir tcı·ecci;lı es~ri lir. 1 lal.l-.ıııı<l:ı 

[ (: ,uarafı birinci 
1 '.-"ı , ·ı?ı k,·ıidı:lcrinin tc-.iri o.1 ı il • 

1\. '· bir ye· t;ı:n p:rı1 bi, ancıırn11 
ımd.1 hi"çok imtl \alnıjal'l Ya· 1 a\ı~ında; (Yelken kırn) dihıuk 

bir lıüsni'ı:ı;,zartl r. 
T:obiı \·ok ıııcmmı .. ııı.ı, çuk 
ı11lıttiı:ıssi~i1'1 . 

lliilıııı l•a, tınıda el imtlcn 
r:cldij'.•i nls.pelt>.; Yat~ıı \'C nıillı.:

Cıııc lıizıııllc ç .. l:~lıııı. l:ı:mt_an 

eı el bir çol-. tleliet !·izıı:cllc-

rinde buiuııdıın•. Şclıl cmkr 
cı!Juın, soıır.ı ~eı"r'-'t rıii~.tc~~rı 

c:alıa ,rııra elçi o!duın, ;,yan 
;,~ Iı~ıııua. buluııdtıııı, fak.ıt, 

ı\<ıcl udur ~ıı sonra gelir 
bezme ck:tbir ielı,·;.sın~.1 cıı 
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Üstat divr.rJ · i: 
Yalııız lıir züıı•rc; i değil, 

lıiııii:ı milleti o':utıııa!< r •ıı:ıdı. 
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~-arls:ni bııi ı !:.llır. 

kolay 

Eü·.-ilk ş.ıird\;n y~ni eUc1'i 
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I.aı·aı·ıııı 'aznınk iizı'ı' • 1 nı11lıakka, ~ihitlir. 

l •t; r ı hi 'h \ :ı;· r "il J· 

.ilanı afi ; ı i falaı·ıı .ı 11 
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tı :-;piti ııwııdl'~i ğiil'ii-1 
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l.:ı~u :c;'ı.:t ç ' ... ra ... ak a/ı;tkct.,pa 
cUif... Bunlır yakında g '~rel~ti,·. 

B•: iht·/Jfı hır darulim/ayi ckğ!, 

!ckJnıııl~ Jogru i!.:ril y ., hır Dııru!

beJJyi gö. rr.cl~ isiiyoı ı:: 

'' Darü/bedilyt • i- nm• g 1ı ~. 

bıınıı de.ği!jlrccrğim. İsnı 'ni .. /. 'anhul 

şc!ıor tıyalrosu. na kJ,J,/ cl1ıck fd?.

rind. ııim, r.o.zha:a h nv- 1 ıı a /~a

rar r·rıl-rıiş d•ğı!du· .• 

Saıı 'at ıııııl ilıhi ·' ·lı-
• 

J'(•mininı;z'ıı dtH·iılh ·-
ı·ııı 

<':ılı ~ı ı ı:tı ııırY< kıı ıd adı r· .. .. ' . ' 
''' lıi~· ~iiplı' iz lııı 
lt'k.iııı;ili'ııı irahatıııthıı 

Buz ... • • 

l
kı üç t;t.111.l ... ·•1 h ... r;i Jhı ... , 
«.:qll ,, ip d. -ı. ı;. D.ıh ı 
ycrkrck C:ıı;ın :;.ılı,ıb~ttiıı 

Bcı·iıı < Sııtr.;İ Bcı z.ı •'1 n>k 
ama, y.ırrı, öl,ur gün o J;ı 
oJa.:,ık. 

Daha, 
tı • ııı.ıJı. 

lık l' r ı.ıraf bu~ 
l 1.ılbuf,i k;ı;, tıi 

agacının çiçcgi j,l.., bu;ı; d.t 
llll yı ,ı>ıd .. -. ]),ılı:ı l \' .ıç,ıl;-· 

1.ırııı;ı \c k;ırtJlıııı, çııı:;r 
tLı!Lırııı ı bir·:r bc\·,ı' ! lYllc t 
bcıızİ\'cn n nıcı ,: ıLır tabi--, . 
nı;ı.\ı_ Bir mud,kt ,{J! , 
o!\tı\ ı:Ltrl~rı ·11 ı i'.', g lL.._ ... 1.:l\.·rın 
nıiz:ılı .;(ı\ ml.ırik İ 1 ,.il.ı LJc:
cckkr. .. 

Terzibaşı1an Ei. 

T
crzil>.ı~ıı-.ııı LI. 1\. tn1il· 
Ernıcııikriıı b;ı _ P-'l'"-'1 
ol llll). ı:rıııcııi l,ı'.J .. >'. ~ 

kriıı ot.:dı.:ıı beri dcrtkı ı 
bü\ "ıktu. l ıııir ,ı!t· mr l.ı 
'l\rziba,n .ın l.~. Bu t.ıifcııı ı 
~ukül,1..:. ;,. diker, ;ıçı',ı ırıııı 

\ a ıı.ıLır. ı·c il,i \'.:, ıLt ıııı 
bi:· .ır,ıy,ı gctir;r. -,_ l~ 

~t~llt 

in~iltere u~ f ronsa 
:\ l 1 ı 1 

k le 

1' j ı ... 'l t •• ı 

l'iZ P1 ı..İ' r' • ' .. t 

l'ir l1 1 • ıi;.: ' 

ı 3\ 'l 

J}l 7. -

n ı a 1..1 l1 u ha,ı· .... kL ··

<liluı ZC'l)\ill pd 1 1.. ~ ıı] 
nıııbıı çıl nıl·ır i.. pctrı t "r· 
dan 'j u ~i~ ... ,-\.! •\it iı· ... h· r

• argi b'r :-l ret'.. .. /. '":tr ' · 
~ahu: zİ\·ıoı tı r• ı:ıl; · 111 

di!'l•·r. · ~cçnıd'. ır ' !•at l 

petrol iht yacı l•azJ' ı ıi 1 et'. 
kin p.ır.ı ) 1l'' ı ı ı d ı 

ıiıh'm oldu•~ ·ı 1· ·ı .ıl • 1-

nllz p1..tr ıl Jıi ..... L i 1 )i 1 ı ı nktLH 
dL il~ •t\ '1..:'l ıntn,· cti.1:i ·.: 
gir~bilıı11,;-:.,i i ·i·ı lıı i'tt::·c Ye 

:ı!Jkadar pctr,,J tri'•·l ri ile 
~iı ~didı... 1 1 ünla.. • ı.11. Lıh !11ı.1ır .. . . 

llutılbıı lıa-k:ı l r ıı ,ı;.1.ırın· 

\1 -Jld ıı al.ıc.ıl..I, rı pctr lh· 
rı l'L 1"lLj) hL.dtıd .. ın' . ~ )- ' il\ 

'I' !ZiL l 

nm 'in 
~~li'\:r , !,J"" ~ı..l1c-
1 \:I ·t, ı ılc ıı .• · 

il tl11l:\."İ nıu',~ ... : 1 l c 1Ll 1 "'L1 tı· 

t\ın, iı...· p t:dc - 1..~. i u ın...: ..:-
le L'!. .. nl p hl dtrLl 1 1 ~. ı, \ n-
da cc r1..·~ ~111 et.\,. n 1 · 1 n1e-
l r ar 1' ~.L • ı <. : ~ l.. -~ 

al• · ; ı,!ır. 

JIP/ııııel .tsıııı -
or 

• 
bıg

0

liz ~r S 
o; ,.,i • ene yu. i:Se ·u. 

iııgili.: liı-.ı-.ı 
ı rı · .' (l 1 ı·· ı ·ı lJ.-t,,J .ti \ 

mı~. !)f' '.50 dl' 
llllll"!ll'. • 

H ii ıı Jı ıı» nı la 

diııı 
aı· i

l a ıı· -
' 

• . 'tl'il-
ı·uıli ıııu:ı:ıı ı.- olıı. -
llih.•a da l aııı.ıi o•,' -
ıııt:ıııt• i \ ı• lıa 1

:· ı:' rra 
tall'lıiıı ı·t klıı.C.ıı i'z'i
mku İıı•{iliz il'a: tli.ı -• 
k .. ı lıaılılP 'a. •I olıııı ·-
ll•ı· •. l<lk:ttlaı Zt'' at .ıa 
ll'I'ı'fftı!ııı ııııi\ak.kat 
ol ıu:-1 11 ıu . i\~ Ieıı eJ,-
t etliı'. 

',ızi\ l'lleı t!Pn lıil'hiı iııe • 
ll'ııı: · etıııf'ıııt·I f PtiİI'; 
hu i ı i b: l'l.ı i ı i laı lı lıiı· 

ı.;t'ııtiıı ~ ııı'atııı·ı ıaaliılh. 

hil'i ılc ıııiic· "'<'~c·ııiıı 
l ı) ııwıli li~ d,aıli, lii
zııı.ılu saıı'all,:'ırlarrnı 

ka\ hrtıı t'lll('"'İ(liı·. Bu-

1 Te av--z 
• 
t•lınİ\ ('il lıiı· lıareJ..e-. 
liı ıd •ıı dola\ ı hu~uı·C'lle 

• 
ezalaıı(lırlnıası J'azla 
ai:(11·tlır. 
~ 

Hiğ(•ı· laı·af taıı ~on • 
l adı·oınııı '<' YPııi ,·ııııf' • 
tak~iıııatıııııı Laht'biz-
Ji ırj dl' ıııe'. dan dadır. ~ 

• 
ını trnıiıı elıııPh. h· st'lı-
l't>mininıiziıı ~aıı'aıa Ye 

ıııiir:-Sl'~eyc kaı·,;;ı hor-
• • 

c111lur. Bu hor.- 'ı•ni • • 
~ııııf tak~inıatıııtla ki 
hak~ızlığııı izalesi ~ u-• 
retilc ifa edilebilir. 

ıç;tıriı ·r f'eleleı·/ . " 
JJ,-; sft· t'i ı ! /i iri/~ 

AnKar'l. CJ (' .\, - : ' 1 

ınınt \, da S riv ıi ı 1 f 
hüvü !ıa'' ı ole!• '.la ı • ı· şı". 1 

sckst:n ki~ili'.-; h C.ı:r c ç 1 

2 kanunu c;·(l ırcc.si it h.!ttdu -
nıuıu tcca' ;;z cucrck K~rı 
kamer ci ı armch I" • f rcıcıııi. 1. 
ıııiısadcıııe ctıni~tir. ıı.iiıcc·ır.z· 

ler rı~~ta icl>lr cJilı ıi~l.rdır. 



VAKiT 10 kanun~t 
c 

Şeytanın eli altında 
ı ı Emniyet sandığı müdü- atanın 

PorQramı 
- ını scnesin<lc y~zıJmışdr - 1 riyetinden ~ 

l\Iuan1eie 

~luellif J\'.ıkili 1Itr hakkı malıfzd 
JORJ A~KETlL '\ERM! 

Bir yılbaşı gecesi 
En ileri gelen rical Opera Komik aktris:e
rinden birinin evinde toplanmış şampanya 
buharı içinde « Hermesi » i dinliyorlardı ... 

25 -
-2-

Zeu~ ô!eınin~e ~ir ~e&e 
< Oran Ginyol ., gazctcsiı;in 

k1i1nu1s:ıni 1922 .. :tri~-ii nüsh;t~ııı

daıı ~ynenıı ıımktebestir : 
• 1921 sen< d lıacalctaver 

hü'çesi ıııccli'i meb'usaıı ve 
meclisi ay:ın arJStıllla dikııci 
gibi mekik dokurken, uınıııııuıı 

ı.ikayllığı 

oıı beş 

:ı.zasının 

iktisadi 

ve milleti teınsil eden 

yirmi meclisi teşrii 

esııemeleri arasıııc.la 

mukadderatımız balta-

lanırkcıı, Harbiye nezareti müs

teşarı /\1. Hanri Pale, •Ktırsebı 

soka.!Iıııda /\latınazel « ~\art 

Şönfı • nüıı salnııuna debdebe 

ile giriyordu. Hcriııc:e ı dol:ıyı 

rekmemış o! ıı HarLiye n~zın 

ı\1. • Lui Barttı " [ 1]. yu 111t' 

b';·ackri • Leon 11 gfnJc:rıniş 

oldur!u gibi 1 Ct,:l"~i ftytıtı tl:ı. 
zer i:i 

fabr;hF,r ~\. • Lederkıı » ta-

r ır kı _, e lıliyorc.ıı. Ya .it 

ta111 gece y~riı::l i lj. 
O arada !' r 

tc l:;ı eden karı k 

ccnıiyerni 

ki+ lı •ı in eıı 

refal;ati pek t:tbii değii mi ici? 

ikiııcisi B ron, Voktör ve 

Edip rlanri dö Roçilt cenapları 
idi. [5] 

füroıı bur:ıda >:endi e\•inde 

imi5 ,ıibi Jı•rckel ediyor, resmi 

nıctrcs! oıaıı h:ınc sahibesine 

hediye etınr~ olduğu son1 ı;ü

ıııü~tı:n e~ck lıeykelini herkese 

!akdi.- ettiriyordu. 
Bitn1rdl 

[1] ! lali lıazırd~ frnma Ad
liye ııazırıc.lır. 

[2] Sabık başvekil meşhur 
a l(aplnıı ı. 

[ lj !:dip \'C siy2si rccüldlir. 
[-! l 1 larlıı ıııııuııı! i'.amnda 

f-r~ıısa b:ışvddli idi. 

[5] \\ecii .;; i ıneb'usan azasuıdan 
\'c [{oçi 1Ut:ri11 eıı zcııg;ııi. 

::::::;::::::::::::::;".:ıı::::::::::::::::::::::-:;: 
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!! Yelkenci !1 
~- ~ .. ~· 

l! VAPURlARI ii 
:~ :: 
:: I\,,rJc.~ ... niz luk~ Pv~ta~ı :: 
=~ :: 
!i vatan ıı .. .. .. .. 
:: ,. ·:'·ırıı ıo Perşembe ;: 
~:, .. ~·· ~= :: \,(t:UJ.·•.ıld ,. .. ;: 
:;~ inü :ık-..· ry'ı ...:;rk~ci rıht11nından;! 
c• •• 
f! harcktllc do 'ru ( Zonp;uld.:ık ii .. .. ıııühinı stına!Jrı mcvcttttu: Bir 

rr I.,, rtckiz n Pr ıı f; bir ((İt.,~

yaıı n ası!z:ıded, tyatro ah.ür

leri, edir ler, h"ı:c ~. hibl inin 

lıt·,us! clcstları ve... /il. « jorj 

f< 1ent,'!'S0 • (2j Yardı. " C: Z· 

baı.t • ı hizz 0 t •]:,ıı Koklo, ['31 

~~ jnc.:bolu~ :)nın-.un. lJrdu, Gire- i~ 
!l ~on. 'frahzon~ ~i.ırinc·:.c re :: 

idare ediyordu. Biitüıı gece 

sab'1 1 ıa kadar ecre r;ibi « ~ ın

paııya ,, aktı. 

\rdbaşı gccesitıin şu « Oı "ra 

I<oıııik • aktı"sil'in evimle Lrzı 
iııırarı nıütef<.:~ill cen1iyctii.1izin 

en bariz bir timsalini ie~>.il 

dıııez ıni? İşte şu şalısiyelkrin 

kaffesi, sonradan gürmüş. rüş

vet ve dala\•cre ile zell'~in 

olrr.uş, züp[JC, cinsi bl11uk tip

llr değil nli? 
Şıı ıenliktc y.1lı•ız < Barlu • 

\C "Vivyani • [4] elsik!i. Öyle 

ya harbiye nazm o Bartu » şen 

\e seçilmiş taaııılar yedikten 

:;onra ağzı lıa!i\ şampanya 

J:öpükleri ile ıne\·cel eııirt·cn 

« l\t~rscyez :u 111:1rş1111 süyliycıı 

lıı hymetlar! aktrise orduıııın 

~c!C;m!arını takdime mecbur 

değıl mi ibi? 
« '.·ivyani l> ye gelince eğer 

« 1\nlcriKa 1) cla.u yeni g:elnıiş 

()!ur, aile \•azıİt:!lİ dol:-,y .... i!c 

c\'inde kalınaü·a n1ccbt!riyet 

JıifOt!n;eseydi as,ıbıııc.la \'C etin

de o kad:ır ıınutıılınaz hatıralar 

bır~kıı:ış olan bu iyi ktzı mut

fak., ziyarete l:oşardı. 

Olı! şu ydbaşı gecesi, «h:cn

s~ • yt idare eden rk:ıl, d: 11" 
böyle nice ınulıillerde l':'rıfr

ı11cı~tcnu11 şerefini, ıni!f~tin na-
11,ıısunu payına! ettiler. 

Çünkü, bu « j,\üsyö »kr lıcr 

türlü kadınlarla ıııliııaselıet 

peyda etmekten çel>inıııe:dcr

Kiıni· i ınühiııı bir de.esin 

l1rstudur, }:in1isi nı~şLur Lir 

:ıJ.:.ids:n !1an1isıdir, kiınisi üc 
!anılmış bir orospu ile d i.~tr 

kalkar. » 
«·oran G.ııyol" gazdcs; ·jp 

lıu \'C'.tdiği h:ı.bı.:rde IHC\'Clll 

küçük bir ııohaııı teHi edtliııı. 

Tla\'etliler ara<ıııc.la gazcteııiıı 

l}~i~~e~ınedi.~i lH: ~ah;s d:ı!ı.1 v;ır

dı. Gıınd:-ıı b.:ıi'J;;1 lliÜ -:.ınerenln 

s· ıı~ ıd:ı JıarikulJd~ b!r lı~d<se 

\'L-.U:t gddi. •(ıran Giıııob 

o hadiseyi ele kaydetmiyor. 

isıni söylcı;ilrn;yen l!ç ş"Iııs

taıı biri Zaptiye nazırı idi. 

Onun bu mecliste buluıııııa

sıııa lıayret edilemez. 13ir sfale 

iE l!i;,l.: i-1:·.·!cL .. rinc eidLcckur. ii .. ,, -
il Tuf il ır ··n ~irkecidc '.lci- il .. .. 
i~ ndt t J lı:rı ü!i.;aJindc.: \ clkcnci !~ - .. 
i: 'ıarıııd:ı kain acı..: lt:ı~ır.n n1i.ira- !5 .. .. 
!~ ('jüt ·ı~ı.;I. i~tanhul 15 l.5 ii .. ·~ 
::::;:::~:::::::~:::::::li:::~=:~~~::::::~:::~::;~ 

Seyrisef ain ı .. ___ _ 

Traiızcn natıı ikinci postası 
ı IU:SİTl',\S,\ ı rapuru 10 k:inuıı
~ani pı::r~l ~ıhe :ık:;-,ıını Gal· t:ı 

rıhtımıııd:ın hard<ctle /.ongul· 
dak, ineb0lu, Sinop, s,ım<un, 
Ün} c, Fnı~n, (Jrdu. (;jrı:son, 

·rrabzon. l\i;,cyc gidecek ,.c ()f 

'l'rabznn. Polath·ınc (_~ircson. 

(Jrdu. Far,,1, ~ .. nı~un, ~innp, 

İncl,ohı•·a u)l;rayarak gı.:h.:cı.:ktir. 

İzmir sür'at postası 

1

. (İzmir \::puru J 1 k:inunl!
sani ('uma 1'2 de Galata 

rıh~ıınındun , ha~ı.:.keıl: Cuınar~ 
J te:-ı J O da lzı"'!ırc P,H.h.:cck 'c 
1 !'azar 13 tc lzmirdcn hare-

kı,;:tll.! pazrırn.:~i ;.:;clı.;ccktir. 

"\ ~apurda muk,rnnıtl bir or
kı.:~tra \·t.: r..·:tzbant mcvcut(ur . 

Bozcaada postası 
( Gl·:LİBULL') \apuru l'.' 

l\.,\nun~;.ıni ( 'un1artc:-:i J G da 
İdnre rıhtıınınd.ın harL·kctle 
Gclid1olu. L:lp>cki, ('anakkJle, 
İmroz. Bıızcaadnya ~idccek Ye 

<,' .ınak]:;ı~t·. l ı:ip~c ki, l; clibolu~ a 

u~rı. ·r~1k gelecektir. 

Antalya postası 
İ'\I·:ıını r "'Plifll ,,, kanun

~:ıri p;il.:ır f O da G.ılata rıhu

mınd:m hareketle izmir. l'üllük, 
Hqtfrunı. Rados, J.'1;;thirc, Fini
ke-, \ııt:.1\a\·:t ı:ridcct:k Y(' dd
ııli<tc ıııczkür bhlckrfe birlikte 
1 ):liy•1n, .\f; ı·mari~. ~akız, (':ı-

113.kl~111 c, 

caktır. 

1000 
blJO 

< •t.:.ıibolu\ .~ Uğft\·a-

nı.Iı:t yatak ç.ır~afı 

0ıdct ya:--tık ~ iizii 

. \li.ıl1ay3a olıınacal:nr: ']\ılip 

o'o.ı.nların numuııcyi \·c ~artn;.1-

tTıl.'yi gıtrı..lükccn sonra vcrc

cckl\.'.ri malin nlımunc~il..: hcra
bc·r iiyatl:ırı'H lJ l\anumı>ani 
Paz:ır ı;uni.i saat diirtlc katl1.tr 
iL \ :\;(1111 ,\ f lldLirh.iğ"i.inc gc tirnıc

h·ri. 

Gripe karşı 
\ra ~ıra ;ripc k::ı.r~ı bir ::-e • 

ronıun kL~tind1,;n b:ıhscdili) ur . 
Bu kııdar uıağa ~itmeye ne ha· 
cc.:tr her ta:ımt.la.n !'onra bir kadc.:lı 
;\fond ktınyalt. r.ripten tahafrüz 

.rı..To. lıJcrlıunaun cins ve nevi 

146624 Bir çift roza yiizük küpe 
164690 , pırlanta dal iğne 

lsınl 

J\Türliwet H. 

169+98 " yakut yüziik bir altın kordon 6 d:rhem 
1 :'G89'.! " pırlanta gerdanlık 
178J5~ , roza tcktaş küpe 
17880+ ., roza menekşe iğne, iki altın saat, lıir altın 

Miieyyet J3. 
Tayyar B. 

Ilaytiyc H. 
Zeynep Il. 

kordon J:-5 dirhem gümliş 
1 ~88~3 llir pırlaııt:ılı panrnııtii 
179027 " roz:ı. yüzük 

l'atnıa Şeref H. 
Muhittin B. 

Afife H 
179185 , tcktnı yüzük 
180.32,1 " roza ) lizük, bir altın saat 
187038 ., çift roza küpe, bir pırlanta 

ı\Jınıct Kadri B. 
Ayşe Sıdıka Il. 

akar pantantil, 
Cerci El'. bir pırlanta yli-.ük 

181080 Bir pırlanta madalyon AHe :\ [clihiha II. 
18 l 1.12 ., clına;ft saat bir altın knrdon J kdiyc I 1. 
18ı.r 1 ,~ pırl.Lnta yüzük orta ta~ı noksan, bir roza 

lladicc II. j ti?.ü k orta'l nok>an. bir çift pırhmta nal 
1815:'! llir çift pırfaııta küpe bir taıt çatlak Fatma • 
J8:2~-:=;h Bir ro.1.a yıldıt: ., ,, 
18:2:-6'.! Bir roza gerdanlık, Lir roı:a klipe ., ~ 

183101 Bir roza ıncnckıe ii(nc \hmct Hamdi. B. 
l S.ı,,ı 1 !lir pırlantalı pantantif, bir çift rcızn küpe, iki 

roza ı·iizük Ali 
18.l.50:' iki ı·ilt pırlaııt.ı küpe altı birinin ort:M nuk;nn 

1 l:ıticc '\ul'iye II. 
18.3851 %0 dirhem ~ünıüş 
ı 8.l.19.J 
18.3<>% 
1839.)8 

Bir roza yüzük, bir çift roza klipc 
Bir pırlnntalı Yüzük lıir taşı nok'a!t 

Bedriye 
IIü;cyin Şefakat n. 

'.liinire U. 
iki roza tekt~< iki rırlanta tckta< yüzlık. iki 
zlimrüt ) tizlık. bir cift roza nıcnck~c ye bir 
l"llZa ay iğne iki ı;;ft pirl:ınta tektaş \'c iki çil"t 
rnza güpL', bir incilı l•ir züınrür;ü kırJsar iğ"ncsi 
bir çift pırlnııra küpe. bir ta't noksan, iki ptr-
faııtalı hiro;, bir pırbntalı iı:,r.,·, bir • pırlantalı 
hikzik. beş ıııbkal inci. 33 adet sıra beşibirlik 
zinı.:r a!unı, iki c.:Iın· '.'.olt ~ac.t, üç altın gljı.:tek, iki 
alın kordon 280 dirlıcnı g·ümliş. llticc Ôliet I1. 

l S.f(J ! ö lli roza tarc1k igr.t.:. l :r çllt roz:t rrliJl hit püs~ 
klilli rıuk .. ·ııı 

18J..2:-;i Bir rnz,ı t 1 .t:ı' 
hilczık 

IBH09 Üç altıı1 lı'kzik 
l~ir çi tc pırla~ı.tlı ki.ipe, bir pırlant vU.zuk bir ta~ı 
nol· .. Jn hir roza ytizi.ik, dir roza dn.I ignc, biı' 

ahın sa:ıt 

18.~2.lH Bir <ılun hurda ~E<it.. bir Jltın k(ı.. k, l-ir altın 

kalın, bir ;..lirrı .i~ tah~ka 
f8fi'.?-t8 l~ir çifr rırl:lııtlı p:ıt ia1' ·,Lir r) ·ı ~ t.;z)k, hir 

K:\mil B. 

Zahit B. 
!'atma il. 

l la,·ati il. 

.\Jdu' ir n. 

a:oıı k,,J ;ani Ahmet Ccmal R 
18:5~tı9 iki adet bir liralık zinet altl'lı. ddn ad~t ~ü1.ük, 

bir çile 11011 küpe :-5 dirh<.:rn .\y;c T 1. 
18GOf)2 Bir inci kul)c 11 nıi-kal~ bir ç·;·r rn~J tcktaş 

kLipc .\hmct l Ia .. iın B. 
186-'2.> Bir inci ~' rd:ı ılık ar,tf:ırı pırloııt:ılı lıir pırlan

ta lıikzik. bir çiit pırloııta gül küpe ortaları 
jnı...İ, lir pırl.ırıt:ı tthta:; yü . ..:ük, bir p1rl:ınta tck
panı:ıınliı. iki pırl:uu.ılt yiiz~k. bir l"l 7a jncili 
p.ınl 1ndf. lie rıı1.:.ı i~·ııc, bir roza 1'irkctc, iki 
fj z:ı p.1rc-.1 a~u t<15 nrık.::aıı, f) •• 5 nıi• kal inci bir 
altın ı" l. e. li~ altın bilczil;, 3~.'i dirhem lıir 

pırl:ırıtalı h<ı.:-lı1.. iki roza iı;ı1c. bir pırlantı 
kr .. 1\at i;.:.·nt.:si, bir pırlanra yüzük, bir çi[t pır

hınlah klipe, hir l"lın:~slı SiHtt, bir n1incli altın 

s.ant. bir ıninı.:li :ılon 7.arf. bir alun resin1lik, 
iki altın hilczik, lıir altın icili kordon, lıir altın 

kt)l"llnn, bir altın bilezik parça~ı, iki altın sikke, 
hır n.lnn nıad:ıl .·· ı ;n. pırlantalı yüzük .(1rlJ.Sl züın

rüt, bir pırlnnta tcktaş ı üzük, lıir pırlantalı 

bilezik, iki çift pırlantalı küpe, bir pırlantalı 
kıış if(ne bir ta~ noksan. hir pırlanta foto~ra( 

çel\'.\·c~i, bir pırlanta kra\"at ij!;nesi~ iki pırlan

talı aµ-ral', bir pırlantalı p;crdanlık. blt çift pır

ianl,1 küp(\ altları zün1rlir bir pırlancıt bros 
Saliha Yeg,\ne J 1. 

roza yüzük 
çift pırlanta klipe 
pırlanta ranrnntif 

'" roza pantancif, bir pırlantalı bruş, iki roza 
yüzük, bir chna~1ı hurda bilezik saatı bir Wiı 

186;'.19 ıı:r 

f 8<0.17 Bir 
IK0% 
18<110 

nok~an 

1 lamide 11-
l latice T r. 

ilhan B. 

Fatma TL 
!8~18~3 ])ir roza tckra.~ ylizlik, bir roza t1roş Sülcynı:ın H. 
l 8~-f10 ·- rnz:ı broş. ı:arçalan nok;,ın bir ruxa ok iğne Ayşe il 
J 87~40 ay iğ-ne Adile il. 
I 8•7h8 " çift roza i~ne. bır alnın bilezik 1 :2 dirhem 
188tı41 " roza yüzük Farına J T. 
188~.u nun alun bilezik 12.5 dirhem isnıct '" 

yi.i:1.iik, bir pırlant:ılı incili 188~42 Üç pırlantalı 
panıamif ı\lö~) ü RaYınon 

ISK·f:'i Hir kra\at boru 
189089 " roza hurda 

nıaşaallah 

çıçc!~t ij.!;nc, bir .roıa yüzük L\y~c Il 
dal iıpıc, bir roza hurda 

:\adir rr. 
f8f)~ft.j. Bi_r altın ~aat, hir altın knrd.111 !~~5 dirhı.:m .·\rşc " 
189.109 " roza tek taş ylizlik Üıııuıikaıı • 
189.Hl " " Ylizlik, bir nazarlık qltını ı\fifc " 
f8fJ-l:17 " altın çalıır :"aac ı.:-ı:ı.tnıa İrfan " 

"\"ukarda · .. im!t:ri raz1Iı zc\·at p;i.itnlış ,.c mliCc\herat J~nıniyct 

~:.uıdl!;lııd;ııı i!'tikraz eylcnıiş oldukları nıcbali~i \"a<lcsinde tediye et -
mcmLlcrinı; ınchni kı.:u<lilcrinc :ılclusul ihbarnanıc tclıli;; edlltUği 

halde p;inc tCS\ iyc.:i devin cylcn1cıııiş olduldarında.n ccnası yukaıda 
g-ü~tcrilcn ıncrhunaand:ın de~ ne kifayet edecek ıniktarı sandık satış 
amirilc icra memuru hazır bulunduğu halde şehri l\ünumısaııi 929 
(31) inci perşembe \c 929 Şubat ('2) inci cumartesi günleri sa.at 
ı O dan 1 G ya kadar 'c ( J ) lincü pa-.ur gliııli sa:ıt 10 dan 12 ye 
kadJr sandık satış aınirliğinı..lcki c:ınıekıinda teşhir ,.c şehri mc1.hu. -
run (·~) lincü pazartesi ~linli saat l + tc ~chrcmaneti sandal bcdcs -
ıaıııııda müza,-ede ile >ltılacaj('ından talibol:uılar teşhir glinleri sandık 
satı~ amirliµ;inc Yt..: satış günü muhnlli müzay~dcyc ve tcdiyci dcyJı 
re \'tı tecdidi ınuanıcle etmek h.;tiycn ıncdyunların hıcamı müzaye
Llctlcn ere.:! ::;andık illarcsinc müracaat eylcnıelı..:ri lüıurnu il;ln 
•ınur. 

Kefeli zade hacı Mehmet 
mahdumlarının teşekküratı: 

Dariilbedayide: ~1~ 
EJJıaınra: Anna Karenin 

Opera: All.ılıuı bahçesinde 

Melek; Iıtanucı güfgesinuc 

Majik: Kanlı taht 

1\sri: Günahkarlar gcıui~l 

;w::;sr,:c=:er:f.!:s..=e=t;:; •.• =========z=::ıs::::::::!!S!::::::::! 
liii' ....... ·-·· ------ .,.._,, ..................... =•a•• ... ·~·~··· .. ··~,-M··, 

im Bu akşam , ·ı 
!il~ Asri Sinemada !· 
~ ~ !il! Meşhur ( BRiGiT liELM ) !! .... .. m= tarafından temsil edilen ;: 

11111 fiüno~~ôlor tieınisı I'. 
l!l!la:m:ııııımmm•1111•••••ıiiJi J\\uazzaın filınin ilk iraesi i· 

··~· . :!:: 1nünasebetile : 
~ r 

Ye Cnnıa 

günü saot 1111 
15,.30 da 

11111111 
Dişi Aşk 

Pircs 3 perde 
i\akili' Ömer Sitki 

m~ Gala müsameresi ı: 
!i!5 Sirin ve şuh ıniimeşsilesinin ı1.;yeb~ız daıısları \·e iJıiııa ... a ; 
•••• • 't • • 

!fü muhteris ve gayet açık (GÖBEK RAKSI) ile teıııaşagcnııın : 
:::: . :~ 
mı gözlerini kamaştırmakta ve hissiyatım tahrik etmektedir. ı: 

ili! fıskııfücür: işümış sahneleri, sarhoşluk \'e zevküseialı1t 1! 
mı çılgmhkları bu şayanı hayret filimde güzler için bedii bir i 
iii! ziycıfct teşkil etınektedir. r 
:::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::;::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::~· 
~::::::=::::::::::=::;::~~;:~:::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::=:~::::::::::::::~:·· 

Dr' let tfoıııiryolları \e limanları uıınııııi .. 
idaJ'esiıı<leıı : 

Haydarpaşa Liman ,.e Rıhtım idaresine ait ( 2) nuınrali ,bb• 

rnlinak:ısa surctilc Ye yc,·nıi Jhnlcdcn itibaren bir :ıy zarfındı.: bnıir 
ettirilecektir • 

l\Hinakasa 29-1-9'.28 ~:-.rihindc \nadolu - Bağdat i-.lı.:tınc ınüJJr 

lü~üntc yapılacaktır. 'l'anıirat şartııanıc~i .şiındidcn I Iuydarp:ı~a J .inı l · 

başınüft.:ttişliğindcn altnabilir~ Ye ınczklır duba :.ırzu edenler t.,r·uınd ·ıt 

Haydarpaşa nıcm!irc~iudc ~örliklıilir. Tamirata talip olaıılarııı ,1(1.J 

lira teminat akçeleri ye ehliyeti fenuiye şahadctnamclcrilc birlıl<t 

teklifııamdcrini ye\ mi mczkurda sa<ıt (14 .. 'i)a kad.tr kııxılı 7.'ol 

dahilinde idaıü mczkura k:\tlbi uıııuıııiliğine tcYei eylenıdcl'l J\,.tm 1,r 

GGl!JGGGGSGGGGl!!ElGGCEGl.!1Gl!lmm 
~ MİLLET MEKTEPLERİ İÇİN : 
~ Maarif Vekaleti M. T. T. dairesinin 214 numara 

---------~-- G ve 14 - 11 - 928 tarih ile " Millet mekteplei"ine n , 

l!J kabul ettiği muallim ( Nudiye Hüseyin hanımın ) 
Balcırhöy sullı mahkemesinden: 

:\llitc\ dfa di\'aııı ıııuha>cbat 

rcbi c,\ıakı :\hm~t Beye ait 

olup Bakırküyiiııdc ınektııpçu 

sukajl;ıııdaki hanesinde tahtı 

tcnılıirc alınan Ci)"tyi bcytiyc
>inin 1'tlııuıısaniııin on altıncı 

çar;anılıa µ;üııli saat on binle 
lıaı ei nıczkürcdc Hiruht cdilc

ceiJ;indcn talip olanl:ınıı yeym 

ye ımzk Cı~ ,.lı~,Dcdc hazır lıu

luıııııalan il:'ın nluııur. 

ın M. .LL A AL ABE 
8 KHabı büyük bir itina ve gayı:t nefis olarak çıkh ' 

~ Resimli ay matbaasından arayınız 
GGG88Gc:EIS888Ga::.El88GEEIGG, 
oe••ooeo ••••e11 •••s•••eoa • o 
: Tayyare Balosu : 
• • Ilu nkşaından itiboı.rcrı 

: 17 - 1 - 929 da 1 • • Mandırağor 
: Perapalas/a : 
e e et;•••oeoo •••..,•• ••••n••••• ı\yrıca: 111likc1nıncl ,·aryct~ 

Yeni Fordun. Yağlama tertibC)tl 

çok.sade· ve,;mükemmeldir 

. Yeni Fonl ıııot?friıııiın ,·ağlama tertibatı hane~; 
edılecek derecede sade bLr kaide üzerine yaptlııııştır, ~ 

KartCrin fanı dıhine ~ c:rlc5tiri1nıiş diı::li bir 
tıılıııııh~ karterdeki yağı supap odast tabir edilen 
ıuötorün iifiliindcki dep:)ya çıkarınaktad,r. Btı 

ı 
suretle n1otö1· y.1taklarının üst t'lraftn3 çıkınış 

olan yağ· tabii ohı..rJ.k kr.1nk ~ns yatıkl:ırtna. ve 
ön yatağ111a geçerek bunları yağlaıııaktadır. Yağın 

faıl:ısı ise karlerin dibinden dahn yüksek bir 
nıe,·kide bulunan bir tepsiye birikerek p1sto~ 

kollnrmın ya.~·tann;.asını tcınin etıncktcdır. 

Vukart aş1)(1 \hurekctle'rinde piston kollan 
kaşık t1bir edilen çıkıntıları ile kendi yataklarına· 
ıaııııı olan r•r: miktarını aldıkları gibi ayni hu 
anıeliye ile piston v~ h3li harekette ol:ın diğer 
aksanı yağlanmış bul1111maktadır. 

Yağ hareketine de\'alll cılcrek --bıı topsi<lcn ! 
karler ~anağının dibine diişüyor ve süzgeçten. 
geçer<k tekrar tıı!ıımbaya. d~l]i1 oluyor, 

' 
lly ynx lanıa sistemi o kaaar, mfıkcnııııeldi,. ki~ 

k~rter ç;~na~ının alabileceği 5 li2 litrelik ya~ 
, .ıs kilonıelrc sürat1e gidilirken her 800 nıctrede·t 
taıtıaıııile bir de.-ıryapar. 13" keyfiyet yal', tulııııı. 
ba~ının 111ükc111ıucliy~tj sJycsindc lc)lıiı~ cdUı!ıiştir~ 

. 'YapılacJ!ı" ;::e dikfat_>--edilccek bir 'c1< cil 
!kalıyor. Yağ ınil t"rını kontrol etmek. hu C 
miihiıudir .. . •Her 800 kilometrede lı'i r k ro ' 
<İeğiştiriniı . •Yağ 

1 
nıikt'1nnı g3stcreıı çuo<ıil 

üzerinde bir {L) i~areti \·rı.rdn~. 

Vağ bu hizad• 
ka1n11ş den·,ektir. 
.bu (L) işareliııdci'l 

bulunurıc:ı asgari bır ınif~ 
Bınacr.~levh r;:ı.g SC\'İ~ ~'.'li 
aşa~> düşnıen1esi Hi.7.11~1dır • 

Eğer ya]:: sev :yesi bu ;şaretlen daha af 
·döşerse ınotördeki yağ mıktarı lô1ın1 gelen aks:ııl 

.rnğlanıııasıııa 'k<ifi gclmiyecek derecede a.zdtrı 

.):. 1),j ve ~sessiz işlenıesini ve dayaı11nas1nt tcıfl 
için şasiyı her 800 kilometrede baştan 

Y•!':'laıııak çok ıniihiın bir tedbirdir . ller ı· 
otoınobili ile beraber verilen yüksek t.lr,ı 

gres tulum~sı sayesi,nde' bu işi yapma!: 
:!;olaydır, 

J OLoınobilin ınunta1aın \'e tanı bir suretle ra~·l 
· 111ası o kadar n1iihiındir ki hu hususta ne li.ı 

ısrar edilirse yerı \'ardır. Otoıuobilinizın ınük 

.i nıel ve nnıntaıaın işleınesı hu sayede oldı1 

cihetle bunn ne ihınal etnıeli \.'e ne de y:-ı.rı 

~ekilde yapmalı. Ehemmiyeti nispetıncle ya~ı . 
l<eyfiyetiı~i nıuntazaın ve tanı Çir ~ekılclc ı 

ı.gtu.ıclir 

çıj\Cenlanı1ı. s1ksık ziy-.'.lı-et ec1iniı. 'leni .. Of' 
~Yağ:lannıasına dair ne l:iıınısa. · nccntar1a ıne 
OldnJ:tu gibi siıc lflzun olntı dikkatli \"e n1uıt,t 

!'ıllıa~ika hıı yağlama sistenü o kadar s,;tde-,'•!\ 
.tt k:-ı.dar iyi dil~iinülıııii~ \C yoıp1Jıı11~tır ki"'h.nsus~ 
hi~ bn}-ılın:ığa 'e ihtinıaın cdilnıcğc 

Hiznnı yoktur dçuilc:hilır. 

bir isi cü1'i hir bedel 111uk~bıl 1 

~ pp,abi.leeck bir haldedir • • 

--~ 
Pcderim:zin Ytıkııu \·efatı hascbilc cenazesinde bizzat i~patı YUcut ~ 

cdcnh.:rlc tahriren iz11arı teessür \'C taziyet bu~yuran zevatı kirama 1--.c· )RIJ~ j\10 'I 1(JR ~aMP ANY 1 
ayrı ayrı bcyonı teşekküre tcesslirntımız mani olduğundan bu va,,ifei 

1 
· _) 1.1.l , ~ _,tt _ · - -~ 

te ckkürün ccric.lci fcriddcrile ilasıın rica eyler. Kefeli zad~_?_":'.~'_,, ___ ~-----· ________ _:~ız:~;::·~K::J.:.~N:.;· ~;;D:;;E:;:,:.R;;i:.::Y..::ı:;:.·_=:;·-::.:"..:1:i_s_ı_ıt_:\iıf"---~--------~" 

f 



(ASR/)de 7 gunahkarlar gemisi 

KIRAAT 

altın ~:,rıı..~ 

demiş. 
Cfala kavuşmaz, insan 
vuşur. 

olan ekmeğin· taştan 

, ok m dt; vardi 

al olur; 

Anna l(armin, bs edebtya-

ftntlt rt:rtf!k bfr şöhreti olan 
~ leon T~y » üa taJıeaeri 

addcWleöiliı. 
işte, Ellıamra sinemasının 

bu hafta takdim ettiği filim, bu 
layemut eserin esasından atın

mışt r. ı<a eniııler ile bir Kont 
Voronskl 'e saraydan ibaret 
olan bu esas hafif surette tadil 
oltn Uf, 'Ye sinema aleminin 
hakiki şöt:ır~ti ve husueiyeti olan 
Greta Oarbo ile Con JiJbert 
tarafından temsil edilmiştir. 

Anna Karenin. bav.atın ebedi 
ar ndan biridir. Baiittir, 
mteltifinin de1ayı ian'atı 

o:ıa b"tmez bir derinlik ve aza
met 'ermiştir. Mevzuunu, rnaruf 

unakkit 'fmil Pake> nin bir 
cümlesile işaret edebfliri%: o, fena 
yaptlmış izdiva(lann ve onlar4n 
vahim• ~ticelerinff1 ebecf.1 bir 
tarihidir. Bunu san'at, ablik 
ve f eleefe iflemiştir. 

Atma bir mecburiyet dola-
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lst1nbul Şehremaneti ilanları 

alı nıanctin1en: t ok,ın<a ı c .ıhçı Juk."ıııl..ro ıd.ı bu!t nnıı 
:l'zlt' '.ır.1 ınu ıvik. iıı ç.ıt.,I l:vrr. r I, 1,.,ızl:ırıı'.1 tuz 
ı ı. ı ı bl ln . .'.k olııı ıa " 'ıı lı.ılııı un .ı, ~urı;~

·ı ı yctı nokt;ıı n:ız .. , • 1d .. ı m hı mı d.ıi ol .. .:.ıg 
r b"' ının. mı bı,ıacıı b ıdcn,:ı 1 oı .ınt.ı ye .\h.;ı 

'llll rın,la rıl a:ılık c!..li C, tl:z n I:" 1 ; ı'l ıuli 

l r J ıv,..nd, k r ırl 'tı ıln'ıı ı, t ım ı ı · ıı '.ıl,ada .. ın 

1 ı• , • r• bı J mud, 't it.ı ',: mı~ o!du/!uııd:ııı 

n J •ı p ,zl t 1 ir, .ı 'l.ı ,1' ı L r ır hi.:ifoıa 

lı c' d goı ,,,,cl,kr'n ttıı.ı tı Bc\div, c ıııt ,J.ıllı:, 
• 

al- ır·ıı .:~z.ıı c l"ımm•ıı ı t ı 1 ıl .ııı \, O'.I) ~ t:dık,~kkrı 

1 ' r .ı · ı •ı .ıhlııı olm.ık uzr1. iLcil oh ·111r. 

-- -

'.ık )ııı 1 O k:'111111ıtı. ani 1 ~2D T •fr:ka~ı: JJ 

~I ! ı rı: \l ulc ı.: nıı: 

.~loı·i,'I /.übfıin .1/elı 111ef (;a ıı ıır 
H;"Jl_1 gı.: ç k:ıdını ;?;<.ı~ ı.i iize .. 

1 ıncde <ıkar..k dedi ki. 

Dinle ljozın şu ı nıazz-~ 

=10 Kanunsani 1929 = 
İstanbul emvali metruke müdiriyeti 

!'em ti 
Balat 
l\ara~uınruk 

Sehzalitb.~ı 

Eıup 
T.ılııakah 
·rahl""'i' ri.i 

y \)\JO~ 

Sı:-k,.;i 

l\iıcukl'a1.ar 

muhalle,ı 
k· .. ~ a.. 
ııtıkafi p.:ı :ı 

~U'.\.:\ Ola.ll1 I! 

Enıırhuhari 

J{Lı:;tcınp;ış:a 

"chrrch'1ıct 
.... , mu~· lrapa~a 

ı:ı-.ıı, .. ıdc 
Dcnıırt~ 

''.JJ\a~ı 

'ıp'-ır ı;,kc.:'csi 
kıli 

l't ne .ı 
fopç 'ar 
l'ılırnkıla 
İımır 
J> .. zar1o.·ı 
l),mir'« · u 

ı,.ıntarcılar 

umar J;,l 

t1t) ,, 
22 

1t:\ i 
a 

dub11 

20 12 " 
90-9...? .. ınaaoda 
'O k,\g r du~ n 
tı 8 bt can kui he :ır"a 

J f aparcrn nın birici d:ıirc:"i 

14 kL;ir tlukan 

:.!1 
5,.1l) 

-1 '<O 
12 

•·<l 
ı.ı 

1 :; 
.'\ 

" 

• 

JlL uk 6 
ll.ıh!dJ e ılı 

l' · n1 

cn1l:lk "1. r ıı 
.:J h . c 1 () 

,, ık rr re ı \ce'hk i arc r ·) t edılme- .;tı 1 '.J 
carıl1 ne mu--.ıdit perşcnbc gunL 'ant onh""ı- ı' .ıicri iern cdilm k ii1.1:rc ın 
t: .iplerin cn·,ali fllctrUkc .H.:ar koınt.S}lıllllflJ ;nura.c I· 'r 

t\ ı.:dı.:\ c 'a1. edilırı~Lir. 

# '... ~ • ~· 1 • # - • • ' • • 

Kiitalıya Yila~ eıi11d<•11: 

Oıı dokuzar biıı ikişer ~-üz 

altmış dordcr lira seken dörder 

kıını~luk bedeli bqifli eğrigöz, 

Oedis kazalarmda inşa cdi -

cek Dispanser binalarının encu

ıııeııin 18 kiınıınııevvcl 928 ta-

rihli kararı nıöcibiııce tarihi 

karardan ilibarcn bir ay müd

detle kapalı zarf usulile nıiinu

kasaya vazıedilıni~ olduğundan 
talip olaııların müzayede ve 

münakasa kamınıııııın nıaddci 

nıalısusasıııa tevfikan fanzıııı 

cuecekleri teklif zarflarını •ı,,7,5 

depozite rnkçcsilc maaıı yevmi 

ihale olan 20 kfoıınusaııi 028 

pazar güııü Kütahya encümeni 

dainıi>ine ve şcrati fenniye için 

• 'afia baş ıııührndisliğiııe ıııfıra

caaUarı. 

Ticaret \e zalıiı·e 
boı·snsı 

~ 

111 1ı;ıtla.ıı• 1 c·.ı rt l L1" ı ı 

k~tıtrı ıı1ııuı·1 &r 1ııaf tl.ııı \C-
riiı.uı~ ır. 

Cinsi 
tlkk..ı..SI 

\,. ni }<g'> ' 
1\, ı·. ı. 11 

Dui!day % Çavdarlı 
\unın••k 03-04 00 00 Q<).Oll 
:\ ı" .-~ 19 20 ııo,oo oo,oo 

ıtıı •r 00-10 0000 0000 
«' 06-~0 00 35 00 00 
)01ın1e 02-00 0000 C'lOOO 
-•'it ıuoltlut·ı-os 0000 0000 

-ZAlllRn ER-
14 10 14 10 

\f,~a; 3000 13,00' 
\T"f•3 1320.0 1300.n 
ula( 0000 OJOO 

:ııılı o 37 20 31 Oo 
-HUBUBAT-

:11~,ılU 32,10 32 10 
1935 19-35 

-CN-
J\ ı .. 
k :c:;t .. "k 
k tr . 

eı ' ımn 
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ı oo 1600 ısor 

• 
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1321 124 
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r,, ı ı 12500 ı2 5 oı: \ ;ıı .• 
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• 00< o oo 0000.oc 

-11. 'PiK-
10400 
0000 

104.00 
0000 

'l I ır t.: rn dchıl mir 

l lı.~ın dı; nı .. r '< et'Tlc d:l:-,Jrl "'ınu.t:ı 
o un ,ir tc'· dcg. 'dir 

Bu •ozlc ( Joıdul i ı.ckı.u 

rcncid~ t.:dh·ortlt:: [,Jdın Haur un 

kolunu luraku. ~c .. ~izı..:c \an \ana 

} llarınJ. dı.:' ım et' ı?cr. 

Emini yet 
lüğünden: 

).lu.:tt\tdc 1k·Jt. ).it.: 1111 aı n cin ,-e ).Jcdyuıııı 
İ)llli bedeli rıum.ır.l~I ll'\Hc nıc\'kil 

1.35 1 .l~'~J i\ktidarda ~ .. J;ık,iııaıı nıahaJh:,inde lıaınal 
\lchmcc .ı.c,a -.ok:ıg. ıda bir hanenin taınaını 

.HO l./-J4'l ) cnikapılia .\lu>allada Sehf<rhat mahllc
;;indc ~fu5alla ccdtlc-.iııdc acik 4'..! nunı.1r;ıh 
hir hanenin tamamı llaıkanoş il. 

285 HQ21 Ka•nnpa;ada Camtikcbir mahalle inde_ al-
bant soka~ıııda atik 19 ve cedit 25 nu-
maralı bahçeli bir hanenin tamamı Zeliha \e Fauna 

1 IJuce 1 lanımlH 
120 li'821 lla1aı:t:ı llıx'1! .\li nı:ılıane,inue Bakkal ,.,k,ı-

ğınlia atik 19,19 mukerrer \e cedit 2J,2J 
nu(ll.1ra1t diik:lnlı hır hanenin taınamı Fitnat ı 1. 

185 J 'if!2-l< İı ipsu'tanda Diıkmecikr mahalle-inlic Diik
ını.:l"ih.:r cnddc:->indc atik .J'.1 \ c cedit 4ti 
:ınınr lı 1-ir hanenin ıanıaını \ a,fiı·a 

HO Hi'i · .ı Ecr<nko' ünlic .\lcrdivcnkov mahallc,inılc 

İm m -okajtıntb atik ı .ı, H, 1;; \ e cedit 
s~ ::; 1 nuo1nralı h:ıhçı.:1i 1-.,ir ha.n1.:nin ca1na .. 
ını\.• ,:S r numarah hir ot.la .\\ı;ıc 

10122 ı..~d:kı •u;ıdc U-ııaııag;ı ehe\m Ra-ımpa•a 
m:ıh:ılle inde "· { \zizire ıc cedit l'ha,a 
c ık.,g·ınd:ı atik 2tı nıükc.:rrer ve ccdic t_,O 

nı..nıarah bir hanenin tamanıı l'aon.l ( ·;.ınanyar 11. 
Ratida ı: n:; ' -c,i1c n1ı..:,k: i muharrer cmlik f ahını~ hir) gün 

Dlliddtt.lc 1cra kıhnan nlcni rnliza de ncticc~indc hizaloı.ıında f!;Ü~cc .. 

rilcn fiatle talrplcri .ızcrindc lck rrür ederek bir'nci ilıaJc,ı icr:ı 

kılıııırıı cıldu~undan talip olanlart" ilan t.rih•nden itilıarrn (otuz lıir"l 
~ün z:ır:ırda. . '.mdık '•ı''Ş amiri" ınc n1lır;ıı::ı.aL o mı.:' ri lil~LHntt 
il:\n olunur. • 

. . 
Satllık er azı 

lstanbul Defterdarlığından: 
Şi~lidc kır ,ukıı!!;ıııda 'l 

nıukc·rrı:r ıı 1 IJ.'iü4 ıır•ııı 

2 l ~9 l lira kiymctli. l'azur 

lık urcti!ı: <atılacaktır. Mn
z!ıyct c ı :l kılnuııu ıını IJ2fi 
de lldtı.:rdarlıkta. 

Liilrlıu 1'[1 lı• ~ıak üıı I ğiwlm: 

l 'c'fkc·;in lıer~kct k:ıryı.:

sin<lcn nlııp cuıti mçhule 
n1.inıı:t ik ;kınıl·t~;ilıı mı:ı;

hul blnn 1 I~<ı:yiıı o~• ı 

\lalınıut lh -ı:nin J..Ürı-ı J., le· 
in, ··.ızl.,1'1 \k'ıını:t \li I;,. 
rin•c-i J'auu..ı r~-;ı[nıd:ı.ıı ıl;J 
nıc urun, ı d.,ıat ı n•crkı 
n1un L\ h . .:nr1Lt n tıthnl1l et 
ti i \ .ızıkk ı ifa ctnıcrı~' 
n1.-ık ..ılııle .Lr1 .. ını t\.: 1 1ı.. 'L 

ı, "\ l UÜl'C cttı~i il' ... t· t:...; l) -
şanına d:;ıa'ı ikame ı:dil ;ıb 
'.: mcrl urn \i.ıhn ,ıt l{u c 
nin t-i· .ı ,,,ırfrı<I 111' tc· 
rı:k ha ır., ,ı deti ht (Mında 

ilı\ııcıı cclıiiµ r :~n • a 

ı Lri'~ · nJduıtufül,ın .'i 
k:1r.1r 

.ılınr 

q2 :-;:ıh ,... lllll ""[ (illi,\ 

l.ııld,)ur ·ız ıııahı.(ırc-iııdc 

1 nxır l ul ııtı.. 'c 'a r' ıı
,n !da hir hk 1 ,,um1crn1L 

•i lıı?.ıııııu il:\ ı olunur 

4ı:ı.1 "' Jlrıji~ P ... ı ı , tar1lınJ ı 

gcllii~imi '<>\ k) 'niz .. 

%,mın katında olan •ııonıar. 

.ın. ı ı daire• l iri ,. katla 1 , .. 
r;.ıl ·r Iıır otı.:1 tc~kil ltlitutllu, 

Otdi" kapıeı'I v ıktıı; zili \ok 
iti. h•pıda hır ıkmir wkınok 

zınd. 'l ncrl-.i ~ıLi bu~ kı. çuk 
pc lt:crc \ardı. 

Ltilebıırgrz lıakıiııfığl11de11: 

Danıclu kar)ı:•indcn ,\h

mct oğlu l fa,;;ının ka~iyc 

hududu dahilinde boplıkta 

İhrahinı, Fatma, .\hmct, l la· 

;aıı, kıiı· çataı;ımb llıı;an, 

buzluk, \•eli, ·ol H köy 

altında 1 la<aıı. cadde, l Ja;an, 

yol 'e >eı·tlı!cr cihetinde 

llmılıiın, lıu:ı:ltık, ~-arak, ol, 

ıııır çata~ıııda kühı:r, buz

luk, llır:ıhinı, \lemi~. \·c bo· 

~alık ta Fatma, buzluk ve 

yol ile m ulıat altı parça 

1 '1 -t.::"" a \~ "oy 

1 f<! ~uı, 

derununda ·ol, 

\ lııııct ilı.: mu· \"ı:li, 

lr t 1 llll· 'ı.: ahırın ta;1uca 

tı.:• ·i'ı hakkı ıda ik.'nc olu

n ı d:ı acla ) ırıııi 'cııcyi 

mut~caı V bir zamandı" i~lıu 

r,,rı 'arla h .. nc nıudtlcinin 

t.ıhtı idare \ ı: rn,rrufund:ı 

nlo· l~d ,tn1a"1111a la i~btı t.ır

la, ı•'.ı bııc~ c t• ~h'., ıdtlo.ı

'ınd.ı buluııanl;ın•1 Ye>aikli!

rilc lıirlil.rc lıir ay zarfında 

L.ıztın1tı n1 .... a 

caaıları ilıin olunur. 

-.rlaıı rutubetli, nıana,ıır kal•ul 

salunıı kılıklı hır sı•faıa g;rdi. 

Bir çoic kapılar! ı onlintlcn hiz • 

metçi\ i tJkıben ııtı·ıikıcn ;ıınr;ı 

kal~ı nıeıiıı perdeli bir kapı 

ünlııh: ,·~rdı. 

ihıh-:ır bizme ,k ırı kıpı ı ı açıp 
de' kanlı" mfaıa iılıal <ttıktcn 

qonr ı '' ı r.r kapaılı • • Raıtl .. 

- • jozin • ın hıle Hpma -

dıııı. ı nnlam14tı. Kadının mıı • 

h ' ı lı , ı le ~ '' gelmiş ol -
d u " 1, u.t~~ ... ·ndaki zıdcii~l.'.U 

u tu or, • !hu.. lin başmA bir 

ı h •• ;>;e ..,e,ind n h;nfetlı ,.rdu. 

i ın ı ınc ·'"Uncu ı 1 rak ıı;ird,ııı. ,ı 
İki lıti\ uk ıc..,~ilılt kır;ı;ında 

( l{"cl i\indcn düşüni• Mdıı. 
i\t' h .. en ınGtl-i du..:marıı .. u fcv-· 

kıl:ldc >el dii\ı, \c k• illi in feı -

kalldc «-en kadın dcğı! mı 1clı 

Dokuzuncu bap 
Uçurumun başında 

,\loı-ıo "Boma . ar.. ı:fJıLı 

• ıın~ı. he< dakikadar. fazla 
le' k'lli' Üç rkatl.ı ın cnç ka
rı ı beklerken yerine hir dclı 

kttnlı gı.:ldigiııi haber .ııln1.:ıl rı 

kı:ndilerini du ı:nqürnıü" olacak 
ıı. l lizmetç a• det ederek Ucllı 

ki. 

c ~ u d~manı ic ba~ ba~., 

k.ılm:-ıı. cı et lııı ad •• mhr düi· 

ıranı idiler hur .. •ı muh;ıkaktı . 

İçkrıııdcıo ıki,i ıaarr z.ı ha1.1r 

bel( ıır 1 ı,;r va;.::\eti:ıdc hı..:i...liyor -

J.~dı . 

Jo ın - tekrar er-
• ııaul " •tmc ... " Bo -

m " ın "'ini ı,ilirir.ı • Üç 
ha 'tlut uzerinc çu'1anu~.!· olur -

lar~a • eni kin1sc kurto.ranıaz ... 
))ah• c) i '" ı onların da 

imdadına kim.·c koşamaz. 
~ ( Raul) <3kJ e,ı;vo~mn; 

halbuki. 

hu Jnıyorun1 n;ri ( J!oı"!""'l~ ar., 1 
nın~\ .. IJi",·ri i-e sen ıki .. ller 

ikı ıar.ıf uçLı...:ıCb hırıc;· ı .)·:,i 

lı Pi kahııl etmek 1-ı ıor. ~:~tr 
fc-'\'tJ13t!e ç1r._ı ·rt ınur·ı .... ıac eı

mo '· .,u lıun:ı çöp lıı c koklat· 

mı) .. C'l 11'.:•ı:.ııı- B1r .. ık. di·ı::m:ınHnıı; 

(Bt m:ı~,·an, fo, dostim ( Joıefin 

BaJ,amo ) ı!e anlaşuğırn gibi 

nnlJıacağım. ~eninle anlaşmakta 1 
• 

mı 

k.ıpıuaki kJpk p ~cerc açıldı 

ve ihti,ar hir hiznırl?..arın s nıa"ı 
götiıktu: 

Bura<ıdır efcıdim. F kat 

l\Iö;ı ,;, mi<alir kabul etmiyor ... 

- Gidiniz kendisine Matma-

\Jii!'l\fın~·1 k~rt di) Yi t .i 
gordı.:rıne:-oır· iıc;drorkır 

"'Raul .. karıinı \erdi. 

Bir mtiıldc t daha heklcdi. 

Sonra <ıirmder çtkildi; kapıyı 

içeriden h:ı~lınn. /.enı:ir çdzüldıi 

ve ( Raul ) zemini mücella, dı -

... c;vtfrua J)ctiit - • ~ Roıul .. il 
gortir gormeı hır<la bat;ırdı 

- 10:\et o... ıakendi>i. .. • Bo
nıan an ... bu lıcril ·· (~er "" "O.to
sundaki adam.. dır; ~aıudanın 

k<>lunu çalan mcl\ıııılr. ?\e per
\Usızlık bu! Bu gün neye geldi-

Turı. mektep~rlı lc laı.!alı cse<krfa llAnl•rında 
~'o 20 tenıilac yapılır. 

iL:\~ T.\RIFf.q 

S.:ır• 

hu USl nıalıı)ecıelı ıl:ınl..arın uc.:rcti : S • • 

~uru' 
1 .!.5'J 
• tS 

! 

: 1 

1 

Bu\•lik \ c y~ lılr ~oı..: •lcf.ı .için ,-e-ı er. ıanıar\J : 6·ft inci sayfad4 

id.ıre ile k.ıraıJaı;.tırılır. ı : ~ , 40 
'OO 
_'\)Ol 

'' . ' - . . ·. - . ı 
1 r. h . . 111 • 

'i 

ı odl.rlenıızc lJSU!ıJ 1J;ı1.n k.abul eden ycrı ' ; f.,lol inci savf.ıd.ı 

f ı 11Sll illnat .ll't.:nc.ısı. ı rcsn1ı ııanlar }I) 
-• 

Su isalesi münakasası 
Bursa belediyesinden: 
Bursaııııı ccnulııında Cludağ drafındıki "'cnlı.1 wlar'!'ill ş.-lıre 

isalesi kapalı zar ıı~ııiile- ınünakasap konulıııuştur • 

1 Bedeli kcşfı yckı.mı (240 117) liradır. 

2- şartname \'e pen je:"rlc ıııliddet. ;nşa ... t ıc bede i11i•· stıreıi 

tesviyesi lıakkıııda ıııaliııı;al alma~ içi.ı Burs.ı lıelı:diı~ riı'aSclmc 

İs!,ı-bul ~ehranıadeiı ve izı:ıir belcdiyes: !-fr'yet. icn ;clenı 
müracaat olunabilir. 

3- Talirılcr ı, !ckliiat ve \c' ;iı .ıt ıııckuı l.ır' ı 

ı•unü ~aal 16 ya kathr ~ı ,a Bclcdıyc ~, • c tevd. eylem~ 
lerı liızunm ilan ol•;rr 

Bıı keşide, if:r.ııııiyeleriııiıı gerek büy;'.Kluğü ve gerek 
sayısınııı çokluğıı itibariyle 5. ci tertibin eıı zeııgiıı ı•e en 
ümitle dolu keşidesidir. 

Eıı hiiyiik ikramiye 300,000 liradır 

Bundan ba~ka 1 tanc 100,000 

• 

1 (( 50,000 
(( 

1( 

2 
5 

15 
100 

(( 30,000 
(( 20,000 
(( 15,000 
(( 10,000 
(( 

(( 

(( 

(( 

7,000 
6,000 
2,000 
1,000 

'e bir de ..... • • 200,000 
liralık ikramiye 

<( ıniiktl.fat 

'arıhr. -· Devlet demir yolları ve !imanları umumi 
idaresinden : 

idarcn1iz için alınac:ık 145 adl·t ragonct dcnıir a!:s:ıınırıtn muna

ka,.ı,ı 21 ~ulıat 92Q P•T}eııbe günü saat llJ da ı\nkar~d~ l\"lu 
1 

pal:ı.:-ta ınalzt:mc dairc5)ınd\! icra edilccckar. \lun··k • . Jc;tır (" tAlc· 

ccklerirt tekii( rn<ktuplarıııı ,.c ( IOOO_ı liralık ıcnıinaıi mm·akkatele 

riııi ye' mi mezkuru• >aat ( 15,JO ';ı kadar umumi idare yazi ı;lcri 

müdürlliğün\! v-.:rmclcri lüıınıdtr. 'l'aliplcr ınün3k.1;;a ~:ırcr.Rrnclcı-ıni 

(100) kuruş mukabilinde ,\nkara nıalziml' da:rc inden l !aıd·ırp.ı-a 

muha"aaı komisyonundan teda.ıik edebilirler. 

Posta Ye t<'lı;(t·af nıııuııı .. ıııiidiİl'Iİİğİİ laHIZllll 

ıniidiiriyeti ııdeıı : 
İdaremiz seyyar , .• naklirc mcmurkrma im•l ettirilecek !.ili • 

180 takım eibi>e ile ka ket kapdı zarf usul:le, :riinaka5a),1 kcınııl• 

mu<ıur. 20 kanunu>ani 9.!IJ pazar guoıi m naka " icra oluna ı· 

ğıııdan talipkrin bulıaptaki $al'loJmc) i gcirrnek ıçin her gua ,aı..;;,. 
medcki ı:ırifat dahilinde hazırlanacak ıeklit ınc ktuplarıııın tcı·dıı 

için de mczkılr rnrihıe ve ;a~ı en don hnedırn İ<tanlıul,11 Yeni 

pcHanctlc muhayııat konı!syoncna m r., ıt c demdtrL 

l IJJ)O 

20 ~I) 

(\ıut\O mu.,iki 

Ra at merkezi 

lstanııul <aati 
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Yeti 

raporu, 

Kd: 11an: ~l:ırit 

·> llda: aın 
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.ı l.aner 1' 

4) (' ıılıanı. 

' l'anzc 

niı E~·L:r kızım, de ·i izdh.:ı-

cıııı talep ı\ir ise .. 
·· Raul " ı;ülcrck ccıap ıcrıli· 

(,.ınlnı \hlı::y()! Siz hı..:ıdan 

ba;ka hir -.i!v düşünn1ı.::z mi .. inl7. 

\l;t1m~1.cl 1\1:\l·i>) i~in kalbimde 

hdrük hır ıııeycl~n 'arılır Ye 

gl.nlin hiri.;ı ıde dc.;ti izdi\'acın~1 

ına1.h:ır ulnı.ık tinıidini gormck 

de bc-lcri ..,, Fakat ne l Cer ) 

~:ıto .... ndJki Zİ\aretindc. ne de 

hu gunkti Zİ) ar etinde nı:.ı.k-.adıın 

hu olmamışıır. 
Baron homurdandı: 

- O halde m"k;adınıl. ne ? 
- -Ger,. deki ziyıı.rc.:üm glinli 

mak-adım >izi hir mahzcııdc ka· 
paıııaktı. Bu giin i>e .... 

•·cotfrıM Dctiğ·. delikaıılıkınııı 

ı.izt.:rinc atıl:ıl·:ıku. "' Uoınanyan ,, 
bu harekete mani oldu : 

- i\lıiııakaşayı bu noktada 

j ikc:p 28 (!]@] B•ırr: r, ı .t. 
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' ı 1 r net ~\\k ı 

br ... ' itnı .. ( J l r il , ! yrrinı 

Olii! rl.ı l ı.;1 Jı n11~. <il 7.İ • 

'aı tı11 lıizc .ı lat m_. 

"' roııı \ ın ... b ) 1.1.1 ... ı 

i de oıurmı. 

.. ı~nul., hir kulttqı,.ı \ ı'rllŞti. 1 h:Jı .. 

k.ır ı Jl.l; b:ı 1.:ım ~dal l'\'Cl ı u 

h:ıt r'.ı 1'llll .. 1111 ... 11 tctkık ı..::ttı,. 

1 kpl,iııi , hzcııılc \ıi') u1: loı 

J.t.. ıklik \ardı. l1ur ln ftl
1 

1 

ilı , ırlam. tı. \ ınakbrı çul: ı 

~itmi~th hakı .. ı HLı. al\t ;ra, ı 1 · 

bir dal~mlık 1Jrdı ki <lc!ıL ıl'I 

bu hali farketti. l lumıırnlı ·c n· 

dişcli hir n1an!l!-I olup vil~ı ı 

:ı7.4hı ve ~al'ic fikrin m~lhas ıl l 

nlan hu h•I , • ıır,nınnpn • ı.1 

) iizünde ek m<şhııt olıı~or,lu. 

\tınıafih - 1lcnıa11y1 • 1: ' -
dine olan h:1:kiınl\ etini mnh:ıf.ı 1 
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