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arşamba ii Bu gün rlizg:\r h·ıfü lodos. 1 

16 
ii hay, I~apalı • 1 
:: ! 

Bu geceki ay 

Ankara doktorla
rına cev ahımız 

A 11 r 1ch h r tlirlti \ ... ın
rnul n cami bır ı:.ıhhat ı 

S k \Ch m 

a 
t r ·i ·mck luzt t 

P•lt için ) azmı~ old m 

ınak.ılcnin Ank· .mm m 1 te
rem ctıbl a he di m q ı l 
itiraz il · kır ıl. nabil • rı 
hic du ,i.ınmcmı tim~ o l l i 
Çin "I UkimiJ ti ınıllh . 
sıta ile ) azıların,a t~ı k 
bir ı ı ıht;I \, p ldı ı 
reı ine\! l ir.ız 
old m. 

l oktor ar bize .ım 1i a-
tın l t.ınbu1dan beklenen J k
torlıır gdinci) c kadar tt:hir J 
cdildı~i "'eklinde 'eril mi~ o
lan m:ıllım.mn ) anhş oldu 

guııu sö) lij orlar~ lıast.ılıhın 

<tp.mdı:::;it oldugu teşhis edil
diktc:.n "Onr·ı bir nıuddı.:t 
inti.i'.ar edilmesi J..,t nbukl.m 

gck:c k d ktorl n bckkmLk 
için d ")mi ; tıbbi icahatu 

göre amcliyatt.ın e\ d bir 
kda\ i ,afhası geçirmek 1.a
rurctindrn nuınb.ıis ıınış. 

Kezalik 1::.tanbuldan doktor 
çağırm ıl~ fikri de J,cndih.:ri 
tarafından değil bizzat Ne

cati bey tarafından iltizam 

edilmiş ımı~. Bizim kafi 
tılaral... bildiğimiz bir haki
kat \ar: 

N 'tıti beyin apandi it ol
dui:!,una karar vcrildigi zaman 
orada hazır bulunan bir 
dt torum uz " Ö) le ısc 
hemen ameli) at yapmalı. ,, 
dcmistir, bir rh a) ette ocprn
tbr Ömer Va!:ifi be) in de bu 
mutalaada bulunmu~tur, fak at 
diğ;cr <lokıorlnr bu fikre il
tihak etnıcıniştir. Filhakika 
:ı_pandi it hastahgının te~hi
s.ınccn onra mutlaka hir tc
<l_.ıd V1.; intizar <lcHcı:;i ge

çırıuLk fonni icab.ıttan oldu~u 
Tc) inde bulunanlar da olab lr· 
hatta daha ilk kon. iılta") on: 
da a di) at ya pılını~ da ol a 
mcı hum un kurtulma 1 ge e 

mu nl Lin ol mı) abilir; f.ıkat 
; m.ı·),ıtı )aparı operatoı Sey-
1 et h · .. l ' 

alı Emanullah hz. 
e tmi ediyor? 
gelen bir abere göre ••• 

1 'ime 'e ikfha~ t\Ui-
h . . .1, hu lıahel' lıak

kında lwniiz resmi 'e 
ınücy~it nıah'm1at '\Ok-.. "' •ı 

f nr. 
.......... ~ ....... - Vran~ızea İ~h nbnlun 

Son hadiseler dolayısile : Efganislanda lezalıur"• 

Efgani_~taı!daki iğli- E, Piki gect' l)aı· ~ 
~aş Jıadısesı hakkında radyosunda hekleııilt'n 
c' elte nınh'mıat 'er- bir halwt· isidilmis 
mcmi~ı ik; son gt·'lt'n diiu de ~chirimiztl~ 
lıalu.\rler bu lıarek.etin cıkan Fı·an~ızca İ~tan-

nun affa ki) etısizliklc ka- bul gazetesi J,Jou<lra
l'"'Iland ığmı bildirınek- dan ~lldı~ı hir haberi 
kte idi. neşretnıfştir. Ayııeıı 

tf\Jgrafını ilıti~ at kay
dile dercedi) oruz: 

toudra 14 --- Fl'gan 
:.;efiri Kral Emamılfa

hıu, vatanpm·,erlik 
hh~"'ine tebaan , e k('ıt
di rizası ile biraderi 
İuayPt.nllahın mamma 

• 
leı·ki saltanat R.ttiği 

' 
tekit ctnıc k letlir. · 1 
gaııistaınn de' Jetler 
nıiirnpsehatı e ki halin
de kalacaktır. 

l.ıon<lra 14 -- K~\
hil<leıı bildirildiğine 
güre sabık J\ral Eınaıt
ııullah en bii)iik lıira
d{'t'İ ina) ctullah le
lPhinc terki ~al~anat 
ettikten sonra tayyare 
ile Kaıu.lahara azimet 
etmistiı". . 

Fırtına. durdu Tayyarecilil( alemiı1öc 
Birkaç gündenberi devam 

eden fırtına· nilı:ıyet dün dur -
muştur. Vapurlar seferkriııi 

mu 1tnaıııan yapmışlar ve seyri~ 
sefer intizama avdet etmiştir. 

E-. clki akşam Adadan ve Kadı
köy vapurlarının da birçok !5C -

f rleri yapılamamıştı. fırtınadan 
ıı -him bir kaza olmamıştır. 

·········································-····· 
tiza eder: netekim merhum 
• t:cati bey· Ankarada bulunan 

-6 ~·l'in, 6 SCllLt 46 dcıkika 
llılı·ırı,lırllııı ıtçlıı ı ltzyy·lıre 

Hauu~u ~ohu lozlft ni~in ~olomo~ı1!. 

) ın m ~un yap:! cak 
ameli) atın dün ) apıl.ıcak o-

1 

landan farklı olac:ığım .. c:iiy-
1 t1 · ı de IJ. · ı · 

d h.torlara miiracaat ctmel..Jc 
l ı.:nher mı ameli) ata gelince 
J tanhuld ın da ınııt.ıhasıııs 

d Jl or getirilnıe,iııi istcıniştir. 
~e ) ·1palım ki hu bir 

unri 'ak"tlir; \ c bu emrt 
v ii 11.:nc \nkaralı doktor
} r h";.i tı.:nk t )Olunda )<lZ

d ld.ın satırlar ara-.ında kcn
d eri itiraf etmektedir. 

ır emn '.ı \Id r. 
~lamafih hiz C\ eke de 

.ıra 11' t n . d . . yaz ığımız p;ılıı 
H:da \ İ i ld ' h e, ) a ut ameli) a-
tınd,ı ta ki ı· . 
1 

P cc ılrru~ < bn h ttı 
1·ırck~tt n dol.ı~ı ne .\nka· 
radakı doktor) 1 İ 

rı, ne t c ::.-
t' huld.ıl i doktorları cahtk 

fikrinde d ·ı· .h . 1 ı . 1 u-
ınm:ın t·tm< men 1 . . l , nrıcınt e 

o.an bu cıhetı· g1.:nc ımıtaha~-
:sıs dokturlaı a bıra ,ırız. 

\lakalcınizdc itirazı da\ d 

edı.:n il inci mtil ın nokta 

Aı k rnd,ı f.,nııbt Jd, hikr de: 
re· · ı 

1 
c 11 t t: ınutah.ı ı::, de ktor 

nu zhJ 1 
1 

unn • ı ını ) , zını,., 
0 ııı·ım zdır~ ınuhtcflm dok-
torlar A 1. • . n \ar.ıda kc1fı dut:cedc 
nı t l 1 1 1~ 
ı:·· 

1 
s • r uLI ındu •1ınu 

O) t.:) orl r h ı :ı B . ' a~ \ Lten :\ecati 
]·" ~ ı ı ha t lı ııu. tc ... hi:s 'c 
. z ın C:lcı . 

h 
1 amelı) atı km 

u u untl·ı \ k 
torl·ırı • n ,ıradaki dok-' mızın 
favcti tc ı· g<;~terdikleri ki-

• ~ ım , i . 
Ankanılı dok ec ı.rız; fakat 

torları 
şunu teslim nıız da 
her hangi bir etınheli~ir!er ki 

., ckimın b" 
şuoc<le ihti:::as sahibi ı ır 
kafi gelmez; bund o ınası 
bu ihtl an ba-.ka 

!asın uzun ve fiil "I 
"b ı tec ru e er nctlcesinde hal -

da .kanaac haline aal- kça 
~esi ik-

H ı muc ..... jf H..,ilc il~ \n
k ., hakiJ,ct1.:n mesleklerine 

, ıı ın değil lm p:lin bile ';'Crcf 
a<ldolunn..:ah. ~ençlcr tanımı~ 

\ c 'ıhhi) c \ ı.:k.llctinin \nw 

1 ar· da \iman ımitahn~:-.ı larrnm 
1\ .. ) ile kakikatcıı biı:ı ul,, aı;;ri 

hastane11.:r ) aptırdııtım üğ

fLnmi-: olmakta bir teselli 
noı ... ra .... ı bulmnkla bcrnher 
b zim zihnimizi i::;p;al eden 

) c,..,anc uıdi~enin ~nrada toplan
dı mı J azmadan gcçmi) ccc

ğiz: 

htanbuldan davet t:dilcn 
miitaha-..~ıs doktorların kıymet 
Vl! ~iihrctini hai;~ Ankarada 

' ıne,'cut Jrnlunnıuş olsa) eh\ e 
ha--talı~ın jJk arazı meydana 

çıkar çıkmaz hunları da der
hal hasanın yanına getirmek 
imkı\m bulunsaydı merhum 
Necatiyi kurtarmak miiınklin 
olabilecek midi? 

Bizim evclki makalemize 
esas olan fikir buydu. Bunda 
itiraz olunacak bir yer var mı? 

Melnnet Asını 

Geçcnkrde telı.ı;raf ha\ .ıdisi 
olaraf- \ .ızmı dtı k: 

,\nıt:;ikncia' tıl).ıran eden 
(Ku~--iın i\lark) )ani (i tif
haın İ~areti) j,iınli t.ı\ nre 
h, 'eda bH.lta\:tkkuf (150) 
-..:ur (+6) dnl~ ·ı..:ı uçtukt·m 
'onra ) t:rc in mi~ \ ı.: dun) .ıda · 
me\'Ctıt blitıin ınuka\ cınet 
rckorbrını kırını~tır. 

rilhakika bu .\nıerikan 
ta)) an~sinin ddc cttiµ;i Vll/. 

elli :-;aatlik dert:cc (Diksn;ut) 
halonuna ait olan C ı f 8 sa
atlik muka\ cmet rckoı unu 
t32) saat gibi pcJ.. ımıbiın 
bir farkla p;eride bırakımştır. 

(Kli.;~iın ;\fark) tayyare i
nin bu <r;;uı ~aat t4u> tla
kika:>ını, gıiıı ve gece he.sa
bile nazarı ili bara · alır~ak 
tayyarenin ha\ ada ıu gLin 
(5 ı "aat (46) dakika kaldığı 
anlaşılır. 

Tayyare bu nüiddct zar
fında <8,800) mil katt:tıni~tir 
ki bu da Bahriımıhiti athıı:;i 
üzerinde iiç SC) ahatc mundil
dir. 

Zaten makine m?ıkavemet 
edebilse imi~ rakipleri bulu· 
nan altı Amerikalı tayyareden 
indikleri zaman bu rekoru 
bir haftaya iblağ cdchilccck 
bir vaziyette bulunmakta 
imişler .• 

RalJpler, kulakları motilr 
-:c,ilc ı;;a~ırla~ağı ıçin ma
kinenin muknvcmctini kay
bctıncğe başladığını ancak 
tan arenin alçalnuı~ından ı;;on
ra anlaım~lnrdır, 

Ta>) ·ırl.! uçarken bcrahe
riııde bu uzun ıniıddt:t zar
fında ucnm"<t kifa\et edecek 
1,adar benzin alan;adı~ı için 
re,.;mimizdl: gürıiklli~ii p;ihi 
ha~kn hir tay) arcdcn t:ıyaran 
c..;na-,ında h\-.tik boru ik bcn
ıiıı \ crilmi~tir. 

Resmin ~ağ tar·ıfındaki 
tayyarecilcr, · Kii..:~in :.\fark ın 
rakibi olan altı Amerikalıdır. 

Sol kö~edcki kadın da a
~~g-ıdaki tclgraf rn j<:mi ~eı;cn 
Ladi Bayle) ta\ yare ile yal
nız ba-..ına C nu • ı\frikıı) a 
gidip ~vdct eden inı._ili;~ ka
dın tay\·arcddir. Kendisi 
l\ lan:;-ı ğe.çip 1 ,nııdraya yardt
gı zaman bu bii) iik :-:c) aha
tını il, mal etnıi~ olaca hır. 

Tclg-ra! şudur: 
Bir kadın üçfu 

Löhurjc, I 4 \.Aı - Lrıdi 
Bay ley saat 12,50 ele buradan 
uçmu~tur. 

Pariş, 14 Cı\.A) - Manş 
denizinde hükiim süren si~ 
ve rüzgilr Ladi Bayleyi Berk 
plakla ıBcrek Plagc' denize 
inmeğc mecbur etmiştir. 
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Bueüno~leyekadar 1 
Sayısı 

Cevaplarınızı gönderiniz! 
Mes'ut izdivaç müsabakası için 

gelen cevaplar 
Bugün açılacak, neticeyi karilerinıize · 

bildireceğiz .. 
L .......................................................... - ........................... ..J 

Emanullah Hanın büyük birade. 

(iazinin manevi 
kızı evleniyor 

ltcisictı rıı lı t ırtı nıtız 

C }azi hazretl('I'İrıin ma
nc' i kızları N eh ile 
lıammfendiuiıı izrl h ~w -

" 
l rniinasehctile hu 
ak~t_uıı Ankaruda An-.. 
karapalas oteli saloıı-
hll'mda hiiviik bir ha-• 
lo verilecektir Rircok 

O) 

'izide ze' at bu ba 
' baloya daYctli hulun-
maktadırlar. n ii y Ü k 
Gazimiz bu baloyu 
~crPflendirccekler<lir. 

. Sır~iston~o son uoliyet 
Buln~r nıenH~iinden ueıen ~u~erlere ~ re oe to ~ı~ır 

Y & ın a mukabil bir are.., .... ...,.., .. ~ ... 
şa "t o amamız çok m 

eörü]üyor ••• 
Kral Aleksamiır 

nıalfıııı şekilde ~ 
diktatörlü.,, iinü rı 

il;lıı ve ka mıım · · ; "'·~ 
esasiyi ortaJan \r'/ , 
kaldırdıktnn sonra il ). 
Sırbistanııı içinde ~ i ("" 
bu unduğu 1 akiki 
vaziyeti öğr mnek 
ci ddeıı ıı ü~ fıl 
bir şey oldu. Yal
nız Hırvatlar fara
fından değil, h'z
z~t Sırptır ta.ra
fından bile rrotes
tolarla kar ı!an -
ınakta ofrın son 
vaziyet şüphesiz 

Sırbisiani için için 
k:ıynatmaldadir • 

Bu vaziydi Be
lgradm verdiği 
telgraflardan oıt .. 
rrn In) c im k;n 
oluı or . Çünkü 
şiddetli bir sansür · 

f t b
. I } . Bulgarca Makedonya gazetesinde intiıar eden bir 

maru a ır e ıaı- karikatür, 

CC kuş llÇUrma- Kral Aleksandr - Hırvat kardeılerim.. iıte yeni 

maktadır. kanun eaaai." 

Bu itibarla gelen telgraflarm gazeteleri, Yugoslavya. kı ·allı • 
ml'ısait çehresine rağmen hakiki ğmın daha dowrusu Diktatörlü-
vaziyeti Sırhistaııın kapı kom -
şusu Bulgaristaııdan öğrenmek 

miiııı küııdür. 

Son postanın getirdiği Bulgar 

ğüııüıı yakın bir ati le yeni bir 
sademe ile sar~ılıp bu gayrı 
tabii vaziyeti bertaraf edeceğini 

[ Alttaralı 3 iıncu snhıfcmı.zıkdir ] 

Hazırlanan filim 
/stanbulumuzun emsalsiz 
guzel/iğini f anıfmakf a.n 

çok uzaktır 

Gunilnhufasu-ı• Filmi sahn almamak kafi değil
D h··ıa dir. Hariçte gösterilmemesi 

a ı e ;çin imha etmek icap eder 
Belediye azaları 

intihabatı için te
şekkül eden inti
hap encümenleri 
birinci müntehip
lerin listelerini ilan 
etmek üzeredirler: 
( Yazisi (3) üncü sayfamız-

dadır. J 

A vrupada tetki
katta bulunan ka
ddstro heyeti gel
miştir. 
[ Yazısı (3) üncü sayfamız

dadır. / 

Değirmenciler 
un resminin tenzil 
edilmemesini te -
min için Ankaraya 1 ~ 
tekrar müracaat 
etmişlerdir. 1 
[ Yazısı (3) üncü sayıfamız- J 

dadır.) 

Haricte 
M. Grandi dün 

Atinadan müfare-

kat etmiştir. 
İsveçte bulunan 

bir tetkik heyeti
miz yapılan tay
yare nümayişinde 
hazır bulunmuştur. 

Dün gösterilen (latanbul} Almlnden üç manzara 

[ Yazısı (3) üncü sayfamrz~ 
tlabır. ] 

Uzun ~amandanbı.:ri bir 

Alman operatör tarafından İstan
bul menazırını göstermek üzere. 
hazırlanan filim nihayet ikmAJ 

19e~~~~~~~~311111 edilmiştir. Filim dün öğleden 

sonra Ekler ;,incın:ı~ında gazete

cilerle emanet erkanı. Cemiyeti 

belediye azasından birçok 7.e\'a -

tın hu;.:urHc go:ıterildi. 
[ .Alt tara.it 3 ünciı sayıfamızdadır J 
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TÜRK TARIHi~DE ŞHUR VEZiRLER 
AJemı!ar Mııstofa po«ı 

... AY HAN ..... ~,.._ =-.----........,..._,,_-=.,.. :? ;; • ........ 

PJ>ıı.ırıele verilecek 

J~lll :l ll('[(•~ dC\l't'dİll'U 

\'aı.ıf suta ı·mı ıı \ :l.l'i

dt'tlı Ala Emaııct(' den·ı·
d ilt•ı·l' kt iı· . 

igorta 
Avrupaya nazaran iki ~ata 

icrnt variyoruz 
Eşrefin bergüzarı 

--··· ... ··--
Artılr (lörf taraf 111 11ll1llll (lll ! 

r. :ı_Jalı s ;der rurd.an ue 1.1.rtnıdı! J>erıtnı, 

Selırimıı Si~crrta şirkt:tlcri bi· .ç·uol.ü oğlum 1\1u tJ[.:ı~ lı~r.;:-u arımdır bcnhıı. 

11 lcı'il''e ;,'6ııt ımi<tir. n:ıda :-ihurr:ı tttiklcri eşya e 38 Alemdarın Edirne üzerine geldiğini Edirne 
ordusunda kimseler bilmiyordu Uıı . ıı ların 400 kil. -

Bun:llıft7., r11i •:ııı'~t ıncktcp

lci'lride. kl>i ır.nrı. ttçu !htl-
em 1k .\,rtıpa ~trkctlrrinir. lj;trı 

olarak yaparlar. Bu ·rca,liran<. 
'l' lt.I ~ <a' ,ı•ııfı olın k iızre bq (G) rchiult•,elt.le Edir- • ııı 11ktıı h11 da eliıı e grr- ıı r p:ırc;a ' a"' ı o tıl-( ıı <ııur ı.ıuıunacaı... ıedri :ıtta ıruamrte i•ıdc pek calııi oıarak 

' ' •l 1 ( f ..:· l' l"J hir temeuu \ardır Bu ıkt ınu ne"~ \l'Iİ:-t i. Ol'dll dı·f- tı. • 1•: .·ı 1111~ ıı· . •) lltlt 1 '" her C'.·ıten fazln tatlıikat \"C 

Lıııel. iz nimet dtlll 7. 'artı nıcs 'tıdİ'l"dİ ibıal 
[ l ıı,ulüııdc cıııcl; ç.:k, ııİnıdııı zeı [,j taıııanı o[,uıı 
Tabi.ıttaıı ut.ııı, mcdı.:tıııe zal•·nL:~iz ıııuldfat.ı 
.\luk.ıbil olınJyıııc.ı külktc ııiıı~ct lı.ır;ıııı o],uıı ! 

• "l:(f,•\1.·lı.!!1 . (' llll'l' ııı' dn :t,n lPll J ı arekcte ha- 1 ' akı r laı·ııı ku \ 1 h· l'İ l'l- aınell\ ·ıta cbı-nııı i) d Yeri le- melenin temcttııu:ıu mG•tcridcn 
u . ~ '- • ı:t:ktir. çıkarnıalmıdırlar. IJıl! •.ıki, haher 
::ılı ıııstı . · zırdı. Hamiz t'fl' IHIİ~i koı·ıfıııak.'tadıı· . Bn i ) ıı \eni ro~:ran:ı ,·kı«Lıtat- aldı~1mıza gore "rcaiiran<. , •. olunır. Jliıkümct lıu mc,"c!c ile 

Hrf il.. (' fc ıı t.l i, Edir- ) :uııua :ılılı. (6000} I..a- ('11 a.:ı~ı 6 ay ıf p' :ım tıik oJı ıı·a ba~ıaıııı:ıcnı-, pan şirkcııc r bu ıeıncttuı ~ k.ıaııç ı.ıkındaıı nıakaılat <ılmakca ,.c 

llP~ t' a,,ak lıaslı-,i"iı -," İİll dar .Jh:ll'İ ilt• lh ı.ı · ııl..- ,,d .. errri la lı nıi ıı (• ı lilıııek- lıtt IUl ro ~ıeuc ııııwllinı kad- ıcrgi>ini vermi•·oJ!arınış. ı·: •• , n pek kı.a bir zamanda bı'i hır 
Ol " 111 TO'\ı lll .. !ıazı tclıcdt'ulat ya- j tıu iki dafa s'gona me "<k-i, surutc hunu h"11ctmck !~in tc. 

!}lı -ı·ıı ' ,.:·ı ı·:ıı ıı ı ı(I: il ı:uı :" J'I l 1 at'. ' 'ı' ı • . "'' ·~''L t 1 • 1 . . 1 . . d l 1 ·r 1 1 il ~ 1\ ~n.ı· :iillt\ ı prırn cr•n ,.u \~c 1 'T1c ıne c st J p .:ı \nt yapt1rnın-ı:tal ır. 

· il 11 ;,.ıı ğu t P rk t•t.le r- ....,,,..,,,,,.,,.,,,_,,,....,,""""' .... -=-~--- -- ............. ~-=----= ....... ...,.......,~=""""-="'""""==.,.,,,,.,,.,,.,,...,,,,..._....,__=...,....,......,,~ 
Tahsin cft'ııdinin (ea- • · 

kc ıı E,Jfrncyc ı:tidP- J 

' us!ı:ış ı) .\ IPnHla rı n a- ceklı•riıı i ~(\\ lrııwdilPı·. 
da ıııla ı·mda ıı ( s,.,, ·it ) · 

alı:ili: 
: ıj:tnı ıııı ordıı kas:ıpha- _ .\ h•ıııcl:u · p· ~aııı ıı 
·) "• olilııklaı·ıın giinlii . kt>ıuli hiif...ı'ı ııı \ C iıla

Bııııları , .\l cıııdaı·a r<• i alımdaki ka ... llıa· 
C•c•1111'le '· UJ U(I Jııılı'ıs 1 ( I ı "' ) arı l tı \ rı• ı·ı" tıgıııı .. 
ı_:a kıııak isti) ı • ıı saılı·a- zuııııt •d i~·o rdıı . 
zam yapıııı )ı. 

aA rtık diirl taraf 
ıııPnuıuıı idi. Hclıi <,: E
fı·ıu]i, Edirııcıle k.Pıı

db.iııi lwkli) l'ıı Hcf il.. 
"' Talı~i11 "c Galip 
Efı•111lilerlc hnlu~lıı. 

İ:-taııbultlaki ıınnaf-
f:ıki ctlPrini aıılatlı. 

• 
İ~tc: flpf ik Efendinin 
~ apaıııadığmı ii<: heş 
"İİn iı·int.lt> hcl'rrİ\ er-~ . 
nıişti. j 1 J i\ıc Aleııı-
d:ırııı İstaııhula lı:ırt•
kt'I i i<;iıı Fl'ttalı ağadan 
hir ıh• ııwktııp a-lnıı~tı. 

Edirıı<•(h•ki llıı..:ı,:uk 

~ :ıı·:ıııı a .. la Yakıl gc
ı·iı·ııwtlilt>r. F<'ltah a
i:{ : ıııııı ııwkHıhıııııı Hııs-• 
t.;ul..ta kalım~ olan (Ha-
nıiz) Ef••ııdiyı• yolladı
lar. 

S ııltaıı Selime kastc
~i(p(•(•iriııi vaznıa\ ı ilı-,.. . . 
ıııal elıılt'ılileı·. 
Tanı hart•kl't (•dilip 

Selimi ~bibi ( it'l:is) 
ı·dt•('l'k zaınarnlı. S(•
lın ... ıi."aııi lıazır , ':ıpol

' 011111 '\':ııııım ~itıııis 
• • f • 

ikı·ıı fraıı:-.ız dostıı ii-
ı·iiıll'İİ Srliıııiıı eiiliı!->u 

• twlki dr sulh isleriııi • 
voltıııa ko,ahiliı·di. 
• • 

'lı·ktuplaı· Husı:uğa 

A l ı•ııHları n Ediı·ıw 

iizrriııc g 'ldiğj ıı i Eılir
ne ord ııstm(la ki ııı:-ı• 

h•r hil nı i ·ordu. Hatla . 
sat.lrazam Cclt'IJi pa.;a 
<la lıaher alamaıııı:-ı ı. 

• 
Ct'lt'bi Pa. a harp ol-

nıak ihtimalini ıliisii-• 
nüp üzi.iliiyordu: 

Ordusunda anC'ak. hiı· 
k:ıı· hiıı kisilik kın' et . . 
\at·dı [3J. Top \e l'C-
paıı<• noksanları da 
llYI'll'a idi. 

• 
Pasa, adeta ~askııı-

• • • 
ln~ıp alıkla~mı ~tı. n('-
hiı· Efı·ıHliııiıı i .. ıaıı-. 
hıılt.l:.ııı :n dcıinılPıı son-
ra, (Li\ai ~pı·ifi) Ecliı·ııe 
sara) 111111 Tıııwa ııelı

ri kapısı i<,;iııt.leki lllP)

daııa 'crlestirnıL ti. . . . 
Serdar olağıııı da, o

ı·ava kıırmustu. . . 
• f N·lislcr akh~<l:p du

ru\ ordu. 
' Bitmedi ! 

[1] Yaman adam nıış do~rsu . 

Ba~ı s ı kışan bu 1a!ı koşdıı nıror

muş ' ! 
(2] Rusçuk ya ra nıııılan acnlc 

etmeler i Behiç Efendin in l'e ttalı 
Ağa ılilafınılaıı ziyade Sebasti -
yan Napol yaııla buluştuğu za -
ınaıı taklip yaparak J · ransızlan 

kazanmak endiıe<inden olsa ge
rek. Vukuat da şayanı dikkat 
tesadüfler vardır. 

(3] liattı, 4000 kişiden ibaret. 

Yanan evler 

• 
ALL TURKE.Y 

COMPUl.SION A,N 

(Devam olunacaktır ) 

tonıurıu co~~e 
Emanet a.rıyor, 
f a}cat bulamıyor! 
Otoıııohil ' ı' k :ııııyoıı · 

• 
larııı kı~ııı cll'afa zifo~ • 
. aı.:ııı:ısırıı ıııı• ı ll'tırıı•k 

iı·iıı EıııaıH'l<' hiı· !t•ldif 
• 

':ızılııııs ,., hıııııııı il'İll . ' . 
h•k.t•ı·ll'klı•r" tal.ıl ı ııa k 

iizı·e l ı<ızı terıilı:ıt iı·ı·a 

l'dilıııistiı· . E ı ıı aı wı tc-• 
kcl'll'klcı·c ıakıl:wak hi ı· 

hlstik safilıadaıı ilıı t'(' l 
olaıı hu ı ı ·ı·ı ih:ıt ı , lı .ı

kik.a!rn zifosa ııı a ııi 
oltn ol'l:ır ıııı di\ l' tel'-, . 
riihe ı •lrn t•Al' ka ı · aı· 
' ı · ı·nıi~ Y(' bıı hist ikh·-• 
ı·i etfaiyı• kaııı~ oııla
rıııa ı iı ktıı·ııııstır.Faf..at • 
lwııiiz lt'ı·ı·iilıl'leı· \a-. 
pı lıııa ~ ı..t "" T ı•ı·rii lw
ıı i ıı ((•lıil'İtH' dP SPh<•p 
coınurln bir cadde • 
aranı.vorıuuş, daha da 
bulunmamış iıııi~!. 

2500Mektep 
95 bin talebe .. 

' ilAyetimiz dahll!ndck; m;!kt 
mt kteplerinin on ,·aziyctJ~ri u· 

dur: 2.500 dcr>ane: 9~000 mü
da• im, müdaYi melerin yüzde rıO şı 

kadındır . Sahadetname için mil· 

T•caor edenlerin yekılnu da mü

him miktara hail~ lomuştur. 

Varım asır evelki 

VAKiT 
__.......,..._,_.. ,...... ... 

76 lıll11u11usani 1879 

Rusya asakirinin çekilmesi ta
/ıdrrüp eti/leçe Ru• ve Bulgar 
itilafı malümıı &ıı g6ökriyor. 
1 latla Edirnede bir Rum /ıili
oe.ıinin Bul~rlara teslım edil
= si hakkında Rusyalılarr ib
ram elmiş/erdir. Rusların bu 
baptaki muhale/eli üzerine E
Jimetle bir /ı:omisyon ~ki/ 
edilmltlir. Edirne Rum J>e•/eo· 
/IOSU bu /e.ılİln maddemde 
§iddetk muhale/el ıasterip (is· 
terseniz beni /ıilioe l(apısına 

Mılbedehilininiz. Faleat. IJı eal 
/caldı/rsa /cıli~yi teslim edem•m) 
demiştir. 

t1<;11ruldu. f2 I 
- 4-

Alemdar Edirııcıl'• 
Jlk ı rkiiy yan !!:ınında 7 e in t Bu haflere al/ınazor eimeleri 

r /dzım telen Aorupalılar F/r.la 

giiııderileıı ıııeklupları 
;ıldı. Fettah aganın 

yandı~ı yazılmı ıtır. ·:m4ntl yanan . Bu rcsimler lngillerenin ve dannanıh en mühim mecmualarından 6irinıle inli~ elmi<ür. Bu mecmua memle~ellmizdekl yeni har/kr seferber, , 

1 

,, .-· ' ne büyfı/r. /r.ônunu fesat il ol 
evlerin 7 değil 4 evle bir yarım oil bir/r.aç intibaa batan bir !0.ly/astn1 tahsı. elmo/ıle büyük inkılabımızın Avrupa medeniyet merkezlerinde na,,/ /ıiyık oldtJlu elıemmiyetk akisler go~ •eylemiş olıiulr,laruıı tteaba anlı· 
eHlen ihJret oldui!;unu bildirmi ş - lığını g6ölerme/r.tedir. Aynı mecmuadan i/r.tıbas ellllimiz h,u re.simlerin altına bir bent ilave etmiş ve Gazimizin harfler hak/ıındak,ı vecizelerini yarlar mı? 
tır. na/r.letmiıtir. ,._._....., _______ _ 

ı1lulıaı·ı·u'i: lliiseyi11 Jlalı111i 
p:ııl •. aıı kab:ıkaı;ıt kap- Halbuki ~C'lıııaz kalbi 
Jı \ iraıı •. , pı·ııe('l'l'~i, ~elik ka~alarla ıııııka
kilitli lıozuk do 1 ap, YC'~e edilec<·k hir ıııe-
aııılık. ('t•k1111•('l', ııilıa- iaııette dcil'ildi . . O, ii8-

. ı • I i~art;tli kilitle ka- lii demir taklidi boyalı, 
paııır soıı si. lt'm tlcıııir <;İİ<;i'ık h1n('k.t'den bir 
ka~a .. Zemaııe Iıır~ız- ı•Pkııır<'e iıli. Eıı, er 

• 
J, rıııııı hangi ~·elik lla~ıp oıııı ll'nlıa bir 
kasa iiııiiı.J~ yıldıkları ~erde biı· tasımuıa ge
~iidilıııii~ti.ir'!:. til'itıle kollarıııııı ara-

snıda sı._ı erdiği gn
nii paslı kilit düştü. 
Kapak a~ıldı .• 
"elıııaı illi re' lıarnm 

hu hü<'um karilısındaki • 
zaf t ıııagluhuyeliııdeıı 
dolayı ne koca lorksile 
sarsıldı, ne de hassa 
aşıkıııa kar~ı 'iedaıı 
azabilc .. 

ilanını, 1.abaran <'İnsi 
iştahın şiddeti i'ıııüııdc 
lıir bir manianın, lıic • • 
hir mııka,Nııetiıı diki. • 
tu ı ııranııyağı 1 cc·ı·iibe
si ni bir daha } aptı .. 
( 'fabi at. her ~eyde ıı 
kin\ etli) tli) or YC hu 
söziiııii fel~efi fıiı' ıni.i

tem·ife tel:.\k ki ederek 

bütün nıazerctleriııi bu 
ten1cl üzerine yiikleti
yor(lu •• 

Du yeııi mııaııın 

zuhuru e\ etki hazin 
aı ıkı bi.itiiu bütün has
ta etti. Vazgeç geçil
mez, talıamm{il et edil
rrwz •• Aman Yaral.ıbi 
di.in:ya, ınitn eri uze-

• 
rinde nasıl tersine 
diiııdü •. e' el zamanda 
iic ortak. kadın hir ı•ı·k-

• 
ği paylaşııınk kaYga-
sıııda bir birini yi) ip 

bitirirl<•rdi. Simdi l'f'k:ı-
• 

het nluıc~iııde rcji~iiı· 

)f,11 hir k(waııın 

itt ıiiııde tek ka
dıııqı Plraf ında tauiri-

mi affedersiniz bir kar • 
rrkek lıırlaşıyor .. Bu
lıal nıet.leniyetmidir?. 

tabiate a' det şıan mı
dır~ Afif Hüsnü )al-

\ ardı ağladı. Se' ~ili sine 
frz kar etti reın •di . 
Şehnazın nıcrhmnct 

kapısmtlan lıeniiz lılis

biitiin kovulmaııııslı .. 
Fckat nazeııiuin yü -• 
rcği bu zavallı)a karşı 
gittikı:c katılaşıyordu. 
Coeukca~az iıılilıru· 
• < 

huduılarında dolaslı. • 
Cok dafa giizl(•ri \a
porlP11n bort.lalarıııdan 
deııiılcriıı scı•iıı dal
~alc•rıııı ok~adı. il('\ m
\el'leriıı tetikleriııi ka-

rı tırdı.. lakin onun 
kulağına bir ses: 

- Beyhude kentline 
kıyına ... tahilnııniil et 
Sehııa't nihayet senin 
• • 
olacaktır .. 

Diyordu. Bu tallı sc-
• 

si ıı trselisini dinledi.. 
Bekli vordu . . Jhısre' 

• 
ı\izami Bey nezdirıde-
ki nıe' kıi, vaziyeti ta
hafla. ııkca talıaflastı: 
Bnzt';I salona girdiği 
zaınan Enver Hagıhı 
ora<la hııhıyor .. soğuk
ça selaııılaşıyorlar ..• 
ikisi dr l'ebri birer 
ttnırla hirbiriııin lııı
zuruna katlaıımay oğ
raşıyorlur. Bir iki söz 
bulmak •ııeeburiyctilc 

maııasız şeyler konu
şuyorlar .. saatlerce biri 
ötekinin gittiğini bek
leyerek işkenre anları 
geçiriyorlardı. 

Enver Ragıp müna
sehetiniıı bitlavctiııde 

• 
hu ,·ana~ma se\dalıva J • • 

pek pek nldırmat.lı. 
Onu kıı;kaı)mayı ıııa

nasız hir tenezzül gilıi 
göl'iiyordu. Çüııkii o
nu soba ha~ında pi
ııiklivcıı lıasıa 'ı~ miis· 
teskiı hir r' kPdisi, hiı' 
sığrntı \:lZİ:'ı etiııdc hul
n;u. tu. ·c· zı·ııı:uı olsa 
bir tf•kıneıle 01111 kapı 

dı~arıya e<h•hilN'P/:tiıı-
den emindi. -

( Bıtmecll) 



il Sayıta 

l..f~ll~-'faf ~ ~Z~bst~ı 
~ ~ ,~t\_:§UtUNU _ 

Mübadele 11 ılı ı ı ı l l l l 

Bütün milh:tiıı b.\)llhfa 

gittikçe :ı.~ırlıgını .ırt- Behcet efendi nerede imi~? 
tır.ııı bir bcl:t '.ır. 

Soguk Lınla lllısundlıgumuz 
zaın.ııılard.ı oı ı uıı ndııı.ı 

cc ınub.ıddc >> di \'Orn1.. F .ıl-at 
gıliba bu soguk bııl ı lıl.. biraz 
d.ı doııulJ .mlılıg ı bc.:11z\ pr, 

T.1111 .tin -.;uıc.f r, her ı ... \ -
sim ba-;l.a lir sl'.kil k uııCnnüzc 
.:ıkan bu da' .mm h.ıh hic 
hir nul t,ı ı lulh.:<lilm\.nıı'?, 
bir tek duı.,unıu ol.., n co ·ı1 -

ıncmi..,tir. Bir d.n all.t iki 
taraf t.m birini Y uıı.mlıl.ır 
ksl,il Ldu ı..:, l r h.cll \.: -

den b.ısl"ı ın ı.:o;; \ıl ır.mı 1ı.,.1 
•"ıi'.Ul11 !-.ılır mı :' Hu <l n ı, 
koınisi~onl:ır.ı h n.ık ı.:d ii1-,i 
gümkn h1.:ri dum ıJ.ı lı. il ılar 

b.15arıldı, ıntKizl.:!1.:r ~ .ır.ıtıldı. 
mu lül h:r lı.ıkikatin !._rr.111it 
bidcleri ustı ıııde bi rl'.r '.ıkia 
lrnliııe indiı ildi. Y.1lnız müb~ı
dde 1111.'.sclesi lı:tl.i. butün 
pl"ırlızkrini ımıh 1fa:1..1 cden:k 
dururor. ~.1 ıl llunı\ or, niçin 
dururnr? Bilmem huru C.:l'\ ap 
veı\\:l'.k iı:iıni1.de k.ıı: l,i-.i 'ar: 

w 
Hazırıonan film 

l tt:ır:ırı hırınt'i < L\ ıf.ınıılJ ır 

l·'akat e\ eke de '<ti:tlı~ıınız ~!;ıhi 

11c ınukcmmcl 'c,ait 'c ıhu-a -a. 
ne de ıncmkkct h·ıkkıntl.ı l.'U/.İ 

lıir 'ukufa :ıhip olml\:ın mutc -

~cbbi,fcr. Olll\ arfakl\ etten çok 
uz:ık kalını !ardır. 

ı:m:ıı et n:ımınn fil mi u:tl, k 

eden 1 1.ınııt h \ ne ımınf L rıt 

manzaral:ır ne de panor una 
halimle lıir şc' ifade edı:mh c11 

lıu kurdcl:\nın -atın ·ılın.ımn ıır:·ı

~ıııı hildirnıi tir. f.o;:ı,cn oper:wtr 

muka, eh: !;'craitinc ria\ et' c lılnıi 

' :ıktindc te .. lirn ctııı di,!.ı için 

mukn\ de fı:-hcdılccd,tır . r kat 

hu k:ı fi deği l dir . Sincm~cılıgın 

lı:ıriknlnr ':ı nutı 1 hu de' ırdc 

bu filim ı .. taııhul m:ınzar ı ... ı dır 

di' e g<Ncrılenıcz . Bu ... ırretlc 

:,;chrimizc g;dmd;: j ... t '1.:ıı 'C\\ ıh

ları da c:ı~ dırı r. 

Schriıı ~uzcllikk:ı ini di.ım 3, n 
tanıtmak i~·iıı İ\İ bir !;'C\ ,,1pa

mı\or :ık. bari onun ef ... nnc\ i 
:;;ohretini 1 ırın:ıkt,ın. huha\İ t 1,_ 

'irini lıozın-ıkraıı ıçtin ıp edelim. 

-..'chrcm:ıncti bu fılıni rcddı.:t· 
mı.:ıncli. 'atın :ılınalı ı~l,·ır imha 
etmelidir. 

Muhiddin B. 
Perşembeye bekleni1·11or 

Aıı~aı·:uh. l• uluııa ıı 
~Phı·Pmiui )hıh i chli n 
He\~ iıı ppı·~ı·aıılw ~iiııii 
a' <lt"ti h•' kh•nilnwklf'
d iı·. 

-
Cemiyeti belediye 

-·-
Bu glinkü iç/ima /~aldı 

Bu ~i'ıtt loplanuıa~1 
uuıkm·ı·pı· olnıı <·emi
ıııh Pti hPIPdİ\ (' İt•ti-. . 
ıuaıuı ha~ka hi ı· ~li11t• 

talik. •lhuİ :-' Iİr. İf·tilııa 
~ 

giiııii lıih'ıh:u·<· ih)ıı e-
t•tlil<•t·rkt iı·. 

İrtihal 
Tucı.:arı ınutı.:lıeredeıı 

Ş:ı ıı ıl ı \hdıın111·111 J' ı· 
< ' •• (. llll· 

ku :..<ılı ... l · . :-. ınu ırtıh,ıli dnri-
hL:ka L \le .. 

nıı~tır. ( \ııaze:-İ 
lıu sabah ~'ı ıt i I' . ' " cınc a ıa _ 
kırko\ deki h·ınc . 1 1 · • 'in( en "al-
d ı rılarak ı o~ t·ı ~·· 1 • 
. • • ---ır.1\1..·ı.:ı 
'"ta-., onundan L skı 1 1 . : il art <ı-
1,ı aılc kahristanıı ıa nakil 
'c dcf ncdill'.1.:d, fü A'I . · ı eı 

kcdcrdidc ·inL' beyitnı t:ızi-
yet cykriz. 

l',\ttlıtL' r ıturnıı ııı [itckai t 
B1:hcet dendi on dın c\ el 

J,a~ bc•lıııu~tu. Beh~d dendi 
dun bulurnı u~tur. \1uınai 1 yh 
L•ll g[in t:\ d p.:k fa/.la rakı 

i "11İ"', l..ı.:ııdi c\ i zannik ak
rnb.ı- 1dan biri'lin e\ ··1c J..,İt

ı ıi:-, z1.:\ L:ı.:,,irduı kurkdtı;2,ll 

için r• \ı rı l -.rrıt.mdı .. ~ıııı 
bildi• '11)\,,' lİ;Lİ • 

Yangm 
ı:, dl,i ~l.!cc çar;ıl...ıpıda \ 

ishııJer bo..,uzında b.ıytık J 
t.ı-1 " da L :-t kuteı ınakiııed 
l\ar.ıl ı.:tin ı ıda-.ıııdaıı \angın 

çıkın . birdenbire dı!!;cr oda- ) 
fara ,'ra~ ct...tmi~tir. 'an:-!,tn 
1 :- ı la ',1 ıdıl,tan :-.o rı ... "in

d ınıl mı tur. 

Tecriibe yapılırken 

balon patladı 
-

Ve Dişçi mek-
tebi kimya ho
casile asista
nını yaraladı 
Diiç i ıııcklcbi ııc.l e dü ıı sabah 

Jdııı~·a tecrütcsiııdc bir kaza 
o lmuş, bir ıı nıa!lim ,.e bir asis
tan yüzleriııden ağırca y:ı ralaıı

wışlardır. 

Birinci sınıfla kimya muallimi 
Osep Celalyan Efendi, rsistanı 

İsmet Beyi~ beraber talchelere 
lllÜ\'CJI idiilnıa it :ı n Lim u \':m 111 

c.1111 hn!oıı ı çerisinde sureti 

istilısaliııi t~üstcrirk1: 1 1 1 hi rd en -

bire h 1!011 patlaıııiş \ 'C etrafa 

~açılan canı parçaları Oşcp 

celalyaıı t:fC'ııdiyi :mııi arı•1darır 

asistaı i met Beyi de ağır bir 
~ıı re tt çeııesiııdcıı ) ar:ılııınışt ı r. 
Talebeden kimseye lıir~~r olına

ın ıştıe. Var:tlıla nıı ilk ıııfıd;n·alı 

mektep d:ıhilirıcl;, yanılarak 

C\ terine ııa kleclil ııı işlerdir . -
Bugün 

11 mevkufurı tahliyeleri 
bekleniliyor 

... \u kaı·a\ ~l ~Hud(•J'İIPH 
~ ıld ız irn°zi ılı uıekt up 
Üz<)ı·i 11e lal ı tı l<'\·kil(~ 
alırıatt L 1 llH'\ kul' tıak
kıud~aki 1alıkikaf dliu 
tamam ·n hilmn hu1-
umst rn·. Miicltlt\iumumi 

~ 

l\(•nan He, ttiiu ak~am . ~ 

idtlimıanw~i11i hiıiı·miı-:-
" tir. )!<·' kuflaı·u• ııwni 

muJMk('tll('lt)r·iıu' karm· 
'erilııwkh·dir . 1\1(',. -
!\unaı ·ıu hu gün tah
liye• Pdilrn<• lc·ı·i hPlde
uili, Hl'. 
~·;__~---·~~~~-

~astro ~e~etinıiz 
Dun Franasdan avdet etti 
Bi ı · kac a\ t·,·el fotoi!

met ı·i ~k <~ ıı ~ol'(' siı~c 
(._ 

i s Liı·ak dnwk iizre 
li(•ı·l i rn.• oid('ll kadatro 

~ 

lu•\ r timiz llii11 Parifo\ten 
Jlarsilva tarikitc aHlcL . 
t •1 ıni~lt,ı·tlfr. Tapo ',(' 
kada~t l'O ll. lllHUJlHSI 

.\llf \ e kada~tı·o feııııi 

ll<'Yeli ı·c·i~i llalit Zh a 
He; leı·deu terPk.kiip . 
c len lı'1\ t•t koıı~ı·c) i . . . 
miill·akıp hazı A' ı·upa 
~ehirleJ'i ııdt • ' e Pariste 
" 
kadastı·o 'e ~ou sekil-• 
leri hakkında tetkikat-
ta hnhınnıu~lar, I' eımı 
n•iies~'ilti .gezıuişltwdir. 

mtiyıı bir ~ey~eltuışın ~nyınta eı büyük· e eli 
• ~ ---- 0!4 p -4 

l!~~~~l Mt:fSfJI 
Hututu tam ve 
adın vücu ·ıe ar~ ı a maktı .. 

;; - -

Bir ~esa~üf in~ilterenin ~u nıe~hur ~ey~eltıro~ım emeline ne suretle tuuuş·ur~ul. 

Bursada 
. J /e, '/r ı~f ·ılı 1· 
-·-

Cumartesiye 
muhakeme 
e ·ıecektir 

B ursa, 15 (Yakıt ) -
Kanun harici hareket
te bulunmakla maznun 

1 

olan eşhasın muhake
melerine cumartesi gü
nü başlanacaktır. Bun-

~ 
f ların mıktan otuzu bul
i maktadır. 

İddaname çok mu-

lııt~ilrcrl'lk hin;ok lıarr alıidcll.'ri ın~;ı ctnıi-;- ol n ım:~hı'ır hcykl'.ltıra~ .\lh<:rt Toftun hayatta 
c.:n lıii~ iik l'.ıncli. \ ikulhınun biitun hututu mu ırn;1,am , c nıiıkcnıınt.:I bir kadınla kar~ıla:-:

ırnıktı. Hunu lıı)!;ili1.cl'. bir :-an'at ınecmua,111daf..:i ınakık ... indeıı ıi.!,r~niyunı/.. 
İ htiyar lll'ykeltıra~ın hu arzu:-u bc"iylc tı;uzel , c , ucutlu lıir k:ıdtnla ınLın·ı..;ebctte bulunma!,, 

tı.:::-riki bayat etmek ~ibi b:ı,it ve l"ani bir dlı:-:iincc d1..·~ildir. Cunktı kL"ndi:-i dr.ıdı Ll'.:-ir bir 
:ıih:nin baha:;ıd ı r. 

J lcykl:ltıra~ kendi ... inc dııj~nıdaıı do~nırn bir ın.odel aramaktadır. l la) di :-iz hllna pı.:ri ilhanı 
deyiniz ... l hti~ ar hekdtır<1-:: ııihay~t bu hiı~ uk t:mclim: hu yakınhrda k<I\ u-;-mu~tur. 

< ;l'ı;enlcn.k Londrada (\lilll ~por) kuliıhLindc ~ :ıpılan l!;iizd kadın \ iınıdu 'c nıuntazam 
omnz mii,ahaka~ınd:ı (IUU) ln~ili;t, lira ... 1 mıil .ıfatl.ı lıirinl:ilii!;i kazanan ı:ı..:n \kkr:- he~ k..:1-
tıra~ııı lıu kırk ~ ıllık ha~ alini hakıkat ~ apını:-!ır. ~imdi .\1i-.rt:r .\ illere Tııft bu ~en<; kızı 

model ittihaz ec.krtk hiıyiik c:-eriııc b:ı.-lı~«ıcaktl. 

Rc ... iınde, :-a~ taral'ta nıtbabahaya i:-tirak edt:n µ;enı.: kızkrı ~t'ır[ıycıruz. Solda h1:ykc.:ltıra~ 

modelim: takdiratı111 beyan etmektedir. •··················••'il•••········--················................... _ ................ .-.. ····-····-...-·-····---··ı·-·· .. 

rHarıc1·······-1ıaherıe··· ·--~ 
- -- -~ ~ 
'11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::• 

/Jıl· lıe l ·eti11 ıı·~ M. firandi HtinudHU ınülnreKat etti .. 

isveçte Gazetecilere beyanatta bulunurken diyor ki: 

Tü Y na ı 
-----· , Yeni bir tayya-

Balkanlarda ve Bahrısefı ite renin nümayiş 
sulhu takviye edecektir_,~) uçuşunda azır 

\ rina, 1-1- (l'n-ı) l'ııri t1:n 

bur:ı ~azcrcil:rinc hihlirildi:Hııı: 

giırc \l: ( :r:uıı.li \nkıı ra\a c;ittiıı.i 
:ı:.ıınan nıuall:ik ıne-~ldcrin halli 

il;in .sarfı mc ... ııi ctrii!,i p,ilıi .\ti· 
11a~1 zi~aretintlc \1 \'cniı.clo, 

nı:xdind~ de a' ııı te~lıhü ... te 
hulunmaji.ı Jd"uhte ctmi~tir. nu 

<ı;ı, etle İcal~ an ı n bu kadar .ıl:tk.ı 

wi::tcrdi!);' T ürk- Yuıı:LI\ mi:-:ıkı 
tah:ıkl,uk ctlcl·ektir. 

. \ti ıJa, 1 .+ ( fo ) • - .\ 1. 
( :randi bu~iin !?;HZctcci!L:ri 
ı...~1lıul ctkrck lcal~ an - ,~wıan 

miınasabatı. iki t1H:nılc1,crin 

lc:-riki me-..ai .. i \ı.:Ttirl -Ylı· 

nan ın[iırnsdıatı lıakkmda lıı..·

yanatta ulunımı:;;tur. \1. C:ran
c.li ltahan - ~·uıınıı tı..· ... r iki . ; 

Talimatname 
Emanet memurları 

için ... 
Bu t?;iin '-aat ı 4 tl: Ema

net mcmurlal'ı için hir tali~ 

nıatnaırn; ih1.ar cdccd: olan 

k(ınıbron mua' in l lamit 

Beyin ri y<tsl'.tindc ilk dda 

olaral· toplanm.:al...tır. J:mun t 

memurları tali mat nam c ... i, m~-

murin kanununun c .. a ... Jarını 
muhafaza cxkcd.cir. 

mt....,ai ... ini iki mil lctiıı \ L' 1,eıı · 
dilc.:rik muna ... chı:ttc bulunan 
ı\ ktl<.:niz tlc\ !etlerinin '-'ttlh 
dtıire-.indı..· inki:-·ı[m:ı nı:ıruf 

o\du~uııu 't: bu pr<Jt!;r:tnı 
·iızt:riııtiL• ... iki dıH hlıl,tıınct 

ara ... ıntb tanı bir tetabukı 

•L\~,,'ır l)lılumlugt.t 

\ 1. C:rnndi 
nıuna,ı.·l ıatından 

lıtı il.ı c.lt.•\ k-tih 'til:Hrnı .pd, 
mıinıkim hurdi.ııtunu 'c. an
cak lıu :-:t) ec.lt: B:ıhrio.;efl tlc 

Bnlk.ııılarcfa :-ttlhun ·ral 'İ\ e 

bulundu 
f-.rr ıkhulnı , ı .+ (.\ .. \) '/'Lirk 

:ı...J...ni k<. ı mi,yoııu 

kurb.mdaki ta~ y:ır1.: 

• \lalmııe 

l":ılıri ka-

smı zi~ arl.!t etnıi~ Ye nıatlıu-

atın ifadc,ine giire nıiıth i~ 

bir harp ~iıtılıı <ılan yeni bir 

tayy:ırL·nin mıma~ i:- t:ı~ ara
nmd:ı ha;1,ır hulunmıı..tur. 

Ankarada içtima 
Türkiye nı.:ılbnat cemiyeti ~ ariıı 

ki perşembe günii Aııkarada 

edilc:1.:l'.dni bl'.y:ın dmi~tir. 1 lakiıniyeti milli~e idarehane -
\ciıı:ı, r -ı. ( Fo .... ) - \ 1.

1 

siııde lopl:ııı:ıcaktır. istaııhıılcfa. 
( .randi ) :~··ın ( huı.ı;iin ) Rcı- gazete \ 'c ınecm u:ı çıkaran zevat 
may·ı lnrckd cc İJ<:ır. t:: bu i çtinıaa ç:ığırılnıı~l:ı rdır. 

Beyoğlu hilaliahmerinde 
l IWtlirı lııııc ı · Beyoğlu Kaza 

şubesi kOnJ.!rsi şube meı·kezin
clc reis .(\bdurrc;Zlnk Şükrü 

Pıe\'in ri rasctinde kuşat edilerek 
ı 92s ~etıesi lınsil5t \ 'l' ıııcsarifat 

\'e icraatı tdkiil cdilmi \'e 
btıtçcde lllC\'7.ll lıası!:Ll miktann
daıı 5770 lira fazlasile 30770 
lira hasilat yapıldığı göriilerek 
kabul ed ilmiş, 1929 senesi bfıt
çqşi tastik olunmuştur . 

İcrn edilen intihabatta rirnsete 
ipkacıı J\bdurrezzak Şükrü 

kitahete Selahettiıı Neşet re 
veznedarlığa Kerestecipn Beyler 
'inlihap olıırınnışlarfüır. 

Tıp fakültesinde 
Profesörler bu gün 

toplanacak ı,e .•. 
nu ~iiu Tıp f akiillc

~i profp~fö·ier n te<·li~i 
loplaımrak ~on ~iin
lerdr f ukiilh· alPyhiu
tl<· ~azPh·lcrtle ;.ıkaıa 
'azıiarı tc)tkik cdc~eek-.. 
tir. i~n 1ne\ and. fa-
~ii lte JH'4 lf<";Ürlt'J'İHdt•n 
birinin 'azi~~ti dt\ ko
mı~ulaNlkf ır. 

" 

- Ustan nereye gitti?, O 9imdıtı a.ııt&ll ten mi tıı-.t Jut:. ııtn?. 

- f:vet u•tam böyle l'"'f olınai& Jittifi zaman mifteriteci beo. tınt ederim_ 

f assldır. Samiler mu
hakeme salonuna du
huliye varaklarile gi· 
recektir. 

Bursadaki hapisane vak'asının 
mahiyeti ne imiş? !.. 

Bur.~adaki hapisane t•a/.ı:'ası deni· 
len, ieııkifatı mucip ı1ak'amrı taMi/.ı: 

l'e istintak safhası bitmiş ı•c r-ıüd
dciumunıi Seyf c/lin Bey ıddiananıc· 
sini lıazırlamışlır . 

Söylendiğine gıirc nıahk_ünılarJan 

Cökbayrakçr Cemal ile lıapi.~unenin 

mazul ser !(ord(11am Yalıı1alı Kamil 
ı:c kafadar/arı hainlerin gülünç fakat 
şeni mal~saiları , laklibi hükumet 
leriibatı almaktı! Bunlar lıapisanedc 

ilılildl rıkaracaklar,~üya askeri ~uı
t'cilcri elde c.ı;lccliklım sonra, Mudan· 
ya, Bulr/ec.,irdı• loplanara/.ı:, İngili=· 
ferden yardım gorcre/1,, Ankarayı 
alacak ı1c ie.~l?ifclfı csasiycyl lcbJı1 
edece/~ idiler! 

Ccmiycfin ismi "mudaf aayı din 
ve ilini islanı ilıf,/,;[ ce.miqeli. idi. 
Silah, cephane her şey düşünülmüş· 

tü. Cemal lıcpisanede "Hüya,, dıye 
bir /~itap yazmış l.'c iı=crinclcf~i 

muhtırada hatıraları re şnplıeli 
kaytlcr bıılunnıu~lur. Bu hainlerin 
muhal~cmc:.inc cıımarlc:;ı' cılma::sa 

pazor/e,si ba~larıcal(.lır. -Soeuk 
Ankarada rnüthif 
J\ııkara, Vi {\'akıt)~ Burada 

ha\alar çok soğuk gitmektedir . 
Geceleri hararet mıkya~ı lalıtes
sıiır 18 dereceye kadar düşmek

tedir. 

Un resmi 
.ı \ (' ':,(11~ 1. (l i I 

I eı ı~il eclilecefı~ 
Ankara, 15 (\'akıt)- Uu res

minin tenzili için hazırlanan 

kmıuıı lfiyılı:ısmın I fcy'di \'eki
lel:le varın (Buglin miizakcrc 
edilmesi ' c ınütcakıbcn de M. 
f\\ctlisiııe verilıııe~i lnı\'\'eUc 
ımılıtcmcldir. 

Değirmeneiter tenzil edilme
mesini istiyorlar 

Değirmenciler J\1ıkar:ı) :ı tck
rnr ınilracaalla, soıı 1.ıir defa 
daha olarak un resminin teıııili 
hakkında kşebbiisat:ı gi rişıııiş

lcrair. Değirnıeııeilcr noktai 
ııazarlarıııda biltı:ı!'sa tr~dki ~a
mni k:ınuıınıııı ıııc \ ztı lKılıs c.di
yoı J :ı r diğer taraftan de\ N~lJl • 

eden hir şayia}a göre, hir 
ecnebi tüccarın Anıerikad:ı yal
gm olduklarından satılması me
.ncdilen unları stok yaparak 
ithalata başladığı , mı f iatl arıııın 
huonn için düşiik olduğu sör
lcnmcktedir . 
~ -- -

Arnavut kabinesi 
Titan. ( \. \ .) \~eni 1 a 

hinL:y i tc~kilı.: o~,jwp Kt:tta 
memur cdilmi~ci r. 

Iraktaki c·ata11daslar 
·' 

\nl,:ıra, ı :l (rakıt)- IHi
ytil hurptl.! t:sir l!dilip lrak 
ha ·tli "ııdc alan ' c hen Liz 
ana ' <'lt:ma gı.: hncmi-. lrnlu
nan 'ataııtla;;:laruııızın gl.'tiril
m~i jçin l l ilılliahmcr H:ığ.<lat 

elçimiz · 000 liru )'Ol p ara ı 

Bir sigorta ... 

A n11.:rikada bir kadın gfı7.cl 
'ı..: uzun <:,ıı,:l.mnı bil
mem kaç bin lir.ıy.ı 

:-.İgort.ı cttirmi~. 

uzun tı.:llcri bir zam.m 
bir ı:ok ).tirkrc kasideler. 
gazeller y.ızllır:m ka<lın s.ıcLm 
erkcklcriııki gibi berber 
dul-1.:ınbrııım h ·r gunlu 
..... ırf iy,ıtı .<r.ı-.ın.t gİı\.lİ girdi 
cpi z.uıı,m olıuu tur, Ödı.: 
ih·n bir k.ıdının böd~ .bır 
sigıırt.ı i İne girmesini garip 
bulurum. B1.:n.:ı.: güzel, J,c .... ik 
s:ı ... lı hasl.ırı guniııı birinde 
sıç uz.ıtın.tl, tdılikesiıı.: 

J, trşı 'iigrm.ı ctt' rmdi ... 

· 7;~~ 
für~istan~H SOH UHZiJet -( 't uır.ıfı hirıııcı ·ırır unı:ı;d,l(lır 

ve ııelicesindc Avrupanm ~übc~ 

ğ iııde yeni bir Hın at cuııılm .. 
r iyeti doğacağmı SOJ lemektcdir
kr. Bu ıııa hi ınatı kaydettikten 

sonra bir de c.l fi ıı Belgr.adın 

günden1 iği telgraflara bakalı~n: 
Oıılar biıe beledi}·e reiglniıı 

post.ı nazırı , .e hariciye n:ızır 

\'ekil i olduğmı , yeııi kanu nlar 
neşredildi~ ini lıildiriyor. . Bel
gradın son yirmi dört saat zar

f ıııd:ı vercbilecegi havadis bu 
mudur? 

Şı.:lıir içindeki. t<:lefon müka
lcmat 111111 bile gizli kulaklar 

tarafından dinlend iğ i memle
ketteki lı:ıkiki vaziyeti, bu g;orip 

t edbir kafi derecede aulah} or 
zannederiz. 

T elgr~flar şudur : 

Bcl}!rat, 14 (A.A) - &lgra· 
beledi~·e reisi posta ııezarelne 
layiıı edilmiştir. Mumailleylı M. 
ı\\ariııkov~çiıı gaybubeti zarf ıııd·ı 
hariciye ııazareli işlerini de 
\'ek.ileten ifa edecektir. 

lklorat, 15 (A.A) - Resıııi 

ceride trşrii, nııııtaka\ i eyalit 
\'C ııahi}cler itttilıabatına ait 
kıııuııl:mn mcf-..ulı olduğuna dair 

nlaıı } eni kanunları ııcşetıııck -
tc<.lir. 

• 
intihabat 
Belediye a zaldn 
martta seçilecek 
BPlt•di~e ~'tzula ı·ı m 

iutilmp edt·<·<·k olan 
iutiiıap t'll(--üııwnl<·ı·i 

IH·h·dh t• daiı•t•lt• ı·i ııde • 
taıu:mwrı H•sekkiil et-

" 
mi~tiı' .. Emau(•t intilıap 
lh·f ((•rlcl'ini tir tabt•l
tiı·mi~tfr. 

~ 

Hir~a<· uii tı(' kadar . ~ 

lu.·ı· .mahalh•dr intihap 
hakkına Jnalik ohtu
lnrm i'-İnıleri iJ:tu Pd i ... 
l('«('k 'c· i~iml l' ı·i ohııı

' aulaı·m itirazhu·ı İ (·in 

~le ( 1 O) ~ün rniithİ(•l 
\ t•ı·Ht•t •(•ktir . 

Bclt'd İ\ ~ i ut ilıahmın 

m rak 
iu lat·ı 

• 
~OIHI Utht ha~la

nıal'f i ~· i ıult• 
nı u kaı·ı·(•rd i ı · . 

Türk-İran ticareti 
Türk-İr:ı.ıı llc:ı L et ımınlıcdc·.i 

tiz :lY için ~ cııiden lcındit cdıl 

ıniştir. 

Üniversite tlivanı 
Üııi\·ersilc !Jugiiıı 

üğ leden soıır:ı topl:rnarak ilmi, 

islilalı enciimenlcrinden nrileıı 

raporları ınför:ıkere edecektir. 

Tevellüt 
A' uka.l Melınıet Bahir Be) iıı 

bir kızı düıı):tY.tt gelmiştir. 
Ebereyniııi lcbrık tdea, y:ı' nt\'11 

uzun ömürler lem eııni ederiz. 
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VAKiT 1 () Hnı.ınusanl 

~~~ı Emniyet san ığı 
~~· ~~ emlak müzayedesi 

!4~ CC3 C~u ~~::-:~::o d~Q Qti ti~ kat'i karar ilanı: 
M f lK ~ 1 n f M H ~ 'n D ff ~ . Müıaıc~c bedeli muhammin kıymtti ikra/. numa.fa'ı mcrhı. natın 

sınema 
/ 

Ti 

IJ U ~ cın s \C ne' ile tnl'\ ki \;C mli':'ccm il ı.itı lıorçlunuıı i~ıni· 

LEONS PERE • •bd 95 A080 5912 ·~·opkapıda Kürk~_ühaşı • . \lımet 

e cı·çekler mnJeDIJıekaeJsı· ~~.· ı ~=xl~c:i~~e m::l~~llc;ı;ı~!cıc '.~~ik~~ 
numaralı yiiz yirıni arşın ar~ada 

yaı-ıtn ZLmin katı k;i.f;!"İf difi;crleri 

• muazzam super filiminin ilk iraesi ,.... ahşap olmak üzre iki buçuk kattan 
~ ibaret beş oda, iki ,ofa bir ç•t· 

l~;~ez:~::~Jınf::ı~al~~sll~HSİ ~ ~~~'.i~!~~çc~iun~~'i '~,i~ü\a~.:ı~~şe ııuriye ıı. 
1 K # D # Hl K I" . ~ M5 900 107'.::0 Haydarpaşada n,man ajl;a ınahal-

senıa CSnl ınon ra ı~esı ~ binde Siiftlitliiçe~mc <okap;ında 
• ı:::::::-::::::::ıı:::::::-::::::::ıt::-::::::::ı,...ı:::::::--::::::::ı~C:::-::::::SC::::-::::Sı::::::::-=:s,... j e-ki 35 mükerrer ve yeni '1~ mı-

- - -- -~- - -- -- -~1 maralı kırk beş ar;ın ar;ada mebni 
::cı:c::c-• .. •noı•••••••······ı••••••••.. ...... bir k;ir~ıir dtik:lnın r:ımamı i\ı· şe i\JacidL FERAH , İ. E;\IA-- Bu akşam 

Komik Ce\'deı Bey temsilleri: 
! laik gecesi ( Ayşe opereti ) 3 

;· ........... _ .......................... . 
ıi Hu :ık~am jl Zel'rn Seniha Hanımlar 

:':ı.·=.·=. H 1 h !I m r !I sı·nomıısın"!I 'ıjı•,' J 35 435 1()()40 Be:;ko~da 1\3\ akdcrc cadd"iııde 
perde, sinemada: l\landragorun 
son gecesi. Duhuliye: 20 kuruş. 

HU U il U UU «ki 112 Ye yeni 104 numaralı 
1 doksan ar,<ın ar>ada mebni ah,ap 

i! İrne ulilmcktc olan Van lİ üç kottan ibaret üç oda, iki s~fa, 
!: - , .: i5 Dur.:ı; ile .\lari Cofüontın jl bir mutlak 'e ~umiş arşın lıahçeyi 
il J ı ı ı · ı ıı·cı·_,, C-\1~· ıi ha' i bir hanenin tamamı Bodosaki Ei. 

Bir hafta· 
l ık tem
sil pro
gramı 

:c .0(. f<ll<ll\1 ı.'l!:'İ • l'\- :: 
ıı :ı 355 1478 11415 Ercnköylinde Bo<tancı malıallc•in· 
!. B.\/'.l l.\'.'\l~Si:'\i'.'\ bütün ar- i; de "'ki altıokka bO>tancı yeni orta 
~ Cİ<tkrJnin i~tirakilc Vticmlc P, rnkakıa e;ki 47 yeni 4 numarolı 
•li µ,·('tirdikleri ~ )iliz yirnıi altı arşın arsada mebni 
• lı ahıap iki kanan ibaret altı oda, 

i!K~nıı P~nh~zh~ne== bir ta\ an :ıra~ı. bir sofa hir koridor ll u IJU Uu Hu j\ ,. elli iki ar~ın ar;ada bir muırak 
ı• •• hin ditrt yüz yirnıi iki ar~un hah. 
• , . r çeyi h:ı.,- i hir hanenin taman11 ::P.' ( \ " .·\ R ,_. l.-: 1. ". ) :.·.! 
. !! r~r,,amba • Arnkat Zehra :! Filmi için yerlerinizi :. Ayşe 'c Fatma l lanımla.ı 

..,.. •• :· 240 ''8 ı~erı·t ı 1 1 .ı 1 ~ -l· 1 l 54o Kadıköı ünde Osm:ıııa.>a mahalle-:=1 ;'iındi( en temin ~( iniJ.. :: "" 
Perşembe·Kör, Harnoyunu. 

1
:
1 

,!I sinde l\u~dili caddc;iııdc ~s.~:ı.:4 
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taınan11 ı··u~ıı B. 
4505 81'.16 IOtı~:l Ca~akııı;lunda Ccırı ( a.-ınıpaşa malıal-

Jcşinde m<•lla feneri wkağında eski 
10 ,.e yeni .34 numaralı iki yliz 

doksan arşın arsada mebni k:\rgir Uç 
kattan ibaret on mla.. iki şofa, hir 
nıuLf:.ık, hir knyu YC \ÜZ ~eksen 
lki. ar$ın l'ahçc\ i ha.\ i bir haneni 
ıamarnı · Suphi Bey, Emine lkdriye Jl. 

1~05 JO~J 10802 Üsküdarda lloca 1 lesmahatuıı nıa
hallc>iııde Yap;hanc, l'aşalimanı so
kaji;ıııda c>ki ~' 9, 1 J, 1.l, mliktrrcr 
\e yeni 14, 16 numaralı diirt yüz 
elli arsm arsada mebni k:lrµ;ir iki 
kattan ibaret sekiz nda, bir ..;ofa 
hir ınudak, bir ~ahrıncı ,.c aluyüz 
kırk diirt ar,ın ar<ada bir katlı 

annrcpoyu \ c yiiz kırk arşın bah

çeyi ha' i bir hanenin t:tman11 
Behçet /leyle Behice \'e .\lünire llanımlar 

840 1 n4 l l>Ju7 Beıikta>ta Yeni mahallede eski 
yıldız cedit l cadıyc sokagında eski 
41 \eni 1 numaralı \'ÜZ elli arı;ın 

:ırsada mebni önden maa çau tt 

arka taraftan ahşap dön k:ımıi'ı 
ibaret ikisi >andık odası olmak 
üzre sekiz oda , bir rni'a , bir 
koridor, bir mutfak. "" yüz yirmi 
arsın bahçeyi had bir hanenin 
tamamı Ahmet Ali B. 

760 2280 loB80 Kadıküıde Tu~lacıbaşı mahalle -
sinde Kayış dağı cadde.inde 8tı,88 
numaralı ikiyüz ~ek.san arşın ar5ada 

mebni ıe iiç dönüm bir "' lck 
iiçyüz ycımi$ aJşııi bahçeyi had 
k;\gir bir hanenin ıamamı i\azmiye 11. 

Yukarda cımı \C neı·ile me\ki Ye müştemil:itı yazılı emh\k 
hi~alarında gösterilen bedellerle rnliplcri üzerinde olup 19 k:inunsani 
929 tarihine müsadil cumartesi günii öaat on buçuktan itibaren 
miizay·cdcıe mübaştret olunarak saat on beş buçukta (kıymeti 
muhamminelerini teca,·üz eyledi~i takdirde) at·; kararlarının keşidcsi 

mukarrer bulunduğundan talip olanların meıkur günde saat on beş 

buçuğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri \e on beş 
buçuktan sonra Yuku bulacak müracaat kabul edilmiyecej(i u mezkur 
emlak eıelce talip ole.nların kati karar esnasında har.ır hulunıııadıklnrı 
Ye başka talip zuhur eı !ediği takdirde e\ elki taliplcti! kcffiyct etmiş 
addolunacakları lüzumu ilan olunur. 

İstanbul mahkemei asliye bi

rinci ticaret dairesinden: Tifliste 
Çemo şirketi tarafından İ>
tanbulda Osmanlı bankasına 

hitaben ke'jide ve Misak 
l\Iercimekyan Efendiye dro 
olunan 23 haziran 923 tarih 
ve l 775 numaralı ve beüiiz 
İngiliz liralık ve dijteri l 5 
haziran 923 tarih ve 1662 
numaralı ve yüz İngiliz lira
lık iki kıt'a çek 7-<ıyi edildi
ğinden bahsile ibmliıı~ karar 
itası talcbile :.'. lisak .\lerci
mckyan l<:Eendi vekili Ye~ua 
Efendi t.arafıııdan nıkubulan 

müracaat üzerine mezkur 
se11edin lômin yedinde ise 
kırk beş gii~ ıadıııda malı-

nıcdiği takdirde ibtaline ka
rar vcrikceği lüzumumııı ev
rakı haYaclislc ihlnuıa nı;ıh

kenıeee karar vcrilmi~ oldu
gundan her mucibi kararı 

mahkeme keyfiyet kaıuımı 

ticaretin maddei nıalısusım 

mucihiııcc ilan olunur. 

Türk doktorlarını 
tepçil ve teşekkür 
Yeni neslin en büyük 

tairi üstadı meıhur edip 
Filorinalı Nazım 

Beni öliim uçurumund:m kur. 
taran 'l'ıirk dokt<ırlarınııı pek 
kıymettar \C bütün kainata karşı 

mucibi iftihar hazakat '~ varl ı -
tını vt yüksek fedakarbt;ını şiri 

namdar yeni çıkan iki eqebi 
eserine kemali şükranla ka}dÜ-

Ma ~lôlnt mo~ürlyetin~en: 
Bidayeti ilan 16-1-929 hafta 1 nihayeti ilan 13-2-929 Çarşamba 
kııruş 

12000 Küçükpazar Hocahayreıtin mahallesinde Kazancılar cad
desinde 36 No dükaııın 15 de 3 hissesi 

7500 Çarşı çuhacı haııı alt kat 18 No odanuı tamamı 
70000 Çarşambada Beyceğiz mahallesinde ve caddesinde 68 

No 4 odali hanenin tamamı 
24000 Topanede Kılıç mahallesinde Topçular caddesine üç 

odayı ınüştenıil dükanın 45 hissede 6 hissesi 

'°" + '°" Bidayeti iliuı 
Kıymeti 

Kuruş 

9· 1-929 hafta 2 mlıayeti ilfı.n 6-~929 Çarşamba 

50000 Üsküdarda Se!Jnıi Ali Efendi mahallesinde ve caddesinde 
191-193 nurııurolu !urunun 3 de 1 lıissesi 

15438 Kasımpaşada Büyük Piyale mahallesinde baruthenc soka
ğında ı ııunıurolu elyevnı bahçe 'olarak kullanılan arsa
nın 100 hissede 78,50 hisse 2 mangır 2,50 pul ve 9 
mımeroltı mahallin 100 hissede 56;50 hisse .2 pul hisseleri 

105000 Kiztaşi dülgerzade mahallesinde Kiztaşi caddesinde atik 
7 numerolıı arsıııin tamamı. 

60000 Eyipte nişaııci mahallesinde Deyirmen sokağında 19 nıı-

ıııarolu bostanın nısıf hissesi. 
Bidayeti ilan 2-1-929 lıafta 3 nihayeti ilan 30-1-929 Çarşamba 
Kıymeti 

Kuruş 

4500 
44696 

Çarşı sahaflar cadddesinde 77 No dükkanın tamamı. 
Çarşıkapı kalçacıhasan mahallesinde Çarşıkapı caddesinde 
8 numaralı diikkfüıın 256 hissede 88 hissesi. 

21780 Sultanahmet İshakpaşa mahallesinde Saraçhane sokaında 
1 numaralı 145 arşın arsanın tamamı. 

120000 Venikapı katipkasıııı malıallesimle Yenimahalle sokağmda 
20 mükerrer ııuıııaralı k<igir hanenin taıııaıııı . 

'°" '°" '°" Bidayeti ilan 26-12-928 halta .ı nihayeti 
Kıymeti 

ili\n 22·· 1-929 Çarşamba 

Kuruş 

100000 

25250 

Saıııatyada Sancaktar 1 layrettin ıııahallesiııde Pamukçu 
Tatyos sokağında 4 No 32 arşın .ı odalı hanemn tamamı 

Lıngada Çakırağa mahallesinde Sultan camii sol<ağ ıııda 

77 No 126 arşın arsanın 9 da 5 hissesi 
50000 Kadıköyiinde Osmanağa mahallesinde Hali!ağa sokağında 

12 No 300 arşın arsanın tamamı 

56600 Topanede Ekmekçibaş ı mahallesinde Oiiyiimt>aşı sokağında 
23 No 91 arşın arsanın tamamı 

3327() Beyoğlunda liiiseyinağa ıııalıallesiııde M:ıcar caddesinde 
%, 98 No 110 arşın 92 parmak arsanın taıııaııı t 

Bal;1daki enılak ı ınahltıle dörder lı afta müddetle aleni olarak 
müzayedeye koııuhııuştur. Müzayedeye işiirak edecekler kıymetin 

yüzde yedi buçuğu nispetinde teıniııat olarak dördüncü h.11tanııı 

Seyrisef ain 
Trabzon hattı ikinci postas ı 
(ANKARA) Yapuru 17 kftnun

sani perşembe akşamı Galata 
rıhnm!ndan hareketle Zongul
~.ak, lııebolu, Sinop, Sanı.un, 
Unyc, ı:ar:'a, ()rdu, Gireson, 
Trabznn, Rizeye gidecek ,.c O! 
'rı·abz,1 11, Polat~anc Cit't.!son. 
<?rc.lu, J•a[sa, Sam.sun, ~inop, 

lneboluya uğrıı arak gelecektir. 

İzmir sür'at postası 
( İzmir ) vapuru J 8 k:lnuııu· 

s:ın i Cuma 12 de Galata 
rthtımından Jı,ırekcrlc Cuınar~ 

te:-;i 10 da İ zmire g,idecek ve 
Pazar 1 .3 tc İımirden hare· 
ketle pazartesi gelecektir. 
Vapurda mükemmel bir or
kescra \'e cazbant mevcuttur . 

ltanbu/ icrasından : Ali Rha 
Pa<anın Raşe! Yafa il dan is
tikraz eylccliği mebali)';e mukabil 
birjnci derece ikinci sıra numara 
ile reminar ira~ nlunan Galatada 
Yenkami mahallesinde, Kürekçi
ler ,.e i\fahınuı.liYC caddc~indc 

kain eski \'e yeni ( J ı, J.3, i O, 
12) numaralarla mlirakkam mağa
zanııı on beşte dokoz hissesi 
Eu1niyeL Sandığ·ına birinci de r ece 

birinci sıra numar:ı ile tanıanu 
diğer hi;;edarlarla birlikte ve 
kefaleti mliıcselsilc ile ipotek 
olunnı:ıj!;la nıczku ipotek hedeli 
buluan ( .';000 ) liradan medyun 
i\ li lliza Paşanın ına"faiz hissesi
ni \ "I! 'aJ.iycfi hukuki~ esini kabul 
eylemek rnni lıu suretle mcrlıu

nen leragi yapılmak üzre biri!ıci 

I i~olesi için ouız güıı miidd.erlc 
muzayedeye konulmuş ise de ıha· 

le gi.iniinün 5eh\'Cn çarşaınba ya
zılmasJ hasebilc ihalci c\·eli.'ı'e~i 

yapılmak iizre beş p;üıı daha 
mü7.ayedeyc konulınuştur. 

l\lezktlr ma~aza tahminen(230) 
arşın rcrhHndc arsa tizerinc k:1gir 
olarak hinn ~di lınis olup. i.içüncü 
katran ınaadas1111n döst.:mc \·e 

m'rdivcnleri ahşaptır. Zemin katı 
) ckparc mal'taıa olup~ nınğazanın 

ihale günii on dört buçukta Çeııberl i taşta l staııbul Evkaf ıııiidü-

riyetiııde mahlülat kalem; mü; aat ; neleri . 1 

Mahlfılatı vakfiye 1 
müdüriyetinden 

l\ürckçilcr caddesi cıhctindc h
pıs.ı oldup,u ~ihi bu ciheue 
)·ukarı katlara oıit nıerdivcrı rar
dır. Burad;ı zemini çimento antre 
hir mrrdi\'cn altı, hir dol<ip, 
nıl·rdi\·ı.:n. LIZlTindc hir asma oda~ 
hlrinci kaua bir mcrdh en ha~f, 

iki aralık, iiç oda, lıir kiler, 

Kıymeti muhammenesi 

Lira : 114,287 
Oalatada Sultanbayezit nıahllesiııde Atik Kılıç Ali Paşa cedit Kara 
Mustafa Paşa caddesinde mükerrer 98 atik 169 - 157 cedit ııuına
ralarla ıııürakkaın 1149 metre 72 santim ınıkdannda bulunan 
arsada mebn i 57 oda 17 mağaza dört katlı ına müştemilat t-lüda
vendigıir han ı nanı ile maruf hanın yedide dört hie$S(Si 2 ·· 1 - Q29 

tarihinden itibaren yirmi sekiz gün müddetle ~e kapalı zarf usulile 
müzayedeye konmuştur . 

Talip olanlar baladaki kıymeti ıııuhamıııcncııih yiizdc yedi 

buçuğu nisbetinde pey akçesi ve·ıa banka kcialetııamesile teklif 
mektupları nı yevmi ihale olan 30 - 1-929 çarş.ımba günü saat on 
dört buçuğa kadar İstanbul E"kaf müdüriyeti biııasıııda müteşekkil 

idare encümeni riyasetine tevdi eylemeleri i!Jrı olımur. 

'°" '°" '°" Jlalılulalı -..at..Jiye müdi.il'iy eı.inden: 
Kıymeti ıııuhaııımenesi lir 30~20 

Oalatada Şalıku lu mahallerinde Kule ·sokağında atik ( l ) ve 
nıükerrer ( 1,3,5,7 } merdiven sokağında ( 11, 13, 7 ,9, 1 , 3, 5) 
ıınmaralı 2471 arşın ııııkdarıııda bulııııaıı arsa 9-1-929 tarilıirıden 
itibaren yirmi sekiz gün müddetle ve kapali zarf usııliylc müzaye
deye koıııııuştur. 

Talipler baladaki kıymetin yüzde vedi buçuyu ve ya bank~ 
kefaletnaıııesi le teklif ıııektuplerıııı ihale günü olan ( 6-2-929 ) 
Çarşamba günü saat on dört buçuğa k:ıdar J staııbul Evkaf idare 
encümeni riyasetine vermeleri. 

• '°" '°" Malılt'ıl:.\t nıiidiiı·iyclindeıı: 
350 Lira 

Şehremininde Ereyli mahallesinde cuma tekkesi ankazı müza
yedeye kanmuştur. · Talip olanlar batadeki l< ı yıııcliıı yüzde yedi 
buçugu nisbetinde pey parasile ihale gürıü olan 13-2-929 c;ar~aııı 

ba günü saat 14 de kaclar nıahllılat müdüriyetine ıııiirac~tlari. 

• • + 
Mahlw&t müdüriyetinden: 

Lira: 200 
J\!evlanekapısında kiıiıı Kılıçli dergahı en kazı nıüıayedeye kol!

muştur. Talip olanlar balitdaki kıymetin yüzde yed i buçuğu nfa
be t iııde pey parasile yevmi ihale olan J 3-2-92.9 Çarşamba günü 
saat [14) de kadar malılCılatı vakfiye müdüriyet ine müracaatları. 

+ + + 
)falılt'ıh.\t miitliiriyeıinden: 

70 Lira 
Hasköy Abdiisselfi nı mahallesinde mezarlık sokagında 9 No 

hane enkazı müzayedeye konmuştur. Talip olanlar kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey paras ile ihale günü olan 23-
1-929 Çarşanba giinü saat (14) de kadar malılı'tlıi t ıııüdiriyetiııe 

ikinci katı:ı iki od~. bir aralık, 

hir hah\. bir ıı1trdiYLn b.ışı ,-e. 
depo olarak ınii:!ıcan1cl kebir <liitef 
bir oda \"C o<larıın birinc.lc balkon 
vardır . 

Üçiiııcli k:ıtca yedi nd:ı. bi r 
ar•lık, bir koridoru ınl'htcYidir. 
Odaların ikisinde balkoı; ,-ardır. 

Zemini kırmızı çinil'dir. .\ la
hallen tcsrit olunan 1ı ududtı. F.

minc 11. 'e M adoııı 1".uYart "" 
Şeyrnnidis Ef. bazım .\l:ıdam 

Sara Polikar nı::ı.g:.ızal:ırı, önii 
.~ lahmudiyc cadde.'i. ark"<ı Kii· 
rekçikr caddesi ile nıalıtuttur. 

Derun in ; • k:lrttcılık 'e matbaa· 
l·ılık ~ınoııim şirketi kiracıdır. 

'l'amnınının kıyıncti rrıuh:ınııninL:~i 

(5·l,o·l-O ciirk lirasıdır. ,\lcsktir ~") ri
ınenkuı hi5SC:!ıine talip nlnnlatın, 
lıi.~:-ı.;yc n111sip kı~ nıc.:tinin ~Lir.de 

unu ni~p<'tindc pey ak\·c::-.:ilt' 'c 
fal.l~! m:.ılUmar i~tl'~ t:n1t! r irı -t..928-

10,,LiG'ı do:-yc nu 1n~ır;ısını han1 l-

1Ln daire~ c- ,ı.;c.:lnı~ıcri ,.c '.?.+ l\a
nnn ... ani ! n~9 tarihine ınli.-;aJif 

.pcr~l!.ınbl: glinli saat on :ıltı) ·a 
k:ı.dar n1iiz:I\ cdeYL d{:' anı olu 
nar:ık birinci. ihaİc:,inin iı.:r~ı ı :d ilc · 
ccjti ilo\n olunur. 

lsianbul icra dairesinden: Il ı r 
dcynin istifa,;ı zımnında ıııah

~ll'l. .ı.3 rcs kn ırı:ık koyun 
ile J •) rcs kuzu ~O k ıiıııııı 

:-:ani pazilr µ;linlı Bcı~aziçinch: 

1:-:tinyl·d~ kirL'\ <ıcı:ıµ:ı ~irn 

nnda l .anı lıi ronuıı ıııamlıra

mıda '1l<ıt on lıirtle hilnıuza

) etle flinılıt ulunac:a~ı dhctle 
rnlip olanl;trııı ><ıati ıııczklır· 

da mahallinde hazır ht.!uncıa· 
lan. 

İstnnbul icra dairesir.deıı: Maiı -
cuz ve funılı!ıı rııui;arrer l'ıat 

ınarkalı bir adtt k~;nııuıı h.1. ~ .. -
1 1 i ıı in 1 Oni !-.. ll cun ı :ır ' e~i r iipü 
saat 10 d:<ıı itibaren lrl:sıııı n .~~ -
dmrırıda bi l mi'ızayeJe iunıl l 
olu naeağıııda n !alıp ola;ılcrııı 

ıııüracaa!ları ilföı oltıı.'1r. 

Z.\ , . İ - İ;'banka·ın.d:ı l.;li~ r.r 
cltirdi~inı .11:tl(J ntııııar:t!ı r·ı -
~:ırruf :-:aııdı~ı cii ·-'.ıhı111111 zır i 

enim. "\'eni~ini alaca~·ı111d;ın z:.ıyi

in lıiıknıü }Oktur. 
Jahc n1u::;cafa 
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(Vakt)ın millet miektep eri sayı/ ası 
KIRAAT 

Eski halk masallaırıı.ndan. 

·- Baş tarafı dünkü nushamızda -

Oradan oğlan doğru hanesine gelip va.ide~_ 
sine: f 

- Ey valde yarın ben bir at olacagım beni 
alıp ağaya furuht edersin.Ama sakın dizğinimi 
vermiyesino demiş. 

Birde sabah oldukta valdesi kall<ıp bakm1ş
ki oglu ö.hırda bir güzel at olmuş. Yularından 
tutup ağaya götürÜp satmıt ve dizginini alıp 
eve gelmiş. 

Gece oldukta o~lu gelip valdesine deıniş ki: 

- Ey valde yrın ben bir koç olacağım.Beni 
alıp satarsın,)) . 

Ferdası gün merkum oğlan koç olup ağaya 
kötürillürkcn mczkôr derviş pür ateş olup ha
tunun yolunu kesmiş : 

- Valde al fU parayıda bu koçu bana sat! >J 

1 . 

Le~l~k 
1 yuva 
1 
' 

27 

I 

bacalar 

y~par. 

, 

l\luharriri 

Milat Sadullah 

2sl 

~ızılırmak büyükt~r. 

·ıll:fazı ·ırmakları vazın 

kurur. 
demiş. Al' bal-,· el d ·ı. A- tat"· b 1 

Hatun dahi derviıet cisim edeçeği vakit oğlan ' -ını.u.-JI ..._... a yapar. 
bir kuş olup uçmuş. Derviş hemen ardından M 4:. # ,tJ, ,.,_~,,_-

b~r güvercin olup peşine düşmüş. Bunlar gide :±!eit:J._ : ~ t?/U ~~'/·.·;/OUN/l. ~44L· ~ -~ ~-;;fn· .. ·. n- ~·~.---
elde ağanın sarayına gelmişler. {// . - VV'l,('._ 

. ( Devamı yaıu ) ! 
-·--·---------~~--------~----~··---~··· ·-·--~---~~-~----~----------------------·-------- . ' 

1 n~~t,~,:~ "~rı:,,i~: ~.~~.~~~~~ı~mı Kereste mübayaası lstanbul ithal.at 
. Tütün inhi arı müdüriyeti ü'mrÜğÜnden: 

• • J C'ihali fahrika<ı için muhtelif 

idare.'iııdon: 
Adet 

2 \·eni h~r[lcrlc tcl'tlbe nıul,tcdir mürettip 
1 Yeni harflerle t.nil:c mukte<'ir mürettip çırag1. 
ı Jslrotip usraşı. 

l l;tı'otip çırağı. 

l Taş re hurur"t makinelerine kı\at ı·crici. 

Hal;ldı muharrer işçikre ihtiyaç ı·ardır. T&lip ol•nlar Haydarpaşa 
da matbaa mudliriyetine mü.ıacaatb.ıı ih\n olunur. 

Oı\ VLT- /swnhul Erke~ Mu
allim m<~lebi mudiir/ü -~nden; Di
kı~ \'c nakış tahsil etmek üzre 
Avr_ııpaya göııderilıne$İl!e karar 
vcrıleıı Adalet l Janımılı Ma rır 
enıanr1iııe miırnr~· ı 

M üz'iç öksürükleri •ıı 

ça,buJ< iyi edeıı UM 

Krezival 
dir. Tesiri lıinlercıı defa lec· 

rübe edilmis oları ' u ilfııı ko· 

; 1 

MEVSİM 
SONU 

SATIŞI 

--
BEYOGLU 

(LİONJ 

l'ı\A.GAZASI 

iaylıkla · ve ka.t'i 

tekmil balgamları 

eritir. 

.. ~~., hususi 
' - aınbalajıııa 

dikkat. 

bir •uref.t.e 
sôktiirür ve 

Devlet Demiryolları ve Limanları ümumt idaresinden : 
Aankarado Malzeme dairesinden, Ilaydarpaşada mülıaraa komis

voııundaıı ya~onet demir ak>amı münakasa şartnşme'i alanların 
~czkılr mahalkre müracaatla izahatlı şeraiti !cnniyc!e'riııi de almaları 
illn olunur. 

lüle ~uroaz ~irlit tiı:uret ııanbsı 
Türk anonim şirketi meclisi idaresinden: 

TTeı'cıi cclilei Yckilcdcn musaddak ınukavelei cs:ı,i\c mucibince 
teşckkiil '" mukaddema merasimi kanunc ifası cınrind~ mükerreren 
ilıin edilmiş olan Llile Burgaz Birlik T'caret l· a nka>ı anonim şirketi 
muka.vcle~i csasiyesi nıahkenıcsi J-& miliğin:n 1J k;inuııu~ani 
9~9 tarih w 2 numaralı knrarile ta<tlk ı c ticaret kanıınunu mevkıi 
mcrıyete \ at.'ı hakkındaki kaııtındn muharrer mnddci llllll akk:ıtc 
mucibince ıazifci tcsçHiıe ile >atılac•kur. Lüle llurg11 z ticaret oda
sının hakimi mumailel'hin nezareti alıındn t>lurak mez~iır muka\'«lei 
esasİ\-e 14 kAııumı~nni 9'..!l) tarih I'< 157 sicil numaralı k11r•rile 
ıcsçil n mtik edilmiş olduğundan ticaret knııununun (299) (.100) 
(;ıOI) inci maddeleri , .• mukal'clei "'"'iyenin ı Şıncı muddr<i mlıci-

; ıı.; 6 -- - bincc tarihi ilılnd:ın itibaren şirketin kat'iyen teşekkül c_llcdi~I malılııı 
• , ft:t~ı-.u • nınıi 

-~ olmak üzre ilan olunur. 

ŞaÇban 5 ı.!J~ Burç: Cedi~ ;iiiii5~5!i!!i5iiHii!!iiiii~!iii!5i!5!5ii!~i~iii!!ig~~i;iiii!~i!~~SE~~~H~iiS~!ii5iii!i!*iaii 
arşamba 

1 
~m- Yalnız 19ğiin içiıı iiii 

l:rkeL: Mrınasip isim Ka· ı mi BEVOÖ!UNDA İSTİKLAL CADDSINDE 370 NUMARAU fü: 
Tuğrul El · ""I ••• 

Günün nasiha~a· ii!I Baker mağazalarının m; 
Su uyur llii,nıan ll\'ll'ıaz 1 mı Umum dairelerinde muhim tenzilat ım \!;;;:;;;;;;;~;11:;;c~ıu~J ~ıu~uu:ü~~-::;;;A~lı;;.ın~"~~u~k~rü.J~l::::i::::::::::::::::u••••• .. •u••••••••••••••••••••••••••-•u•••••,;...••••••••••••••••••••••••••~;.!:. 

·~===============::::::::::::::::ın::::::::::::::::::::::::::e::::::::::::::::::::::::::::::::r:::: 

~mumıyesınaen:, cb'atrn (.ııoo metre mil(abı 
ktj·cscc kapalı ;ı:arr u olik· aJın:ıcakur. ltara .ralip olanların {arrnamcyi 

g<~f·n1ek üırc her gUn n1Urac:ıatla~·ı ,.c 2.3· 1 -92g ~arşanıh:ı ~ünü 
mUhaYaat komm·önund••aat omLı ( ,abıada builmmalaı ı . 

fvraki matbua tab'ı 
: 'l'iiliiıı İnhisar ~lülliiriyeti uınumiyesiııdcn : 
1 ~lul;telif eb'<ttt;ı defter tapettirilecegindcn talip olanafonn her 

gii~ numuneleri güt"rnck il;!.rc nıüracaatları \·e 2'1 - 1 • C)'.29 çnrşanba 
, glılli saat onda (

1

1alatada ınUbayaar komisyouundrı lıulunmal•trı. 

_ış tanbul poMa ve telgraf başmüdiriy .etinden: 
( l J lira maaşı . :ııll ile td;ir. te~~~af muhabcre;ınc .. a~ına alınacak 

oltn üç memur için 20 kilnııurtsani !1~9 pa1.0r gunu &aat 14 tc 

inli>abaka yapılacaktır. Yn>ları IS den aşağı ı·e 2;; ten yobrı olm:ı· 
1 • 

y~1 talipler şeraiti anl;,ımak tir.trc baş ınüdiriyrt tahrirat kaıc·ıninc 

m(ircaat etmt!idirkr. 

'• 
İstanbul Şehremaneti ilanları 

iJct 
14 

7 
.,. 
~~ 

l 
1 (ı() 

6 

8 
l 

1 

1 

1 

(ı 

2 
8 

1 
1 
8 
J 
1 

l 

S•ndık 

çuyal 
t.,. 
ş;ru.lık 

sandık 

çural 

çm·al 

' ndık 
şnndık 

sandık 

haile 

jJalı ç 

~ap 
çuı·~I 

lıal\e 

»ndık 

kolıp 

>an<iıkl'o 
l>alye 
bal ye 

-
-

"'arya şeker 
çiınento. 

h•lık ysg1 
j\cmid fen rı. 

ho~ ~işe 

kuru üzüm. 

gunltik. 
ınonda köselesi. 

nılizey)'en koJruk 

ulcktrik saa i. 
l;,naviçe çuval. 

paınıık ipliği. 

,c: -:ya)·t 7.üccaciye 
:ımerikan bezinden mtimul torba. 

balık 'c sebze bağlam ağa mahsus saz. 
kundura cilA;ı. 

kulçe parafin. 
ınum. 

matbaa kağıdı. 
deniz •osunu. 

dinamo. 
-ardah-a baıııı. 

Adalar dalrel belediyesinden: Jlliyuk adada \latkıı ına- 4 adcı fare idaiına mahsus mustahzerat. 
lıallc>indc mukaddema emlaki milliycyc ait olup Hraz l çuval pirine. 
bıııarak c,hasa >atılım~ olan çra;.:idcki cııcürııcııi emanetin adet >ema\'cr. 
!ı3J t:ırihi lc nıusaddak t:ııik . btikamctkriııdcrı bir kı:;ını Bal:\da cins Ye miktarı gibtcrilen 26 kalem eşyanın 16 • 1 • !lz9 
tadil edilcccgindcn muaddel harita)'! j.\örınck ı·c bu lıapta ~·r~amlıa ~ünü 'e müteakip satış giinlerinde Jstanbul ithalat gü:;ıtüğü 
hii- itiraz ı·c mlitalalcrı , ar'a !<<crdcylcınck tizcrc tarihi >atış anlıarmda hilmüzawde hiruht edileceği ilin olunur. 

iı,\11dan itibaren 15 gün z:iı'fında adalar belediye heyeti Emla"k ve Eytam Bankası İs-: 
fcııniyc>ine ımiracaatlan al:\katlarana tclıli!!; nıckaınıııa 

-"·a.i·ın·o·l·m·aı-.. · .. ijz,..çıl!l·c.i.1:\.ıı .o.ıu.ııı .. ır •. ----··---•ıtanbul su besi müdüriyetinden 
' Devlet demir 'o il arı 'e . . İinıaıılaı·ı unııııııi 

il\arcsiıı<le11: 
Kayseri poz bölüğünün (3) aylık et ve ekııiek ıııüııakasası 20 

dııunusani 929 pazar giinii saat (16) da Aııkaratia Bolu palasla 

m~lzemc dairesinde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edecek

lerin teklif mektuplarını ve et için (200) liralık, ekmek için (500) 
·liıjıılık teıniııa!ı nıuvakkatelerini yevmi ıııezkurdc saat (15,10)a kadar 

ıııhunıi idnre yatr işl~ri m\ıdürlüğüııe vermeleri lfirnndır. Talipler 

ıııhoak=. şru·tııaıııeleriııi ._( 50 ) kuruş mukabilinde Aııkarada 
m~lzeııre ~alreaindeır'. · I la;-<kı.rpaşadıı miıl>ayaat koıııisyoııuııdaıı, 
K~yser.i® T:nyseti r S~as lrışa,:ıt. ınüfe!tişli~iııdeıı tedarik edebilirler. 

. ~olu ~a~i( ~üdürlüğünd~n: 
, •\kça>c~ılr nah!\"""' meıl<czınde ~kı m•tlıu altı dcr;hanelı pUn 
~ . .. .... 

nuınuı::llsinl! teY\ikan ln~:ı~ına b:ı-:;lanı 1l lrıı: tc·nıt.:1 kı:'tnı inş:ı l:dil· 

mJ' ~J~n ilk mJ;~~ .hina~ınııı , ikmali •nı:ıatı 1 CJ%'l lira bedelli 

kqsifnanıe nıucil.>in~e '"' k:ıpalı .:tff ıısu·lile ı·e 2:i-1 CJ2Q tarihinde 

ilı.tlc5i icra kı!ın)no1< tf1.ere ı·~·mi ·~;~ müddetle movkıi mci>ıak:ı'""" 
_y:~:-:editf11iş olduğJıC~.L ·· ·lin'·-' 't·i·. 1 ır•' ,;cr:ıiti ~ıılamak ü?re Bolu 
ı 1' .. • ' .... • \ •• 

ı 1:tümcni vil::\vetine ınüra..:ilat \.!~\~ı;oı.:h:ri ihlT1 olunur. . . 

' Kirahk Depo 
nuın;:tl'a:'ı 1\ lc\'kii 

Bedeli icari senl'isl 
Lira 

JJ Galawda kalafat mahalli Kürkcülcr kapısı 16, 
18. 20 numaralı antrepo 3303 

Emhik 'c I:yıaın B:ıııka;ırıa ait balada muharrer antreponun 

bir ocnclik bedeli icarı ıcrnit ,\ti)-e lle müzayedeye çıkarılmıştır. 
:\lüzayedc (kapalı zarf) usulü iledir. Talipler ihale güniinde 

ıeklii nıekmplarını bir zarfa koyarak bedeli icarın yüzde beşi 

ııi<betiııdc depozito akçc;ilc birlikte tcı·di edeceklerdir. 

2 '\lü1.ayı.:dc nıüdd.:ti ~lı k1\nunusani 929 cun1artesi güni.ine 

kad:tr olnp ihale muanıtl:-;i yı.:\ ıni rnczkCırda saat on altıda icra 

ol tı nt1ca1\ ur. 
.> .\lüz.ncdcye i;tir,\k l'tmck ve dalıa [azla tafsil<lı almak 

i>te\cııkr llalıçckıpıda ı:mh\k ı e Eytam Bankası İstanbul şubesine 
' ınürac:ıac ctnıt:lidirlcr. 

llih'ılial nnt•ı· (•t•nıi> eı i ınel'kczi util\ııııisinden: 
'· {~en1 i.'fclin~Hi<İn J·>•ki~chir ci\.arınduki :ınbarl:ırında :vücudc getiri ~ 

lccl'k l'lcİ.:crik te:o:it-atlrltn 1::\ k;lııunusani 929 tarihinde ilralc edileceği 
ilan cdilmi.;ti. OHrülcn lüzum üzerine mezkur müddet 3! kdnunu • 

s:ıni 9~9 ucrJ.ıl:!-fc'_g~ü. s~at"oiı~yediye kadar temdit cdilnıi;ti:. 




