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tuuoı~a nıııro~. 
S. V. Refik Be-1 
in bütün endi-: 

şesi 11 niçin An- · 
karanın tıbbi 
ihtısas teşkila- / 
hna ait noksa- ! 

nı daha evel 1 

azan dikkate 1 

almadınız? su
alime maruz 
kalnası ihti

malidir. 

BURSADAKİ MUHAKEMENİN İSTİCVAP. KISMI BİTT. 

S. \'. Refik Beyin 1 f. Ta 
nk Bı:yc .\kilkt . .\kdbimlc 
Vtrt!igi cc\ abın .:ıı mühim 
bir nııkt..1>1 ;\nknranın ;ıhhi 
ihtı,as tc;kil<\tına ait nokta· 
lurın ikmali mc ck>i itli, 

Filhakika Ankar:ıda .:hem· 
)ııiycttli bir tcd:n iye ihtiyaç 
~ii>tm:ıı ha,alık \ak'a;ı ol
dııkça ;ık ;ık Itaıılıul(laıı mii
laha'>ı5 bir operatör, yahut 
diıter bir tıp ,ubt;.i:ıd.:: canın· 
nıış hir doktor cdb ct!ilıne>İ 

adet olmu~ gibidir; hacca bi.z
/.at S. V. RcPk lkyd.:ndi 
birkaç sene C\ el tıMıi bir 
anıcli)'C) c mulıt~ç oklLıı;u za
ınan .\yruııa~·a gitıl1i~., '\c 
k.:ndi-iııc orada anıcli)'ltt ya
pılını,tır. 

Bu \ aziyct J,ıanlıuldaıı tla
YCt edilen dıı1.tıırlarır mm a

sılatıııd,m c\ el • "cL.ıti lk) c 

aırıdiyat ppm:ıua mecburiyt:t 
h:ı>ıl u!ma;ı 'c lıu ameliı a
tın ıııaabd oluıııle ııcticc

knnıc>i üzerine hcrkc-ın zih· 
nini i,rra) cduı bir mc>Lk 

"' olmu~tur. 

:\ııkara Cumhtıriyt:t Tür· 
kiyc>inin mcrkllitlir; lıLrada 
her hangi bir \ckikk lıa;ta
kuııııı Yc ınti-tacd bir ;t.rL'ttc 
tıı) an':ıtıııın ınudahclı.>iııc 
muhta<; olan bir lıa>ta İ>tan
lıtılcl"ıı ·l ~ , yahut .hrupatlan 

· ;•~t<ır, yahut opcratür cdbine 
ııt.ıını hi 'etmemelidir; ~ayet 

lı;ı t·ılık "] .. 
• u um ik ncticclcPir'c 

1 iç bir kiın,min kallıindc 
tıkdc kulnı·ı 1 1 - ]"]' • ma ıt ır; · ı an 
_Yc:-dL'll lilıla doktor "CCiril-

r·lnı· " 
' ı, ol aydı heı halde ha tıyı 
kunamıak k h·ı . · . n ı olurdu, ı;ıbı 
hır muhlh···· ·· · ı • cu..... ı..ını n ere "'t: J .. 
nıcnıclidir. " 

haha .\nk:!rayı du hak 
"·Lt1rnıc 1 

• • 
ı:: , ıı;tn hangi tıp ihtı· 
:.-f·l:s ~l )llcrin .. , . . ~ mensup kaı; 
~ı ı gcti. 'ıc k lılznıdır-? hu-
nun iç: .t hı 1 ' • r . uınct tar:t • 

ı ,f,ı ı !'l~\rfr •. 
ıcap cı.lccek 

Jl«'a nl' rrnkt!a··ı b ı·g · . ' • a ı rıl ı hılır? lıu . '· 
li> Ltlc nıuhta•' 

0ltl• ~lJlll T 

1 "' . "~ ıııt.rahasn-l:ırııı 
ıcıhı.ı bLı,\ııılda bulmak 
lll lllll k Lll 1 
1 . nım ı •? mtinıJ..ıııı 
'c ·ılsc \ 

• il · · 'rup:ıdr.·ı "ctırHe-
' Cı.;ck m\r ? ~ 
i t 1 ır · \nk~ranııı >ıhhi 
. 

1 ıt:·. tc,kil.lt• .. ı µit bu nok 
·:.ıııın · 1 • 

, ız.ı c 1 ıçııı daha ne 
'"' lrz.~ıı1pl1k1 k"· 
ı;.dir~ ' cl""c •• a7.lnı· 

n 11,tc Rcr;ı Be dn lıcklc-
1 ı.;,, L\ l>ıı~ • 

r ı k . . .ı ·'1 ım ~.ıa'\. 

\ • 1 1. ı,ızılı \l k.ıti Cl· 
1 .ırı itli. 
1 lallıtki R ·f 1 B . LtA. L}'ılrn.:c-

~ u' llltıı;.ı •)ıfalarc:ı 
ıt içir,de bu ' ,ıllcrc 

• ıı 1 k. ' 
' .,·~ "• ııll huhrak 

r. ı.kıın <kl;ıltlır Çunkı,, Re
li!: BL\ lıLp atı:ıda bir tıı
r~ t.ın ltıkaı.ıd<ıki nvıc' c ·a 
tılı') 6 ' • • ~ 41 

1 
· ı)ct., çal, ıaktaulaıı ıııtit:ı-

,., '"1 h~) t.:ti ... 'lC iinıin<lcn fltl 

C \J 4 lf· ~ ncı 
..1) •' D11.ıt: ladır 

8UrSH~H~İ~U~H~em~ j Is taııbul 
... 

.:\liilıinı J>jr saf-
lıaya girdi 

- - _ ... 

ueıece~ ~ottoyo mu· 
uoce~eler ~o~lıyor . 

... 
l)ün bütün maznun· ı 

lar dinlenildiler 
1 

Bursa, 21( Sureti malısıısada gö11derdiğ.'miz 111,1/ıa/Jirimizdm )

Taklibi hiıkünıct nıaznınılarınııı ınuhakeınesiııe saat ( 15 ) te 
başlanı.lı ve cvvelii Laz Ali i~ticvap edildi. Ali para, elbişc, 

cepane tedariki ve Cemalle görüşerek teşkil[;ta dahil olmakla 
ittihaın ediliyordu. isnıaille Bursada görüştüğünü, sigara k;lgıdı 
kaçakçılığı yapıp satacaklarını, beraber Yaluvaya ı;ittikleriııi, 

orad:ı yanlarına İbonun gcldiğiııi, kaçakçılıktan kendileriııi mene 
çalıştığını, bil;ilıare İsınailin y3nıııdaıı ayrıldığırıı, fakat kendisini 

0.ivur Ali ile Piıskiilsüzün yakaladığıııi, kendisini tehdit ettikle
rini, isıııaiilc Orlıaugaziye gittiklerini, ıııfıstaııtikteki ifadesinin 
yaıılış olduğunu dört duvar içinde soğukta kaldığını, istiçvabında 
tabanca ile tehdit edildiğini, deli gibi olarak yanlış söylediğini 
aııl:ıltı. 

,\ \ustantiJ..e ı·crd iği ifadeyi:, !sm ıı!i•ı hııdisine •Cemal içerici o 

te\ki15t yaptı, ben de dalıiliııı, baskııı yapacak v.-s.• hik;)ycsıı, 

söylediğini, para olursa elbise temin ederim dediğini, fai<at bun

ları pıra çekmek için söylediğini, tcşkiJata Jbonuıı da dahil oldıı

ğıımı, lrnıailim Tngiiil sefaretine birlikte gidip silfıh alacağını, 

keııdisini'l de lstanbııldaki iki sandık bombanın beraber ı:etirecc

ğiri söyleıııi~ti. 

Araı.la ıııfıbaycııtt oldu~uııu rci< l.oc1· ihlar citti, fakat ıııaznu ıı 

iı>k;1r ctı i. 
.\\uddciuııııımi itiraz etti; ifade csnasıııda keııdişinin kat'iyen 

tehdit edilıııediğiniıı bir değil dci.ı alındığını söyledi, 

~\aznun iııkjrda ueVJlll etli. '5ıııailde laza itiraz ederek sigara 
k;iğıı.lı kaı;.ıi<cılıgnnıı ı,üriişi'ıldiiğiiıııi, kaygan kalınsiııue " Cemal 
tcşkil•'ıt yaptı ·100 ku\'\'eti yardır lıel'de iştirak edeceğim n< .. 
süledi;(ni lazııı elbi5<:> tedarik edeceğini si;ylcdiğiııi iddia etti. 

o:ınır ,\lideıı aldı.~ı 150 Jiraııııı teşkifü içiıı alıımıadığını bJ
ııa vcrdigiııi soylcdi. Cc"ıal itiraz edere~. İsıııailin yalan s<ıyle
diı; iııi. cıı.ızıı ıı ııl;ı ru.111 Yet im tanıınad ığıııdJ ıı ıııııa veııet talep ~tıııe
ı.liğiıı i, Ye~il i•paını, Simavi Şevketi kat'iyen taınıııadığıııı. 

isnmılin ııyı.lı.: d i;ıı ifadeleri k;ılıul edilıııiyeceğini si;yJedi.· 

Tahsildar llln,ıafa istic\'ap euildi, hapis.ıııeye bakkaldaki tell~

IİF rernıiııi is:eıııek iı;iıı gittiğini, Cemali iyiden gürıııediğiııdcn 

g~nliyan oı.lasına ı;iderek f;füÜşliiğünii, yanlarına başka insaıılarııı 

geldığini gürünce kalk•ırak nıakhıızıı tesip parayı aldığını \'e ayrıld:
;,•ııı'Ceıııalin rüya511.ı !abirkıııeye }·cııdbiııc göııderdiğiııi, evliyaya 
vtr<ligiııi, teşkil[ıla girmediğini, gürfıııl'lediğini, mııstantiı..teki 

ifadesinin hastalığı hasebilc söylediğini bilnmliğiııi anlattı. 

ı Jakkı lıapi;aııcdc Cemalin yaıııııa gittiğini aıılattıkt.ııı soııra 

alacak meselesinden bahsederek Lir gün hapisancye gittiği vakıt 

Ccttı.~lc tesadüf ettiğini, ciiz'i konuşarak döııdüğüııii, bundan ba~ka 
C maile ı;ôrüşıııediğiııi, te~kilata girmediğini anlattı. 

Tali ildar Osr aıı alacak için lıaı'i aneyc ve bakkala gitti;:;:ui, 
bilji·are tekrar 1 lakkı ile giı.lip ı sırada 1 lakkın!ıı Cemali tanı

nı .• ı yözündeıı görüşıncği teklı[ ettii;iııi, evelce taıııdıği i ·in 
"rüştrığüııii, o ırada ora-ınııı kalabalıklaşhğıııı, hakkalında 

parayı riitürd'lğ nfı görünce kalkıp gitlıgiııi, bıl.'ilıare nasıl 

tevkii eı.lilir hapisaneyc giıtiğiııi, isliııllk esnasında. g.ivur i\lı1i, 

ı:ôrdfıi;1nü, kerıd\siııin tlacı dii;ııııııı olduğuıııı anlaıtı. 

Ce :ile teşkilat Jıakkınd:ı gtiriişmediğiııi, kendish ipLı:;.ıi 

tahsili .e r.ıukabil Jıükfııııetiıı 50 lir:ı maaş verdiğini, bııııa nasıl 

olup ta ipııc! euecegiııi, billikisonl:ırı yakalayacağıııı söyledi Ta
banc isnıai' Cemalle görüşmediğini, katiy·~ıı Jıarıısar.cyc ııgra

ınadı~ın·, Sabri ile kumarcı kaJıveşiııde görilııııektc olduğunu, 

Sabri in teşl<iW hakkında birşey süylcnıediltini mlath. ;'.lustaııtık 

ifadesini taHl,ik el~i •. 
[ İkinci celse ikinci ıayıfamızdadır J 

... 

Houo bu on 
· HYHI ~e~il 
~asatane ~a~er uerı~or 

-·-
'l,ipi ola('aJ~ 

i)ün <:ıhah evlerinden ~tl.;ır.1ar 
hcrıarafı bcnı\ıcy;ııo g nklcr. 

Kar anık bütün hm il·· \'J~ı • 
yurdu. Bu \'ağış akşam geç ,.ı,tc 
kadar dc,·am c..:tti. 

Vapurlar 
1 Iaı anııı ınuhaldcti:ı~ ragwcn 

>apurlar dün Hfrrlcrini t111tıı:ıt.ı • 
zaın olarak }apını~lardır, 'al111« 
tipi yu1.üııdcn ~irkctilı~ ri~ enin 
köprüden 17.1 ~ po,ta•ını ~·apan 
vapur 10 dakika kadar !lqik • 
ta~ta ki11mı~ a mc:ı.:lıur olmuş~ 
Y cııimahallcdcıı l tı,50 pou:sını 

ıapan l'apur da IS dak 'ıa ıc;ıh
hıırla kalkabilmHir. 

Sokaklarda 
Sokaklarda güneşli rn11ı!arda 

hile bir çok hanıınların ~iy
dikitrj şo;<:ınların kt\mcti ;ı,ıl 
tlüıı anl:ı~ılını~ur. ı\cw~lunda 
erkekler olduğıı gibi hmııml:tr da 
ehin <lü;mcmck için Ucrindc 
\i\İli ha-tonlarla gczmiılt~dil'. 

J·:\'clki ,..;ece ve dun ,:ı~n 
karların lcmizfl::'mt'i \C k.1ldı
rılın~ı · trı Emanet ntz eti fen· 
niycdcn ~09 amclcl' lıı ~c 
htanlıııl krtmi<tfr. \ .ııı kar
lar kı,mcn knldırılmıjuı-.' 

l~ıııanct. faıla kar ı a dı~ı tak· 
dirdc ( !000 ) ;tındt' ı hu i•c 
tah;b nkccktir. 

Rasatane diyor ki 
Kanı! ili ra· at.ıııc"ndm altlı~ı

mı:t. mah'ını:ıtı p;ijrc rlizf:\r hu 
!'iiıı şiddetli poı raz ««'ek .kar 
'c tipi olal'ak~· r. 

l~f') ziclai11ı B. ... -
Rei.si evvel şehrimize döndü -Yeni İcra kanunu ha-
zırlanmış, encümen mesa

isini bitirmiştir 

Mahlct-nıel asliye reiı[o· iti 

Feyzidaim Bey 

rz1111 lllİİtidcltl'H hı•ı•j 
.\ ıı k a ı· :ula hııhıııaıı 
,Ualıkı•ıııt'İ a~li) c t'ı'İsi 

t'\ \eli F<')Ziılaiııı Bı·~, 
Sl'fıriıııizı• a\llct etıııi..;, 

;ıiiıı ıııakaııııııa ~l'İ
ıııisıiı'. 

> 

Ft•\ ziıl:ıiııı Bı·', .\ ıı-
karacla h 11l11 ıı'ıl ıı ğ 11 

ıııiiılılı•lt•ı• \ t'ııİ İı·ra 
kaııııııııl111 'ıı:ızıl'l:ı aıı 
koıııis~ 0111111 ıııe . 
i~ıiı·:lk ctıııi~tiı·. 

. 

Eııeiiıııl'ıı, :-;oıı ~i'ııı

lrı·ıle nırsaisiııi 'hitfı'-

diğinden, 
İstaıılıııla 

mıınıailı' 'lı, 
ılüıııııü IİİI'. 

• 

.l 

• İ.</anhulun aün/eü manzaraaan i/ei in/ita: Coooeleri süpüren ropçülerlt /eor altında bir so/ealı 

Biiy'iik bir )7angın fa(~iası dallit 
Diin gece Tata,·la11ııı ıniihiı11 bir kıbın1 ,-audr 
• • 

Yangın saat (9) da cıktı sabaha kadar sürdu 
I(ıria11111 seb,1 bi ltenı'i::. 11uılıun d"B·ildir fakat bı'iyı'i11ıı•si11in ·' 

leri po.rnı::. drır sokaklar Vf! billuıssrı susu:::Jııktıır! 

Yangın mahallinde yaptıgımız tahkikat 
Dlin ak,aın sıat dokuzu 

çcı rd: gcı;cTacal.ıda bir yan
gın çıkını~, \ c bu bir tek 
ate~ parı;a-ınııı tmu,ıurduv;u 

y.:r a.z zamanda d.:rhal lılıyıi· 
ycrd: ıııtıt1'i~ bir akt ~eklini 
alnıı~tır. 

~aatkrcc iircn Ye l!;aZC· 
tcnıi,;i t,ıba \ crindyt:, daha dog· 
ru u -alıaha. ~adar de\·aııı 

l'dCn ~tt,in ncticc~i ~chrin 

lıir parçu-ır.•·1 dal>:ı k;it hali

'<: !!dnıc,i i!L luıla;a etlik· 
bilir. 

~aat cıra dogru ;ttl'~ Bl'r
ogıu ufkunu kızıl bir hılut 

hali"ldc 'arnıı~tı. Bu ;aattc 

vaha' nrnhaliııc gidC'n bir 
arkada,ımıl hu haile dcryıl'I 

içinde miiıııkıiıı oklı.,~u ni. -

bette mali.mat alnııya ı;alı;

n11:;tır. 

Yaııgııı !"alıa~ııııla 

ıııuharrinıiz yangın ;ah;t· 
;ıııa gLlincc, fed bir pnı ra· 

. ;.mı çıldınlıı;ı hu yeri bir fada 

tlcr\':N lıaliıdc lıulıııu~cur. 

Sokaklar ag;lıyan, 'IL)ıyaıı, 

c>y;tlarl'ıı ıımıızlarıııda ta~ı

prak nereye gitkccğini d i· 
~iincıı J ıi1.lcr.:c iıı,:ınla do·· 
lııydtı. 

İni~li ):tk"ı,Ju, dar, l~arı~ık 

hu •okaJ..Ja~ lıu/. tutrıııı~ Ye 
her I·~ ta kaı an bir hale 
~clmi~ti. 'f:ıta\ Ianın ("c~:11 ... 

n1L'nL ı ,,,ıııı•ı la mı:'• r 'cm· 
ti t..•zıi lir ı;ıra g:lıi ·.ılalıil- 1 

diıı;inc yanıyor \C ate,; ruz· 
g;irııı gitti~i i>ıikaıııcttc ya·ıi 

Ycni~chrc dı ru akıyordu. 

A~a~ı nıalıallcl~rc :.iiratle yak· 
la:aıı aln lcnlcıı kurculmıık 

i\·hı n lcrini lın~;ıltıyor, \ c 
iiznkrinc ıııiitlıi~ bir kıvıkıın 
ya;;nı<oru ) ağıyordu. 
Yaıırrın ıu•ı·cden ı·ıklı 1' • 

\lulıtclH ıııcnlıalanlan a\

tlı~ın 1 7. nı~ılt'ınıat.:ı gtial.! atl1~ 

C\ 'el;\ atik .\ yut:ına~, cedit 
Be} 'ıkci •oakngımb 27 mı- ı 

nıar.ılı bakkal Yani imıiııde bir 
adaınııı CYi11Lkıı çıknıı~tır. 

Bir rir:ııuc bijrc tk im c\ le 
yanınd;ıki "iıı :ır:ı. ulan \'C 

çatıda ıı ı;ürünı ıi, tiir. 
llu nıiiııa,clıetlc .'dıdıiniıı 

lıir _oba olıııa~ı ımıhtcnıd\ıir. 
Bittahi hakiki sdıcp hu ı;iiıı 
aııla:ılacaktır. \'ni ef. tcYkif 
cdılmi~tir. 

~ crdı•!'İ yandı'! 
,\tc., burasını 'upurunce 

Ktlıy.ı lıcy soka~ına oradan 
:ıtik :ır~lıa nıcytl:ını, (ct!ir 
l~r mcd;ının:ı gcı;mi~ lıtır,ıtlaıı ! 

da atik çc~r'r, cedit <afa mcy
daPını tı..tınu,tur. Bu arada 
Okçular -ob~ıııdaıı yetli . e
kiz, J)C\ 'ulcyn1andan 7·8 
C\ i ,ıe yakım,tır. lln >-Okak- . 

!arı ihtil a c·dl'Jl ıııah:ılkniıı .· / 
i'ıııi ı ı,," llııııct n'alıallc-

' 1 sidir. 

?\a~ıl lıahı•t' alıııdr! 
\tL·~i cnd;\ T~t3\la •ııcı

kii lıal>cr al:,r,ık ı;ilı\lı \ c tc
ldoııla etrafı 1 .ılıcnlar ctıııi, 

o c. nada tlip:cr lıir \ n~ı,ı. ·ı 
ıııc~[!;UI olan Beyoğlu ctfıi ı·t•ı 
gelmeden i;tanlıu ctf~i ı•c.. 
yaıığın nrnhllinc yet :nıı~tır. 
Fak,ıt hli c>nada, lıir rıv ııc,c 
göre dürdün~u ev t t .Jı ı .. 
1ı uluııuyortlu. 

,. Arttar.1rı :.? in~i ı>.ı).·•fJ. • t ı hr 

Günün hulasası 

Dahilde 
* Sabık Ro-

manya kraliçe:>ı 
dün çarşıyı gez
miş, birçok müba
yaalta bulunmuş
tur. Bugün şerefi
ne Romanya sefa
ret konağında bir '· 
çay ziyafeti venle
cektir. 

[Yaz•,. ( 3)uncıi say.fımız 

dad.r./ 

· * Yunanlılarla 
Ankarada cere
yan eden müzake
ratta emlak mesc -
lesi habkında tanı 
bir efkar mutaba
katı olınuşlur. Y ll
nan sefiri hükti
metinc bir rapor 
göndermiş ve ye· 
ni talimat almı.ştıı 

/ } azıs• (3!ımw <ıyıfarn. .. 
dadır.} Fırka idare heyeti toplandı 

r--!!'I.~. -~-----:~~---'---'""""!'":""""'1İ I· : Har içi_:. 

hrk •ıııı 1-ı.ınlıul· idar~ he• 

yet' d, ı ı:ıııin '\li Bniıı ri• 

ya,;ccinde totılan•ııı 1 tır. İçtima 
da fırkanın idarc i~krinc ait 

!l 

hıo>tı-at hnr u ıılımı,; , c c . . . 
nal ccnııyttkriııin ın lıkfı 
hnkJ..md;ı ~ıirii,ıılııı.:k 1...crı.; 
cun.yL't ıııtınıc sılll:riııc t'fü. 
vd]yd~r ya2ıfnıı~tır, 

l ı * Vasati Aınc-
, 

1 rikadaki Guata 
• 

1 mala hükumeti da-
: ! hilinde isyan çık 

mış ve asiler Mut -
tehidei Amarikay 
ait derriiryollarını 
Zaptelmişlerd ır. 
Amerıka işe rrıt•
dahelc etmektedı . 

* İran kabine 
arasında lngi iter"' 

1 

ile ihtılaf çıktığı i
çin istifa ediyor. 

tı 
1 f l loml habc:rlere uıl ı'.>f~ 
1 

/ı!i (3)üncü $aıı,f<JTm;:Jadır/ 
T . - - -



• 

w ıs 

j TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER 
Alrmıicır M!ıslofa {J(l'll 

..__ .. AY HAN •=~=__.......,......,.....,.... .. :ı l •--'l!!ll 

Ilui~c~l~ '"araıı ı u ı i ~ ·nıak~atla rı 
' . 

Alemdarın askeri · takım takın, cadde cadde 
ve sokaklarda geziniyorlardı 

J $ 

r~ı[.lh .!.p:a, bir Lıç ay cYcl 
Bdık L eneli htaııbul.ı g-ekli.i!i 

zam•m .\kındara hu ·u,i hir 

mcıı ıp y.ı.znmtı. AlcmJ.ırı 
1-tan w.ı dan:t ctıni·ti. 

<;inıJi. ınemııını oluyordu. 

az "'-"f•JJ ~t'k a.:ı o!an lukikaıi 
Ö!.. r<lk(ckıi. 

Zar.ı!lı .\rapl.ır: ..\knlll.ınıı 
S; rap ):-rannı;ık için gd,liAini 

• adr:ızanı Çdehi :\lu-ufa 1'. 

darın lüzum gö>tcrdigi aLl.ıııı

ları birer iki,rr Jst.uıbukl.tıı 

uuklastırn ordıı. 
Birn1eı.li 

11 ı 27 c.a....,. ..... .ı 1%23 • l808 -
Rus-Leh 

Merhunı Necati Beye 

Ameliyat yapan 
Doktor Şevket 
Halil B. izahat 

• 
verıyor 

lnk:ır;ıda merhum ~kcatl lıc"e 

~ınt·lı~ :ıc \ a-pan npcraliir ~c\ ket 

1 blit ll<:yıfrn dün hcncçhi •ti 

ı11t·ktt.1l)u aldık: 

··\Jc:rhuın "\cc:ıri hc\'(cntll,-c 

yapılan anıcfh·atın raınamcn fenne 
tnll\ •fık olarak : opılmı, oldu,,u 

"ı:l;ıhi) e-rt:tr me~Jckta."larım t3rı

Undan 'c re: .. ınen sıhhi\ ,·ck~

lctincc il .. \l. .\1. in<l~ \'cTilen 
izahat ile teYit cdilmi~ hulun<lu~u 

halde hir kı ım Y.e\3tın 1ı,ıa hu 

sıı nı odar dı. 
'iaf'.l' n j,tc.:Jigi Şeyhi-Um 

Topal 1~ıaullah EknJjyj aunak 
i,li. S-uh.ın • lust:ı.fa Tqı;ı.l 
~c\"hı>ll'Tlt iki defa .ııtınak 

husu-ta :ınlı' .zihaplara du~Lıi~~-
Rus· sefiri cevabı nü biha"ta i•İLİ <•l'Um. Bu \ aJ.i-

notalannı verdı ı '''.'1 '."r:ı·ı da )L ,,·"\, mcthald<ır 
oı<lu;um nı krnlar hJıkkıoda :u 

'Yal'~OHl, 19 (.\. .. \)- ""''ili ı:azmn• m d ri et du<-

• 
i tunf-. 'e fak3t (Zorba) ]arın 

1
• _ 'I 1 c1,,nı, 
ıugun ·' OSı..O' aya tl\- J x~c•Li lk i ilk. defa ..ım 

J;orku,.,.ıncbn ikisinde de nıu
det eden sefir .J. Pa- nubctinin U\'İrncu ı:;üniı .ıı 1 :irırı

ntıı..:\ el p~ .artcsi !'ıLhnhı y:1pıh11 

ikint.::i kHıı~iılta ... r.nııcla t.or:dün1. vaffa}; lıl.1111.ıını)tı. 
Akm.l:ır pd.ala bu işi 

yararıiifdi. 

lek, :711. J. .. il \İnofa al idP
li uota-rı te' di C'ı le-. . 
ıui!'tir: 

• 
Btı ııHt.a Sın\cl Jıii-

• 
kuuıetiuiıı teklif euigi 
protokol lı:\kkmth ki 
ı ı k:1uıııısuıt tarilıli 

!- J fa<mlık bu anda gaycL 

'ahını bir ~:ıhne l!ı ..:~t:ri,· cır<lu. 

lrıandi,t dclinmi.;ci. ~iddctli 17.tl

r:ıp '-e <ıkmlı · inde olon hn-rn

om art·şi (.1cı.~ n;ıhzı r .J0-1 ııtı 

ura'.'10<.l:t lıu1unt1\ lırt.lu \ c u~rı.:ti 

um. ·rü .. ':ırdı. Pek z.ırı[ lıir ihti· 

111;11 .ı.h.: ol:--a lıa'.'tayt bu 'ah:ımı.:tli 

~ı:ay .\ğalan Alemdarla · 
tema: eni r. Akmd.ar (p r
şemh ,, ~ünü r l] .arbsın.ı 
(j < (,. , ı ari aldı. An,wıı 

],tMl ı' .:aJJclcrim: ,\dışet 
s;ı 1 .ır.ık H.ı'hı;iliyc gıtti. 

\k.m .. Lır i3abı1lilk ikı;ıı 
< ımı•aınmcm oldugu üzrı; . .ıı 
T~uındı K,ıdıaskeri Akındar 
~adc l\ f Efru.di, saraya da\·ct 

uotaıım 'usu\lıııii 11'\'İl ,.11iıcncıı kurtaraııiıccck ''"t:iııc 
edcr'1'k LeJı isl~n lı ti l~ı·ı- . çarc :ınc:ık •mcıi "'m-- ~:u hal kar:'ı~ın-<la bütün 

cıfüıli 

nıcli n;.uıııua ati(kki mc•kba~lonnıl.ı miiltchickn (der

e .... bt ' rJnekte ,c ıı,,ı ,,,.,l:.\j,..ı ı-.ırarı ,erildi. 
4 - \ındiı:ıt. lıiaat ha>ta

Kclloız mi~akının _\ııw-.l\nİ Er'.:ndi Şeylıislfün oldu. f.../ nın , -c nıLlhitindcki srl<lhi\'ı.:t ~.:ı-

Tcıpıı .~ı.ıullah Efrndi Bı:b~k
tcki y<ilı<.'n<h ikamete memur 

riJ..a mlıllclıit U('' iN- hıhi Zc\;tlln arwsu üzerine 10 · 

!eri tarafından im1,a 
t:Lli <li 

f\ ,, JJr geldiği gibi etrafa ediln1iş ,-e 15 tarihli 
d, cıkr ,;,1lar:ıkt,ın Çırpıcı Leh nota::-;ında lll<'Zl,lir 
ç.ı nr,l;ı ki ordııg:ihın.ı döndü. olduğu \ c<_:hik ınisal.ı 

"ı 1 • .,1 ;-ıu,t:ıfa gı::ııi1 hir J idayeleıı iıııza ctıııis 
l'L l' .ım tı. TopaL'\ta Efen- oh:uı. UC\ letlct'lc nııı: 
,: <kn ı. 1' ılmuştu. ŞcyhisLi- lıaLrı·c İCJ":l etlilıııis ol-
111 1 ', rn t.ırlan birşc~· di ı·cmc- d ' 
Ji\r. ._ıı~u ci~ı~fJe L<:hisl:ıı~ 

D+ Lr mittegallihdeıiıı ayak- lnı~un_ı~(u _ıı lhıı- n-Ot::ı~ı~ 
L.nm;ı n.1 'im gcli\'o,rdu. le tcl-.lıt C(İlktı\ e l..t'!Hlı!'ı 

J'k,ır \'e Fcltalı ı\g;ıbr, uwafiııtlaıı J..alıul <'llil-
hır .;ııi, l aliı·dcrlc Alemdara ~\'<'ili HOl~lSHH]a hilui
git· ,k" ı·ilıııi~ t lı 11 protokol un 

.\knıdar Suttan ;-ıu tafanın .~eldi \e tarzı imzası 
lıcchcl\. · ıi ıııcmnu:ıiyd!~ 
ı. ııl c:..;. tıakJ..uıtla Sın~ ı't lıit-

t'ı.ınctile ıııük:.\lenıata V,ırıl .. ~.tk ıslahattan l'.ıh>ct
ti' " a).:r.:a ""el Talbin \ c giı·i~ıııcg<• lıü.leıı lllÜ
BL· ı~ Nrndiled ·de bu şclcildc ~ail bulunnıaJ..ta oldu-
"' nı·,,.. :•krdi. ~unu bil<lirnwkf<'tlir. 

i~ı .f' ·1 sonra, 'ı.:ııi Scdıis- • - -------

,, :11 : ,,t Efendi, selefi ·T~p;ıJ /se yaramıyan 
.At.:. LfC"ıJiııin lıo.::ı<>ı :\hinip • 

ı cnıh ıı1: Ruıııdi \c' \rıad(,Ju ıılıtacı muavenet O)aD IDll-
(S lr) ~cmsı.:ttin 'e • 'urcttin baeifler kllJUI edilmiyateklef 

bL<'1tlrkr birer t;ırala ~ı.irdürdü. ı Iahcr aklımıza ~(>re badema 
ıır.ıt LtLk G.lirn~\'C ııcfrc- muta.et ınua,cnc.-t o1a-n Ye bir jşe 

) aramı yatı ınuh:ıcirlerin roc!Tllckc

timizc kabı\I cdılmcmckri takka-

ll'iil' etmiş \'e şehlıend.:rane-

!erimize bu· husu3t,ı tebligatta 

r:ırından tlı.:ruhıc edildi. 

5 -- !\arın açılır açılmaz ilk 
l,ı ıri;~c.ı ~c.:y, kazurat p.ırçahırını 

lı"'i pi; k11kulu meh7.Ul t-.:ralıattı. 

.lpandi,it k•nkıraııı olmu~. dr!
linıni~ti. l lalhuki bağll'>;tkiar,la 

iç ~.ağ·ln<la ,-i.icili.lun ~ü~tt:.fmc'."İ 

lazım ı;dcn müd.[a.•<tm C>t"f 

'--uk.ı.u ,.c binacn::ılc\ h <Unı.:lh· aun - . . 
dülul :~pılmasında büı ük hir 
i . .;nbci ;j~jsıcrj[nıişti. 

6 - l3u :?.ibi h:ıtlcrdc yapılına

"-ı icup eden cı:rrnhi tcc.lıbir \ c 

ttd~l\ i fenne tama.men nıurafık 

şekilde ı c hiç ııok,an,ız olarak 

~ oıpılmı~rır. ~ lcınlekctiıı scl:llı i ~ t:t ~ 

krindcn Şü[JlıC cdilnıcı en tıp 

'e cerra1ıi ü:dat1:ırı ya.pllaı:ak 

şeyin bundan l:ıa~k:ı bir şt:y 01 4 

n13d1,~ın1 tekrar crnıi~lurdir. 

- J lcr hangi tir c:crrahın eli 

bu \·azh·ct knrşı~ınd;ı h:ı-.c.:ıYl 

kurrnrırbilmck için m>cak bir 
nıucizc göstcrmeli.r:li. 

8 - Bur.ada y:tpıltntş ohln 

anıl.!liyııt a.mcli\-rıt adi apandc.-ir 
ameliyesi dc~ıdir ıne\·cıır priro
nitı: 1.:arş-ı yapılmış, bir nn1cliyattir. 

9 P,)r Y=tl.ıi~ et ı-c ~crait al· 
tınd> yat)ılmış <ılan · atnelila~ 
kcn.ıfüinçlcn beklenen yardımı 

tenı.io etmiş. Prironlt karnın her 
tarafına yayılınıı~ınn meydan· yet· 

nıiyerck. oJdaA·u ·yerde t~lıdit 

c:rıni~lir. 

YAKIT 22 k~nunusanl 

~uunı da nıızrı~ -l" uı.rah blr.itıci -s.ı~·ıfamır.4ııtlır 

k ı.. -, e.ıiTı<lL..., ~ı phc ı ~ ,,ika

y eti. (wnradıJ4ını siiyle<.liti hal

de di~cr tarnfran .\nkarada 
h<.:r ihtiyacıı k<ifi hir nıüta

h;ı"'" heı <:ti lıuluııdurm:ık 

lııiklınıctin de en büyük ar

zu:-.LL 'c L'mcli l>ulundu!!;unu 

bi'dirinır; soıını .\ı nıpaılan 

hHc n1uJ:;Jh.ı.:-:-.L" g-cı:irileu·ğini 

i fadc cdivor_ 

i"al..:ıc lıu 'uretlc . \ nkara

~- a µ:ctirUccck nıütaha:,~ı:-;lar' 

Lıç ki-i olaı:aJ..tır., huııl;ır ni-'. 

lı:ıyu ııc \·akta kııdar .\ııka

rad:ı lıu ltıııd unı lalıi lccckti r? 

Rdi!, 1\. lıu dlıctlcrc dair 

,arilı ıolarak llir 1..L'lilılc bile, 
Ld;\\'J'uz etmedi. 

l\uııuı .dx·lıi 'udpr: 

ildik ll t ldi~e cdi~"ır: 
keııdi'i~c l;;ır:": 

... \ nkarnnın tıbbi ihri"t' 

tc~ki!.itı ınadcn\l,i ııok,:ındır; 

nıadaıııki bu te~l;il:\tın her 

ilni~· ae:ı ki)fi bir hale RCtil

ıııc<i J.;ahilılir, o halde Jıiçin 

s. ı ı:Ulcti ':imdi re ı,:ıdar 

hunu ihmal ctnıi~tir! bunun 

jçiıı p:.ıra ı. tem1~ tc . kı:ııdi•i

ne 'eriJııı-:nıb nıicliT? _. dcnil

nıc;-; int.ll.:ı J.;orku\{>r: netckinı 

11. 'l';trık lıc,· ;·cık haklı ola

rak ~. \ ckı\lctiııc .\ııktrad:ı 

sıhhi binalar y~rıııak için 

ıııilyonl:ır l'.1rfctıııcktc <>hltı

.ctunu h-atırhıtnıt~ - .. \nkc1rnd.:t 

lmw ""~pmazdan en:l., yahut 

y:rpnı:ıl,la hcralıcr Yiit:Ut'ıı 

dzcın !(iirülcn ınürah~" ,J:ır 

nedrn cclb c..lilmiyorr _ 'ua

Jini ,ormıı-;.. fakat \'ekil 

lıeyden lıir klimelik ecı ap 
alamaıııı,tır. 

::\. Y. ildik Bnin bin Lk

rcckıı ,u ·ctiı«:rck müphem 

ifadekrk ,[iyknıck i;tcdi~i 

fi k İT i. •e ,uıltıı~ 

~.-. \ ı:Ulcti YaziJe-iı i bi

lir: bu.,·iin sik~Yet edilen ııok-
,..., ' . ' 

s;.1111:.ırı senc1cree C\ cl 11.·ürıııu~-

tıir: muhmnıel bir pn_ı~rnnı 

hazırlamı~tır; hu prog-r:ıııı ted

ıid bir surette rnklıik olunu

yor: ~imdilik miılıinı binalar 

yapılıyuT; lıuııl:n· tanıtım u

hıııca j,tcnileıı ıııllt:th:ı.,,ıslur 

p:clcc.:cktir .. ~ 
!)1jdig-iıı1iz ~illi l1u ıu.üd.a

f:ı:ı tarzı >ır[ Rcfjk Heyin hu 

trlin mcı.·tlana c1l .... an 
:"1 • ~ 

ham hareketini itiraf 

h11t3\ı 

etme-

ıni> olınıık ..-a\'l'cı'iııd~n ileri . " -
ı;dınd,tcdir; fakat mc, zuu-

halNılan ı latalı lıattıh:ırcket 
ukad.1r ·ı ·ıktır J..i hunu itira[ 

ctmL"!llc·k >U ı al i ·inde ıınz

r..ık s:ıl•l:.ını,ık kalıilindcn 1 ir 

~e)dir. 

Jlclını<'i J;1u11 
····--·-·-·--··-··--·-· 
kanı isti\,\ ederek kalhi fckc 

düçar etınc::>indcn \ t.-far C'\ lemi"ür. 
1 ı \·aptı;:.ını i~in c ... ıı;l ını 

her h:ıngi bir ~cl•lhh·cıtur heyeti 

d ,\ · uıiccrikrin • ıııölıuı: 
( Fml'l \ •lıııı) i1'«ıııından sabık 
.\ ;ıılr.ı-.. Sadrı 1 laf it Efl.'ı~di 

b >Ll.'kt\U yab\'I J,unarmag:ı 

ıı v;ılf.ık ukiu. bulumılmıı~wr 10 J la>ta alc\;i<le bir np•n- fenniı·e hu7.urundu derhal ur-
ı ]cnı,Lı"ın kiılıy:ısı Köse 

h hııl:ı";1 ;;okullnıaıım kola

"' ı Lnılnııışıu. hÖ'c Lılıyaya 

BıJ kahil IJa%ı rr:uh·•c'ırlcı·ı·n tlı'ı't , ... ,., ı1rı·t ı ·, ·ı 'l"t <l .. :::ı .. l nı ı ıtı :.ı ın an ıne~ c a.ına.dt' im. 

h:ızineyi i:.r:ır ·,..: hi.iklıı:'lct m.1. c.lcğil, :nncliyattan C\'cl dC nıc\- .. \nka4a ct·1leci hi.l:--ıancs.i 
ka.matı ile 'c;;.airinc be) hut1c cnt olan scptist:nıidt:n, l\:angrt:n C>P(.:flLLorLi dol·tor 

1'cr1.: i"g.~1 cttiklL"ri nn'..:ı~ılıııı~ur. mikraolarının ,-e zehirlerinin Şevket ı.. •lt ~ermişti. - - - --- - - -~- -- ------ --- ~ ---

, Vakt) ııı 22 K:'i~~'!..~~.~.aııi 1929 tcfril...ıtsı: SG kün uıiidür? hv.r keli- · klı t;o(·ukuw. Ah lı..•rnlc11 
nıcsiııdeıı hir rc'zalPt yana ııa:iilı~t (ıbuıı 
sızan lıu eiiıııle !erin kimsekı· h.ızı111 güzt•l amus u 

okotlilr: 
' 

aeılıklarıııa J..aılaııarak d('li kaı\ l ı~ a "'r111esi 11 .. 

:-ü~ lcnıek daha ıını, a- Cenıal g<'~C'r, alıh\J.. 
fıktı. ~clınaz a~kıııııı kalır... 1 hı~ u gi'ızt-1 
atc~ile ~of ül'ieriu gü- olsun .... \lı .... \lı lıc
uiill(•l'iııi tnlıısturnıağ;a ııiınkiniıı 'ııztı gibi 

" (. • f 

l,,adar ıeıl{'zziil el'-İıı. hu, u lıulku da ~üzPI-• • 

J/ıı/ıarı·ıri: lliiı:;cyiıı Jlalımi Z<l\alh koea, bu saf di aına alı .\llalıııı 
l);uııatlıın ~oför a :;o~suz. kadıııııı <ıgzıııdaıı u!'ler zulıııüJJe 11ğı'ı\m•ılar 

E'ı·) f< lliıı ( lıt'P o kol'- l\.adıııı ~u girj~tiği işiler<'kti 't ne palıasıııa azdırdılar.. ' · 
1. ld:k.la ı·trafıııa ~iiz yaı_!iıle sö\ lC'twrl mi? olıırsa olsmı ~ii)leuwk, l\ocakar1 hir<leııhİl'e 
!!Pıdil'eı·ı'k cok malı- ~li::-> tıl'ıı;aı~ mı liızıın diııleıuek, i\ğrl'lllllt'k krudi ağzım ıokath~ a
;·eıııaıw ajiıı·" bir . c"le) ~eh•ceğiııi flu1'i'C\ Xi- !lızıımn iiııfıııde tahaııı- rak <le' anı elli· . 
t'\t daıııadıın olaeak zaıni lıi'\ yarını dak~a nıiile. karar \eı·di. - Bende ıwler ~ü. 
o ~:ıpluıı, ..;İzin U· ıııı'ıı- kadar <lii~iinilii. G;,ıle- l'adııı uzuıı altlarım Iiyorunı .. Aff(•di•rsiııiz 
t'ft'ııdi~ t> gi\ııül ,erme- yanda . lıiı· tcııceı·eııin biı·ihiı'iııe ekli, c ı· r k Beyefeqdi yiiregiııı ~ a
ıııis nıi'! ::-; 'H kim'! Ş<'lı- a~zıın kapamakla kok11r-. ba~tadı: • ıııyor. İ<,;inı Johıp do
ıı: l llaııınıcfcııdi kiııı~ l tuı:ı•.ıııu !\e~ıııck nıün!-1 -'-namadım )akışı- lu1) ta~ı)ol'.. Şiırnli 

Yangı!J 
,. r t car.:ırı .r-tint:i ~<l.\ rfaınııdJt!ır 1 

Etfah'c )!;dince ili, bır;ı

la~tıltı nıü,klıl 1 rıııuı;ıt - su· 
suz:luk <ılnıu~tur. 

1 

~--

............................. _ ............ _ ........... , ................ ,,,. ...... -..................... -..... . 

Kuyruktu yıl~ız ~ 
- !l\nilarriri : Esre/ 1 

.. :::::ut:ı::::::=·· 4 ··==···-··--·· 
Kıt'a 

.lltı>ltıklarda ,u,hn c<cr 
hulamıy:ııı ctl:ıiı·e ate,c eo ık 
uz:ık ycrkdl'n. kurnl;!rd:rn. 

' 1 

Bizi hep kadrodan hariç bırak ta malııere celbet, 

Kemo.li kudretinden ballolunmaz bir muamma yap! 

Tolo:Uftur kainatı rnah viçin kuyruklu yıldızla 
:;anrıclardan ,u lııımıYa rndıur 1 

Bu dünyayı değiştir ya İlahi başka dünya yap! 
rılmu, Ye lııı >tıretlc alı< il 

nılithi~ pnyra1.ın ~L'\ kil~ hi.iyiık \ ! 
hir ,ahan kaplamııtır.., l\5iııatın llı,atıa Iılcmiıı cfıınksi oklıığu lıcr'ke,iıı malimı11·, 

Buna 'nk:ıJ..larırr lıi>iJıbiz- I dtff. l'aka'.. bll;ida ;·<Vılaıı kıı-ad.1ki .hiiınııttaıı maksat mcc:ıı 
li:!;i, nlcrin alı~ap olın:ı.;ı, 1 \ L'.ırık•lc -Ouııyadır. Bazı Sldedil:ıııı ümmet ~lyf't ku~nıkltı-
at«,in çul,ur hir '"hak i-ri- yıldırh diiııya ınalırnlurs:ı ı.ıyaıııet kopacaktır gıbi telekki 

k;ım~tine iııi~i de iı11.iın:ını \ ediyorlar. l\udret \'e azameti ilttlıiıeır g;.üre zetredeıı· J-üçü~ 
edince yanp;ın hir facia· ~ı.:l..Hni 1 ı 1 ol'}J! 12u t.iirenrıı, şu J..:ürei arzıiı pek büyük olduğunu zann· 
alnıı~ur. llu Y:\/.İ\et \;;ır~ ı-ınLla ' e<liyorl~r. Değ.! bu düııpm:ı yerine bir başka diinya bin dünva 

(",J;üdar ctfaiy~;i de ;:·cıir- ı dalıa icat c!ıııck ı.altoııa(ı iJ:ılıireye göre bır fındık yaratınal;lı · 
ti!mi~tir. . Jıiç !arkt )'O?,tur. l'\as:I oluyor da A\'U>iurya<la, filanda belft:;ın '' 

Sahalıa ),ar~ı nıkuımJ~ıı c,·eı l•.:ızı ad.wıl~r in!ilıar edi)or. 

Salı:İlıa kar-ı s;ıar iki de ı Şıı iııtibr rıı'·n~silıNiic de bu bapta söıkcti;:irn bir 

ate, birden hirc 2-:ııııı nıl'tre l-ıL'a;-ı :ııdiııdeıı çık~rıp i;t.trat k:ıbiliııdeıı şıırayl pzıycnıuı: 

ileride dirckl'İ ha,ı '"k:ı~ımi<: 1 k t' a 
hir cı c.: :ırlanıı 1 \ c rır.ıdaıı 1 B ı k ukl 

1 

azı ar uyr unun lıavfile etti intihar 

Ycni:;dıir i-tik,ınıctiııde il;ı.ı<:i 1 BU. o rüıhe noktai evhamda. yüksc!medik., 

bir J..ol ıe,\Jl ctnıh,ti. J..i c.:tla- ) H b ı· k er e aya a.rşı yoktur intihara hakkımız 

iye \C,;aiti nrnya iıınıt·k j~iıı [ Aleme biz çünkü re'yi hodumuzla ı::dmedik! 

büyük nıu-:kilata ıtj.!.rtııııı~ll. ı' 
~ e ka ıl:ll' (' \ ~ arn it! •----=,,....,,----....,,,-----,,_( _n_r,..'·,..aı .. n ... o,,,ı..oıı: ... ı~_r_~ k_.) -...J.J 
llir ta,hJııiııc· ~(>re \.:uı~ıı 

e'\ lcrin nıikı:arı (2( o) k:ular

ı'iu'. En ziy:ıde aralı.ı ıııt·ı·da

ıııııdaıı ı·aıııııı.,tır. Y~naıı yu'
kr ara'1nlb 1 .c~ki ııanıilc 

maruT ~aziııo, tirnmı Rum . - , 
[uk:ıra pcner cenıiıcti hilüli 

alııncr, fıı'l;a m:a~ı, tayyare 

ccmiy eti ~öhe,; 'ardır. 

Poli~in trtl<ılıiri 
Poli' nılmtırları cidlll'ıı k

daküraııc çalı,ııı,lar, ı;apııl
culu~a mnni c)ln1u~lar YC 

yanıQndan hir 'lı~) 1i adam 
kurt.ıırnıı-lanlır. 

lln meıand;ı Tat.ı ı l:ı ıııcı -

l.;iindc Kemal EfLmli _:iJ 

- kadın lıırtaıını~tır. 

Xfıf ıısea ı,;\ ·iaı? 
llluJ) ılmadı.~ı t. ıı ır: me-ı:

huJ,Jiir, ).tlnız t;ı> khııım 
korL.~n1111·u blkıın l ır nını 

kad lııı aıc~ i~inc'k kıl ıııı~. 

kendi,;ini 1-urtal"~n iıır J,rı-

1nh.crin :ıy:.ı~ı inLiln11 .. 1ir. 

\' :utaiı soJ..;ıı...t,İrda 
l·:k,criy<.:t itihail.: l'ııml:ır 

~akiııdi. nwlıaza lıa1.1 'l'llrk 

e\ lcridc \ :trdı, lıuııların lıir 

kl'nıı da ımıhacir ;ıilckrh di. 

İlı~:uı lwv ıw ıli\oİ· t 
Bir m.alık nıulıa.rririnıiz 

L'l:l'ail·e m[idiirli Hı•aıı l'n-c 

tc:;adü[ ctnıi;tir. 1h<aıı lı~y 
dcıııi,cir ki: 

C:iirüyor,Lınuz 'a .. Bu da
kikada ne "iiylc\'dıilirinı .. 

l lcr çarcyç b3~ \ tırl'l'<ıruz .. 
Fakat lıu "ll'l.IZILık çok b.::rhar! 

~ı ıı dalik;,ı 
Saat .ı.:ı du~ ~·an!!_,11 ~<>n

nıı:ıni~ri. 

Berıt lecesi 
Jslaııbul ınüfliılüğüııdeıı: 
12- 1-929 Cumartesi güı;ü 

Şabanın ikisi olın~s1ıuı n:izaraıı 

35-1-929'· Cııma günü al<şıırnı 
Berat ı:ecsi nlduj!u i\'ıı oluncıı·_ 

-
Spyf eUi11iıı Q:ÖZiİııcle 

~ • 
ıw hn ..ı~ 

'ili'.. .' {' J...<. J'I, il(' ('O-
• 

··uk .. nrıı·~eııiz lllll' to-
pıı ~ihi iki ya\ 1·11 •• 

Seı·eft> llÜ ı L<'ıııh ._ ... .. . 
Y:nnwul..lar lıaht sa~-, 
lı!1ıııtla 't'liın oldular .. . . 
.\ lı 'akıik' 1H'nd<' ık 
<'Ol kalıalıat oldıı "ı .. 
" . 
O kadar grııt; oÇ.rlaııa 

kız 'eı·mı• tktliler .. E
~inı, dosıuııı haııa hfı~-
lc ırnsihat <.•Uilt•ı'. .• \1-
lalıııı tal.diri 
iıııi:i .. KısıııN olırnt«t, 

' 
iıı~aııı11 :ıi!:zı dili hağ-

L ' 

lam' or .. . -.. , s<' hir 
işliı: oltlll. T<lkdiı·dcıı 
siJ,;)veı etmi' t>' im, .. .. .. .. 

B-ursadaki muhakeme 
~ t .. l.ı.r.ıf1 iıirind ~a\·ıf.aııulJa l•r 

Ü\İXCİ CEL~E 
f~ur:::~ .. 2I('ur~ti m-.ıh.-;u.:..:ıd:t 

~~ flldcrd~~:iıaıi;; ınuhardriıniz

dcn) · t>.~ıcc.lcn .... onn.ı nı Lirchaki 
111<tl.lllllll:ır j,tiC\ ar edildi. 

Y.ttakcıııııı :\khınet l\•ıcalıas 
İ·ııı~il rıp;lıı 1 la"tıı: ,Janıacl; 
uııcu Zi\·;ı. la1. 1 i<han. t"rı
hı:;ııı 1 fa,nn. \ c,il lm~nı. 
""' hı1J.,h, K:ıh\ cd l~'.rcf, 
Lutfı., ınLıl acirin :\lchmct, 

ı l:ı. Jn_ n--iııı ırn ·ıylc ink~r 

clı.i1 cr. r.·,!..ibtt.m • hıt'iyrn 
1-..ıhudar o]n ·ıdıld:ınnı, .'ah
na iıı 1 c11dikrini dunıp du
rurl..cn ıkdul,lannı ifade 

cLUk.\. ~ tı ıe;ı,-ıar.a tlıı il olnıa
<lı.,,1111. l ·ıiii , clJ!ara haçakçılı-

1':1'1'1 1 ıL ı.ııfalat etnıLdig-ini, 
J u l u1ı.., 1 ı,\ilil ,;darctine 

~ıtm<:Lli~ini. !•maile anlattı,., 
lııktln::ııın h;ırptc oldurı·un" - :t'.l ıo.-, 

cçilli~inJe -ilah .ıJcp< ,u nlma

dı!!,ını ~li\ lcdi. C-vlf"fa hncn 
Ceıııalin ;.ıı yasını tab-ir ctnıc-
t1İi(ini. J,;nıailin sanlık tuh:k 
,ordup;uııu, Sabriııin Isrmril 

11;1111111a 1 .'i lira ktcdij!;iııi, keıı· 

dı-inJ~ kona! ı ıııilliye}'deıı 

lı.ır,ıııı para bulundııP;unu süı-

kdip;ıni, kcncfüiiıi ~elıdit et
tiklerini, alliıh bir h.'.11.ckı için 
te,k 1 ;ıt:ı ~irmedi~ i, l ~ lira-

'"' •e:ıct almndı~ını, Kil.milin 
lıalı:ı•ı i"~ ~lıınuıı kencfü\ine 
ııçıııadl1'1111., tc<;kilüt içiıı ram 

i-tcdikkrini söyleyince tekdir 
ı.:Lug-1111~ CYine f!;clnıcdi~·ini., 

1 ltı>ta fa., Cazi 1]. h:Lkkıııdaki 
lll' ı :ııııı:ıııı~ı i rii yada giird ü

gu n ti, L\ liyaya tal>ir cnir
dil!,ini, unun "hayırdır iışıllnlı .. 

dcdip;ini, llasan; piiskülsüzlc 
Salıriııin JOO lira istediklerini, 

1 lıılidiıı lıayrıınıa çckdiğini 
u·iinııcdi niuı,· cnakı arasındu :-., t'ı 

lıuhın::ıı ibalıiyLın ceıııiycti 

ralıhiıııiıı ~lll'UHC gi-
<-

d{'I'. Xev~w kızı 'ı•ı'-

dik, Han.ıatta hoy hos, 
kas ~öz yeriııthı, fakat 

" ' . 
~wkiz c·<·hiııde lek nw-
1ı•lib.. yok. Gc'ııcim, 
ı.ô'u•lii kın' ellivinı c·a-
~ " t ' .. 

lı-::ıp kazaııırun diy" 
hizp ~i\z 'erdi. hiz <le 
kandık. nana hiı' oıo
ınohil :ılıııız. hen he
pinizi ı...u~ siitii~ le lırs
kriııı tkcli, lüıpalı~ar
sıda hahadan kalma 
lliı· dük fm ea ğazım 
'aı·ılı, ::-;n11ıuı .•. nc~birı 
lira '<'li~ıı1edi. Ü:o;tüne 
111eııckst: i_ğıwleriıni, 
gül ~-iiziij:\\irnlı ıııczntıı. 
\erıliuı, gene para yQ-

ri:-;~.lc:-inin tiyatro 11iyt: ... i ol· 

tlu~unu., E~rd: .\ptürr<ezzakın 

"lııı i~tc muYa[fak olur,;ık 

kcmli>ine apolet takılaı::ı~ım 

,iıykdi~iııi Had~ etti. 

Taklip i;indc nıl hinı m1 

alan Sahıi miihim itir:ıf:ıtta 

bulundu; kl'ndbiııc \ptiırrcz

z:ık., Cıh ur .~li ye l'i;,ı,tıı

,[izün +ıer ı;üıı bir, iki lira 
Yerdiklerini, dikici Lıırnilin 

şehrin e~kıpsı oldntı;unu, k:ıh
ve,inc gidene ''ymıdım a1lalı" 
üırküsü.ıı.ü çağırruıt;ını, diki· 

. cinin Jlara için hocaya ~~)n-

derdikle.rini, evliya hocanın 

teşkilAtıı dahil oldtıgumı, İ;· 

mail, diinyayı kara1"dt., 'hep
>ini inkılr eder d.cdij!;ini, 

Rm>im ıçrn Aptiirrt2znkın 

yanında ornror iken bizdeıı

mıi't Diye korkduklarını, 

bizden dcdeil',ini fakat ralaıı 

olup kabnhati olımıdıı,;1m, 

dikid bmailin t:tkliptc muva· 
Ifak oldukları tııl•dirde rehi

cumhur, E~refin .\li Iükmet 

ı>. yerine geçereğini, te~lila

tııı iki:Jni de Orh:ın caıni

iııde yapıldığını, şad1r,amn, 

a)).'7.ı., dili o1upta ~öylme,ini 

a'ker Ilidayet, ::Ur, Kademin 

kendilerini pii,ldilsiizlin kalı

Ycsine götiirdlij!;ünii, Çerkes

cc konu~nı~ıınu, kendilerine 

derroı·da silılh Ye cephane 
yar mı ? diye sorduğı.ınu 

teşlJBtt:m halıcrdr.r olmadık-

, !arını siiylediler. hticrnp lıitn•n 
b~ıldu, ayın (281 ir.e tıılik 

edilen nuılıakeme miihim bir 

sıı[hap dahil olmv?tur. O 
gün nıtı\'acchckrc lıa~l:mG

~nkcır. 

T a.lat Mümtc.z 

tişmez.. Kızı muı, za
vallı f itııctimin ahın 

kenıeri, hilezikleri l!.-p 
hu uı::tura Q:itli .. Bevr-

t,_ (._ . .. 

feudi ~ık otoıııohil is
tivor.. ı\lcğerse biztı 

• • 
ovrııvae:ı<rı ovun Yaı·-

• .. ;""I. • 

ıııış .. Bilılll'lll ne kadar 
hiıı lira toplandı .. dilim 
dünnıf'z hilmcnı lıaıı~i • 
ıneshur f'ttln·i ka ıı ı 11 

• 
ınaı·kasıııı ta~ı) ~n pa
rıl parıl bir otomobil 
geldi. içi yunıuşacık 
ağır kadife <lii~eli ... 
ya~ıJ, nıa)ıl.. stmli, 
aynası, çi<;t>kli, dii~ -
nıcve dokuııur tlokuıı-

• 
uıaz )tuı:ın- dekfrili •.. 

(lliınıoJi 
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lstat.istil~ ~•V?i'ı'9j 

İ f 0 UWU HÜf USU İmla yanlışları" - T ' t"' 
Fr:ı ns1da l'r kedi. uım·:ın amlrA lŞl 

lıir çocugıı. y~ııı}~ - Komite teşekkül etti. Pariste 
b . ~ogrusun~ _ ı stcrs.:nız, toplanacaklar 
/ ~clgı af l ı:ı~ıcnnı_ıılaıyuııo Lnndra. O'.! ( ,\ .• I. ) _ 
.ılınıııı, ku«ı.ık Lıl· '' ı ı· sıııtı 1 · · 

T l
1 

- 'ı'·uııirat ıı1titelıa:-: .. 1 .. ia rı .::r ı mı tl.!.;t 

geçirdi. Cözüınüıı öıü'ıı•de >imdi ;urcti k:ıc'i)t"dc te,ek · 
yunıu~ak türlü, ı·uımık bir kul l:Yl'-·nı1.~ti•·. l\nnıitı..:nin ilk 

iı;ti•ııaı>ıa ~ulıatın dr 0l.uzuıı· 

d:ı ·ı!.teykmı:-i nıulıtcnıcldi r. 

l\on1 itt:ni11 tuplJnaca.!tt ına

lıallin Parh o:m:M nılilıte· 

Ledi geldi. ll utüı~ h.ın,ıııl«rn 
'c hunların içiııd..: kdik 
l:opcge k:ır.)ı hususı bir zalim 

' '~rdır. l ldc 1,cıp-:k!crl! tJ 
ıcınıdeıı lı :ıglırıııı . Oıı!:ırı ıııc dir. 
adlta lıan,;ı; · zı:ıııırı:siııd~ıı ____ a_l_a-da 
:ıı·ıı·ır Ye t:ılıtdbc-;cr bir 
nı:ılıliık :ıddcdı:rim .. lkrckct 
tdgrafın b:ılı ctti,.,>i sm·sazluğu 
1-upcl, y:ıpınaını~ . lk;._ lı: bir 
hal;ikat, b niın iıı.ı;ı,hgını 
Şe)~erd ·n birini n1;.ı.: ıl; \"e 
duyJugıını anp • il,i nıi,li 
0 bcal tı. 

Asiler Manatanango 
ehrini zaptettiler 

ıı ira, ?1 ( A.A ) - Oııat

ın:ıladaıı tıildi r il -

diiinc güı-e :s:lrr 

11\:ı(!ataıı:ıgo şclı-
. 1 

riııi ele geçirır i ş-

' !erdir . 

r!ük[ınıet i~rnııı ~ısa bi r i 
z1ın:ı:ı zr. ıfoıJa tenkil ede!ı ı le- 1 
cc;;;ııi (ıır.it etıneklecl ir . 

Muhalif fırkaların kapılari 

mühürl~di 

/'.a~rL"p, ~ I (. \.\)- ı :ııı. 

ııiyl:t \' L: intiıaının 

ıııu 1ı:ı[aza-ıııa nıa· 

nı r 1; :ın u ıı <1" ın u 

ct1r. 
Kii~ iti 

kdera li·t 

<: ı rralı 

J ·iLiun 
iptidar 

~İ~;J"l [ L':

f e 'h i il c 
cıhınnıl .. -

hır' at~ ' ntı1 id t Yı.: 
f ı rhl:ırik 1-.i>ylu 

r ır!...a ... ı < ıca~·p1 ııı kapı Ll rt nı ü

lı 'i rkn ııı i ,tir. 

Kral iyleşiyor 
Ahvali sıhhiyesind·~ki s~J~ h 

devam ediyor 
l. ııııdr~. ~ ı ( \. \) - ı;: .. :ı. 

lın :ıln uli -tlılıiyc"İllı: ait c.l:ııı 

bııltı:n bad r-ı:ri ':ıl·\hııı el~-

' aın ctıııchc.: ı c lı:ı.tanıı ı 

k•Jr \·l:tinin yl:riııı.: 

o!tlug;uııu n:ıt ı ktır. 

Ateş saçıyor 
Krakatonun indifaı gittikçe 

§iddetleniyor 

Dataı ya, (. \..\ ) - ı ·:,:1'cıı 

~idddi olan l\nıl,:ıtıı yaıı:ır

dap.ıııııı iııdifalarını:ı , ;,!ekti 

lılitiin bii tlin :ırtıııakt:ıJır. 

Son. 14 >aat zarfıııd:ı -lı )dO 

indifa Lıydedilıııi, olup tı,ın. 

l:ınbn bazıları 4( 0 bdeııı 

irtifm bulıııu)tur. ('il :ır deniz 

llzeriııde mütemadi zclzckkr 

lı i 'cdi 1 ıııcktedir. 

Beynelmilel maç 
Ruğbi maçında İskoç· 

1 

ya Fransayi yendi 

I:dinhur.~, 20 \. \ 
Ruğ.hi futbol ııı:ıçın-

• 1 • 
d:ı b~oçya, rr:ııı>'t) l 

lı~e kar~ ı :ıltı ;ayı ik 
ı na~Jl:p cylcn1i-:tir 

Kedi, Z•ıt~n ııcıııbırlCıgü ik 
1 1lı:shur olduğu i.:in _,,ıiıil>ini 
t ırıııal:ıı11 ,1>1. 1>1rnı:ı'1 ınüın
l:tııı d lı r. l':ı k:ı t u rn ".ın bir 

~llct:gLı \'\!111~si siıııdi1·1: 1-;ı,l.ır 
ısicilıni~. SlT Lk~ildi •. Hu b·ılı 
1 .ıl::ı ile t:ıbiat urihiııd.: \-Cni 
lıi" dcı:ir ha:Jınır Lkın~k ... 
ll ı·nL Lıd:ır • ok ·aııın:ıl;t:ın 
lı, •sl:ııır, lıasc,ı<; clılı lı.ı~'\ anl.ı r 
ar.ısı.ıd.ı adı gc~-=~ı. f,-:di, 

:ırt;k ,. ılı~İJı. , c.lll.I 1 ,ırl.ır t.ıS

Guatamalada isyan .. M:!~~~!!te~~~k! 

JJİf İn...: g-irc1."" \, 

--- - -

Asiler Amerikalılara ait demiryolunu 
zaptettikleri için 

Y:ılııız. f.:ıın;ıı lıa!;i',at- ı 
Lı ı hl.. ıı sup l ı e et ııı c k al, lı ııı- ı r,:::;~-:-:'-...~"'::~~~ 
d.ı:ı "cı.ı ı..:z td<>r:ı! l:ırnı ~ ' 1 :"'"' 

: .ıı.ın '-uykı ıclLrim: iııık.ııı 

v,ıl-. \';ıl,.ıt Liın ııc de <c de,inl 
l>Lıı b.ı Ledinin bizinı bılip I 
lıı:· lcıli ı;ııiı ll1L ,ı , ıc·ıl; - J ,., 
L.ı ılı h;,\ \ .ınl ır,l. .. ı o!clı ~L mı 

lu1bl J ..:dLl'lİ ,·l·...: ... gİPl. l\OS

l o .ı hi cıı.:u,.:ı hdi tı3cı\ 

'"r. Ciı1.İı ıPı bt: Bıı·ıu ı 

idı eli l;uhliıııc .ınm.:,l ~uz
kri'n Lı'..l'iın.: gitti. Hun, 
t.ıl.ıiıııe d.: lı:ı..:.:t ıo!au. 

I' ırııı;ık\:ırıııı ı sızLıt.ııı ·ı.:t 
S:ı.ı_: .. ıfr, çiçekli, ,!..!CIZl'.I k1t]\Jt1 
ılıl ri"ızg:ırlı ııi,;.ıııcLııı (Pk 

m.:ık 1 ır,la nk!tı,.:unıuzu p1:k 
~, rt l>ir li<.ııı\.ı ;tııl.ıtıl'o.r,!u . 

Lı~ı. ıııulı:ıl.bl,ki ,\nup:ı 
tcl:.,r.ıfl.ın. S~lh:ııiıı ı-.ıll'IZ bir 

ıçı;ı ıııuh.ılı ,,,nl.ııı 

Ccıııli \';ıLıııl.ırınd.ııı birini 
tıçc1rnıaııııslardı l'ı. bu hab-:r, 
ı zun kunuklu lıir ııi,aıı b.ılıgı 
ıkgildi. Sabıı bt, \,ı:Ji bir 
kıplan olma l'ı 7 .. C.Lıııku 
oııun bpl:ınh:.;ıııı !db;ı! cı
ıııcz,ck, düm .ının qomııı:ı 
~:alda~tı.:.:ııııı~:ı. lıu 1,ıııctııı.:k 

· ' 7.ıııı gcb:cl" hı\' ınıd ;tl:ı
lilctkri içinde ,-c~u:. pıı::u-: 
il d-:eça\ ik bı. .ıb-:r c<>.:uk 
ı•i 1 • 1 ı· 1 ı· • 1.. 1 \lf... tıLr l 1.. ' l· 111 1':1.. ı 
'l<:ı0.ı: \ "all:ıhi l•cn l!ll;!t

rı '-scn1 ! 

.. - --
. İflas ettiler 
1:-tarıhııl i"ir wi ıka

ı ·,., 
rıı:tl1k(•1tıt '. i. \ (' ili 

hi ı· ·ı· ı . . ı et..; k:1 1 ·a ı · ı , t- r-
ıııisı i ı• . . 

l ! akkırılla il'l :I :- kaı'<ll'I 
' " 1 ' il P rı, 1\iil'l,(• ii ha
ıuı ıı l · ı ı · ı ' • 11· : ıı ·t' t e ıııc:--
" ııl 1 . 
t"> 0 aıı )lclııı w t .\ r~-
hı 
• •

1 'l' ııı alı dıı ııı ları 
tı·ık.ot·ı· . 1 • ı· • t sıı· ,<•111 ıı· Al· . , < • 

, •111 kt'ıııe azasıııdan 
ll{·("t' (' ı· 

' l ıa ıp ncv ı"tıJ· 
koıı · • · ııst·ı·, u' ııh.at Es at 
~hılılis • 1· , 
R 'e zak l• ercra 

d~k~ lcr nıu Yakkat sin
ı t • • 1 dır <tyın .olunnıuslar-

• Alacaklılar, , 
~!~lnd1e ifltts oda~;~: 
\ ~•rı mı~ Iaı·dıı· • 

Gualamalada 
l .'ındr:ı, 02 \. \ . ) 

]),ylj \kyliıı \uıorl; ıııuha· 

hiri bildiri~ or: 

\ ;t-:ıti \ ıııı:ril.:ı hiiklııııu

kritıd\!n (,u:ıtanı:ılaıı•n µ;arp 

-:ıhilinde ı•ıiittc-hidd \ nıeri· 

l,:ıııııı nıı.tlılı.ık-inc: \ı:ıi, nl· 
tıl'l•I miinıl-iııı rıl:ın lıir ih

tilal zuhur ey lı:nıi,tir. .\ ,iler 
Cı.:ıtı;nıala ~elıriııi \ kbik<ı 

ol!'ıriııı: raptc· kıı ı ı: .\nıcrİ· 

1 alıo:ırııı m:ıh cı!tın demir 
y·ı ıluııu zaptcykmi;ti r. \l ı: r· 

'c»' ,\•ııcril,a oulannd::ki \ -
1 lL"til,~ın dcı·ı:t11nı:ı ... 1 l...Ltnıarı

t.:ıı · :ııııi ·:ıl :-.ll;ırc lıcniiz 

t :t! n:ıl alnıaını. ... tır. J ~al...in nıu· 

bir 11lilnzara 

mailcylı rn,i ,:ıl,\lıi:ıet >:tlıibi 

olduJ}.ıınd:ın .\ mcrik:ın tdı:'a· 

>ının mal 'c Cll'I tclılikc,le 

k:ıld ı)t ı takdirde hu >:ıl;llıiı·e· 

tini i'tiııı:ıl eddıiic<: ·I tir. C:u· 
:ıt:ıına lada :-oıı \ nıcrikan tl'· 

haa>ı ıılup bura~ a y:ıtırıl:ın 

.\ ıııer i kan ,;u·nı:ı y e>I ı .1.tJ00,0 00 

dol;\ra l ı:ıli'' ıılu\'ıır. C:u:ıta· 
~ . 

mala rcbkunılıunı _ieııcr:ıl 

C'lıaccıı \ merika lıııkLııııcti 

tarafından tanıııııı ı-tı r. • \ ,ik

ri n rci~i nı i r~ılay il\:\ a~ nıu

\:ı ffak olsa hi le . \ merika lıll

kLınıeti tarafından ta.-d ik cdil-
111l»inc ih timal Y"krur. 

Ankaradakimüzakere ---
Emlak meselesinin ya.kında. 
ini a.cına. ini iza.r olunııyor 

Fakat Atinadan gelen bir telgrafa göre 
Tı,rk - Yunan mu\ıadcl c 

n11 zakcrat~ın i nkıt:ı:.ı up; -

radı~ı hal.kınllaki lıahcrlcr 

kafi ,urctte tekzip cclilnıek

tı:dir. ' unaıı lıa,ıııurahh:M 
~\I. l)i\·aınaııclopıılos J,t:ın\ıu la 
""'lnıc.ktcn >arfın:ıza,. c:tmh 
~~ ~ 

, c ,\nkarada kalnıı;tır. Baz ı 

do>\Tkr hakkında malumat 
Yer~1ck üzre .\ııkar:ıya !(İden 
mü,a ı irlcrden :'llitat Hey dün 
anİct c t ıııi;ti r. \ unan ıııii,a-

Yirkri de ~chrinı izc ı;c\nıiole rcli r. 
ı\\:\kadarj mah:ıfilc !(Clcn 

lıabcrkn.! !(Öre cnılı\k mc>C· 
ksi lı akkuıdaki ıııiizakc:ra t 

çok ikrilcmi~J lı u lııııııı akta 
ve pek ınibait bir seyir ta

kip etmektedir. Eml ı\k ınesc
lc;;iııin yakıııda kat'l bir ne-

ticeye iktirnnıııa cidckn inti
zar olunabilir. 

Daha kolaylıkla ha lli i iıııit 
cclilcn c\ ip;cr ııı esailin müza
keresi lıu n ıı taki p edecektir. 

Fakat cl ip;cr ttı rafrnn ı\ ti

nadaıı ı;c\en lıir tdgra[ Yu
nanl ıların cnıl:\k ıııe;clcs i niıı 
ay rı ca nüizakcrc,;iııi kabul 
etmediklerini lıildi rnıcktcd ir, 

Td~ra[ ~udur: 

ı\ti n:ı, 2 1 (.\ ncl. tartito;)
:1 1. Papa h ii kuıııccc ~üııdcr

diıl;i bir r:ıporcla Tlirl, i yeniıı 

cml t\k mc:;dcsiniıı öiya;l mii
zaker:ı t\a h:ılliıı i ıı nıulı:ıcldc 

komi~yonıına lı ıı rn l c>iııi tek
lif etttiğini bi l dirıııi ~ tir. Yu
nan hiiklımetl bu raporu tet
kik ettikten ~nra l\I. Papa ya 

dediğini yapmıyınca 

J ~ondr,ı. :!O - . \. \ . BJ_~·danan 

H .. iı~ tı.:r aj.ın .. ına hiklirilh or: 

:\Iı.:n1h:kı.:tin ınlaLıfa:ı"t ınc· 

~ch:.:-intltıı d•ıla\ı inc,ili.ct\: e 
lı~klınıcti!e zulıvr den ihtilirı 

erkar~l:ın d·•laYı Lr,\k l(:ı.\'İn\..' ... inin 

p~ı7.a r rc - i ~i.inü i:-tif:1 l'tm\!:-İ lıck· 

lı..niyor. İnp)ltcr~ l nıklııncti. Irak 

hükt'unı.::tinin mcınll.."1:1..·tin nıU.d.1· 

f:ı:ı .... ı m..::.'tıli,,· ctini h~:ıü1. dL:l"Uht\.! 

Cllt.:bilcı:ck hir \ .:ızi! ._•rtc olnı:ıJı :;.ı 

fikrindedir. 

Tekme ile ölüm 
İ . t a ııhııl üı·iiıu·ii t•eı. tt 

• 
malıkPııı<·: i, lı i ı · ııı aı· 

• 
e~na~ında lopa ;-;a \lll'-
duğu ı ekııwııiıı isahc
tilr aı·J..ada~ ı .\dil E. 
diııin üllımiıııt• ;-;f'iıt • p 

olmakla ıııazınm ltii
saııwtıiıı E f <.'ildi ııin 
ıını lıa keıııt'si tı(• ı l c Yalll 

f'tıni:-;tir. , 

~lalıkrııı<', lopa '11-
ru~ t::ırzıııııı ıısülr , 

ıınl\afık olup olıı ı a(l1-

~ın111 Plılh ul,ufa sorul-.. 
nıasına kalıııı~tı. Elıli-

' ukuf toplaııaıııaıııı ~ . 
muhakeme hmnm il'iıı 

" 
talik <'tlilıııi~til'. 

Yunan donanması 
.\tiııal~ ( 1 lı·oııi!..a)

y uııan doıı:ııını a :-ı ya
kıııda hii,iik ıııaıı<•\· • 
reler ~ apa"ak.! ıa~ ~a-
~·('h-1· dt• h•tiı·ak <'lle-

" 
'-'"kı ir. - -Sebze pahalanıyor 

~on ı;ünlcrdc ı:llıc fiatları 

yük~clmı.!C;e hn~l:ııx:ııltı1' . ı-:ın:ınct 

bu p:ıhalıl ı g,ın so!}.tıkt•tll \ c İ\:ır

d3rı ilcri ~ekl i~· ini ~ı;~ lı:nıcktedir. ·---Yeni harf imtihanları 
\ l ulııcliı"lnahkcmcdc dün ajan

l arın yeni harncn kn i mtih:ınt:ırı 
y ;.t pıl nı ı::otı t'. ---

Avusturya Sefiri 
Dün Avusturya Sefiri Her 

Ogüst Kral hariciye memuru 
Hakkı.Beyi ziyaret etınişl i r.:Sefir 

bugünlerde Anka raya gidecektir. .................................................. 
yerc\ig;i talimatta hiitiin mc
~deni ıı nü izakcre edilerek 
hep birden lı allcdilıııe,i liil.ll
ın ıı eeYalıın ı vcrııı i~ti r. 

\" unanbrnn b li tiin nıu:ıll :\k 

meselelerin hallinden sonra 
misak müzakeratıııa girl~ccck· 
tir. 

-·-Arlan, eksilen rakamlar, 
evıenenıerı boşananlar 
Gl'~<'ıt güıı y<'ni srnr 

nıiiııa::oebetile tanzim 
Ye hıı :-;('ıı<'' <' tle\ re~ 

• 
dilı•ıı ııiif u:-; bıaıistik-

lcriııdcn halısetıııisıik. 
• 

Bu et.'t\ Plleı·c n::ızanm 

i~taııhul YC He,o••lu . ~ 
ka1.alaı·ıııdah.i hazı ııii-

fus ı·akaınl:wı bf'I'' t'
". lı i zirdir; kl'l't'<' H; ııı

dt • kih'ı· Be\ oğlu k.rs-
• • 

mıdır: 

İ shlm :.n'.?:183(157578) 
Hııııı 7 ;J:J '.?8 {930'.?0) 
Erınrni 3 l8 :1 1 (265:1 8) 
Hulgaı· 1.J :J ,) (1473) 
lhıııı !,aıolik .JO (:3:13) 
l 1 ı·otı·:-;ı aıı 268 (865) 
)111"'('\ i l li:?:3 .:I: (;'l'!710) 
Eı·ı ue rı i kat ol i k. 18 7 
ırı - ·) - ) ı · · G- (" '~99) ~;1 1 ~ ı ,a l ın ı .ıu--

Siiı·~ aııı G-1:, ( 622) 
c ; eJdaııı 1;} (595) ~fa

( 'i\l' ı. Hıı:- () , Katolik 
.\lıı ıa ıı li , Fı·aıı~ız ~, 

' ıı ~ıııı ·,ulı ;J ,İtllhaıı l. . . 
Umumi yekunlar 

j ::; t :mlıul: -~! lü ,027. 
Jlr ,o i:dıı: :ı;n, s.ı:? . fi-. . 
J;I~ ı· ı: l.l J :? ,:J.+:J. Bıııı-

lar ııw~ a ııırıd ~ı ııı ii~liııı 

kıp ı ı aı.l<·d i '.?7 7 diı' ld 
( :?nfı:1 ) ü (;aıakalla, 

(iti~\°\ n Sili' riıkdiı·. 
. I 

'rıan nüfus 
!l:? S ~('l l('siııdı • ı ı iifıı

s::ı Yı> ııi t lı·ıı l,a,tl rıli-. . 
lt•ıılt•r 10,80.) kadııı, 

10,l LO ı·ı·J, c·kıiı'. Bo-
- 1 - o..ıo ı 1 gaıı ar ı , .. oo "at ııı, • 
7, 788 <'ı·kı •k1 iı·. j ~e leıı-

IPr 2,fi 79 kadııı. ü:lO\:.l 
rı·kı · kıir. Buınııı 1111111-
ıni yPkı'ıııu '.?-t.,'.?07 
<'rkeJ,. 20,8 7:? kadın
ılı I'. 

Eksilen nüfus 
Hi ı· sc ııl· zari' ında is

taıı huhla ıı l GOl kadın, 
888 ('l'"t' " ~itıııi~liı·. 
4, 1 HO kadııı, 5,-lGO 
ı·ı·kef, iilıııi'ı~Hir. Bu11-
h11·111 unımııi ~ ('},\ııuı 

rı,7 U l ı,a clııı, G,3-18 
<' ı·krl-.tir. 
Ev ı enen le r ve boşan m a 

Uiı· ~(·ne İl'iııde 1009 
• 

kız, u,2 \-l 9 ('l'k<'k (' \ -
1P ınni:-;, 79'i talak 'ak'a
sı ),a~ dohınmustuı'. 

• • 
Yalııız, bu :uktlt•ı·iıı 

a r tan \C eksilen, ,.,._ 
lcııcıı 'e ho!'anan kı
sıml::ı ı·ıııc.lan ;ııa'adası
ııııı ::-alıilı ııld uğu tc
n1iıı ('llilcmez. Cünkii 
Jıu, cyelki S<'ııeİcrdcn 
de' rcdilcn rakaııılaı· 
iizcrinde bazı veka,·i-

• 
nııı kavdine imkfuı 

• 
lmlunaınamıstıı'. • 

İrtihal 
hıanbul icra fi\·a>cti baş mu

arini İsmail Hakkı Beyin hcniiz 
on) cdi yaşında bulunan büyük 
oğlu Mustafa Bey, Bursada irti• 

hal etmişti!'. l\Tethuma ıııağfireı 

temenni, babasına ve bütün aile• 
sine taziyet beyan edcrl.ı. 

72den 35e indirilecek 
\ •rida tı m»arifatınn kın gcl

tn iyen c~naf ccın iyctlcrinin gaye 
itibari le bir i lıi rine m ü~alı i hlcri!c 

tcrhiJ i k.:ı r:ırln~tırılını)'tt. Fırka 

bulıusustaki nokt.:ı i n:tz.:ır1nı c"'n:tf 

cemiyet1~rine hildirmck için 

cemiyet n1ümes:o.illerini Fı rknya 

da\·ct crmi~ıir. İ ki gün zarfmdt 
c~n :ı r ceruiycrlcri mümc:-.. illcri 

Fırkadı tı>planacaklardır. ~':! cc • 

mi yetin .ı;; e indlrll ro ı!si ıne\ zuu 

hahi•tir. 

Ocak temizleyiciler 
Sıın zamanlırda ocak temit.· 

lcyici şirkctlı:l'inin ötede bcriclc 

lıazı zorbalıkLırda bulunc!tıf\u 

ysıı lını~tı. ı::ıı1 anet kc) fi} ~ti bu 

~irkcLll!rden ..;.orn 1 uş, bittabi ken

dilerin hu gibi ~e~ ltrdcn hahcr .. 

dar olmad ı ~ı ceıabını alııııitır. 

~i r kl· tlcr C\ !ere mürnl.!aat cd~

rck gürültü ppanl:ırın. firıuııla· 

rından İ'tif,ıde ctınck j ... th·cn 

b3z ı adi ki ın.;c1eı· oldu.~unu, 

halkın bu gibi gürlilrükre p:ıhuç 
bı r:ıkınan1 :ı :-ını biilUrnı ı.:kı.:di r. 

Bir incin 
Mette~e uireme~i~i itin 
~en~isirıi varalıyon uent 

öl~ü 
'.\ hıd:'ıı ~adan 1\ ukli mck· 

tehiııe ı;'irnıck iızrc i ,tanlıula 

ı:;dcıı 18 ya•ında l lırnlıiııı 
J:rl'11di. rncktı.:hc girı..·ınL·nıc· 

,jııtleıı ıııutı:e,,irc!l l,cndi,iııi 

lıı.,::ıkla kırııı,ıdan Yarala
ıııı~tı. 

l~·t . .:.ır~~~ı\ıarı 'l.L'lll:l .... ·ıl''l za .. 
ı "''ı. d ın ak;;:ıın cc,l:n i ~dil

di~i '· ,\fı) d .. ) tmlumla 
iilııııi~t(ır. \ .ıral:ıııdı~ıııı halıer 

alarak \ludaııy.ıd:ııı ~elen 

:ıııııı:'.'-İ htt h:tzin n1:tic:L' J...ar .. 

>ı>ııııl:ı kı.·de"iııdcıı du:ııp 

lıanlmHır. . , --
Yüzoası ceu~et B. 

Hakkında verilen karar 

.:\H karar h.:yti riya:-l'tİn· 
c.h.:n: ~ ·iı..1:: h~ın c:ı.: nıiyl'li .:->İya~ 

'i) c·,iııc dahi 1 \ e anı ali nıil

liyı.·yc ıııii 1 ıalif tc:kil:\ta !(irdi~i 

'ahi t (ıldu~uııdan dolayı ll ıır

sa IKycti ııı:ılı>tba,ınc:ı ni,hcıi 

:bl.eriyc,i l.:ıtcdilıııi~ ol:ın 

yiız lıa,ı C'enkt c kııdiııiıı 

c,:ırctteıı :ıı dctindcn ""ıra 

aile\ l hiyiı!. bir pcri,tıniy et.: 
ııı:ıruz k:ılıııı~ ı c itf:ıiyeyc 

t:t) in 1.ılın:ırak temini ııı:ıi· 

~ete nııt1-aff:ık l•lmu~ il.rn 
ııi::;.:lılıan:ı ıııc,up baz ı z:ılıi· 
t:ıııııı dc.-i;dcrik ni~dılı:ıııa 

k:ıyJ cdi'digi ı e hııııda hn· 

di-iııiıı k:ıtiycn arzu YC Lıhtt 

olın:ıd ı ~ı tdıcyylııı ctmi~ 'c 
l >taııhıılıın i 0µ.:ıli zınııııııda 
bir çok c.-lih:ıyı taburdan hı

çırarak amh:ıll:\tta ilıfa \ c 
lı il:\lı:ırc ,\ ıı:ıdoluya gündc
rilme.i ııc ıııu:n·eııct Ye nıiica· 

hedci nıilliycyc i,tiruk eden 
zabitan ailelerine ma:ı~:ıtt nüı· 
tcrakimdcriııi i ta smctilc 
daima amali mill iye lehinde 
harehtte bulunduğu ~ayanı 
itiıl'at lıir çrık zaYatııı şaha

detilc t:t \ıal,kuk ctnıi~ olma· 
sına binaen heyeti ırnıl1>usı 

tarafından ittihaz k ı lııııııı~ 

oları 2S.J numaralı kararın 

rdiııc müttefikan karar Yc
rilmi~tir. 

Doktorlar gene 
toplandılar 

[tıbba ınuhadenet cemiyeti 
idare lıeyell dün geç vakit reis 
Ne~el Osman Beyin evinde 
toıılmarak son tıp hadiseleri 
etrafında nıüzi\kerattalbuluumıı&
lardır. 

B
i ri ,;İıı t: rastgcli_ı·orstmu7.; 

lı c ııı c ıı bi r kdinıcıı iıı 
na>ı l y.ı zı lclığın ı sonıym. 

Ona bir şcl;il söyliyor:.u

mı z. Fakat bir itiraz brşı,;ınd .ı 

ka lı yop;uıı uz • «Geçen g uıı 

( ... .. ) g,ızctc>indc bJ5b türlu 
yazı ltdı " diyor. Bir gazeteci 

olduğunuza gör~ na~ıl der -

~i n iz ki o gazete yanlış y:ıp
nıı)tı r ..• 

Bu fı kra ile 5tııu bun.ı 
takı l ııı ak lı at ı nın ı zd:ııı g~ç

nı iyor. A):ı/l ı yukarı lıtpinı ıl 
tırlıallı Ye birl ı.ı llı nz .. 

Dikkat ctlclıili riz. 

ô 
EYclki glııı bir siıı.:ınaı«t 

gittim. Yaıımıd;ı :ııl:ıcLı,Lı

rınıd aıı birinin miııiııı.ııi 

ya\Tu~u ı·a rdı . Oyun b:ı,l.ı-

ııuclaıı l'ı·cl ~iıı~nıanın i l:ıııını 
y:tlTUCJgıza okuttum. 

' 

Bir l;u5 gibi c11 ıiLLır,ırak 

g[ızd güzd okudu. O ol ur

kl'ıı lı l' ıı de göz ucik s;ıtır!J rt 
süzüyoı,luın . Güzünı okluk~s 

mebzul olan iınLl y:tıılı)brııu 

takıhnad;ııı tlu raını yor,lunı.Soıı .. 

rad.ııı ıııcr.ık edip s:ıydını; 

yirmi s:ıtırlık bir ,;a;·ıf.ıd ı 

t.ıııı (26,, t:ınl' iıııl:i y.ııılı~: 
ı-. ı r,lı . Bu ı aıi ı c: t 1-:u»ı,;ıılll.t 

bir Arıı:ırnt şiı·c:sik : 

- i ıı af b.: ııwri? 

Demek İ \l\!(l iııı . 
J)il;l,at edd•ilirkr ! 

~ 

• vz sıra ·ı gdııı::-ı, 1 
t.ıhLı.:ıl.ırd:ııı ,\.ı ldı ,lnıc 1 ' ' • 

Eski y,111 lıatt.ıtLn <' c:•'ııl » 

ulın.ıl Lı sühret L.ız,, ı:ııı-1.ırJı • 

Yen ileri Lk \"aYa'> Y:n :ı-; lıôı 1..: . . 
bir sölıret l :ızaım·mLır . 

J,ıaıılıul t.ır.ıfıml.ı ı·c: B.:v• 
ugluııd,ı bu cehlin bir .;ok 
h:ıt:ıbn ı·ar J;i mahut çoııı.:zi ıt 

bına,;ile bile zor ~iliı~ir . 

Bir mbal ist.:rsrniz İ~k: 
«Jurınl dory.ııı g.ızı:t.N oı 

Dikkat cdcbilirlcr ... 

1ır'f/tt tvM. 
1\. Riistii 1~· 

> 

Cerrahpaşa sertabibi 
Avrupadan döndü 

Cerrn\ıpa~a hastanesi için tını 
le\'awn satın almak üzre ::c· 
çeıılerdc Aı-rupara gitmiş oı~.ı 

Dr Ahmet Rüştü Eler şelıriııı. · 
aı•dct etmiştir. Alınıet Rf:şllı 11. 

A \Tllpad:ııı inşa edilcccl; oba 

Verem lıas!aııesi için lı•r p:,,, 
ı::etirııı iş ~·c Cerrah paşa lıast.ıııc .. i 

için de cd~\·a tı tıbbiye alıııı~-

tır . Bunlar ya~ıııcb şelıiriııı;z~ 

getiril eceklerdir . 

Muntelit manKenıeler~e 
Kaç dava kaldı? 

l\ lulııdir hakem mahk~·ncl!· 

r inc.h.-. rci'..\!ı.:rin .A... ' ru4xld:ı bulun" 

ına~t dol:ı\"ı!-ile, ~iın<l!lik d·,\~a. 

r üyet cdilrncınc~Lcd!r. 9:.!B den 

929 ~cnc,ine (11) hin \'un:ın, 

(.320) L'ran>ız, { 1 OOJ l ~d\ik ı , 

(<JOI ll onıcn, ('.!Rllı İ nµiliz. u ı, 

İrall an dıva<ı doı rodilıni,cir. . ' --Hakkı Şinasi Paşa 
Fırka ınüfcttisi !lal-, 

h.ı Siııasi Jlaı'::ıııııı hu . , 
günleı·de An h.a ı·a y:ı 

gideceği ~·azılmı~sa da 
bu haber do~ru de-

~· 

ğildir. Hakkı Şinasi 
Paşa d, ha bir nıi.iddet 
ş lııin1izde L.alar.ak.1ır, 



fırım:ılar, nıadt:ııdlcr, amdc 

ınun:ttipk nkn ylızdc yttıni~i 

kırk üç ila kırk bq ya~ 

nra;ıııda ülmey<: mahkLımdur. 

\luhaf:ıza.L\r bir p;azctc 

olan , ·· Fi~ıronun '2 1) agu,to' 

1 .'\'J+ tarihli nii.-ha<ında a} nen 

atideki 'atırları okur.unuz: 

'·iiylc bir mııe--C'C biliyo

nı1. ki orada kırk ,eki1. i~çi 

ka<hn her p;iin kur;ı.n nıti

rckkchıtı ile ipek ;apk.ılar 

tcmi1.krlcr, 

Bt;:ılar liç 't..:Ol'dt! c'.>!ıı,eyl! 

mahkLıındurlar. 

1 lalbuki fabrikatör kı.r,un 

miirckkdıatı yerine :ık cııt~ a 

hullan:;a lıu lıcdbtıhtı.ir mu· 

hakkak bir üliimdcn 1,ıırtu

hırlar. Fahat hine :.;dir mi? 

O takdirde htl'ılatı >ati) etin

den ylizde scki.1. buçuk kay

bukr .. ) 

,\h! fahrikalanla nıahYulup 

p;idcıı kadın Ye çocukların 

miktarı ... Bir taraftan a,kt:ııı 

ba-ka bir 'CY 'aııınakla mii-' ' " .. 
kdld bulunmayan, ~ t1t 'ek, 

~ıı,Fte(!) yi te~IJl eden, ,·arana 

Ç<ıcuk bik ycthıirıniytn, ,[i. 

~tinli, gi1.Ji nıli~tc..:ri~inin Y<:r

digi zinctkri q;knce mahal

lerinde tc~hir eden kokotlar 

en küçük hir rahaNzlık hi,. 

•edince bir >tini doktnrlann, 

ha>la bakmlann yedi ihti

mamına kendini te\ ıli eder

ken, diğ~r tarafrn;ı fah·ika

lanla. atclydcnk çı1ı-;an pat

rr nların ke;c,ini dolduran 

l•iç:ırckr, onlar, C\ et onlar. 

'Tr bulamntırnk ha taııcknh: - . 
yatakl:ır ara,ında) enk yacarak 

minimini ma tınılar ycti~ti

rirltr. \-e o ma,tımlarda ne 

olur bilirmi >iniz·: \l. Rııçi!t! 

Sizin ka~:ıların1zın d<ılma~1 

için açılan miı,temlik:\t ıııuha

rdıckrindc bir kıır~ırna hcdd 

cılup µ;idtr!C'r. 
• Jorj EJ..hııt .. un ~u ,iizii 

rn: bdar acıdır: 

•. \,kcrlcr içh bir dC\CTCİ 

,;U,t'ııı Yardır. 1 lalhı~i •ana\ i 

\e maliye hiç \ ır \:tlit tt· 

,·alkl.f dnrc'i 'ii-tunıc1.. 

Onlar hir kaç nrnhardıcdc 

H'TilL n tcldaıı ~ .n ai ) :1\:1~ 
lıakl~ıriar. _ 

• \ it,ror ı liı~ıı ., ı;ıın tk

diği Yeçhik: "C'cnıiycıkrdc 

<dil:\nc hayat -urenltr 11ld1ık

"" ccmird tcınclinden re"-> , • 
,im: k:ıdar telılikulı.: buluna-

caktır .• 

L ııutı'ııy;ılını ki doktıır 

" 'i"L 1UF. ~ un dedi~i \C~·lıik: 
4~in..;anların bir k1:-.:ı11111 a~ır

lan:a ,cfil;\ııe <(ıriiııdürdııkıcn 

~ıınra .. onların l>ir µ·Lin i'yan 
t:tnı\;'inc hayrı.;t ~ii:-tı.:rn1_n1\;. 

Jtritiir . ., 
.. Jlorap:!rt .. ı:;i\ıi pcn ;1;1/. 

) c \ a nıe< n .. ıı hir mahlt'ık ,,!
n1:ı11 J..i hay~ı~ız~~ı .. 111~1 ~u (;t'z

!Lri ... c;yJc:-;iıı: 
.. C'cıııiyct ;en etler ar:ı-ında 

fark olmadan tc~ckklil ede

mez. :'crvctlcr ara,ında fark 

j,c dinin yardımı olmadan 

mıımküıı de;tildir. !lir in•an, 

tlic;crkri imanına J..adar l;:ır

nını doyurmu~kcıı a~JıJ..tan 

oılnıck \<tZi)etindc bulunr>a 

j-,u bariz hahızlığa isyan eder. 

ı:akat din: .\Hah biiyle tcmip 

buyurmu~. 

Oiinyada zcnginkr ve Ia
kirler olması takdiri ezeli 

pıuktezamlır. Diinyada çeken

ler ahrette en yiiksek mer te· 

ayn1zaırıand~t 

tc . ..;iri :ı 1-
tında zan;.:.u·zan~;ır titrLrdi. 

·• J) tıarıı ün c /. ~ lı:ı lı l; 1:1 J arı 

;;tındc tııpu iki metelik fa1.

la l crı.::t a!ınak it;iıı ~re\· ya

par.ık hayatlarını tehlike) e 

kıırJ..en, J'ari,Jikr adam lı:ı~ı

na dürt lıc~ ) ii1, fran.~a yıl

\ı;ı ı yemc;ti yiyorlar; crtc•i 

"tiııJ..ıi ".ızctclcnk müteferrik :-. ~ 

d3,li;clcr muhabiri ·· !.ti fu
~ardiylr.~ g·azctcJ~rc ~i)ylt.: bir 

hav (ltlis vcrc:ıiliyor: 

Sc!, iz çocuklu bir k:ı<hnııı 

intihan. 

('uma ı.:,-tinli '·ı·:ndr .. tynll'

ti dahilinde ··c :a~on .. da otıı1. 

)uli y:ı<ında <ekiz ÇOLtık :ı

n:J'I \l:ıdaııı Hrcı criıı na~ı 

hir kuyudan ~ıkarılıııı~tır. ~on 

dcrc.:c rneyth obn bnlbaht 

katlın, hir yds anında intiha-

k:lnumı,ani 

qmlan]. 

.\caba bu f.ıcia rcp;anc mi? 

l leyhat J..i '·]de Lihr ~ ga-
zctc,inin 
lı:ıkikatir. 

ıı;fü;teriyor. 

-;u havatlbi bir.e 

lıiiylc olmaclıP;ını 

~Kadının biri Turnd rıh

tımından kendini "Sen. ılLh
rinc atmıs ve o sırad:ı kc-, 
ııarda duran M. PoJ ;\lolaYe 

tarafından kurtarılm ı ~tı r. 
Kadın (Otel Diyö) hasta

nesine götiirülmiiş, otu;1, 'ekiz 
yaşında ve i\fadam (Torti) 

isminde ol duğunu söylemi~ ti r. 

Yelli çocuk ana ı imi~ scialet 

Erdki glin ~thrimizl f(Clt.:11 

llnın::ıı~ \ a kr:ıliç1.:~i \Il.!ri 't: prcn· 

scj iteJna dün sah.ah Hohl.r kul

lcj1.k: b.tirahat t.tnli~h.:r \"C ö~lc· 

den :'onr:ı ha' <1111'1 ınuhalt.ft-tinc 

ra~·n1cTJ İ!-t::ıııhtıl cihetin<: ~tçı.:.rck 
bazı ahic.latı ziyar~t c..tıni~lt:r<lir 

l\raliçc lıazrctkri hıllıa»a Be· 

c.lc.:~tanı .zi~ arc.:t ederek uzun 

müddet <,'ar~1<la kalıuı,ur. Ro

m;lll) a kraliç«i 'c percu,e;; İl c

ana hatıra ohırak 'J'ürk ırıamu· 

!;\tından bir çnk c~ya satın 

almı-lanlır. l\raliçc hazretleri 

bir mil.J!,aıada ntur:ar:ık, m:ı~az:ı 

>alıibi tarafından keııdi>inc ikrnm 
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olunan Ç3) ları içmişkrdir. 

Kraliçe hazretleri ak~am Ro

bcr Kollcjc ankt eımi;krdir. 

Bu~üıı saat lıqte Kraliçe >trdinc 

Rornan)J ,tf,ıru konağında hr 

çay zir:ıft:ti ,·crilecckrir. Bu zi

yafete Rı,manya tdıa>ından haıı 

zc\·at il~ \•ali mna\ini l lamit \C 

hariciye memuru Hakkı 13cı kr 

cla\et cdilmi>icfdir. 

Romama kraliçesi hazretlerinin 

bir kaç ~üne kadar :\ıinaya 

p;idt:ct~i Ye oradan L-kcnd1.:ri)c 

\c Kahirc.:,·e kadar bir ~l.yahat 

ı apaca~·ı an la,ılmaktaclır. Snahat 

hir av küJar dnam edecektir, 

'~=~x:~ 
Sermayesi tediye edilmiş 4 000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

.A:NKAIL\. .\DAX.\ AYVALIK 
KAYSEHİ 
JIEl1S İ~ 

İST.\:\Bl'L TR.\ HZO:'J 
iZJIİR G İRESON 
S.\~ISC:\ EDRE~liT ll Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 

~~~~~-
kcmli,ini intihara "eketmi~ ... 

Aynı gt.indc ... c;oJYa ... ı.?:azc· 
tc<i ~u . havadi;i \Uiyordu: 

~ı\ıııcrikalı hir madmıı otuz 

ki<ilik hir 7.irnfct wrnıhrir. 
Ziyaft 3?,:iOU fr:ınp.a mıılol
mıı,rur. Sofrada ) aln•z :ltıUU 
franklık havyar rnrdı .• 

( Biuncdi ) 

Tütiin inhisarı lstanbul 
baş müdürtüğünden: 

Blipikadad:ı ;atı~ dcpunıc-

murltı.~u ihd:ı' cdilmi~rir. Depo 

j,l.de cİ\ tırındadır. llıı!!:iinkii 

>ah gıinümkn it ibaren bayi

k rc satış yapılacaktır. 

=. 

sat_, daha ziyadı>, ~clı

rimı;ı,ın r n 1-(Üzd ' c 
ı lıa \ fülaı · ~a) f iye ytır

h·ı·iııi tc~ldl edı'n bu 
' 

~t'mtl ı · ı· lıalkıııı ıııiiz ' i<' 
• 

hay' aıılal'Clnn k.urtar-
ınak.tıı'. 

yok.sa nwııı lrl~ı'tiıni

zi ıı bazı nı ııı taka larııı

da j apıla ıı ~ıtma ıııii

caıldc:-i lc hunun aı·a

~ m<la hiı· nıüııa~Pbct 

voktur. . 
Çatalca hukuk hakinıliğıııden: 

('ataknnın J "crhat mahalic>inden 

müıc,dfa Ha;iı kızı Seher ilanım 

zı.:, ci Konya 'il:\~·cti dahilinde 

Sc,-di 1:ehir kal.J~ının Güntn k:ır!-. ' 
,-c~;ndcn ı-:rı.:ndi oğullarındrın 

Apıull:ıh n~lıı 'dıı>ıafan:n C\ lili

~in tahmil cı lcdij(i vazaifi ifa 

ttmcmck mak:-at ve ıra~ csllc kcıı

di .. ini ht:ş ~eııcdc.:nhcri ,..tcrktni~i 

, e mııhik bir 'cbcp olmabızın 

C\ inı.: donn11:di~i ciht.:t1c bir ay 

zarrındJ f\"İt'C a\ dı.:t ctmc~i hu· 

~u:-unun kı.:ndh-inc ihtarını talt:p 

t\ lc.:nıt klt.! kjnunu n1tdı:ninin 

J.l~ inci m:ıddı.:-.i hi.ikınlinc tc\·

fikan nıuma ile~ lı .\ ptull:ıh o{l;lu 

\lı1'tafnııır ikamct~:\hı meçhul 

1,ıılunmakla ıarihi il:indan itiharen 

lıir :ıy zarfında e\ ine aYdct et· 

mt:~i llizunıu ih tar nı:ı kaın ı na 

kaim olmak üıre ilin olunnr. 

.~ 

' Lyıfa 
] __ _ 

mını musavver 

1 

9 ~uh:ıt !J.19 cunıartc>i >aat l 1 de ihale edilmek 

kapalı zarf u<ulilc miin:ıJ..:h:ı) a konımı;tıır. Taliplerin 

yaat koııı i,\·on tı \..italıetinc nııı r:ıcaar cylcnıc\eri. 

Ü/.rC 

Seyrisef ain 
Ayvalık sür'at postası 

( ;\lcr•in ,apuru 22 l\:lnun
::iani ~ah l 7 de Sir~l'l'İ rıhtı· 

nıından harı: ketle (;l.Jit ·tılu, 
<;nnnkk:ıle, Küçükkııyıı, Eure
ıni~ Ilı:rhanil·c, \ı "ılı~J ~idc
ct:k \<.: dönÜŞh: nıtzkıir i"ktlc
krle birlikte .\ltınolııj!:a u~. rı

Yacakıır. 
Gı.:lil:olu !ı,:in yalnız yolcu 

:ılınır ·) lik alınmaz. 

Trabzon ikinci posta sı 
(!{;\ R:\DI~ ·jz • \Opıırıı 24-1-29 
perşembe akşam ı Calata 
rıluımınd;ın h:ır kcclc Zonµ-ul-

Sadı zade biraderler vapurlar 
Karadeniz 

~.Junıazam Ye Lii k.s po~la!'I 

D um ı u ~ ı n a r 2~a~.~:~i 
~ar~oın~H ~~~ii ~~ıt~~:"~~~ 

hareketle Zon)!;uldak, İ fühoJu. 

Saın:-un, (;ir1.·,nn, 'f'rab1.r n 'ı: 

Rize b~clekrine nzirnt:c \·c 

a' dtt cdt.:ctktir. 
Tar,il;\t için :>ir~ecidc \Jt-.",ıuc 

hanı altında c:--t1 J .. oit 'l'nyt·s · 
tinn dairı . .::-;i. 'l\:lcfon: L-t;ırhul 
~f.14 

... 
··· ············ · · ·······ıı················ ····:··~ <!nl~. İ neholu, Sinop, Snnı .. 1111. ==.=.:==········v·····e ..... ,.k ... e ..... n····c·····,:····· =::=ıı' 

Un,·c, l'at.::~. ()rdu, (;irı.:son, 

1'r~hzon. Rize hopaya J!;idccck ~! 1! 
ı·e d<ınii!tC Pazar i>kdc>iylc ;5 VAPUR l AR 1 ı: .. .. 
iliz('. l )f, S~irını:nc, · ı(·r,ıbzon, ~i K:ır.ıdtniı ltıks Posca~1 ~( 
Polach..-:.nc, 'l'irl·l 1olu. ;ır•·'tın. !! ~! 

ordu, ""'.''· s.ım-1111. Sinop, :: Samsun ıı 
İ ntbolt -.J ugrıyarak p.tlcctklir. !! H 

. ll b ~ :• \"OJ1llfl1 2.'l ç al,: 
···~ ····························· ······ ••• ·•• ~= · · arşam · ::······· ····••••••••• • .. •••• .. ••••··•···1···~·".':. :: J,:lnun...:anı !ı 

ıi K u·· rk 1 er ıı !!günü ak;nını Sirkeci rıhıımınd•1"H 
:; .Hı ·ı: lıarckctlc do~ru ( ZonguldJIC. I •• • ı 

•• • 1 l ' Ü d c·rc-ı: •' 1.1 1 .. \ .1 : 1 ııcholu, Sam>un, r u, ı 
:: ~lııl· ı.: p ;ın~n n1una~c )L'CI c : ·: , ". ... . c 
jl Bcyn~luııda .JıJ ı ııınnar:ıda :ılı ;on, J ıabzon, Suımcn) 
il E R E M · iskelelerine gidecektir. 
ij p Tn!sih\ı için Sirkecide ;\l e;~· 
f. adet ilanı itıis alind• Y eJkcncı 
~ Kiırk ti.::ırcthanc~indc hanında k:\in acentasına ıııül"tı-

llm:ı:::::~~~;~~:'.:~ll!::.~~~ıı:ı:::: ıın:~~:.~ '~:!!· l sıanbul 1515 
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(Vaki) ın millet ·mektepleri sayı/ ası ., 
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: 11 . ' l .J z ,r JI ı . / 1 ,.,, J IJ f~,·"' I : \hıraı:ırt : 
•. .rf [\_ J • H itaf Sadullah •• 

• • .. ........................................ ···-··· • • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Dervif HA1An yaran ve ihvan ile buluıtutu 
J:aınanlarda ekseriya kavuğunu dizine otur

BUYUK HARFLER Günlerin isiınleri~. 
tur, bir müdckt melôl ve mahzun temaşa et- Ahnıet, 
tikten sonra·: 

- Kavuk, sen benim b4fıma bir it açacak- Cemil, 
Bekir; 
Çakır, 

sınl demiş. 
Bundan maksadı ne olduin soruldukta: ' Durmuş, Emin·, 
- Onu ikimiz biliriz! demif. 
Gene bir gün ateş karşısında sohbet eder- Fahriye, Günayt 

k rken dervişe bir cezbe gelir. Kavuiu kapınca: ' • 
- Sen benim bAfıma açacaiına ben sana Hakkı, Ihsan, 

4\Gyım! diyerek kavuiunu ateşin içine atar. 1 
Yaih kavuk, ilk temasta parlar, alev a lev J a le, .Kema ,. 

Yıu;;r;anar gider ' ama yaran dervitin yaka- Leyla. Mitat, 
sını gene bırakmazlar. Kavutu ne için ateşe h 
aUıeını sorarlar. Bir iki düşündükten sora Nejdet, Or an, 
dt.r ki! •• 

Ben büyük pederi bilmem. Bu kavuk onun- Omer, Paşa, 
ınu . V efahnda tabutuna konulmuş. Tetfini 
ınüicakıp bekçinin koltuiunda eve gelmiş. Pc- Rıdvan, Salim, 
d~r merhumun da baba yadig&ndır diye ha- •• h 
4lllı• takmq. Ta ölünciye kadar giydi. Vefahn- Şükru, T ·ur an, 
da onu da mezaristana kadar teşyi etti. Gene • • 
h t. çi koltuiunda eve döndü. Ne oldu, neol- Umit, Vatan, 
ınadı, benim bAŞıma geçti. Hal ve tavrundan 

Pazartesi. Salı. Çarşamba. 

Perşembe, Cuına, Cumartesi! 

Pazar. 

Gün, Hatta, Ay~ Yıl. 

Bir gün yirmi dört saattir; 

Bır saat altınış dakikadır. 

Yedi gün bir h-aftadır. 

On iki· ay bir yıldır. 

Mevsimler 
Bir senede dört ' mevsım vardır : 

ilkbahar, Yaz, Sonbariar: Kış.' 
' bana da gözünü diktiğini anlıyordum. o beni götü- Yaku p, Zeynep. 

!~C!~~ ... b_:~ 2~~ !,O_!'~~·~ ......................... • ........................ • ... • ... • ......... · ... • • • • • ................. • • ... • .. • ............... • ... • • • .. • • • ...... • ............. • ...... .. 
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( ,ı.;ıd:ınla Altmıizadc ıııah:ı.l~ dür. Cç yiiz elli lira kıymeti hık üsl kıta bir aralık bir oda- ll Fransız tiyatrosu n d 11 :! 
'ıııdt "eiamsızda To ;ıııeııo;:ıu nıulıaııııııcııclidir. !\ırk beş gfoı yı ıııı11lılc\·i olup denımınde \.. " 
C• a-'·I ~ın·'e ati"k 48, 52, .,-2, 10 ınu-ı"'cile lıı"lınu··zaı·e"e ııı•zkı"ıı· \' ·' r.ı d" - t · t• 1(" · ··· · - ·· · · ··· ·····--···---········- ·-·······-··-··-·····---··· 

'll' u . ı... u ... uua ı.: cı1 ı ınus ccır ır. agır ··-·····-···- --·-·-···-----· .. ····- - ···-·······- 11
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<l•lil 78, 80 ile 86 ı uıııaralarla hisse nn lira bedelle talibi kö~Ue zcıııiıı katında bir taşlık • • •• 

nıiir~H.ım ıiç bap dükaıı \'C uhdc>indc \"C grııc aynı ıııalıahk \'C laMa uliş li'l~fri'ı.1trı~;ine ge- u GET DUFLO 
lıoııınin elli altışar ve gene 28 ve 30 mükerrer atik ,.e 62, çilir birinde musluklu elyıkaııı:ı 
nııl~İır sokakla atık 28 ,.c cedit 68 numaralar ıııc,·zııdıır. ıııahaliııi had dföt oda bir 

<ı~-lı8 mımararlı maa köşk bir ı lmlııuu l l;ıtıce Ruhiye 1 ı. helayı ıııiişlcıııel olup biriııçi 
k t'a b.ıj!ııı zemin \ c cbııiyc \'c eııılakı \·e Abdülkadir Efendi kata balıçedeıı nıerdi\'enle çı-
kıltumınun 96 sehim itibarile çayırlığı \'c Şefik B. ve haltı kılır. Ufak bir sahanlık bir biı-
)<1.li ~lımi ve eenc ıııezkiır so- ,.e Top;ınclioğlu caddesi \'C yük salon dört oda \'e bölme 

kıı~t;ı atik 28 mükerrer \'C 30 Alluııizadc caddeı>ile mahdut camakJnlı ufak bir koridor ve 
tnlit 0'.!-68 numarai3rl3 mürak

l<"ııı maa köşk bir kıt'a ba:,: ın 
>ı ıııırı Ye ebniye ye ı. ürumunun 
< 1. " nııı itib~rile 7 sehmi \'e 
r "''' !Tieı.kur '°~akla Sarıkaya 
1 • ı ı ~ nd · •· b' · c atıl.: ı I numaralı ır 

kıı'a • ı· J 1 · ·ı·b • · ı;aııın eı ı a tı ıısse ı ı a-
zıt, ı - . 

ııuıtveffa R;ı!ıri Paşa kerı-
nı,. i c .1 ..• 

emı e ı ıaıı•ıııııı uhtesınue 
•>lııı .. h' ..,tı tar Beye olan borcun-
dan d 1 o ayı mÜzayedcye Lo-
ıı111ın ._ ur. flunlsrdan ;s, 52, 

• v ·o . l " atı - ıııımaralı ın.ıhal-
uı 1 ' ud eı· ·t" Al- Ef ct · · u ırı :ı ı ~en ı 

v • 
ıbe l laı ım ll.lne \'C balı

\!fı" \". ı. e "ı eıı ıuedyıınuıı hisse-
ı.ı ' 1 -
1 tıgu arsa \ e tarik ile ınah-
' "' 1 ' 'C\ ın ııı salı eyi ratlıiycsi 
1.ıhıı 1 

_
7 

· · eııııı 1 zuıra ofup buııdan 

, ar ııı ıı uralıba ikı katlı 
~ · P ebıti\ lır. ze., .ı: katında 
"'ı · n 

_' t alb dı,eli bir bşlık 
Oda \·e ı ı :- ın utbalı \'C 

1 t J ~ • 
\·c rıkin !es\·iyesiııdeıı 

1 J ·ir.ı 
\-.tzeıııı. 

1 f' .. (il! 

· l fıç · i k~ .. n t~riııci 
) 1, b ·1 
1 ° 1 ıc t ıııc.l<'·nlı ir s fa 

il -k 
\'e lıır anJıkıd sı 

1 "" ın 11 z e 1 od \e ~rafı bir 
' ad 

11 ,1,.1 ı adar taş dmarla 
~ bır ı 

. , · ıı ı \e balıçry. 

~ ı ı 11 
• n unu da lıisredar 

ıın din Bey :ıkincliı. Zaına-
l ııı 1 eli mııhammıne<i iki 

k ., -
be • - l uz lır:ıdır !'ırk 

l ' llıi Llde•ı • -ı fı • " . . zavede 
11.1 r ıı· · J 

\'e uır.um mesalıei sathiyesi mermer musluklu iki hela ikinci ça

!alıminen alfı biıı beş yüz yirmi tı katında iki tarafına eşya vazına 
sekiz arşııı terbi i rıde olup buıı

dan ·ıatıminen dört ı üz yirmi 

zurra üç katlı ahşap konak Ye 

iki yüz elli dört arşın terbıinde 

iki kattı kargir bina \'e iki riız 

l'iroıi iki arşın terlıiirıde k;irnir 
ahır altı k1rı•ir üstü ahşap 

ebniye Ye yüz elli dört arşın 
terhinide kısmen kargir kısmen 
ahşap aralığı muhtevi hararıça

dır w yirmi altı ar~ııı terbiinde 
zemini malta döşeli kargir 
çamaşırlığı ıııuhie\'idir. ~liışte

ıııil<itt zemin htıııda ucnıir 

kayalı zemini ınalfa döşeli hir 
taşlık iıç oda merdiven allıııda 

dolabı iki hala mermer tekneli 
ıııaamusluk zemini çini döşeli 

ufak bir koridor üzerinde bir 

oJ~ w bir bölme kapıdaıı diğer 

zeııüni taş dö~di bir h~lık iki 
oda olup bu hatta pencereleri 
demir prıııaklık korkuluklu 

ıııerınrr merdi,·cnle çıkılır. etrafı 

camek"nlı bir -salıaıılık bir sofa 

iki oda bıilıııe kapıt1an diğer 

bir sofaya n <;ofauan kapı ile 
mermer taşlı merdivenden arka 
bahçeye inilir ıııezkfır soia iıze
rinde üç oda iki l iık urdır. 

mahsus çatı arnsı Ye tahta dô

~l i bir salon ,·ardır. Birinci 
n ikinci katın pençeleri pan

curludur haricendc yağlı boya
lıdır. Kiirg-ir kısmında l Jfu;a

meltiıı Ueııdi ahşap ki'ışkiııı bir 
kısmında Belkıs 11. diğer tarafta 

Rıza B. müs'tccirdir. Taııı.ımı

nııı kıymeti virmi bir bin 
liradır. !\ırk beş ı?iirı ıııiiddetle 

bilıııiızayedc ıııezktır his«' )'ÜZ 

lira bedelle talihi ulıtesirıdc \ e 
geııe ayııı mahalde atik 28 
ııılıkerrer ve 62,28 cedit numa
ralı köşkün hududu İsmail Paşa 

çayırı Aptiılbdir E. bağı \'e 
Bahri Paşa köşkü ve Topaneli 
oğlu caddesile mahdut umum 
mrsalıai sathiycsi talımiııen iki 
yüz üç arşm mahalli iki ktlı 

ahşap köşk ve elli sekiz arşııı 

mıırabhaı üzeri camlı kargir 
mulb~hıda müştemildir 2cmirı 

katında tahta döşeli bir salon 
dört OUa iki koridor \'e dört 

oda bir hala n bir balkonu 
had birinci kat ptnçereleri 
demir parmaklıklı iıst kat pen
çereleri pancurlııdur. 

Derun unda lıi sedar !ardan 

Alac in Bey sakindir. Bahçede 

otuz kadar eşçarı müsıııire 

ve -gayrı ınüesmıııre ve gül 

fidanları ve tuluıııbah kuyu ve 
bir favuk kümesi \•ardır. Ahşap 

tiy;urıı .. u. \lrı~;H.lt•r 

ihracat trupunun hıt .ıktı;?,:ı fena 

tc:'iri !>oildi. Sabık komedi fr:tn~c:t. 

hi»cdarlarından .\!adam l'l(ct 

Düllo. ilk o\ unıınu c\ clki okşnm 
verdi. I'cndbini \ oı.lnız :oincma 

pcrdc~in<lcn t.ı.nl' anlar, üzüntülü 

bir hcveconla pcrılcııin •çılma· 

stnı heklcdiler. (\ınkli Ü~ct 
Düno sinemada ornamakia ha· 
kiki kıyn1crindt•n r.·ok :ışagı dü~

mti ttir. Onu: tirıtndc hiç hc~cn· 
mcıni~tim. l\~ndi:-ini !'ahnedc ~or

düktcn >oııra Ji,orıım ki C'~ct 
Düflo hir tfahn >incın:ı 

malıdır. 

* "'\"icolc et ~a \ t:"ftu .. ı··•cli hi· 

k.ı, e\ i ba .. it bir Cl'phcdcn µ,üren 

:ı perdelik hir komedidir. \ lii

cl1ilil !'elik; Kandcradır. \"cr
şcn. J?:Cnç bir hc~tck,ir. karı:-ını 

e\·de lııtokıp dı:arda cj!;lcnıne~i 

~c' h·or. T .ariliyct. '\ cr~cnın ço· 

cukluk orkada:ı. h i kalpli. şiş

man. ha\ :ttta her ~un rr .. :ldür tt· 

mck ihtimali pek a?.1lmı<. hnnr
hah lıir adamdır. \ lndom Ycr;cn 

koca,ının bir mctre-i oldu~unu 

ö~rcnh or 'c a}cltJ .. UI. onu aile 

oça~ına cdp iç~ ~ııhluklara haş
lı)ot" .. ·ctice de \"er~cn karıq 

ile h:ır1~1, orlar ve onu artık: 

"hem karını, hc:m mctrc-.im ola· 

rak 'C\ ı::ce~·im .. dh or. 

F..:-cr • ..;:on zamanlarda ~azılınış 

ve ;ı.;rİ. "" Snoh .,. hayat aleyhine 

temdidi müzayedelrrine karar 
verilmi~tir . Daha ziyade tafsiliit 
1927-3439 numaralı dosı·ada 
muharrerdir. isteyenler müra

caat edebtlirler. Mezkur hisse-

tere talip olanlar hisselere lıl 1 , , ' .c ün 'ıra bedele 
· ' ırJ . ald - e ve c ıe .ııııı 

Tayaııları yağlı boyalı pence
releri demir paımaklıklıdır . 
İkinci kat ınerdİ\·enleri came
k3.nlı büyük bir salon ve tava
nı kuş kabartmalı üç oda bir 

koridor iki h:ıla ve bir oda ve 
bôlıııeden sofaya geçilir, alada 

iki oda bağçede iki ahır ve 
bir 5awanlık \'e harap ınııtbah 

Vt! bir sahrınç ve bir firenk 
tııfunbalıkuyu birtıavuz ve al-

köşkler yağli boyalıdır. Zaıııa- ıııusiıJ kıymeti ınuhamnıenelcrinin 
I 1 . 'ik ar ı 1 • ı •wıaralı 

ııııt1udu f. 1 L•z olunan 
c ve N sıb 1 

ı "•r . a e aıı nl . ve 
ııun hane . b 

vı 1 rık ·ı ıc ah~eleri 
eııı <ek _ı e mahdut üç ;üz 

«rşın ter• .. 
' uvar d uıınde etrafı 

erununt1a b. 
ır kuyu ,bir 

tuııizade cilıelindeki biııda zemin 
katında. malta bir aralık p ir o-

mııın kıvnıeti ınulıaınmenesi 

beş bin liradır. Kırk beş gün 
müddelle bilmüzayede mezklır 

hisse altmış lira bedelle talibi 
ııhdesiııde ise de bedeli müzaye
desi, lıaddılayıkmda görülmedi
{:indeıı bir malı müddetle 

yüzde onu nisrıetinde pey akçe
lerini tesliminzn etmeleri ve 
25-2-1928 tarihinde saat on beşe 
kadar son müza\'edeleri icra 
kılıııacağından müşterilerin ta
rihi mezkurda bizz.l.t veva bil

vekale bulunmaları ilin olunur. 

.. Nicolc e t •• •erı u ,. 

hücııml:trfo doludur. 

Üırc~Duflonun hizzoı ibda cıci~l bu 
c:-t·rin ~\tyrnetini ~upht'.'I/. tı:m il 

~ iik!'ocltiYnl". Ü~cl 1 )dfhl .. tir:u.lc .. 

ları ile. hir an içind1.: il<". en 

Ol'\ ınidh c. :l!-=İ?.dcn ku\ 'ı.:tc ~cçcn 

he canl:u·ı ile .. e, ircilcri adcb 

bir .. monıa~nc ru:' .. c .. un: u:-tun· 

<le ı.ı;czdirdi. 

~het ıı.ilıi ka~arl•nmı~ hir ka-
dını~ 'en l)tr C\ ccnin n:ı. ıl 

;ıkl:ıtahil<cc~ini 

aldı~• i>tihfark:\r 

ırı, .. rcrirkcn 

t;t\ ır. kendini 

en ku\·etli zannctti~i 7~ımanlar 

aczint :ın\ayıp da ruc:tt c:di':'lcri 

, c hilha~~:t "on ~ahncc.h.·ki ft\ ~ 

kal;\dc hi>'i ~iızcllik hir çok 
kim:;ctcrin ~t)zlcrini ~ :ışarttı. 

(:~et Duflo · bir ani-tir. 

Jorj l .afoıı rolı.nd• çok mu-af· 

fak <•ldu. l l arckeıleri fozl• nnl:ı· 

tıı. .. 1 olınakl:ı bcr:ıhcr p;a\ rı tahit 

{:llt.tikmedi. '''cand son pct<ltde 

ilkte kinden daha h iidi. 1 lcr iki•i 

nknd>r r;ıh•t m nırnrlardıki. hu 

arci:'tlcr :-l·~ ırc.:ilcr :ıra .. ından laalcr

tayin alın mı~ ıcndn .. t hir Zt.:\ ç 

ile orknda;ı tnlakkı cdilcbılirdi. 

* na kun ette •ftl tlcri \ c kala-

balık bir '"' lrci J.iitlc:'ini cı:l-

bctınc:-ioi hill·n fran~ız ıh J't;"'(hll 

müc.luri,cti ,;ılnıı hu~ü~ hir ha.

rado i<I ar cdhor: dekorlar. 

Bu ne !{ÜZ tırmalıvıcı~ rcna~ 

çirkin dekoriardır Ynralıhi ! \lu· 

düri,·eıc bir dofa Darülhcdaıil 

7.i1arcı eıme,ini. ve dckorlorını 

görmc~ini taY'İYe ederim. 

Fa. 

Birinçi nevi ekmek 
Şchrcınanctindcn: l\,\nunu

s:ıninin"virıni ihind glıniiııdcn 
itibaren birinci ekmeye on 
altı kuruş otuz para azamı 
fiac vazedildiği ve francala 
fiatında tcbcdı.lüc olmadığı 

ilan olunur. 

8iit ~ir~eti 
Alacaklılar dün iflas oda -

sına müracaat ettiler 
:\lufli- >Ut ~irkcıınin al.ıç;lkh -

l.1r ı nın dtln fflA nd;ı:-ııra ınura .. 

l.·aat trınclcri il:ln (lhıumu.::.tıı • 

J)ün ii~Jcdcn ~orıf;l hirÇ()k 

ki;;;i i{l:\ .. ,~1.1u .. 1na mi..ir:ır:tatl:t ala· 

c;ıkJ;ırını ka\llctlirmışlcrdir. Borç-

!arın t:ıhkikinc dcıom olunacaktır. 

l~u nılını--~llltlc ikinci ticarcc 

m3hkl'ınc'i koridoru di•n pek 
kalah;ılıktı. 

• 

Aııkara 

Şulıal 1)2<) 

İlan 

lıapis.ınci uınııınisi

ipfüfa,ıııda11 Mayıs 

029 gayesine kadar diirl aylık 

ekmek ilılipcı olaıı beheri iıç 

yüz dirhem itibarile yctıııış ~ekiz 
hin adrt ikinci nevi ekmek yir
mi ~üıı ıııüddelle \'e karalı 

zarf tısulile ıııiınakasap kon
muştur. 6 Şubat 02cı Carşamlıa 
saat JQ da Ankara \·iliiytli talı

rirat ııılıdüriyeti odasında mü
teşekkil nıübayaa kouıi>yonunca 

ihale edilece~indcıı şcrailıııi gör

mek iı.liyeııkr hapisaııe müdü
ri ·eline \'e talip oianianıı da 
yenri m zklınla ,-i;zde yedi 
buçuk lıc,s~bile ()()) liralık temi
natı nıu\·akkali' ıttcktııhilc bir
likte komisyona müracaatları 

ilan oluııwr. 

•••••••••••••••••• 
i ASTA-LÜKS i 

•••• • • •••• ! ! iRMiK MAKARNASI ! ! 

İmlamızı 
Dih.eltellm 

Dünkü nu-hadan mahal 
Eski yazı kaidelerinin te•iri al 

unda birçok imli ıalnı,m ya· 
pıld ı jtınıgoren gazetemiz bir ••
n.ın açmış, asıl tcrcddüc edil u 

kelimelerin doğru inıl~larını hıı· 
rada gü~terme~ c ha~la.mı,tı. 

Buna da\ nm edi,·oruı; mchl• 
iumız mi;\ ıaı;uidir. 

..r"" humuz(mzıı). J .. h:1-
19il{mli), (;:_.ı:) J-"" h;ımcl, J.t
d<ı hamletmek. ..SJ'" hum -
Yl, "-:"' hamiyct(ti), Jr
hambclı, • J .... hançere, uf.' -~ 
hançer~ .;- handl, .ı,~ 

J la\ Ya .. .; .. ı , .. ha\ ari, . .. ~'4'tJ~ 
ha\.ıleııamc, &_ı ,.. lıa,.ıyıç, . 
u ı ,.. huri, . ; ,... ha\ 1.c, v-,,. 
hanız, '-" , . Jıayza, · -~ lıay;ı, 
.;ı.. lıay.ıti, .:..~ı,~ hayati cet· 
(til, .ı. -~ hay:ıt tı\ >J -':~ h.ır

dut, ~ Jıaniz, ..;. • ha)ız . 
<yzı) . .... • ha~ ıf() fı', ;IS".ı.~ 

hitct..,\r, .. ;ı ,,~ ha~' ani, .:..;ı , ,. 
hay,·;ıni yet( til, 

l 
ı!.ı. haç, ..sıl J':·lo. h,ı,, ~ri, 

..,:·, rl.1- h:ılıanıha~ı(nı\ >I. 
hadım. r./~ hariç. ..r . \O. ha
rid.. •:--,\o. ha riciye. . >..,ıı .JJ •• 
harikulade, u c:..) ... ı. ha>.,a, 
~\o. hasiycc(ti ), .,.ı..:. ,Lı. 
hıar;in:ı>, .)ı. haki, 

Bıtıucı.li) 

Meşhur şair 

f ~ref in eserleri 
Eski harflerle 
K itap halinde çıktı . . ........ ...... ,,.. . 

: : Teui ) eri: ( \ ııkıc yurdu) 

i \S~r A-1 _, [ KS i ı o.- Fıat.!.. ı~., kurd::_.:t. 

! \tık.ı; ıı.• • .\ıııc ribııın rn : (U~Df nıo .. "o .. rlünnn"en · 
• birinô irını»imkıı -.ıpıl- : U gU U • ! nmtır. B~~im ;\ Hup.ı : l\uruosıııanire car .i '.;arı. 
! ınak.ırııalanna ınurc.:cah n: i minele kain çini fabrika ının 
:. O~\ ( ( :. tamiratı ( 7-1-929) tarihınlen 

itibaren (2-~-929) tarihine ımıs -i ( (;l Z()l R ! dif Cumartesi glınü ifıJlesi icr 
• • kılınmak üzre kapalı z"rf u u-
: Bir defa tccrı.hc her \.ıkit : lile ıııümkasava 'azec.. ·,tır. 
! kullanmak iı;in !i.afidir. ! Talip olanların e\T kı fer.:-. 
: Htr yerde arayımz : yeri ôj!renmek için l»r · llıı 
: ••••••• •••• • • • •••• : saat on dörtten sonra İl şaat • • lk. dl . • . • • .... tısa ve sın:ıt rte~ı,.at ~•• 

• ·ı 'l'A ~f • ve ış etme . . . 
•••••••••••••••• 1 

ı 
1 

idaresıııe \'e ılıale günü de saa 
on beşle idare eııc~ıneııiııe 
müracaatları . 
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Borsalar 16 Kanunusani 1929 
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lhıl unn muYahıtlı' 
Ikrôjnıi)l'Iİ dcıniı°)·uJu 

ner!lradet tramray til'keti 
Hıhlıın Dok ve Antirep•l 
l!:ıla "ıbtıl anonım ıı11 !lirkeU 

Hisse senetleri 
iş Laukası 
0gman 1 ı ,baııkı~l 

ı .\ıırdı 

990 1 75 
203 1(10 oo 

53 00 00 
48 5000 
:9 00 

31 !iO 

o 

1 

~4 
:9 

81 
1!9 
213 

iCX: 
22 

7<; 
&..ı 

0•) 

50 
71 ;5 

113 00 00 
32 75 

785 00 

991 75 
048 87,~0 

12 51,00 
9 S4,0C> 
2 08.25 

67 62 50 
3 ,st50 
1 ,, 75 
2 '1375 

16 47 50 
3 47,50 

9850 
35.SO 

2 
4 

37 
24 
27 

89 
228 
9 

1 4 
1 • 19 
• ~:ı 

74 
8250 

r2 50 

25 00 
0000 

05 

25 

1 Kapandı 

992 100 

203 ' oo 
52 181 25 
48 50,CO 

~9 ' 00 
24 37,50 
29 00 
81 00 

159 75 
213 50 
ııo 00 

0000 
22 50 
10 75 
ıı3 00 
32 75 

785 00 

9~3 

0,48 
12 
9 
l 

81 
3 
1 
2 

18 
3 
2 
4 

11 
.24 
27 

89 
227 

• 

00 
8125 
4900 
3300 
0625 
5000 
4975 
2175 
5350 
450<1 
467S 
9800 
3500 

87 
62,50 
70.00 

175 00 
0000 

00 

36 00 ,65 

.

l ' 13 55 13 
00 100 

~~- ~~=;;.:.=~ 

Ticaret ve zalı ire lıorsası 
1 fi ,uar Tıcaret lıoı· .,_ ı li.:tlıbumunıi igl tar .. Jıntlan ,·rrıhnisUr. 

1

- Okkau -ı -UN-
J\zanıi Aı;ıgari 
K. !', K. p, f:ı1<alt J<!losıı 

'Buğuay % Çavdarlı Hi•ıra ckislra oo 1500 
Eklatra 1420 

jYunn11<ak oo .. oo 
lKız.'ca o~ oo 
~.:.uıteı• 00-00 

0000 
00.00 
0000 

00,0ı> 

00,00 
00,00 

ı ·,,.rt 6-07 17 215 17,25 
[louıU• 00-00 00 00 ()0,00 

[

'eri ına!ılut ()..~ 00,00 oo.ao 
-ZAI IJRELER-

ı:., daı· 15,IO 1500 
lq•a l32~ 1320 
\l•r 1210 ı:ıııo 

1Yoılaf 00 00 OU,00 
r'a•ulye 42.00 31,00 

1 

... n .. m 
-llUBUBAT-

3420 
ı7,30 

34 15 
17 30 

BıriUl'i yıımıuı<?k 00 
Birinci seı·t • 
!k ne! 

135() 
132'5 
11""'0 

TİFIİK 
.lukara G00,00 000,001 

.,:\k1E"Jııı· 000,0~ 000,00 : 
' Yopa;ı r JZ yunu 000,00 000,00 
1 

-AV DERİSİ- • 
çifti 9800,00 91 00 00 

6050,00 59r., 5,00 
z..-.ı-ıJeYa 

~ansar 

Tiıki 

Kunllu~ 

Fındık içi 
t:evlzi(f i 

• 0000,00 0000,00 
• 0000,00 000010Gı 

-Fl!\1011(-
ooo 00 • 000,00 

9t>OO 90,00 

i;tanbul ~afıaa fen ıııektebi miiba)aaKo mis -

)'Olllllldaıı: 
9'.!9 \Iaı ıs gaı·e,inr kadar li:zumı: ol:ın ckme1< ,.e yaş sebze ita· 

~ıra ye\ mi ihalede cahP zuhur etmt:mt:~inc mebni k.inununsaninin 

24 düncli pı.:rşcnbe gtinil ~aat on diirue ihale olunmak üzre müna

kasa ttındit edilmiştir. Talip olanların yevmi mezkı\rde teminatı 

mu\ 1·kacamakl uzlar ile mektepte un kit ~:omusyona uıüraca:ıtla.ıı· 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

J laydarpa-a nıL7.kc~ <mlıarııda mı; ıwt ci'ı-kri mıılıcaı:ı 

270 kalcın ı~) anın ~cri:ıaliıı 28 inci pazarlc>i giiıüi sıwı f 3 

tc ı it.hı:. t'n fn:ht edıkı·c~i ı ;İn olu:ıur. 

(Yakı)ııı ~2 luiııunu~ani 1929 Tefr;kası~ 64 
- -

~iillıiiff ibJa2Znı& lkn~ 
~! .h .. rnri: 

Jloris Lüblti 11 

;ııvarl··::•J gidiyor. Fğer hiri-

5WC işlerinde•ı cüzi hal setse 

her şey reyı'ana çıhcJ', 

Hundan korktugn i ııı tıür

lcce kabıığıınJ büzülüycr. 

Buna muka!ıil « RJııl de 

su ıor. Ve l:e abercc ı:-irişmı; 

oldııkla, lıaılisrden as'a i>ahs 

· etıriı·ordu. Ha11'ul:i ır.cscleıi 

zi!ıniıııkn çıkarmamış!." Vcım• 

kiıçük sam: ~ı ekle etınış miydi? 

l\liftalıı oğrenebilııiş miydi? 

rtini mahut hazineye soka
rak kıymettar taşları avuç avuç 
a\uç'amış mıydı? 

\Iulı·ıciıu!ı 

,1/e!ı111et Gayıtl' 
Btt m kta i'a kında :ır,1!.ırıııda 

tr. ı lıir sukrıt hüküıiı süriiyordıı. 

Za :en « Ruan > ı g eçtikte•ı 

sonra eski s: imiyetlcrirıdcn 
ese r kalıııadr. 

« Leonar •.< Raııl » ueıı ıı1 •• 

durmakla beraber tekrar giizük

tii. o:zli . müzakereler gene 

başladı. Araba ve yorgunluk 

bılmiyeıı kiıçiık beygirler her 

gün « Jozcfin Balsaıııo » yu 
faşıyorclu. 

'ereye? ı 'e gibi le;ebbü !er 

için? 
c R~ ul ıı yedi nıanastırd~ı.ı 

rı;-) 

~ 
·=22Kanunsani 1929-

® ® • ®)®l®i®l®l®f®f®l®l®l®!~l@~@l®l®I<!!.~ 

: DEVLET MATBAASI 1
: 

@ ;\ILDLRL((,L~DE.·: il 
! YENi NEŞRİYAT l\.ıru, ı':' 
@J <,'ı ~cıi';un 1 tı.leııi tcrbı. •i • \li l!J,dar lk\' J()O @ 
• .\,r pa edebİ\atı ıııc'ıt~ ar tarihi • \tı>uf .:;ıt·rif lkv ı.ıo @ 

.\nkara (ikinci kı-ı~n. ~italıckrJ - .\lülıorek Galip Bey 100 ~ 
LI ııkrı rclılıcrı • J-maıl Hakkı Bey !-O I@: 
l'izik ( l.ı c edelıı\at 'lrtfları ıı;iıı ) - Kemal Zaim Bey l ~~ ~ 

@ Tecrübi peda:.ııji - Kaıım ·ami il y ~., ~ 
@ \linıari tarihi • Cd~l E•at Bey HIO @' 
@ Suurun bihl\;ı;ııa mutaları - , imtt Bey bO 

@ 

@ 
@ 

@ 

@ 

CİHAN 
H. C. 

TARİHİNİN 
Vels 
UMUMİ 

Diırılün.:u cildi ı;ıku 
Fiatı f ~O kuruı 
.\di ci)ılbi 2().5 • 
\leşin • 2:.!5 ~ 

HATLAR! 

@ Cihan tarihinin beşinci \e <onuncu cildi yakında ıeıredilc
@ cektir. Taşradan 'ukubulacak siparişler için •·. ,JO ııı,bcıiııde 

İstanbul Sıhhat ve ictimai , 
muavenet müdürlüğünden: 

I lliktlmcc Tababeıi ma;1>1 a,füinc ihhctcıı '..!5 lira nıulıa-
' 

scbci husu,iycJcıı ,-c 45 lira bclcdiycılcn ki ccm.ııı 70 lira 

licrcti ayrıca ita olunmak üzere .\yancık lüikı'ııııct talnıbc

tinc calip olanların cuakı mibpcıclcrilc .\ııkarnıla :ıhhat \C 

içıimai ınuaycnct Yekalcıi cclik>iııc YCya hı.:ınbul Çag;alog

hında müdliriycıc bcidalarik hiwnıu ınüracaaıları ilan olunur. 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni plan Yeni fer/ip 

1 d Kc<iık 11 
' 

Şübaıtadır 

lı\R \\lİH:I.ER 

-· 
·-....-: 
~ \IÜK,\F\T· 
;..... 
LÜTFE.' Dİl\l\.\T ~:Di. ·jz 

Bu ;ene ki rnyyarc piyankosu şimıF, c kadarkilerin en zen· 
gınıdir. c;ünkü: 

ı. - 10,000 lira Ye daha yukarı büı uk ikrami;,eler geçen 
sene yalnız ( 3) tane idi. Bu sene ( 5 .) tir. İ>ahet ihtimali 
0
/ 0 67 artmı~ur. 

'2 - L .\ll"\l İl\R,\.\IİYr: .\DEDİ: Geçen mıeki kc~idc· 
]erde yalnız ( 2,000) idi. Bu >ene tanı: ( ;}.900 J dür. L:mum 
isabet ihtimali de cam: 0 10 95 (yani iki mi>li ) artmışur. 

J - Piyanko }üzüııdcıı zen~in lllanların adedi bu sene-, 
geçen senekinin tam iki mblinc çıkacaktır. 

JIElt\Ş ~L\.\HİF )J('l)ÜRLf'n(;. 'DEX: 
1 - Orıyedi bin yirmi bir lira bedeli keşifli Elbistan kasaba

sında inşa olunacak ilk mektep binası kırk beş gün müddetle ve 

kapalı zarf ıısulile münakasaya çıkarılmıştır: 
2 - münakasaya meslek, Haysiyet ve itibarına itimat olunan-

lar ve aym zamanda san'atıııda ıııelıarcti ve 
lastik ve iştiraki mes'ııliyetlerile çalışacaklar. 

liyakati fenniyesi 

Kabul olunurlar. 

3 - Elıliı-ct vesikası Nafia Vekaletince taıııııınış miıtelıassı.

lar tarafından yahut vaktile çalıştıkları devairi mulıtelifenin hey

eti fenniyesi kararilc daire nıiıdüriyeti tarafıııdaıı ınusaıldak ve 

icra ve takıp ve ya nezaret ettikleri işlerde daireye ve eşhası 

saliseye ksrşı sureti hareketleri zikr edilmiş bulunmak ş.ır\lir. 

4 - ~lüııakasaya dahil olanlar keşi~ bedelinin yüzue yedi bu

çuğu nispetinde teminat akçesı verecek ve ya bu ııispctte milli 

1'aııkalardan ktfolet mektubunu vilayete tcYdi edecektir. 

Bcrveçlıibala şeraiti l laiz olanların c1-rakı keşfiycyi ve şeraiti 
inşaiycyi görmek ve tafsil[ıt almak üzere 1.leraş daiıııi Leııciimcn 

Başkitabet;nc miiracaatlari. 

üçiin!in; •Sen Jorj -do lloşeivil », 

« Jiiıııyej • ve • Sen VmıJril » 
manast•rlarınııı cıvarında \e 

ııclıriıı üzerinde oıduğuıııı not 

tuıtıı. Şu lıaldc,aıııadem kı •Jo

zefitı Balsanıo bu taraflarda 

dolaşı}orılu, daha meselenin 
ha !edilmemiş olıluğıı, ve kadı

ınıı bir ı·~tice elde edeıııcıligı 

ınu'•r.I kr.klı, 

Bu dü~uııcc kcı'' ·ini lıeıren 

f,ıa: ıcl, sevke! i. [\i<iklttiııı 

« r tir b şatrs 1 cıvar•nd.kı Jo

kal'taıfa hırıkıııışfı; git.i ve 

• Brijıt • in ·arne>iniıı ikamet 

eyleuiğ i « Lilboıı » civarına 

kadar seferler yaptı. 

Oradan iığrendiği.ne ı;öre, 

on ikı gün mukaddem, yaııı 

« Jozcfiıı Bals.ımo • nın o tarafa 
seyahati sırasında « Rusölen » 

valiılc evıııi kapıyarak I'anitc 

kızıııııı y.ııııııa g itnıışti. 

K mşııllrın haber verdiğine 

gorc bır gfııı evci lıir madam 

gelip < ıııı ziyaret c!ııı~ti. 

• R. ııl sa.ıt akşamın onuna 

doijrıı sala avdet etti. Sal, •Re

an» ılan soıırn ıwlırirı ilk biık

\üııı vucudc gcıirdı··i mev'.<,de 

dııruı«ırı:u. 

•lhu • avı.Jet cıltrken •Le

onar• :ı iki kiiçik beygiri 

taraf ndaıı z3'ııııdlc ~ck;len ar.~

b;;sma tesadüf et i. 

Nehrin kcnarıml.1 « Lc:oııa; " 
arahadrn atlıylır.ık ha'>ıyı ~ç!ı. 

Ve , )01ir» in har· ın vucııdıınu 

arabad.111 çıı:ı 'P ontuzuna 
yiıklenJi. « Raııl » k ştıı. İkj;i 

beraber genç kadım ';aıııaı .. ,ı. a 

yatırdılar. « Leoııau sert bir 

Türk mekteplerile faydalı eaerlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

iLAN TAR1FE 'L 
Satın. Kuru} 

, 6--8 inci ııayf.ıd.ı1. ı t,.'l•l 
Büyuk ı e ya bir ıoı. defa için verilen ll~n!arla ' 

hu usl mahiycttek.' ilıinlann ücreti ı ! : : 
idare Jle larJrla~tırılır 2 • • 

' ı • • 
•• 

.,!ı)O 

Gazetemize luı$UIİ ilin kabul eden yer ı 
H. S. H. il&na.t ac.en.te•I • 

t-8 ind ı;ay[JJJ 

resıni ilJ.nlar '·~ ! 

• 
lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Semti ma!ıallc;i 

\ ı nalıçqınc SıiruriwdınıcJ 
• • 
" • • 
• .. • 

3.5 ~panmaıı 

• 
• 
• • 

daire~i icarıcabıkl İ\."Jfı nıı.J 
f -1'1101. rt~ .. i 

-40 ~d,ri 45 ~!\ıri 3 
4 31 • • 
5 J5 •.• • 
6 JQ • 

• • • " • tJ(H.iurum 7 .. 
h( ". tahtında dük:ln '.!. -;-~ > • 

ile ojl'lu :\kınıtiyct Bah~e ye :\ldıtap • 1 ı,5 • 
Balada e"ah muharrer eınh\k şeraiti ınckarıcrc,ı vechilc kara rabtedilnıe•ı ıcm l · i'• ll'l 

t:ırıhine ınli .... :ıdif cuınarte~i gunu saat unbı:ştc ihaleleri icra cctihnck uz<.:rc muza\cdt.; c. va ı.:. 'llcnışt r 

Taliplerin cn11ali metruke icar komi,)·onu~a müracaaılrı. 
~-..... -~ 

Semti mahaJlc,j sokağı • ·o. llC\İ bedel m"hamnıeıı! 
9 lira 

lleyo~!,ı PanRak ·ızami) e 11 elmas iabrika,ı ııımıle 17~00 
IJ maruf kr~ir bina :.!.5100 mci>ıilı beddı ıııo;,ı 

Balada e\>afı muharrer binanın bedeli sekiZ>enc<kmuka,.<cten tedive edilmek 1anile , ı ')~!) 
tarihine müsadif pcr~cınbc günü saat on beşte ıniizuycdt:si icra \"C bil'isciıan hazineden i•ll t.: tk 
emre üre muamele ifa edilmek üzre tekrar pazarlık surecile miiıayedeı·e ıaz oluıımuit~r ·ı'ilıp 
!erin bedeli muhammeni üz<rinden yüzde 7,50 he>alıile 1290 lira depozito akçaları ve '" mııt•.''"r 
banka mcktuplariyle c.:mvali mı..:trukc :;:ıu* koıni~iyonuııa muracaac cylı.:mı.:lcri. • 

Silılıat 'c ic·tinıai nımncnct 'cl:\lelindcn: 
• 

lsıanbulun .\nadolu ,evahilinde son zam.;ılarda bazı münferit 

>ıtına 'ak·aıarı 7.uhur ettiği görülmüş olduğu cihetle rnmanın in ti· 

şarına \C ycrk~mc;inc mani olmak üzere shrhiııcnckleri pek meb

zul olan bu harnlinin 'ıtma mücadele kanununun hirind maılde5i 

mucilıince mınalı ınıntika ihlnma ıaruret ha,ıl olmuştur. :\Jlicodde 

mınuka,ı 1 laydarpa~a<lan Pendiğc kadar olan hat b yıınılaki Köy· 

lcri ;,c Büyük .\daıı \e Ileybdiyi ihtha edecektir . .\lücadclenin 

tarıı icra>ı rnm•l mücadele kanunu ve mcık~r kanunun tatbikine 

d:ıir talimatnaınc ile kati ,.c ~arih bir surette tc!'pİt cdilıni~rir. 1 Talkı 

~ttmanın inti~arından YC ~cnclcr<lenberi Jsr.ınh~ılun bu güzt:l \"e ma

mur ~a}"fiyc ınahalh.:rini bizar eden ~i\ ri~inek bcliycsinden kurtar~ 

nıa' ı btihk"k eden ;ıtm" mücadelesini herkc;iıı hürnü tclekki ede

ccl\i 'c Yazifcye ba.;laj'acak olan . ıtma miicadclc hey' etine her tUrlü 

'uhukti ibra;ı ile bu pek müşkül vaııflerinin kısa bir zamanda 

mu' u laki\etle ncticclcnıncsinc her surette mua\"tnct edeceği ümit 

olunur. Sıtına mlicadclc \Icmurları h~r nevi ıncsakin ,.c mi.iştcıni

ı,ıuntb, Fabrika, \la~azıı, Depo, .\hır, c\j';ıl gibi mahallerde kışın 

~İ\r ~inı.:kleri taharri ye itlaf c<lcccklcr. '\'al. mcY~irnindc de Si\Ti

>iııek üreme malıalkriniıı taharri ve Shri>inekleri hcnüı sürfe ha· 

• 

ilan 
Dahiliye 'ek;\letin~ c iı ·cr.iri!

mckce' olan idare me.ttıu.bıtıın 
929 ~cnc::-i ~ub:ıt m..:ı ttı..,an, 

ma' ıs nu~hafarının t:ı1lı 'nun tk;ı ... 

saya ,·a.zolunmu~rur 'l Jııı•f~rin 

bu baptaki şeraiti ihıleyı t'll ıoıak 

ü1.re \~ak:Uc:t levazıın rn·:•ourıu. 

ğuna ınürı.tı:•aları. 

KANSIZLIK 
"' '"" - .... ~ A.- ..... Norasteıı.ı, ı afiyet ve ı t11[-><0Se' 

benlzslzllk İcın yegaM d~va ka~ 
ihya eden (l;moglo!ılnU :}"i'İ~"l 
şurubudur. En muntatiıp etl~j " . . .... 

tarafından tertip edfl·.,,Jit~ 

lintk iken ilna edeceklerdir. Bu mıntıka alıifüi mücadele memur- !-----------..:.;.. 
l\Icvlt'ı.t !arını kanını dairesint!c Hrcceklcri talimatı kabul Ye icraıa her 

zaman ıne;kcnlcrc dahil Ye haricindeki rnlıarriyat hu;u>untla mııa· 

\ellet ı:;o;ternıcj\e mecburdurlar. Memul hilafıııt!a mticaddc memur
ı.ırına miı;kilat ika edenler \·c mıicadde hey'etinin taYsiyc etıii';i 

tet!abiri ifa ctıniycnlcr bulunduj!;u taktirde bunlar derakap sıtma 
mücadele kanununa gi>rc cezalandırılmak üzere .\lahkcmeye tevdi 
edileceklerdir. 

Gazetemize bir aylık abone olmak istiyen 

z~vat aıağıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzerindede §U adresi yazıp • 

bize gödermelidirı 

fslanbu/Ja Ankara caddesinde (V AK/7) gazetesine 

(V AK/1) gazeiesinin bir aylık abone bedeli olan (125) 

kuru~u posla hat'alesile gönderdim. Bu paranın postadan 

aldırılarak derhal atideki adrese muntazaman gazele ı;öndernıenlzi 

riı.:a ederinı. 

Adres: 

tavırla dedi ki: • Kendisine 

ilıtimaıııla bakınız. Baygındır, 

geçer. Fakat tehlike mevcuttur. 

lkradan kimse kııııılılaınasııı.• 

Bu svzlcri söyledikten sonra 

arabaya atlııarak uzaUaşlı. 

ı Jozefin Ralsanıo ~ biıtüıı 

gece sayıkladr. !'aka! v Raul • 

kadının i:zınılaıı çıkan rabıtMı~ 

<özlerıkıı bir mana çıkaramadı. 

İıtesi ı;iıııii « Jozin » in rahat

<11.lığı geçm ş!i. Akşam üstü 

« Ranl " civar göye ide ·ek 

bir ı:-Jzeta aldı. l\la!ıalli ha •adis • 
meyanında şu satırları okudu: 

Dun, iôğledeıı s@ra, l(oılö

bik jaııdarıııasıııa müracaat 

eden bir oduncu, 1.lolevriye 

ormaııı civarındaki taş ocakla
rıııın birinden çıkan kadın a

vazları duyduğunu haber ver-

ıııiıtir. l\lalılli vakara hemın 

gönderilen bir çavuş ve bir 

jındanııa uzaUan bir kadının 

iki erkek tarafından siırüklen

diğiııi ve yaıııııda diğ<r bir 

kadının uurıluğu bir aralıaya 

zorla sokuldu~uıııı götmüşkr

dir. 
JaııJa·ıııalar iiıılerirıd~ki Jıir 

tepeyi ı!C·ııiıoceye kadar aralıa

yı her ııekadar takip elıııi~ler

se c!e arabayı çe,cn lıaı'Varıl.ır 

çek çC\ik olılııruııılaıı, ve sii

riıcü ıııeınlcketiıı arıazlanna 

teııı:nııie \'akıf buluııduijundaıı 

• Kodôbek< le «~lotövil» ar~

sıııda araba gözden nıilıan ol

ınuıtu.-. Zaten gece olııııış \·e 

ortalığı zulmet karılaınışiı 

]audarınalar arabanın izi:>i 

keşlcdeıııeılcıı avdete ıııcbur 

' • 
22 kılnııııw•ani -aft ~linii 

öğle namazından >Orır ı ~unt 

Osmaniye camii ı•'lllind.ı 

mc·rlıunıc refikam N11ire l l:ı· 
nımın ruhuna mc' !11,ftı :,crif 

kıraat cdilec:cğinıLn ıkr3lıa 

ve arkada~larını:t d ıvcıiyı1 

makamına kaim •ıtmdk ;izcrd 

muhterem gazcteniı!' ııc 1 riııl 
rica ederim. 

Ba!ı~ckapttl.ı 1 ·kcrci 

Ct:Mif, 

Erkek; .Hünasip """ ICı; 
Dürmuş L.:r;la 

Günün nasihab. 
Elden gelen ıiıtiln olrt1 ır •hl ı 

\ aktlnJ,: huh11111111. 

:\Icsul ınııdur: Ahrnct )Hkçu 

kalmışlardır., 

«Raııl• ııırrılılandıı 

•Ve btılıııaları d:t ııniıı· lı' 
olıı'ıyacaktır. 

Benden lıaşf.a kiııı,c lıaJı 

kkrar teccs·iııı etıi•eıııcz, çıı" 
kü gerek ıııcbadiv~ ~ere~ 1 

gayeye ya.'nız ben v:ıkıitııı -
- • 1 
Sonra ıliişiıııerek ıııescı " ' 

şek IJe tısanur ettı: 
F Cnt, ıı ıı ;ıkk tır l.ı 

1 

sôJcn, valıılc orada bıı t.ı, o< 
i " ğıııd.ı J-ap eılılıııiş tı lııııııı''r< 

• )c'zcfirı Ra saıııo ve t eoı 

onu lıır tuza :ı dlişıııcı -k 1 , 

sctmişler hakikati oml.ııı ,~r· 
meye çalışıyoJu. rııiıı ı,tıı t 
biraz şiddetle idare "'ııl 
Jaııdarıııalar lı.ıbcr al.ır ,• 

diler. l:lcr ıl:ılcr kaç.ıı;: ı f; 
dubr. 
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