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llllfl[ 
Çinde bir eyaleti ha

rabezare- çevirdi 

200 kişi öldü 
l(alıire 23, (A.A) - 1 feluaıı 

rasatanesi dün saat 16 yı 48 
dakika geçe merkezi aJettnJı., 

min 2500 kilonıetro mesafede 
mühim bir hareketi arz kayd
etmiştir. 

Bcrlin, 23 (A.A) - Pekinden 
bildiriliyor: Şfınsi eyaletinde 
vukubulan şiddetli bir zelzele 
Suyen havalisini harabezarn 
çevirmiştir. Burada 200 kişi 

telef olmuştur. 

Bir hadise .. 
Fransızlar iki İtalyan gemisini 

zaptettiler 

Paris, 21 (A. A.)- Eko dö 
Pari gazetesinin Marsily:ıd:rn 

aldığı bir habere göre Fı ansız 

Çanakkalede iki vapur çarpıştı. Bir İtalyan 
Karadenizde karaya olurdu 

Dün Jı.ı,·a dLizeJmiş, kıs-
men p.;iine~li gcçmi~tir. ilu 
gıin rii1.~<ir miitchavvil poy
r:ız esecek, ha\ a bulutlu ola
caktır, Cönimirde kar yoktur. 

T:n il 7.ade Yapum fzmirc 
gidl'rkcn, Çanakkulcdc, Fran
sı/. hanclr:ı!ı Ron vapuru ile 
çarpı~mış \ c ba~ından yara
Janmı-:-tır. Yapur hatnrnm:ık 
için kilidilbahirdc h:ı~ran k:ı
rn ctmi~tir. Aynı kumpan
y:ının "' Sdtlmct ... 'apuru 
Ç:ınakhalcyc h:ırcke:t ctmi~-
tir. T:n il zade vapurumın 

C';'\ :ı"ını ve yolcu~unu alarak 
-.:,. fı.:rc dc\·aın edecektir. 

bir yerde karaya oturmu~tur. 
Limanımızdan tahli iyclcr ha
reket ermj~cir. Vapurun Ana
dolu sahilinde olduğu tahmin 
ediliyor. 

------
Şükrü Kaya B. 
lhrahiın 'lali JJe,· 
şerefine z~y(~fet oer(lı 

sul:lrında ·balık tutm:ıkl'ı ol:tn •~~~~~~~~;;,,;;;;~~~~---~~~"""""""~~~~ 

lr:ıly:ı bandıralı Proçyoli 
\ < puru l\ar:ıdcni/.dc meçhul 

Ankara, 23 (A.A) - Dahiye 
vekili Şükrü Kaya Bey buri'ın 
birinci umumi müfettiş İbrahim 
Tali Bey şerefine bir öğle zira
feti vermiştir. Zh afette B. ı\l. 
meclisi reisi l<f zım, b:ışvekıl 
İsmet Paşalar lıazaratı ile \'eki!
ler, riyaı;eti cümhur kfıtihı 
umumi~i Tevfık, seryaver Rusulıi 
Dey!cr hazır buluıımuşlerdır. 

i:i italyan gemisi zaptedilıniştir. ' I 
Italya ve Mısır 

Hududu-.;;; tl:illafa mı 1 
sebebiyet veriyor } 

J{alıire, 23 (A. A.)- İtalya-

.Mısır hududu görü-t 
nüşe nazaran niza ve 
ihtilaflara sebebiyet 
vermektedir. 

Jtalya pek yakınd~ Mısır h~
kiinıetine muhtelif miıddeiyatı ı 

ihtiva eden bir nota vermiştir. ' 
Kahire hüki'ımeti buıı1ara nslü 
esasdan :ıri addetmektedir. Ma. 
maafih kabine 1ıalen Jıer türlü 
sui tefelılıüme meydan \'erebile-
cck esbabı ortadan kaldırııı,.k 
için Jerablus muahedesinin k:ıt'i 

Günün hulasası 

Dalıilde: 
* Şehremini ve vali vekili Muhittin B. 

bugün Ankaradan dönecektir . 
lf- Romanya kraliçesi bugün memleketi

ne avdet edecektir. 
* Fransız sefiri M. Döşambron düP.kü 

ekspresle Parise hareket etmiştir. 
Haricte: 

' * Mısır kralı Fuat Arap elitbesinin a3 .. 
rileştirilınesi için bir müsaçaka açmıştır .. 
* F ransada gazette du Frane rezaletine 

benziyen. bir dolandırıcılık daha olmuş ve 
üç kişi tevkif edilmiştir. surette tatbik ve icrası ınese1e

sini ·tetkik etmekle meşguldiir. 
~ " " sın a ıyi göreme i. 

A.lmanla_r_h_a,,_r._b_e_m_i_h_a_z_ıl-l-amyorlar? .Müdafaa _ııaznmıiı İngi 1 izler tarafından çalınarak n egredilC'u ıua lırcm 
raporunda n"Jer· var? Raporu bugün üçüncü say,famızda ayenen . neşrediyoruz 



TÜRK TARi E MEŞHU VEZİRLER 
Altmdar. Mustafa paşa 
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'~Bu lıerifi Çırpıcı)ra götiir ! ,,. -Ale111dor delışet l t> Babtrlliye gir111iş,,_ 
sadra;:,anzı bô ;-l ere siirdı'i rnu'i.ştz'i 

<<Tcc,lidi iınanıı ettiği görü
lüp işitildi ! [ 6] 

k!nnntıSal'll 

M s'ut çiftler:-=- .. sah mızd:!lf · 
Kcnclll<"ri 1(J <~r~ 111ii '.Gzzileri Seri ••••• ·k-;diıii~ ··f 1ı• 

lira ı~azananlar i Bu er]~el~ : lı 
2 - Taksiıııde 5 inci :\lay lı:ı -

zırlık kıt'ası kııın:ıııctanı 

Ml'S'ııt Bey. 
( lllüvezzi: V.v.ı 1 ıııamıştır) 

3 - Ankar:ı B. lıl. ~!. daktno 

• • 
ıJı('gİ azasındaıl Tc\fik B.: Evlenmelidir : '. 

• • 1 

( Mfınzzi: Adap~zarı:ıd:ı : Musabakamıza iıtirak eden: 
1 

/ 

Aı)ıullalİ) : karilerimizin ekseriyetinin : 
8 - Üskiidarda l\'ııh kııvtı- : evlendikleri takdirde mes'ut : 

sunda Ba larbaşı soka· : bir çift teıkil edeceklerini : 

.savıfa 

Kıt'a. 

Aman verme ilıihi kimseye Rumi Mayıs beşte 
Asıl kimdir bu mülkün aahibi yı:dızla ispat et! 
Kudurdu, 11iti'n1yor kuyruksuz insanlar bu dünyaya, 

H:ıt •abii Sadrazama gitti. 
f tanbııla imniş olan Rcf ik 
ı:tendi ile arkad:ışbrı da olanı 
biteni h.ıber aldılar. 

'>aniye geçirme-diler. (Çır
rıcı) da Akmd,ırın y:ınında 
katın cemıyctin bası Rami;ı 

l:fcndiyL bildirJiiLr. 

Alemdar Arapzade Ef.:ııdıyi 
önı.rac kattı. Babıilinin sara y;ı 
çıkan \'air lıapı$ıııdan çılm
lar. [7! 

lllelfihat 1 laııım. 
( /llilıt'ni ; Anaf~rlafar 

csddı'sınde bayi Ömer fi.) 
4 ·- Saııı:ıtyada R. 1 lalit ~ı. 

(Müvezzi y~zılmaıııı ır) 

5 - !'ezacı Ali B. 

g" ında 97 d , 1.. : bildirdikleri kadınla erkek : . mııııara a n ıı- • 1 d • 
• tun ar ır: • 11 

2e~T . Ruşen 1 ı. • 5 K d . H • 1 
( Muvezzı Üskiidar iskek -: - 3 rıye 3Dlffi : l 
boşındı. Saim Ef. ) i Yi.ımi yedi yaşında kısa : 

9 - ~lersliıde Sait Arit \'e Sait i boylu, p~ıubc çehreli, g'.'zel : ı 

Şu kuynık'auzları kuyruklu yıldızla mücazat et! J , 

S4·a!'ctı.: aklın11z ('fmcz \·c zaten fıl ~ şeyler lıu kıtabın \D.jfcsi 
lınricuıdcdir, hiJnca ınlı ıcmlek.lt ı·anacııkıııı~. r-ıanca tcı·sii 

1 memalik edcccknıış, hı-. bunlara •eş 1\1"11;c.m ncl \ ukuhulmuş 
bir hırs \ c t:ıın:ıh .. icr geçeriz. 

\ c ~-ene kcı;di l~Irnccıniz..: gcliri1. f:ıkaL lıu cA"lt!ncemizin h:ılkı 1 

tilin ·~nı.n ihtir~1 ~ ~ile. J.?;.ıl'ı:ıkjrJıJtı ile. hc,·csi istil:lsilc hiç ınün. o / I 
>cbcıı Yokıur. ) tık:ırı.kı u~ıııııldu. şa:ııı )'azark<n Rumi _\fans . 
2 dir. :; lıı:>ta zıılıurıı ıııerrı olan ı;ı11rııklunldız tcm:ı>ırıdan İ 

Alcınd:ır askeri .saray ldı
çcsilc etrafındaki k:ıpıl.ın 

( ı liınzzi • l'ıipriı Kadı -
kiiyvıınur iskelesinde kü
çiı~ Fazı!) 

U ııı c r tkarclhaııc.inde • beyaz dışlı, yumuk sıyalı • 
".ıhabeltın .Salıap rı. • : gözlü bir kadın. fakir fakat : ı. t tmuşlardı. 

• 1,, · 11 : temiz bir ailenin kızıdır. lki : ( ,\lii\'Cni: , .. yı acı • • 
- « Dı:rha• l:iir 5e\· ppı

b.maz i~c, azim -:chaınet 

olduğımıı. ıı yazdıl.ır .• \ lcmdar 
b~tıın km Yetlcıini başııu 

tC'p!Jdı. Ert i pcrşen:bc 
sabahı l:tanbub yürüdü. 

Alemdar Soğuk çeşmeye 
h .. 1bn büyük kapıdan girdi[ıq., 

6 - Bey oglu f"irıız ağa Fehmi 
lllı>taf:ı H. 

ı e'ııni Lf.) : defa evlenmiş iki.inde de : 
•br ı t w· .• t 10 - Rost ıncıda Çmni civarında : a ıyar o ıııaıııış ır. . ınııcı : 1 

cllırnr; al:ikadarı1. ~çnıiş zam:ına ait lıi;. fıkr; hatırıma ~cliror. 1 
. 

" • 1 
. nıcsl1uı ol11n LI' llı~:ı <IJ kov<lum, uyın:ıdeia da kovdum fıkrasından ' 
' daha ınt:na.iic:bctlidir, l:ınnı.:dcrin1 . • • 

1 

Darp;meyc giden dar yol- 1 
lskarlatlls kCşHıııde Su- : kocası ayyaş \'e scrsm, ıkııı- : 1 

Al mdar <;rrpıcıy:ı lıa5 m 
k rafı (9 '\ gun o!ıvordu. r l J 

.\lmdann aı'k.ı ında tam 
( J 0,0<lÜ) suvari \ardı. r 2] 

A kmdar dehşet saçarak 
Jkıbıaliye girdi; dognı arz 
o:uLısına gitti. atlr~zaın 

Cdcbi ~1ustafa P. arz odasında 
idi 

\lem dar i~eri girince : 
- Mulıru \·er bre heri( 
Diye gürkdi. SaJr.tZrun 

Şa ırmıştı . Ellerin cebine, 
!-.ıı·rıuna \'C koltugunun 
11ıt111J götürııp Juruyordu.[3] 

. "ihayct dkri tiviycrekteıı 
muhru çıkarabildi. Alenıd,ır 
c :·ıdeıı aldı. R~fik Efendi, 
'f,ıh;in Efendiye vermesini 
söyledi. 

\lcmdar S:ıdr.ız:ınıa i!isnıcdi. 
Rıı. çuk ,\yaııı Bo~ıı.ık ~lustafa 
n,t:a ya teslim etti: 

- < Bıı lıL'lifi Çirpıcıya 
{;Ot ır..» 

Ddi. 1 · o~.ı · ıdr z.ıını bir 
iı·ı ı, /. ;ıtlı ;tr.btnda ,; kaklar
dan "~circrci< Ç"rp•CJV!l "Ö-~ 1 . ~ 

nmlulcr. [ .t l 
• \Jemda'1 Ru Çttl< yar.ıııı 

(.ıuJ obsınd.ı ı.ılnız ı .. 1ln11o

lardı. 
R.ınıİ7. J~fı.:ııdi ııicıııaııın 

Bab; liyt.: d.1\'Ct ~Jilıııcsiııi 
. l kdı. Şcvlıüfül."!.m Ye Ka
za '·~rlcrc !ı;ıbcr \"ıllladı!a!'. 

<,.o~, ;.;~çır ·ı:Lrr lıqısırriıı 

~r .. b:ıl:ırll ~!dikleri göı·üldü. 

St; 'ıi l~m • rJp ~de Arii 
J ·endi Sr.Jr .ı ıam::ı b.ışııı.ı 

g~lcnkri i,i:nri~ iJi. .Korlm 
, c ddışct içimh: .\lrınJ,111ır 

' :ıı.ı f ttı. 

\Lmda·: 
- • he •. Di•ı ı·c devlet i~kri 

ı .ır, giJip 
i l 1

1
: .•• 

Dcdı. "' \ lı bl.ıııı, mabadı 
anl,ııruşıı. ;;;"asl.ıniıla:111 oturup/ 
lw.' ı.ma l\l1UllllUŞIU. [)] i 

"'~) ı~ lam Ar.ıpzade yerin-1 
Jcn hıl!,Jnıaı.lı. .\k;n,l.;r ' 
l , cıutuıı hiddetlendi : 

- «,\be .. ı\rapoglu ııın

SL 1- llC in. J .. ı!k .. 
'i'- lıajl,ırJı ~aşkınlıkla 

• " 1 s 1. ı· a J"J. üllı·:..r ... en •• er ıı .... dl11~n , ' 

dJ.n sarayın orta bpısı 
meydanına çıktılar. On:ı 
kapıvı zorla açtırdılar. 

Kapının iki tarafındJki 
kııldcrdc Bo tancılar \·ardı. 
Alemdar bunlan, kulcıae 
hapsetti. 

Orta kapıyı geçip (B:ıln,s
sıı:ıde ) Ye ( Kubbe altı ; 
mcydaıılıkına doldular. 

Bur.ıya girmekle sar;ıya 

girilmi~ olmıyordu. :\sıl 

(Bahussüad~) den geçmek 
l:'ızınıdı. 

( Kubbe altının ) yan 
tarafıııd.ı bir küçük kapı daha 
\'llrdı ki, buradan ( Harem ) 
lıariciııcdc ol:ın (KvJar :ıgası) 
daire ine giJılirdi. 

Alenıd.ınn bu tarafl.ı işi 

yoktu. Kubbe alt; meydanın
da tcs düf ettiği bir \ğ:ıya: 
- T ı.:z Kı;dar Ağ;ısıııı buraı-.ı 

yolla.. Emrini \'erdi: Kızlar 

Ağası ıııcıx:un Ağaııııı kork!, 
çekine gel<liği görüldü. 

;\lcın,far : 

- ' Cknu. Rmucli ı·c 
Anadolu ı\g,ıLırı Sult:ııı 

Sdim EfcnJiıııizi istiyorlar. 
l Lıy,li. Suitan Selimi çık:ır .. ı> 

De<Iİ. :"il :·.::nı ,\g-.ı lurı.:ım: 

,lüııdu bir daha ıl:ı gürün
ıııedi. 

\.kmdar Şc•ylıisLiına içui 
gidiıı .. ıılt.ın :\lııstaf.ıı .ı ıncs
dcyi anlatmasını ıcklifoui. 

.Şt:"lıi_ !.im lureın k.ıp:sın
,ı.ın giJ,·ııwzdi. (B.ıbüssüdde)

,lcn gitmesi zaruri idi. lhi
hı J;i Babi'ı::. ü;ıdc sımsıkı 

kapllı buluııi•·onlu. 
, (llltmedl, 

[I .j. ccmazlyelahır 12:"?.) 
I' r •nlıe -

[2~ \ mı ı·.ıcn<U ( ı ~.ooo )i 
ıni.ltt-ca\li7, ohluğunu yazaı. 

[J .\sıın şo1lc tn.<1 ir eder: 
( G.llı ccb \'C J~a~cl desti 

"aşcdmna ıncdha\ olup ha ili> 
c'ıreycrck mührü ihrac-.) 

[ + ,\ler.ıdar C,:orlud:ı yemin 
ctıi~iodcn snlrazamı öldürmedi , 
sı .. nra (ism.1il1 ınııhofızı rnpa. 

[.'i ı 1'1 Jm Ye kuu<lu firaınbŞ ı 

c lcc!i •inılı:ıı_ ı 
[fi] Yani: Eşhcdü cnl:litlhc 

i!trılah .. \"c ilalıth _ 
r~ J ~ırndikl S•lkım süğiidc 

çıkan kııpnh büyuk kapı .. 
[8] Cül:lnc parkı kap:.-ı.. 

_, Vakt) iıı ~ ı K:'ıııuıuı:-;~uıi 1 ~l29 tl'frika~ı: 88 \ 

u 

ta t•' e lw., • 
di~i 'ok.. . ' 

Jlıtlıaı·ı·u·i: lliiscyiıı /lalııııi 

paı·a gcl.ir- ğııı İ'.,'iııc '.,'d-.ilip ~eh
Danıallıın ııaz lı~.ııııııc r (' ıı d i y i 

• 
. ı·lıı.:-;kt•ıı 

• otonıohili belliyoı'. Baska 111iistcri 
• • • 

ı ..... ka ~oi'iirleı· l..ullt -
ııı)«ıı·hu: .. Tahii ııc alır-
},ll'!'ia ı·cplcl'ine alı) or
laı· .• .\ rahayı kendi 
i.laı·c cd•~hildiği za
ıııaııJacda da llaı·hiye 
taraflarında hir soka• 

alıııı) oı·. .. l laııııııefeıı-
di tabii oıoıııohilc bc

dala biımıiypr. ~iiplıc~iz 
iicretiııi l'azla~ilc 'eri
yor • Ama he~belli 
SeJfcUin hını da rakı, 

•• •• 1 

tuluu Jl' r. ı ~apı~ or •• 

1 

( MUıı~zzı : ı ılıat) Fıkra 

7 - Ada:':.zıır asliye ıııahke· ( M !:fez~i: rıahri [i. ) : adamdı . 13 ıı adamlarla : 
dire ı f. : cisi aksi, titiz, lıast.ıfıkfı bıı· : 

1 
------------------ : geçinmek için Jıiıı !ürliı : 1 . . ' 

• fedakarlığa \'C ıııahrunııyeıc • • • 
: katlanmış, fakat nnıvalfak : 1 

Kediz nehrinin Manisaya· 
civar bir mahdlinde ça

yın üzeride köprü bulun· 
madığı zamanlarda Soma· 
dan Manisa tarafına bir 
kaç helvacı ile tuhaflardan 

Kalender parmaklarını 
bir çok saydıktan sonra 
daha onlara bir sual sor· 
mıyarak bu günkü cumar• 1 

tesi günü kudurmut köpe
ğın beni ısırmış olduğunu f 
tamam kırkıncı günüdür 

: olamamıştır. · : 1 
11- lJnkapanı Azepler lıanıanıı '.?.5- u-z. tepede. 2() mrnıarafı : Bedbaht olmasıııa rar.ıııeıı : / 

• • arka~ında 5 ııum. rn ı vele 
Cemile 1 f~.uJ,,, 

[Müvezzi; I3ora1.aıı Tevfik! 
12- rıursa • ecz:cı M. ŞiıkrU 

De;• f; ·rlnıcsi Nebahat f !. 
[Unyi: Ali 1 faydar kiıtüıı· 

Jıaıırsi J 
11- Şişlide Tcdık Amir B~r 

[ , lü11t11l: Keg.ıııı 1 
14- Ileşiktaş-l'öprü içi cadde-

Cemal Paşa k-şkiınde : çok neşeli, cesur \C çalışkan·: 

.Müıniııe lfaııiııı : dır. Mütemadiyen güler ve : 
[ l\liiven:i: Etem ff. 1 i giildüğii zaman yanağında : 

26- KauıköyCııde Sıız.ııı JNki : sevimli bir çukur açılıı-. i 
Ma:ııın : Kocasının giizel, zengin, : 

• 1 b' • [ Müı·czzi: yazılma ır J : meş ııır ır adanı olmasını : 
27- Beluda E. ı·ı . binbaşısı : istemez .. Ona küçiik bir ev : 

Ce\'at Ferit [ley : \'C orta bir hayat temin : 

[ Mii~czzi: z~r"~ kot cı>- : edecek erkeğe rsir olm.ığa : 
tıayeşi ] : \'e çocukları varsa cnbr bir : 

si aıle pazarı salıibi ifa- 28~ f:Jırıie erkek li 0csi 3üııcii: ar.ne gibi bakm~ğa lıazırdır.: 
1 • • 

sımr ııleliesinc:fcn PffJıi( ı-. : 1 _ Ali Bey : 
[ Mi!ıfzzii; isı:ım küf ı_.1ı;ı· : K k , d ı·k· "' ,. : . • ır }aşııı a. ı ; ı.7. ;11.1 • 
ncşı / • ] - b" . l . • • ay ıgı, ır e\'J v:ırc ır. Zc\·- • 

29 - Yedikulc maliy~ $. ıııc- : ccsi iki sene ~ve! \'efat el· : 

zıııı flcy 
[ Müvezzii: lleşiktaş lllelı-

m~t f:f. ] 

15-- K:zıltoprakta rıtrct l\ilıat 

mur.hnııd:uı. M. ~filmi rı. : ıııiştir. Üç ı·e yedi ya~larıııdai 
[ l\lüvezzi pzılınamıştn· 1 [ munzzı: lbralıını r; 1 : iki kız çocuğu vardır. Orta : 

16- Gelibolu ziraat fen mcııııı· 
ru Cemal B. 
[hliıl'ezzi. lllchıııet Ali Ef./ 

30 -1 faydar Aşıkp:ı§i ııı:lhalle- : boylu, şişmaıı'ca, sevimlı. : 
sinde !·atına Hez.:ın il. : çalışkan bir adamdır. İşr ·ti : • • { llliinzzi: \'azılmaıııışfll' J : yoktıır. : 

f bir kalender gelmlş Kedi· 
1 zin Manisa tarafına ge

l çlp bir çimenlikte otur· 
muşlardı; zavallı kalender 
helvaları gördükçe daya-

. i namıyordu, ağzının suyu 
akıyordu, biraz istiyordu, 
vermiyorlardı, nihayet §ÖY· 

le yaptı ve beyinlerinde 
muhavereyi atiyeyi açtı: 

Kalender - Bir insanı 
kudurmuş köpek ısırrrsa 

acaba kaç günde kudu· 
rur? 

Helvacılar - (hep bir 
ağızdan) kırk günde, kırk 
günde ... 

Bu akşamki konser 
Oaf.ıtıısaray ıııek cbı talebesi 

S' : .. ık~ •larmtlaıı Nadır l\adi 
\'!? Fıı·t flel'ler lııı akşam S3at 

·ıı - ı\nkar~, Cebeci, 4 v0t : Doğruluktan Ye intizam- •. 
' <J,5 t~ İstaııhı' tel iz merkezinde 

nj{zt, 47 ııııınarad.1 . aimc : d.ın çok hoşlanır. /llu ıt:?za- : 
17 - f.skişelıir - Paş:ı ıııalı:ıllc-. . 

sinde No 1 - J-lacer l la. 

ıııııı . 

l· !üvcızi : f:.sk!şehiro• 

ı\ptiılhaıııit oğlu Ali ] 

J8 - Ödemiş yatı mektebi mu· 

lı ·t H : n!ln cviiıdcu işine, ı•iı:dcıı : 
.. • • y • 

[ ·~c.lleni: ı · r o ~w.mı : el' ine gidip gdir. Tcılııyeli : 
Ali r. ] : ıı:i'y1rlı 'r,·/,r. fakat mantık· : 

12 - Samsunda SadıkzJJc r-:tzıl i sızlığa İalıaınıııül cı.lcıııcz. : 

ılk k n- ·r' rini ı·crccekterdir. 

İlk enç anıatüriın ~alacakları 
gı z·ck p,1rçal:rın 1,;r ün ıııcm • 
le kette zevk \'e takdirle dinle. 

1 
·ıı· • Çocuklarını çok seı·er. Güç : ııileccğini üııı!t ediyoruz. 

alliıııi Orlıaıı Iley . B. ti.c.ucllımı ı:l nm ı:ısı ı • f • .. . • ................................................. . 
• darılır, :ıka( kun:ldu 0 ıı ı•ı- • Dr Cemil B. ıııahtuıııu 

[ /l\üvezzi: Ali Ağa 1 )(erim rı. : sanla kolay barışmaz. : 
19 _ Ankara. 111. lll. \'ektılctı [ lllii\'(zzi: \

0

azıJ11131nıştır] : ................ ....... : 
33- Seyricefaiıı lcı•aıniıı müdür Qın B. 

ınahakinı Ş. 111. binbaşı 

l''urettin Bey. 
[C.liıvezzi : Dede lllchıııet] 

20 - Bakırköy· Diş tabibi Ke
ıııal Kuri Be~·. 
f,\\iı\·ezzi: Çolak Mehmet/ 

21 - ()'ngelkiiründe merhum 
ilacı Te\ fik Her yalısında 
ismet İhsan f·Jaıııııı . 

[ ~lü\·ezzi ı-:ızılmaıııiştır J 
22-- Oöz tcpcdl'" birinci Orta 

sokakta Nazlı l laıııııı 

. [ Mül"czzi;· yazılınamı~iır ] 
23- Koııya ovası sıılaııına ida

resi ıııuh:ıscbecisı Sıddik 

Bey 

[ llHi\ni : Kırtasireci ka-
Ueııı ve laiip şıkcı zade 

Efendiler 1 
24-- Şarkışlada ıııuallin Nar-

dane \'alııt lıaııım 

[ Mü\'czzi; Abone 1 

llaııınıefendi lındi ha
ftada bir giiıı gcl~i11. 
Ülıiir zauıaıılar lwp o· 
llllll t;l'l('C('giııc ÜnıİI 

baglayarak zuhur cd('tı 
diğer ıııiist('ı'ilcı·i ı·ı·ı.hl-'· , 
edi) or . .\qıal·ıkuııını ·u 
1ribi sok.afrııı İ(·iıule M tı " 

ak~amhu·a kadar pi-
neklt·~ ip thıruyor. i~ı~~ 
'eli ııiııı.-t lıali pi'ır·ııw
lc'ılirııiz hu llll't'l.:t•zdc •• 
Siz bir S(''- sö• leYiniz 

• .r ·' • ' 
bir lıiikiiııı n•riııiz öy-
le olsuıı... .. 

Jlu!'irCV Xiz:uııi n(') 
• 

bu f eei n H ~el<' lıakk m-
da del'lıal ııasıl lıiikiiııı 

yere hilir. Sernıt'I . a
diı', lltııı·cııl buti\ .\fif 

muavini !;)eraleltin B . 
[ ll\ü\'CZZi : Ü>kiidarda 
Saim !'. ] 

3-l - Pozanli ·Bilemedik, Toros 

iıış.ıat ın!'ılıendisi Ruhi U. 
f Müvezzi: Abone j 

35 - link.ıra harp tarihi komis
yonu, Kaı ınak:ıııı J·erit il. 
( ,\\üı-erzi: lleiı·ai ıııalıal-

lesinue 2 ııııınarada Lulfi 

E. ] 
36 - J(astar.ıuııi ıııııh~sebci \'i· 

!ayet başkatibi Sait rı. 

[ lllii11czzii~ O~ı:rct kütüp
hanesi j 

37 - [!aziz asked lıastal:anesi 

doktorl:ırıııdan Rıta Remi 
Bey. 

[ ı\\ünzzı: Turan 
k:ıııeşi j 

38 - Çorlı.rrl.ı \'iizhaşı 

kfttüp-

~lulıip 

lllisııii, Eıı,11 1· llagıp 

JllU('Cl'alaı·ıııdaıı SOIJl'a 

simdi d(' . of iiı· ~('\"f('-" ... .. . 
lliıı .ii) k ini'! · 

Il:.uııı11111 a~I dt'f tc
ri ııc :'ıl:\ı.laıı (•ti ıı:uhı ıı 
daha kiııılt>ı· k:n dolu-

• 
llUl'Uklar aealı, '!. (;eıw . 
kadııı, ilıtiyaı· kol'a i:;-
le ılenh: ıır!ıııiveıı hir 

' ' 
talıL::u·~n alli ki kadı ıı 

daima ha\ at.la erk<•k. 
kuyuımn i~iııde kalı

vor .. isıe tulıaf lı~ı f('-... . ' 
caaliıuh•ıı efzuıı zeıı~in • 
lıiı· m<•yzu ki İ!'ileıı~ • 
mel..le lıitip tiikcıımek. 
bilmez .... 

nu ağzı kalabalık 
kadımn öniinde hakki 

{ llliil'Cni: i\~zmi ff. / 
3<J- Saııı.ıtyada Veledi karalı:ış 

ınahall~si camiı sokağı, 

Emine ı adir l fanı:ıı. 
[ Miıı·enı: !llı:sa / 

40-- Hayd.1rpaş.1, Yclde:'llr 

ıııcni Dr. İffet Naiııı r.. 

tc:liııı rınıek hi•· hiı· . 
'it"daıı İ<'iıı ıııiinıkiiıı 

• 
d('ğildi .. Fakat kaı·ısı-

ııı mlid' f aalt~ıı llu:ı·t•\ 
. ·izanıi ne, iıı d(' lıir -

• 
k.aı· lakırdı ~ihlt·ııw!'ii . . 
l:'ızmıdı. Oiıı:.wıı:ıı .. , lı 

• 
ağıl', d ıırguıı hir lakal-
lii~le Yiiziiııü ('k:o;İlı'r<•I : . . 
-Haııırıı sen kadııı-

~ııı, ka<lııılığım yapım. 

Bt•ıı <le erkekli~iıııi • 
~ri\SltH'Cl't' ğiın. 

J ·adın tel:lşla 'e ağ
ln arak: • 

- Bcyefoıı<li hiı· ku-
surda huluıı<luııısa af
federsiniz. Siiylcdik.-

• 
leriııı fıeı> Jıarf i harfi-
ne doğrudur. Jlir tek 

Fcrlı:,l ıı. 

[ Müı•eni Ahmet Ef. J 
~i- f'\aziz h~yt:lr ınfıdürü M. 

Kemal B. 
[ Miıl'ni: Turan matbaa 
ve ki'ıtüplıanesi 1 

-16--- !' =sfamuııi erkek nıııalliın 
mck tcbi 50ıı sıııfında 
1'! clımct Emin Ef. 
{ 11\iiı·rzzi: Gayret kıitiir>
lıane~i ] 

yalaıı ı nı 'ar!;a .\ilah 
İıeııi kalırct~iıı. Haki
kat hiijlı• olduk.tan 
·oııı·a sizı\en lıask:. ki-

• 
ınc :· idip te lıalinıi nrz
(•d('bilirim.. .\ilah i~iıı 

• 
dii.,ii11iiııiiz (•fendiııı, 

• 
Jıımda kadınlık, er-
keklik yokı ııı·. Ren 

• 
ka<lııı olup t:ı kinıscyr 
hiı· fenalık yapmadım. 
Siz erkek olup ta .•• 

- ~11~ hiraz da heni 
dinle ... 

- Diııliyorum efen
dim. (:an kulağilc lliıı
liyorıım ... 

• 
- Senin damadın 

beııiıu kaı·ııııı se" iyor-
ınus .• 

• 

diye helvacıları üstüne •aldırın· r 
ca helvacılar şallak ıullak Ke· ~ 

dizin öte tarafına kaçarlar, 1 ~ 
kalender de kemali huzur f 
ve bal ile helvaları yemiye 
başlar. . Helvacılar ötdcn 
çırpınırlar, bazıları cesaretle 
çayden beri tarafa geçmek 
isterlerse de Kalender diş 

gösterdikçe ötekiler çayın 

öte tarafında helva tepaileri· 
ni bari kurtarabilsek diye 
Kalenderden bir !Akım evzaı 
niyazmendane ile rica eder 
dururlarmış!!! ... 

( Oevaını var) 

Çaptılcu 
Habur oğlu Esvet 

ölü olarak elde 
ediidi 

:\Jardin, :12 (.:\\.) ·- Ç:ı· 
pulculuk yapmak' üzre Sııri· 
yeden hududumuzu g.:çcn ve 
sıkı~tıkça cenuba firar oocıı 
c~kıydan 1 labur ojl;lu Es\·ct, 
jandarmaları mır. tarafından 
Rcsulayn civarında hilmu>a
dcmc maktulcıı elde cdilnıi~
tir . .\laknılüıı cc,edi ile kı.· 
ragı ıc lıamuklcri ile birlik· 
te iki deve Dcrikc •!t:titil· 

" 
Yarım asır evelki 

VAKiT 
24 lillıu111ıısa11i 1879 

- . --
-- .\lı ıı<• kiistalılık, 

llf' ):lpalım ki iş lıiiyf!'·· 
- Bcııinı kaı·ııııııı 

hııııda ıu• k< halıati ':ır'? 
-Est:ığfnrullah. ~riziı: 

Haııınwfeııdiııiıı hfr 1 a
halıati nU'dıı· deıııeılinı· 

llanıııu•rı•ıHli !ık ii' le 
• • 

hir ~ofiiı· pnrc::asına t<'

n<•zziil edr r nıi'! 
Siiıılıe~iz hizinı Se\'f•·I' ' . 

tin kt'ndi kı'rıdiııe !.!'.'" • 
lin uih ey oln,or ... 

'-' ' ,, 
Fekat cl'ııdiıu .• 

~ · Rı'ı·az tl:t - ~u:s.. . 
lıaııa sıra bırak. ... Sc~ -
f f tinin kendi kcıı<liııC 
gelin ~ih·ey oluuğuııt• 
işte sen söyliyonıın·" 

(fücmcdıı 



Harici haberler 
YangınL 

Birl.:ıç •;cnc<lir, i .t<mhı.ı: 
h< 1 kı, n!hac n('ll:-. dı
) <ır, yı:nf!m \ .. hu ,,,,_ 

J (~ızi {Jir ( (}lz=etle dtJ, J1/·c11ıc) TCZl1fetl 111[ ( 

dan u,::ıl,, 1,o,.I.ı -.v,~ ıı \ 1.1nr '. 
~··ade:tin~ km u~mtı"ill." \ ıtl:ır 
".:rdı 1-i. anıi· ·, aı1~1ıı. yiirl' 
g"'lı;zi bir iı:ı,:li lh:\1.."c::n1 ı 
titrLtıııiyo. ,lır. ı ~ıi,;ıt . cı;ı :,dar 
iırindt ı,:1.n~ ( ın"r. ~<:n ",lİZl·l 
<'itı.ı.1ı.:.ir r::d• i.:rıııı c~ı.rar 
: :. ,ı 111,ır.. t.' 1 İ~İ i'.l kin.- U" radık. 

Afrikada Bu sefer ~e H~ômet ~olon~ml~ı 
İtalyanlarla- y;rlilcr arasında 

-
Raporu tıynen neşrediyoruz 

l" n 

nım g'-l\~ ~)ut:i,ı j .. rünhı:l 
\llt•t, ı., .. nıı 1,ızıl t 11iut'ar a 1 :1p

lı :ıı l'nnl\l:ı l:..:al,1.·l;, :-Jri 
;ı. 1 k·ri"::.- kadar • :p·, .ı. 11 de 
:;;i~·.ıt\ların . turra~ıı t kar1:ı t'ı: · 

lıiliı olnı,1"'· atı: ... l' a-.lımbıı ı.fa 
f ıı/.la bir 1-url lll .~ l: 1 \ ~r111i_.ti. 
l~tt"I l . ı 1 il . , . ı "ı' '.:ı .. ı;:iıCıa )C d. 

ı~tklarln hm·.~"<Fl ı·.tı· zcm.·
llı.;nin, .,aJl,mı .·tllk1nı dükti
lii~iinii ho~ bir m:ınzara ı;ibi 
· Lyrctınck knlııl olnrdlı. Anw, 
atı..:.~in \'iiılcrce "ı~tı c .ıi".ak · 
hıı-ın.: ; .. ıtıı~:- \ <I\ ıi::ı' :ıcı 1·1;!_-

.,, . ): ' 

rı~nlaların, boguk ler~ atlı:ı'l'ı 

~ı~ultıı'lt krıipk·ri citrcrirkcn 
ı l 11llılck zc J,c yer 1-alır mı'"!' 

t)[in gece, nİ. -::ım ~aath:
riııı l<·n Ca ~ükferir au·ardı~t 
<.k•nlcrc 1 adar içinde },n ıl
Clll•l:ı" l,;ıyna: ın l,ızıl hir h•l

hıt. Lızı,!,ın l•;r "dC i!"bi ha~!
ıııızm iı::;tiilil' k:ıp:ı lı l.ald ı . 
l\,ır. hiiyutiil'ii hir adc-.c, l ir 
l'Krta-. "'l/. nılibal:i~a::-ilc :m:-;in 
he) lıl·tini artttrl\'Or. . iddetli . . 

Sen g:i11İcrJ\! Almmıy'JJıı d.-rin 

a 'J ./,.,. bmıl~ar., gürüfıu t•c /l•la~ ı 

mııı ip o!c:n siya<i bir sirk,ııl lıad/s<"si 

oldu. ,Uudafa nazırı Ct!naol 

( l;rnl,rıcı·) 111 Alınan doııawmısı 

: ıl(!ı:1tııl,1 faı:;:im cJ~,.eı~· ikiidur 

ıı-.\!('.~iındı• buluı:mı fi:-lç,<.ı rüesa ına 

t -:r<İ•ği malırcm bir rapor ralır:dı. 

.iir§lwr l·ir İngiliz lmecmuasında 
rı-:şrolun.i-ı. 

'-lnci•:.r, bıı.lar. Alman hıil~ıimcli 

lar.:ıfind;ın yr.1pıl.m ı <'smi 1alıl81~afın 

mlicelı.'rirri cı;'anslar gürııi ı;ünürıe 

huhirı dünyo!Ja /,;lJirdıkleri için bu 

fayı. ·ı: J;k,kat hırsızlığın rıasıl 

!JDpıl lığı y~~ında an!a~ılıcal: &

m~l~lw. 

Calınan •·apor jillwltil~a 

edildiği ~ lıır mıilıim miJ.·,,~ 

Bu suale ı'crilicck <'n 

c ı·cp -:•r(/:rr: 

zantı· 

Ancuk bıı ı·aı:oı un la:ı=imimlen 

son:-C!Jır lci Almanlar yeni bir 
drınarıma ı•ucucla gdirmiyc l\crar 

ı·~miş!l.,. cc nay:tak mccli:.i (Daıı

::cı Kru::.cr 4) isimli ~eni bir lıarp 

grmi:.i inşaçı:ıı kabul <!imek. surcfilc 

mcıı::uubalıs l~araı 111 tatbik salıasına 

l~onulduğ 11111 gösfcrm(,,fir. 

ıııi•:.t:ıl:il lıir de\ !etin ita edccc·~i 

, n;:;fcleri y:ıp:ımı!·or~a o 1:;.ldc 

lılitiin bu km' etlerin hıııilrn il· 

g.ı.,·ıı htem<"k <loğl'ıı olıır ıını'? 

Alır:rn ku\\' .:t!c.1~ hakkımhki 

fikir ik~ miint.:ha arıı..::ınd:ı. ~all:l· 

rııol'. ::o•ı ~.aınarıl:ırda Ccnc,·

r:ıci,1 Fr:ınca lıııridyc nıızırı .\l

m:ııı~a:ıın km \etlerini mu:wzaıu 

de\ lcrtere k:ır,ı lıilc lıir tdılike 

:ıddernıişti. 

Di;ı;~r t;ıraft:ın h:ı%ı 

ın:•h:ıfili htı kll\ n:tkrin t~m:ınwn 

faidc~iz oldu~ıınu n mt.•ınlckctin 

ınüdnf:ı:ı~ınn ~nramı~:ıca~ını. bun· 
dan c!11l:ı~ ı lrnnl:ırı iJwa etnırnin 

d:ıha do~ru olııc:ıpnı beyan 
c~li:oıl.ır . 

l hkik:ıt hu iki ~ıkkın :ır:ı -

ı:ınd tdır. 

.\lıu:ı:ı :ır.ııi-ine p.ii:r. diken 

crnclıi de\ lctkr için bu km\ et

ler bir tC'lılikedır. ' Almanhr hu 

hn' etten mahrum olurlar~a ha
!=ı nıhrını mt·ınlckı:tlcriııe lıiicum:ı 

te::\ ik etmiş olurlar. 11.ılbuki 

;\ lmany:uıın tell:ıfii km \etlere 
m:ılik olma ı onun 

p;ıt\·alar kop:ırrnak 

:ırazi~inden 

i,cc:ycıı !eri (ıµ,uJt:ı r:ı~nıcn ::c_ıl" JKı11.:rc

lcrdc emli~ı.:li ba~lar gittikçe 

ccıP;ıılı~ onlu. \"mıdı, yandı, 

Y•ındı giin a~ardıktan sonra 
bile h.lh\ sönnıcdif.ti ~~iyh:nl

) cırdu. 

İngilı: rncı:.muımnın bıı hıynıctli d(i.;iiııdiiri.i) or, onl:ır;t mu:ıllen ve 

ı\•sileayı ihtit•cı C'den nuslıası climi..:e • uıiikcınmel kll\ \etleri hes;ıpl:un:ık 
geç'i - Afücla/a nazırının raporurıu iı.::ıp ctd~ıni, ~a~ et bii~ le hir 
aynen /.tariler"mize "'1e,Jim ~diyoruz: tcşclıhli'c giri~tcek olıırtırsa nıii-

Mahrcm him z,ı) iata ugrı~ acakl:ırını h:ıtt:ı 

l ~limc ilk ~1.:çen gazctcd..: 
ı,!;iirchi~iiın r:ık.ım1 miitiıi·ti. 

! lill1 mııJara ncwrctl ndl•mi ınu' :ıtiaki } ctc lltıçat' ol:ı • 

. . . Uc:rlin, Teşrinf!:.ıni ıo.!g 1.-:tklarını :ınhtıyor. 

Zırhlı gemi T:ıın:ımile müdfoa::ız k:ıklıj};ı-~00 C\ in kiil oklP!!;llllll ,·a-.. . 
7.ı~ urlar ve bııkadar le\ C,:":siilinc 

ı.:bcp olanık tu . u,uıJugı.l 
Rll'tcri yorl:ı r. . \ h ~nm ~:ızıı tc-
1cri facianın dı.:h~ctiııi bir 
nıi .. Ji d:ılrn :trttmlıl:tr, yckiinii 
' 500 • c çıl:·mlıl:!r. 

lrı .. unlar• ~!icde·1 ~·ıkarnw•ı 
l.1•ım J,?;dcn t'ir h·•ilc la ·~ı-
''nd:: I/.. Şiddetli rliz11 arrhm 
c101:.t) l kim~eyi ın.ıhb'.'ıın mt· 
lll<ı~ ız. fakat, susu1.luk hüylc 
111İtlir? l !iç clii~iinnıct:cn 
l .. uıııp:ınyayı ele alm:•k, b1itLin 
llK~\ıliy~ti- on:ı. 'iiklcmek. 
c.llıettc f:ı%la 'c ı;~lf..,,ı,~ bir 

•tt·l~:.;ılık olur. \'alııız .. :;iri.et 
;.::,) riınl;.-ı\ıl, bdt:c.iiyc biµ;iin.ıh 

Zı rhlı gemi in'N ınc .. clc~i. 

:ıncak bir mücadele 'ııkuu tak-
dirimle donanmanın ifa edeceği 

':ı;.:ırc tc~bit olunursa tetkik 
oluun:ıbilir. 

Onun için C\ ,·ela Şl'l"aiti hazı· 

rn d:ılıilindc: Alman müd.ıfa 

ktı\ , cth.:ri için ınııhrcıncl olan 
mücadeleleri n:ız:ırıdikkatc nlm:ık 

ic~p ed:!r. 
Bu ı :alide ileri süriilclıile<:ek 

ihtim:ıllcr şunlnrdıı:. 

J - l\lüdafe:ı kı.:~ctlc:riıniıin 

ı·clr.:ı lc mc~ı;ul eılına'ı ınuhtı.!md· 
dir 

~ - il.; gii-i ilıtimnllcr kar
~, •ındı ,\lnı:ın don:ınmu,,ının \ .\

zif cl~ri nedin' 
3 - ı:.ki c;c·. ıileı'in ~ ~·rıııc ll;ıfi .. ~ . k"1 ı " . uç~u1. ı,ı.:, ~u ·lı · rı an 

:iU() . ~ ll'ilcri iı ,a oluııurs:ı Alm'.ln 
cnlen Yı.: onların bınlrrc · · ·r ı 

\ !I • dc .. u:ınm:ı .. ı lıu 'azırckrı ı a cc c:-
'·rnn talkı1. -..ılıiplcrinin elli:-;-· b lir mi. 

tt•klcri . 1 1 l . . 1 ' ·ı . . .. pcrı,~m ı ,can ,.mm 4 - bu rcnı erı ın~.ı ıçın 
C\.Z'\ •• • ] " • " gıırnlL~ı l:::mPt ın I kr i h~-\r.. .clıcplcr de 'ar roıclır l 
~lıll. hl!r gccı.: C\ lcri mixdc j ' Bu bir lı:ırbc giri~ın1.·k ınc~e· 
\':•n··•n ··ı , · l ıı· k · 1 \1 • r-"• llOL1l!tı 'C, ın:n: - ı .... i nı:' 7.uu u:ıhs ıun.'.lz. ~ man~a 
l ()•·! ' • 

• 'tıuan li tri \ c1.:e:k 11' i riı: t \' er::ıy ınu:ı.he<lesi ile silahtan 
Bi/1: .. h · 

gun:ı dt'ı-,il mi"... ll'Cl'it oh nduğu için onun hö~ le 

- ~I - -- -- -- ı 

bir haroi il:in ctmeşinc iınk:'ın 

, ol:wr. 
ı )aha l·üçi.ik lıi:' dl'\ ı~ tlc de 

mız takdirtlc l'tı gibi tcc:ı diılcri 

da\·ct elleriz. Lchlilel' tedafüi 

hiç l:ıir kU\ 'etin onlar:ı mani 
olıuıy:ıc:ığmı görürlcr.:;e , r.!;;7. 

diktikleri Şarki Rusya) ı 7.:ıptct -
ınckrcn geri kalmaıl.ır • Huıı:ı. 

muk:ı.bil Alm:ınyanın km n~tli 
\ 'C müttehit okhıAu, hi~bir kom• 
şı••unu'l on:ı. teca\ÜZ cdemi~el·cği 

~ü~ leni rnr • 1 K.i) le dü~iinenlcr 

lı.bt:ı ik h:Mahğı lıirilıiı1erinc 

karı;-urıyorl:ır. Hu p;ün ;;:erhat -

leriıniı , luıkik·ıtcn emin i~c , 

hunun ~ebcbi de' lctiıı inkbaf 

ertirıni~ olm:ı~ıctır. llu kll\' etld', 

hi,Jer mücs;:-ir bir ~il:lhtır. 

Bunun en km ı elli dcl:iili1Hlen 

l:ıiri lııl\ n lı:ırpkridir. Bir memle

ketin tnprc rilom \ ar~a. lrnrp 

c:ııı:ısında, ta~~ .ıre~z bir dü.-m:ı

ııııı ikti:::ıdi merkc.1.lerini bom· 

lıardım:ın cttııckce tercddiit et· 

mez. Bunlard:ın birinin cli~crine 

kar~ı 1 :ırckl.'ti. diğC'rinin kll\ n~t
:-izligiııdcn ileri gelir. Fnkat bir 
memleketin muk.ıbil km ctkri 

rnrı::ı, ınliteca\ i.1. harekete geç
meden C\ el iki defa dü-ünmck 

mecburiyetinde kalır YC mi .. li 
mukahck yüztindcn diiç:ır ula

c:ıgı ziyanları nazarı dikkata alır. 
Bundan cl:ı ı.\lm:ınynnın tcd:ıfıi 

ku,·ctleri mahllut olmakla bc:ra. 
her l1:1y:ıtını ınuh:ıfo? .. ı Jıu-;u. ıında 

müsadcmeler oluyor 
f{om:ı , 22 (A. A.)- J\:1tcilft 

\":t hesi mıııt:ı kagında it:ılyaıı kuy
\'etlcrile yerliler arnsıncla bir 
ıniis:ıdcıne vuku bulmuştur. 

\' t•rlileriıı zayiatı 200 ınakt ıılden, 
İ!alranl:ırın ki on telef \ 'e 20 
ıııccrıılıtan ih:.:-cttir. 

Feci bir kaza 
Ohyoda elektrikli trenle oto

büs çarpııta. 20 telef ve •• 
Bc!di, ( J\mcrik:ıda Ohyo hü

klımeti dahilinde) 22 (A.J\) -
Bııgüıı c1ğledeıı sonra Belnıden 
üç kilomctro şarkta şehrin ci -
rnrına işleyen elektrikli bir tren 
ile bir otohiis :ırasıııda nıh'tt 
bırlaıı m iisadeıııc neticesinde 20 
kişi (ilmii~ ,.e bir Jıayli insan 
ınccrulı ohnıı~tur. Kaza, şiddetle 
lıiikiimierma o'up kondüktörle · 
riıı iJeriyi ~örmekten meneden 
!:ar tipisintlcıı nl'şet eyleıni~tir. 
Vafal edenler ara~ıııd:t dürt 
kadın \'ardır. Cesetlerin bazıları 
o kadar rıarç~1lanııııştır ki Jıü\'İ
yctlcrini tayin eylemek şimdiye 
kadar kabil olnıa1111ştlr. Bir 
çuknra diişcıı otobüs altında 
kalan cesetlerin çıkarılması ga
yd giiç olmuşlıır. 

Manş tüneli 
Baldvin Lortlar kamarasında 

izahat verdi 
I.ondrn, 22 (A.A) (Rörter) -

1 ortlar \ 'C avam kamaraları 

tatilden sonı·a bugün 

6 
lopl:ınmışlar<lır. l\ \r. 

ı
: Il:ılddıı l'c}'anatta 

bulıımıp, /\ \anş dc
-rıizi allmla tiiııel 

iıış:ısı meselesini t etkik için bir 
lıcyclc lı:ınlle eylemek tasa\'\'tı· 

rııııdl bulduğunu haher \"er

miştir. Bu mesele s.ıdece ikti
sadi \'e mudafaai n sl!iyc ııokt:ıi 

n:ızarımfan derpiş oltınacaklır. 

Bir komiıyon toplanıyor 

Loııdr:ı, 23 ( J\.A ) - ı\hnş 

tiıııcli nıesclesiııin fırkalar fc\'
J.:iııdc bir mesele telakki edil
mesi \'e bu projenin ikiis:ıdi 

\ 'C askeri cilıeilcrinin tetkiki 
için 1' \, Loil Corç ile l\ \. Ram
sey l\\akdon:ılt ııı da d:ılıil bıı

lıınac:ığ ı bir komisyon teşkili 

suretinde M. B.ı1d,·in tarnf ınd:ın 
ppıl:uı teklif ıneıııleketlc umu· 
men tas\·ip edilmektedir. 

Avam kamarası azasından 

200 \'C 1 ortlar k:tuı3.rası aza
sından 107 :zat ualıa şimdiden 

tüneliıı lı:ıfri lelıiııde açıkça be
yanı mütalfıa ctmişterclir. --
Bir boks maçı 

-
Eski Alman şampiyonu bir 

Amerikalıyı bayıltt! 

Derlin, 22 (A. a
A.) - Nuyorkt<m 
bildiriliror ı 

Sabık Alınan :ti!ır siklet şaın
pıyomı /\\ax Selııııclingin Ame
rikadaki istikb:ıli artık temin 
edilmiŞ görünüyor, Alman Bok
sörfı Piyetro Gcrriyi ilk rnııııtta Maaşlar 1 

Ne zaman 

nıiinfcrit bir harp lC rnııtasm ,.el' 

dcı;ildir. l\ liıte~ddit mtıahcddel' 

,.c iıil.ıfnamclcrlc , mua7Z:ı ın 

de\ lctlcrin miidahclesi dola~ ı. ile ha\ati bir \nzifc ifa etmektedir. ın:ığlfıp C}leırıiştir. 
1 . -·-

artırılacak? 
Mt-Hnıı·!aı·ın nıaasla-

11 • 11 111 lf'ZYİt]'ı 'c ıne ... 
ıııuı·i, 11 · . .• 

1
. • • t·ı·ın . rıuffuı·a 

• ,, 1·1 1 1 
" 1 ıakkmdak i ka ... 

lltı1t 1 \ ·ı 
a~ ı aa~ı Surayi 

U{•\ letL• t ı• ·ı ·ı ·ı . 
n; f' l\ll\. Cl l UHS 'c I' . .. .,.. .. a) ılıa nıuvaf ık 

t)oı·ulmiişliir. -------lkdarn rnuh;b. · 
~hkara, 23 iri 

lceınesin (A.A) - mııh:t· 
lecck o;a ist~nbttlda devam cdi· 
Ankara nn ~kd_aın gnzetesmiu 
~ey I> ın abırJ Ali Sürena 
bhUye~ı k,eraıeu llakdire lle 

ı ın ~tir. 

hım dU, iinnıek doğru d~3ih.lir • 

l\ k~ \ıl acl.ıml:ır " ölüm esaret· 
te'1 e ı: d,r ., gibi si.iıkruen 

t..h:ı~i ctmeiidir. 

Bü) iik hir milletin ölüınii ter
cih cdccel!i'li zannetmek abcstil'. 

ı:rrndın bile kendi istcklcrilc 

üli.lmü ihtiyar etmeleri, h:ı~kalıı -

rını y;ı~arm:ıg:ı. yaramazsa t:ırihte 

bir l:ı~ ıncti h:ıiı olmaz. 
Bir ka' mın, bir rnilktin hak 

,-c ':ızifesi, bir l:ül olarak ) ıı~a· 

nı:ıktır. 

Cencral Yon Sikt "Bir Aske
rin dü~ ünceleri=> ıııwanlı eserin· 

de :ıs~.:di bir salıad:ıbir t:ıkım 

vecizelerin tesiri mcşum olur. 
Bn gibi yccizclcrin ugrunda bln· 

lcrce insan düşüncesizlik yüzün
den hayatını feda eder,, demek. 

tedira 
Alaunyınm teclafii tu·n-etled 

' , - • - mmıc.n> Çöldeki cinayet 
Sn na vı ] Ul 11 kası İngiliz kuvvetleri katilleri 

•' 
Y • ~d·--;;- f . bulamadı 
enı mu ur ayın Basra, 22 (A.A) - ( Rörter) 

edildi 
, an:ıyi ye maadin b<ınk:ı-.ı 

nılidiirHiltiinc ticaret umum 
• nıiicHirii Sadettin B. cayin 
cdilmi~tir. Tkarct umum mü-

' dürlliğüne de ticaret miidiirli 
l\JuJı,in, Amictirdam ~chbcn· 
deri Kurdoğlu Fayik Beykr
<.lcn birinin tayini mcnmu 
bahi~tır. 

---· ---
y foslavyada 
Musevi fırkası feshedildi 

Bclgrnt, 22 (A .• \.) - .\lu
scvi amele fırkasının fc::h \' C 

evrakının mliS<tdcre olundu~u 
Saraybosnadan bildiriliyor. 

brraberiııde Aınerık:ınm s~bık 

Çin ~efiri ı\\r. Kran Ye diğer 

iki kiş!°'olduğu lı:ılclc otomobil 

ile l'üvcrtc gidcrkeıı dün yolda 
Vahabi cşki;-a tarnhııcl:ııı öldü· 

rülen /\ınerikah misyonerin 
katillerini bulmak için gönderi· 
len İngiliz askeri tayyar"leri 
ve zırhlı otomobilleri Irak \·e 
l(ü,•ryl Jımlııdtı cİ\':mııdaki 

araz.itle de\·rcclerek t;ıharriyatt:ı 
bıılunımıs ise' .ete k.1tilleri bulma" . . 
ğa ınu\'affak olm:ımıştır. 

Gerek İngilterenin gerek Hicaz 
1( ıı·aı ın ın ku vvetl ri ,·asıfasile 

haydutlara k:ır$1 şedit tedabir 
ittihaz olunacaktır. 

•• - . - -
Uç kiti tevkif ve bankalardaki 
hesaplarına vazJ'ıyet edildi 

-- - - - ·---- -- -

Oolın~ırılan 11ebalil rn~J milynna ~ali~ oluyar 
Paris, ~2 (A.A) - Aynen teslimat surctilc yapılmış olan \'C 

devletin zarnrın:ı dol:ınctırıcılığı mahiyetinde görülen lı:ızı çeker 
işleri hakl,mdaki t:ılıkiknt ııeliccsim.ic po!is çiftçi \'e sülçu ~irl\cli 
idar~ meclisi reisi M. Lcon Plliycyi tavkif ctır.i~ \'e ikaınetgftlıııı
da, sirketin merkez binası ile şttb!.'lcriııdc \ 'C bilhassa " Best 
sugnr korpor:ısiyon » triistü aj:mınıu clnirc·..indc tliıardyat icr:ı. 

ctmişlr. 

Polis bir takım \'C'S:tik ımı::: dere etmiş Ye r.t Po!li}"C i!e mezkfır 
şirketlerin idare llll'clisi [z:ıl:mmfan olan r,1. r, iöis1,i ve M. 
Rnbipııo mm b:ıııkıtiaki lıfilfın Iıes:ıpl:ırma vaziyet etmiştir. 

Bu ~irketler :ıyııcıı şeker ksliıniııc ait birçok ınukarclelcı· elde 
etmişler \ "C bede.t:ni hü!.fmıck vrmel:sizin meçhul e~has:ı tchrar 

s:ıtmışlardır. 

Dolaııdırıinıış 

bııhmm:ıkt:ıdır. 

fan ma.foliğ in ycktmu SO milyona b:ıliğ 

.. 
P<1ris,23 (i\i/\) - Şcl:cri iltizıınla nlan şirketler meselesine 

dair t:tlıkikat icrnsma memur z:ıb1t:ıi aülirc birçok b:mkal:mJ:ı 

fal:arrirat yapm:ığ:t k:ırnr vermiştir. Zatını umumi l\l. Polltyc 
nin bu bankaların birinde 12 milyonluk bir lıcs:ıbı mc\'cut olduğu 
merkezindedir. 

rı,ata,rla }''Clllgıııı ta]ıkikatı 
[ l •tt.mıfı birinci Hl) ıf rnımla 1ır ' Vilayette konlisyoı yapıhytı 

Yaıın yerinde Y :ın~ın !ar \'C müscl>lııplcri 
Dtin z:ıbıtac:ı y:ın:ın c\ krin hnkkındıı. c\·dce D. Vekaletinin 

:ıdedi hti şekilde tc.pit c<lilıni~- İ>ir t{'oligiııi n('~l'\?tuıı.,.tlk. llumla 
tir. \' apılnn füt~·c ~•irc ~J G C\' ) :ıngın sebeplerinin tecziyesi, 
ı;; dük.in. bir 11111111 f'.ıbrikaq, tahkikatı en uii~ ük mülkiı c zımi· 

hir po1i-: ıne\ kii ynnmı~ttr. \ ' ıınnıı rinin icra etmesi uıi.ılki) c müfct· 
ıürk C\ leri ~unl:ırdır. tişlt·rinin de t:ılıl:ikatn iştiraki 

He} ko:ı: poli· mu:ı\ ini l\1ustafa : ildiriliyordu. • un Tata\ l:ı ) an· 
Dol:ıbclcrc merkezi pofülcrimlcn ı' gını ımin:ı,cbf'tilc bu karar ilk 

Tuh. in,tııh:ırri mü fi mun\ inlerinden defa tatbik edil mi:;- olacaktır. 

~C\ ket. Yihb:ı~ı ffiU'l.~ıficr, i\li • Bugün \il:\} ette \"ııl i uc~ in riya· 

lt?zinı Orh:m YC' Sedat. tüccard:ın .etinde tc\kil edilecek Lıir komjc:. 
ı\ ptüll:ıtH Hcyleric kümürcü yon lmfüe~ i tetl~ik edecek :1\ rıca 
l\ lı:hmet 'c İ -m:ı.il ı\t<ı!arın c\· ~ mülkiye müfect~liöi de tahkikatta 
teridir. bulıınacııkur. 

l>i!!,·er C\ lcr tım:ımcn füımhra 

:ıictir. 1 
. .:\çı!<t,t kılan h:ırik~ed ·lcr kiti -

c::c) c ,·c l~uın kız mektJ.ıinc 

ycrlc:;tirilmi~lcrtlir. Unlar nııc:ık 

"ı 8~ ailedir. ı >i~crlcri akrau:ı -
l:ırıııın ,·e ch·ard:d:i C\ lcrinl: git

mi_.lcrdir. 

Vilayet hadiseyi ne vakit 
haber aldt? 

Dün hu :ıi!d .. rd.:n (.iOO) iinc 

bazı şirketler tar.ıfındıın 'd'ilen 

ekmek, pc~ nir. Ça) tc\ 1.i edilmiş

tir. bunclıın mad:ı \İlıi)Cle h:r 

isticlı ile ınür:ıc:ı:ıt cdilmi, , i:ı.nc 

cemi için mii:-ııdc i~tenıni~tir. 

1 lil l.li:ıhıncrce fokir \ ~ kim:e

siz ço.:ukJıırl.t kaclınl:ıra } organ 
çam:ı:;-tr Yerilm ::.i takarri.r etti -

ğinden hu gibilcrin tc ... pitinc 

u:ı, lanmı.-cır. 

Felaket kargaları 
Dolapderc merkezi ~ :ıngm 

p,c. esi c::irht ~ :ıp:ın l\ rim, l'crlı:ıt 

~:ılih , Etem . hiı'kor \'e d:ğer 
1'irkcır .. \li. n .. ın:ııı, İ~mail. 1\a~ım, 
Şükrü i .. mindc on bir lur:;ızı 

<lün :ıdli~ c~ e gümlcrınişt;r. 

,\!erke?. hugün raporunu po1is 
miidüri~ etine 'c adli~ C) c \'Cl"c

cektir. 

Yani diyor ki 
Diin hir muh:ırririnıiı ıned\uI 

Yani ile giirii.-rnti~tlir. Y:ıni şun

l:ırı sü~ lcıncktcdif': 
- Yangın sobadJn çıkmıştır. 

O gece hiz :ıikce c\ i;ı en alt 

k:ıtıııd:ı ot.ıru~ oı k Zc\'cem 

~ at.ırkcn çocugun \işiimcınc:ıi için 

~:ı:ıt "8. de Lbt katta yattıöıınız 
ocl:ının sob:nnı ~aktı. 

Bir müddet sonra çocu~11 u~ ut
mağ:ı çılaı. mı a~.ığıd:ı iclik.birden

hire hir feryat i.-iuiın. Yukarı 

koştuk ~ob:ı honı~unun çıkuğı 

~er ~anı~ ordu. Yanınd:ıki :.\ ladııın 
\larinanın bitişik ol.ın ç:ıtısı ll:ı 

tutu;-mu.-w, ş:ı,ırdıl,, .:::ondı.:rıne~ c 
oJra,uk. 1\lurnliak ol:ım:ıdık. 

Bu :.mıdn ctfai~ c gcl.li. Yanbın 

r.ıkı kazanından filan çıkm:ımı,ur. 

Düşm:mlarıın belki bi))le :.öylc

mi~lcrdir. 

P iin bir rdikimi7. ) angın lı:ı

di::esini \·:ıli me:ı' ini he' in :mc:ık 
ertesi ~iinii h:ılıer ahlığ1111 ) :ız

mışıır. rıkal~i lıu h:ılıcr doğru

dur, fJkat bund:ı bir k:ıst ) ok
tur. Biı;r,at mu:n in be~ in süylc

<lif;inc ıı:ızar:ın ~erek Beyoğlu 

ka~ matııınlığı, g.n·k polis mli· 

dürireti l 'azlı be~ i telefonla :ıra

mışlar, fa!,u ml•:ı.,in be. in c\inc 

trlcfoıı :ılnı:ıllığı iı;in hııl.ıer \de- , 

mcmişh::rdir. Fn:t.lı be~ İ" :ıdre .. ini 

poli · ıniitcfcrrika~ı bili) ordu, . 
i:ıkııt tct1ş sra~ınc'3 bu cihet 

unutL lmu~tur. Şimdi) c kadar 

h<'r ~ ;;ngm l>:ı~l·ıngıç ve nih:ı~ e

tinde 'ii:ı~·ct munr:ı;r,:ım:ın h:ıbcr

c!:ır cdil:niştil'. 

İtk rapor 
rı:in 'il.l~ lte 'erilen ilk ra

por~tı t\ dl:i nl:,!m . nat he,tc 
lıiıcw1 harik7.edclcrin ~ cı lcştiril

miş l'ohındu~u bildirilmi.,tir. 
l\uti rapor l.>U~ün ycrilccel:tir. 

Kral Fuat 
!Arap eıi,Pisini asri -

leştirmek istiyor 
nerliıı, 22 (/\./\) - ((alıireden 

bildiriliyor: 
1 :r:ıl fu:ıt Arap nlfabcsiııin 

rsı:ileşlirilmcsi için en ıniikem -
mel tcl:liiLc buluıı:ıcotklara mü-
1,af .. tl:ır \ :ıat ye taııs:si rnrclile 
lıir müsabaka açmıştı!'. 

Bu tcscbbüsün l!'ıtin alfabesinin 
teciricc;ı kabulüne bir r.mka<l • 
deme obcağı zannedill;-or. -Tesekkür 

J\.ıimlıir:ıcierim j:md:ırm:ı ) Uz . 
lı.ışı:ıı :\fo .. fafa Heyin ccrınze mera
siminde hulull'ın 'e be) .ını taziyet 
eden nhibh:ı ile J:ındhrma ku • 
rn:md:ın \"C zııb:t:mım 'c h:ı~t:ı· 
lı~ınd:ı ela çok hizmetleri geçen 
j:ındarma ~ üzb:ı~t Abdülkııdir 
Be) e merhumun ailesi namına 

alenen tc~ckkiir cnerim cfonütm. 
1\U\ 1 j:.tanbul müh:ı} ut K. reisi 

K:ıym:ıkam M. Oervij 

_ .... 
mm 

Ak akçe 

Bir llo~tllm an1atıyo:-d·ı: 
- l lannıınd:ı, hu 

},adar :ı;ztı ctınl.!mc 

rn~nıcn, bir tlirhi t<::-arnıf 

yapamadım. Yalııı/. bundun 

bir kaç sene- e\·cl her ny ay

lı :ımcfon elli lira :ırtmır:ık ,,, 
biri.aç ylii'. lira toplıynhil· 

dimdi. Onu da C\ lcnirkcn 

s.:ırfettim, bitti: 

nen şfü:c karı ;ıp: 

- h·i ctmi"'ifl dedim. Ak . ' .., 
:ıkçc kam giin içindir. -

.r~~k {ifLf. , 
~~~~--··--~~~-

İskenderonda 
[l ~tar:ttı lıirinci ~arır:ııı.ızd:ı,lırl 

Tiirk Ye ı\ raplarn kar;;ı l:r
mcni 'c sair hıri::.ti~ an aırn..:ırın 

nispeti ~mı·i olnrnk bu kadar 

yt:ikselcildikten ~onrn lı~ıriçtt:n 
getirikcck Eı·mcnilcr He nilıa· 

ret u~ on ~ene içinde lııris

tiyan akaliyctinin el ~eri~ et.: 
kalp \c calHil ohıı:ıbilcr.:~i 

ttıbü 1-.ol..ı) ca anla 1hr. Onun 
için ~iı 1c!i 1 k nderon ve 

havali. i•1Jc fr:mlı7.1:ırm t:ıl,iJl 
cttikkı· siy:ı.~ct hurnlar:ı ha-

riçtcıı hırbti yıın \ c l'illıa .. a 
Tiirk dti~manhgt ile ım:, bu 

Ermcnik·r celp 'c i-.Un l't· 

mcktir; ond:ın sonrn j .. t..1.:n 
dcrcın 'c ha\ alL ini g1.·nc 

Tiirk dii;-11111111 hir id:ırcnin 

eline ·,ermektir. J lali hazır· 

da cenup hududumuzd:ı fi
rari I:rmcnilcrdcn gönnl'klc 

oldu~umuı mii\kiiliıt hcrh.c

~in malı1mudnr; cgcr rrnn:ıır.
lıtrın l::kcndcron \ c ha,·ati • 

sinde takip cttil .. kri siya ete 
k'ar:-u . iiktıt cdHir de bir mi.'d .. 

' 
det sonm cenup hududtımuz

dn tmnnmc-n Tiirk ve mii..:iiJm·ın 

c1ii~ına111 bir idare tc~ı:kl~iıi 

ederse hunun ne gibi f cna 

:ıkibctler tcdit cdcccg~ tak· 
dir edilebilir. 

nu 'aziyı.:t bizzat lsken

dcron 'c Antakya YC' h:wa
füinin Türk \'C Arap ek c· 
riycti için biiyiik bir tehlike 

okfu~undan Suriye medbi 

miie~ ... i:;anı intihalnltl ahirc

sindc i .. kt·nckron \'C Ant<ıl,ya 

meb'us \"c ml.intchil>i sanilc

rinin ınlihim bir kısmı mulı

rn.riycti idare yerine 'alani

lcrin Smiye 'ahdeti prot,rn

mına tamhar olnıuşl:ırdır; 

çün t .. ii rran"1zların l:-1,cmk· 
ron ye h:.rnlisindc Ttirk ve 

.ı\ rap un. url:ırmı hıırc;tcn 

gctirilmi;- J:rmcni YC l fı -
rbtiymı \l n s ıı r l :1 r altında 

ezmek ~eklinde tcb:ıriiz cd..:n 
ımıh:ılli !-iy:ı::-ctlcrinc 1.ar-;-t 

kendilerini :ıncak Suriye Yah· 

deti .ay~-.indc ınuhafaza cdc

bilccc1,krinc hiikmctrı1i~lcrdir. 

l lakil.atihaldc l:ıkendcron
<fa mn'i surette Tlirk tlti~· 

nıanhırınchın tc~kil cdilc1.:1.:k 

hu .. usi bir idare yerine bur:ı
• ının Anıp YC • liblliman ck-

scriyetiııi t~m-..il edecek bir 
Suri} c jdarc.inc mı.:rbnt ol-

mn-..ı cihette dalın mm :ıfıl .. tır. 

ı.\iaamafıh .\nkara itil.Hının 

mlm i-.kcnckn.ın 'c h:ınıli· 
sinde Fr:m"ızların Ermeni 'c 

ı Iırbtiyan muhacirler fü: Tiirk 
\ c Anıp ck~eriyctini boKına
larına kat'iyen muh:ılifrir; 

omm için hiikCtrı1ctimi1.in ce

nup hududu h:ıl\l,ında frnn
sızl:ır ile cereyan eden ınii· 

z:ıkcreler arasında bu mc,,c· 
leyi du nnzım dikkate nlması 
l~ımgclir. 

11/eknwt Asıaı 
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Şeytanın eli altında 
- J'l21 !1iCncsindc yazılmı~ur -

.\JueJlif 
JO!\J A'.'ikETlL 

• • ıl ili 
'\ER~!I 

l lcr hakkı :nalıb!ur 

. E11:ıu" 

SefcLll(Lt scı<ırlct say·ıltı7Jl ı? Bugün Asri sinemada 
. --- ----- -- ,.._ 

Jşsi::: p/içsı.i;::; olfln bir adı11ıı durp.;ıuı suxa Mukaddes Dağ ben::er. Zanıruılrı teje8sıllz erler; kendi 
keııdinı :::.elıırler Bu c,;erin kııhramanı ·· DİO.\IİT:\ ,nııı hülyaları a~kı, 

Fan 'ata Ye ylik>ek dağlana ebedi karlarına olan mu
halıbeti büyük biJ heyecan Ye al:\ka ile his>cdileccktir. 

tertibatının sadeliğidir 
İşsiz güçsüz hanım c!endılı r 

:3;3 -

salonlarda bebe, )erine ipek ço
rnrı giydirirken zavallı fakir 

çocukları çıplak geziyor. O 
m.ıdamlar maymunları ıa kürk 

yaptırırken öğle vakti kalk~rak 
bir Iıuçıık saat oda hizrnetçıleri 

rnmıikiırleri, masözleri ile vakit 
geçiri Llidcsiı gençlik ve güzel

li\<Jerini ımılıafnaya çalışırken, 

işçilerin hayatında ne feci sah

neler oluyor. 
- Şu gördüğümüz kadııı kaç 

ya~ındadır dersiniz. 

- Kırk Leş, elli. .. 
- Hayır henüz yirmi altı 

yaşıııdadır. 

ra rça parça elbiseler giymiş 

bir kadın, samanı dökülmüş 

bir iskemle iızeriııde dıırnıad~n 

öksürüp tükürüyor . O kadar 

zaifıi)d eski şalının altıııdaıı ke-

ıııikleri 

amudu 

altından 

meydana çıkıyor, ve 

fukarisi kamizolasınm 

farkolunuyor . Bulur-

du~u odaııııı tni iki, boyu dört 
ı•'.ctrdir. Varısıııı bır yat:ık iş

gal ediyor. Tahta karyolanın 

ynıııııa iki beşik sıkışlirılmıştır. 

1' la.;aııın yanında font bir soba 

ı ızarıyor . 

nu kadın beş çocuk anasıdur . 

fn yoşiısı yedi ye~ındadır. Ba
caları otuz ih, yaşındadır. 

Sab:ılıın beşinde gider \'C akşa

ırııı yedisinde f\'C avdet eder. 

İş oldnğıı günler bir kaç frank 

hzanır. Kiıç~k e\'ceğızin ı:cgaııe 

iradı budur. Peder valide ,-e 
heş çocuk şıı küçük odada 

otururlar . Onda yatılır, yeı;ıek 

pişirilir Ye yenilir. 

Bu tasvir K ı::oııd » kıı dir. 

Şıı ta\'s;i1ttarı rnııra ~tıdam 

Aıı; i P.ez ııın ckJ<!:lcrini fazla 

~örıncz~ :niz. Jc~il nıi? 

• Bir asır evci cs.~rdi l<al
d rmış olmakla iftihar etlik. ~ıı 

ilga lıis .ini meydana atmış olan 
füi hiıııınctlerc rağmen dalıa 

çok 't'r,dc ~aldıfrnnızı ikrar 

cJclirı. bir ola.,f:ır lıalihazınla 

nrnııdır yok mudur? Burasını 

ara2tırmakta mana yoktur. Bu 

aııc.k suri manası olan bir 

süzJür. 
Ani hi:inmesi icap eden şey 

tıı ı:ıahirlerin, en kavilerin, en 

ını•ktedirlc•in kendileri kadar 
taliin nrnzlıarı lutfü olmamış 

o'an k:ır.Jaşla. ırıa lüzumu mik
tarı bai·ıp bakmadıklarını :Jıla

m~ktaclır .» 

lleyhat ki ccır.i)'eti h.ızıra

m:zı şöyle bir tetkik edersek 

bunun t~mamen zıddını ı:orürüz, 

Oı~·ın içi • Krızot• un on 
sekizinci asır sefilılcrinc si;yıe

cli:,ri vcçhile, ben de size haber 

veriyorum : • Feliıket üzerinize 
l;aıd açmıştır. » 1 fatta üzeri

nize her cihetten her türlü 
şekilde hücum ediyor. 

Bıııııın ilk setcbi şudur : 

« Tenbel adam rnl:it su gibi

dir. Tefcesiıh eder.» 1 Latenadan} 

Daha on altıncı asırda •Kor

ııey • güzel bir kıt'a ile bunu 
söylunişti : 

,.'iercet hararfır gözleri 

Kalmaz Jaaı/Jen eser 

Ş,flt_al mCırüı'l'CI s:izle.-i 
Yalnızca J;llmlc gez..-

« Adisoıı » dcıııi~tir ki : « lıu 

J adar yemekle &rtüiiı masaları 

glırdiıkçe her t;ıf>a~ııı altıııd:ı 

n":ri~. lüııır a, fdarji gibi hir

( OI: ı.ıar:ızlarııı u; \lduğuııu fark
.tder gibi oltı~·o ı nın . ~ 

Mcşlıur Lir Danııııarl,a d~r:ıı

ıı:t~;i ' arl!ır : .. 
cı ı\ . ~· :, \ 'C ı; t:n: ü1üıı sa.!;i:1 oJ-

du u yerde iman' ümit, aşk 
itibarile bu ka-

· ~ - ... 1 - .. 

kalmaz.• 'il1. • eheıumiycti n i l.ısdik eder 
t ,·nctıt:ı~ 1 -1T~ ıı:oO~lıl11lııı3f; 'İ7('r(." 
t ,·ı \·kt.c<lı r~ ..... . -

Bunun hakikat olup olnıadı

ğnıı anlamak için sizin cerr.iye

tiı iz içinde biraz bulunarak 

halinizi ~eyretmek ktfidir. 

Alı! evtt J\ladaııılar ve /l\ii$

yöler! şurada cemiyetinizin ara

sına katılmış adi bir misafir 

relki de ttrbiycsizin biriyim. 

fakat size kalpten söyliyorııııı. 

Bunun için beni mazur görfı

n ,z ve şıı yüksek eğlence ale

minizde Viktor rlüg-onuıı !a

sadduk hakkında söylediklerini 
hatırlayıııız. 

Verin fakire lasadduk dueye 

ha: erdir ..• 

[vct size bu kıl'ayı hJtırla

tıyoruııı çükü siz zevkinize 

halel getirmiyor ve kendiniz 
şampanya yuvarlarken dileııen 

yetimlere yardım ctıniyorsıınıız; 

bedbahtların kendilerini satnıağa 

mecbur olduğunıı düşiınmiyor

sunuz; zavallı çiçekçi kızlarııı 

konak kapıları önünde donup 

kalıııasıııı 

i şte bu 
aldırmıyorsunuz . 

sebeplerden dolayı 

felaket üzerimize kanat germiştir. 

f-farbı nınumi kalbinizi, ru

hunuzu tasfiye edemedi. [ğcr 

hotbin liği bırakıııaısaııız, eğer 

ins'ni hislerimizi yükseltınezseııiz 
daha büyük felJketlc rc munta

zır olunuz. 
Acaba şu hayatı sürmekle 

mesut olduğmıııızıı ıııu zannelii-
yorsun uz? 

Tepeh:ışı 

Tiyatro -
suııda bu 

akşaın saat 
21.JO da 
'e caına 

günü ~a:ıt 

1.5.30 da 
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l ıııııııı 
Teyze Hanım 

r 

~:.ı 

[il!] 
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l"aat 
JÇ,t:lO 
20 . .50 

21..00 

Al:ııurka mu-iki heyeti 
I~ h:ını 'c tahdhit kam
birn ye nukut bor;a 
lınlıcrleri 

Konser 

1) Katal:ıni: La 'ali. 
2) l\arıc: l ,a Dam alaro1., 

Komedi J perde 
\liiıerciıııi- Vohri He,- nakili:D.ll. 

3) Cüi: Kanıabil. 

4) - OrianıaL 

,'i) Delip : La :;ur;. 

llı~·ak, çatal, ka~ık Ye ><ıire >afra 
takımlarınızı ,-atın :ılırken kat'iyen 
;iyahlanmıyan ,-c gLinıli~ takım

ları yerine kaim olan mc~hur 
(1\1.,\IU"ELD c\LP.1.1\,\) marka-

Em niyet sandığı 
müdürlüğünden : 

nuıııaıa~• 

5709 

!\lcıhuıı;.ıtın cins 
\ C UC\ İ 

J\lcd\"HIHln 
ı~·nıi 

Üskudarda 1 iacehesııa hatun malıallcsinde 
Paşaliıııaııı ~okağıııda 141 nıııııaralı hane Ayşe !\ime!, 

J latlice Faika ve Fehiıııe Hammlar 
12tı22 Topkapıda Takycd m:ılıallesiııde Topkapı 

harici caddesinde eski 10, 12 ve yeni 10 
nl!ınaralı üç odalı bir dühiinın taınam ı Nail B. 

ı '249 Bebekte küçük Bebek so~ağıııda 2-1 numa-
ralı lıalu;cli bir hane. ~eı·ket B. Hayriye 1 !. 

1 faı ır lüks lı~ptı ve <ımııı • · 1'5193 !',ı ıköyıiııde R.ısinı l'a1:1 ıııahailcsiııde Uzun 
Jıaf z sokağında tski S ıe yeni 156 numa-sıın'i ihtiyaçları, üıüm eııdi~tsi, 

ihtizar endişesi s•zi mütemadi

yen kemirmektedir. 

ralı bir hane . J\lari ve Saleııik l J. 
16'i'l6 Ramide Cuma mailesiııde Edebiye 50kağında 

27 numaralı bir hane Safinaz li. 

İ mlamızı 
'Düzeltelim 

172 'ıJ Veııihaiıçcdt: Ddlcrdarabınctçdebi nıahalle-
şimle l(:ız"şkcr c~ınii sokağıııda eski 5 ve 7,9 
ıııııııaralı b.ılıçl'ii bir hane . 

J7oG1 l\ııııık~pıd1 Tevaşi Süleyman Ağa ıııahalle
şimle Çeşme ve Sıı terazisi sokağmda 20- 31 

Hacer 11. 

numaralı lmne . Ali Haydar Zahit Abdüşsel;iııı B. 
E,ki pzı kaidelerinin ıc,,iri al 17682 Lllilıle Dülker zade mahallesinde Küçük 

unda hir çok imi:\ ,-alnışarı ya- sokağıııda 25,27 ııuıııanılı bir dükan ile 
pıldı~ıııı~iorc gazcıcnıiz bir >lİ· apartınıan. Hüseyin [f. 
tun oıınış, n<ıl ı<rcddiit cdikıı 17717 Knmkapıda Tcnşi Süleyman Ağa ınahalie-

'iııdc Çeşme sokağında eski 22 ı·a. yeni 28 
keliml'lcriıı dnArtı iınh\larını lııı- t B 

numaralı bahçeli bir kane. Rifat, !l\ehıııe eylerle Fatma N. 
rada go,ternıqe Jıa,JaınıiU · 18373 KaJıköyünde Osman Ağa ınalıallesinde liü-

Htıoıa d::\:ıın cdiınru_,; nıci:a davcrJi oğlu sokağıııda eski ınükurer 12 
ilamz mi;\ lıl.,aıiılir. 1 \'C yeni 57 numaralı bir hane . Şaziye 1 J. 

.:.\11.. r'"-h:ınıb:ıhıt\tı\, r. :.,ıo. · 1878'.l btinyede J\lahıııudiye mahallesinde ve cad-
h:ını hvm, C~") ~ı.. han, .;\o. desinde 100, 105 numaralı bir hane Ali 'ııri B. 

19808 \'eşilköyde Şevkeiiyc ıı:ahaliesiııde ikbal 
h;ın, Jİ(to. hanııııdilııil, rl.. l\ig;ir sokağıııJa ı ,6 numaralı iki köşk . Vasi! Cf 
~'han ııılıiic~·~i(ni), ':"' _;. 41.. Yukarda isimleri yazılı zevat enıl;\k mukabilin<lc Emniyet 
handıar:ıp, <hl..) J ı.. lı:l\ itı, Sandığıudan istikraz elmiş oldukları ınebaliği vadesi lıitanııııda 

tediye elıııeıııcleriııe mebni hini istikrazda tayin olunan ikametJ \;.. h;l\ lı, ( JJ'. ~ I) .)')~;.. hab:ı-
galılarıııa ilıbarııaıııc gönderilmiş ise de bulunamadıklarından 

zan, .,;'.1 .ı.,. h:ı!Yctnıck, (;.. ıJtın tarihinden itibaren doksan bir gün zarfında tcdiyei deyn 
hatinırtnıil, ,!\i-ı r;. hatmet- ve ya tccditi ıııuantelc eyltıııedikleri takdirde ıııeriıuııah ıııez-

ı ::,oğulnıa sisteınincıen ınaksal nıotörün ir1 
işlenıesi için nıuhtaç bulunduğu dcrtcci h:ır:trctin 
teminidir Vok:-;a sılinrlir cidarlan o kad;ır çok 

ısınır ki pislçnlar ,-a1ifelenni ifa edeme• bir inle J 

gelir . 

Hütün s··.~ııtıııı f('rfilı:ııı ...... tok-c;arl 
t\J;tf'ın ü7Cr'İrie- ,.c cc•k ılıkk~!ll )'•tP 

'~Jt'~undan ptk a~ baktlnıağ.ı ıınıht.ıçtır. 

Suphe~ır, rad~·;ıf6rün ı:;ıı Tir dolu old 

\* t:ıı; f'or" o;ot::\ttnlA territ:ı.a11 <rııtde o1ifuğu 
drreced4.: çok mı..iken1nıel oldnÇ:-u cihetle otlhassa 
şayanı dikkattır 

baknıalısınıı ... Dı~er t.ıraftan .;11\·un iyİ(t'ft·rey 

mani olabılc<:ck ıııaddclerin hirikıııt>nıe~i 
~ r.ıdy.nôrU ayda bir kere bo'):thır Te \·tn; d 

1koyarsınıı~ Soğuk 111C\''iİnllrrdı: r;ıci\'at8rü n 
~ ı f'tıyun don111:ı ı11as1 i~~n kııl?an1J.1 n ~olüı:;yon l · 

Radyatör •u il< dolu: bulundukça, halt• pek 
müşkül ı;arait altı nda çalı~a bJlc mot6r rar.la 
k17.lll37 1.·e su kayn amaz H arl<'i de re<'ti h.lraret 

1
, 

çok dun olsa bile su motôrft n munta~am S\ırette 

Jcarıştırırsını;r.., ~ 

'Z'lten milkeıntıı<'I olJn bu • • ststeının d 
1Tl unta7:un işl~nıcsf ıçin i•ıntrİfüj tuJunıba~ 

vantil3tor oıihverinin ra~laıınıasın.- 1.c- arada 

tulumb;ı nuh,·erinİn ctrafındakt boru (ıarfın} 
edil mesine bakmak iri olur. 

işlemesjne- JUilni olmaz ~ 

Ycnı Ford radyatörıinıin <Of:utma sahası hiiyük · 
tür. Dört sıra ih<'e boru \ardır Runlann hc:r biri 
S<1j;uyabılmek içın ınuht>ç olduğu hava\'' ('O çok 

alabilc~k suretle yerle;ıtınlmişttr \'anı113tor 
tayyare per 1ı.·anesı şeklınde olup n1otôr <lakikada 

1000 ad«li denr yaptı~ ı esnada ~~O kadem 
mik'ap miktarınde ha\·arı radyatör boruJ.ın ar .• ~ın· 
dan çekmektedir. 

l 'ı.urı bir 7;Unandan &onrı t}elı-:t m 
r.u]~·atör< bağ1ay.tn hl~tik borul;ırın dt:~ı.~nıesi 

~rlecektir. Htı ııf:tk İ::>ler İ<:İn ar ... "ntanııa nıur.ı. 

cııııcl; silin i~in f:iidelİ' olur,r' 

konlrolu a ll ı 

't-.lotar etrafındak i ~ ıc .• k su yeni l>İ r 
si~ttnıdc ve Sl l\·hal.!_ b ı r ~antr i ffıj tulıınıba 

QATİPLER .• 
MUGANNILER 

SPORCULAR 
YALDA 
Pastillerini Tecriıbe Ediniz 

fevkalade memnun 
\alacaksınız 

Bütün eczane ve tcra 
depola rında 
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VALDA 
fımlnl taı ıyao kutulaı' 
deruniınde tı fop edini ı 

Seyrisef ain 
İzmir sür'at postası 

( İ zmir ) vapuru 2~ kanunu
sani Cuma 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Cıımar
tc>İ 10 da İzmirc giı.lccc k 'c 
Pazar 1 J tc İ zmirden h:ırc
ketlc pazarte>i p;cleccktir. 
Yapurda mükemmel bir or
kc,ıra 'c cazbant nıc\·cuııur . 

"MOTOR COMPANY~ 
!SKEN DF.Rl\'E -=- l\! ISIR 

Kocaeli encümeni daimisinde 
20720 Lira bedeli kcşilii Atpazarı J(emaleddiıı Sami P~ 

Mektebi ikmali inşaatı için kapalı zarf usuli!c vaki olan münl 

kasa ııeticesinde yapılan tekiifat lıaddı layık RÖrü l enıediğiııdc 

ıııiinak~sa kecnleıııyekün addedi lerek ıııezkiır mekkp iıışaatil 

aynı mektebe ait ilaveten yapılan 927 fira 81 kuruş iiilvei keşi 
şeraiti sabıka dairesinde 16-2-929 tarihine kadar pazarlıkla ilıale 

edileceğinden talip olanların yiizde yedi buçuk nisbetindr temi· 
nalı mııvakkate ıııahbıl'ile yevmi mczklıra kadar Kocaeli Vil[tyct i 

Eııciiıııeııi dıo!ınisiııe ıııiırac.a:ıtları. 

Tamirat münakasası 
istanhul vilayeti 6'e/lerdarlıgından: D:ılıklıane 

ckktrik ana h:ıtl:ırıııd:ı ıııc11.:ııt tellerin tecdidi ile ~airc,i. 
kc•if h~Licli 85 liradır. liıaic;i 3 f kı\nıııı;:ıııi f 929 da Def· 

' 
tcrdarlıht:ı yapılacaktır. 

+ + '°' 
Satıhk mermer taşları 

İstanbul vilayeti defterdarlığından: Beykoz parkı y:ıııınd<I 
talııııincn 45 metro mik.abında (her metro nıik'abıııııı mı:· 

lıanınıuı lıedcli) 8-!0 liradır .• \ llizaycdc 31 k:\ııunoaııi 929 d~ 

Defterdarlıkta yapılacaktır . 

ııQo '°' '°' 
nlL'k, ,'ô..;,ı,;. l'tıtla' eııtlifi;:r, kiırenin bilıııüz~yede satıfaccai!ı il:in olunur. 

ı -_,.....,.....,.....,..~...,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.....,.._ 1 1 

-=-:•..ı.ı_ .. hudayııı"lıit:tiı, • .,.. ı·stAnbul Etıbba muhadenet 
Tanı irat münakasası 

Trabzon ikinci postası 
huı.ra .:.. ....... -. hi :ınct~til, v:.:. · ..ı..._ u. 

1ıi1.nıctçi, -!1_, .. lıidhiyet<ıil, ve Teavün cemiyetinden: 
_,, _.;.. harap, J~ı,;. lıcrabaıi, 25- l -'l2'l wıııa ı;[iııli aylık içtima i~in azayı nıuhtı:re-

ıl i<I,;.. lrnrabcz:ır, .:~ı_.;.. hara- mrnin Türk Oc:q!'ını şaat 10,30 da tt-;rificri mcrcudur. 

Jıi ·et(til, e,I_,>- h:tf<!\\ J'.'o:-1_,>. 

haraççı, J' .;<;::_ı.;.. iıaraçp;iizar, 
ı >t .;.- .. ı .J> haraçmc:~:lt!, v~IJ'"-

~ . 
hıırafat(tıl, .. ı_,;.. hurafe, ı_,;.. 

ı J_ J\ harrcnµ;lirra, :_;;.. hart;~ 

ol ;::__,>- lıan:ıraiı, ..;ı-:- ... har~lık, 
.;ı.., _,;.. lıun!dıa~, .., • .,_':J Jı, _,;.. 

hartl:ıll;\pa;ı(m', ,,..:ı~ Jı ,_,;. 

h:ınlalyakı•ı(ııı), •; ı._;.. har-

/s(anbul mıtakası ticaret müdüriyetinden: 

J)l~R~ \ \ Dt::T KC('CK iSTIKR \ %.\T SA~Dl(;ı TCRK 
A'\O. 'L\ I !;IRKJ~Tl 

!)l:r.;:ırıdcr kliçlik istikrazat ~and ı ~ı 'L'i.irk anonim şirketinin altıncı 
<enti de\ rirc;i hi,scdaran heyeti ııınumiyc;i 2.J, sulıat 1929 uncıı - ' 

pa;.ar p;iinii kahlczıcrnl şaot ikide Galatada Sen Pyer hanında şi r-

ketin merkezinde alel:ldc içtima cdcceji;indcn nizamnamei dahilinin 
24 iincii maddesi mucibince 'ek:ilctcn Ye ra csaleıen laakal elli 
hi~:'cyc mJlik olan hi~~ednr:ın ı n zirde mukarrt.: r ruznaıncnin ınü1.a· 

kere,i )-C\ m \'C mahalli içtima takaddüm tden on gün zarfında 

nıll\',ıkkat ınal<hıı1. ;eııcdatının Galtitada San Pycr hanındaki merkLzi 
~irkctc tı>;tılu dairc:-indc ıc~lim eylcmc.:lcri ilan olunu r. 

Rl'Z\ \ .\iP.: 

1\ \R.\ nı:\İZ-, vapuru 24- f -2 
per<cnıbc ak~amı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
dak, İnebolu. Sinop, Samsun, 
Ünye, Fat:'a. Ordu, Cireı-;on, 
Trobzon, Riıc hopa,·a J(idccck 
re dönü~tc Pazar bkelc•ilc 
R iıt:, ()f, Sii rıncne, 'fra.bzon. 
Polachane, 'J'ircbolu, Gircson. 
Ordu. Fatsa, Sarn~un, Sinop, 
lne\ıoluya uğrıyacakur. 

Bozcaada postası 
( (;ELİ BOT .L: ) ' apuru 26 

K~ııııosani Cumarte'i 16 da 
İ dare rıhtımından hareketle 
Gelidolu. Lapseki, Çanakkale, 
İ mroz, Bozcaada va gidecek 'c 
(,'anakkale, Up<cki, Gcliboluya 
uj!;rıvarnk gelecektir. 

İslanbul vi/6yeli defterdarlığından: Bcr mucibi kc,.if 1l7 lir:: 

7 kuru, olan 1 l:ıyci:ı r pa~ada YcltJ,~ğirıncni ntlc ınaa< tcv~i 
ın:ıiıalli tamiratı !!ılinaka;ıl:'ı temdit edildi. Taliplerin kc~if· 
nameyi ı;ürnıck için her ;;ün fanh\ki .\ liiliyc heyeti fcnııip:

'iııc 'c nıünak:ı>:t\':t istir·~k eylemek üzre ehliyeti fenn iye 
yc,-aikiic 31 kaıııı

0

ıNınl ı 929 da Dcf tcrdariı k ta mlitc~ckkil 
koınbyona nıliracaaıları . 

i=== Banko di Roma 11~1 
:ill ~ ·r· r · ı. . • ••• 
f:~~ 200,000~000 ~ıret ~crınayı.li anoninı ~ir~ctı :::: 
ı~: ~ :m ihtiya t akçe•i: 45,000,000 liret :::: 
:::: R t l 1 1 1 d :::: !!!! ) ı..:rkcxi oma. taly;ula Y<' l"t:nc >i mc-nı c ~et l'r c ~~H 
!.i!! ~ulıtlı.:ri YC biitlin ... ,·chirl~rdc ı ntıh3birlcri vard ı r. 11anka ;: •• ·:. 
:::: ~ m; ,uhekri: J'raföada Banko di ilonıa-i ,panyada Banko jj;l =· .• 
:m di Rnına-Bmıko lwlo l~iz:'.>:tııo . iİi 1 Tcın;il idardıanelcr i: l3eı li~. Lnndra, :'.l:c,rork. !il!! 

daliye. • · _,:. lıurtk, hurda., 
.}1:. ;,.. ~ hı rsızya li!jtı{ ti),.;\.._,;. 

$',~ harıııall:'onu(ıı u ), ..s.1 . .:ı\. .r 
harman Y cri(ııi ), 

( Ritmedi) 
s:: 1'lırl<iYe şuhtl<.:l'i: ls l aııhuJ~ İ zmir ')'ür kiyenin \'e mcmaliki ~iii 

1 A t 1 t ··ı· - .... 1) \ bfi;i İt :ıre raporu. Q a ya POS aSI f:ıE ecnebi yenin başlıca 'ıl:lyau için bono, çek \'e itih:ır mektupları il!l 
2) \lürakip raporu. ( İ \EBOLU) ,-apurıı 27 kamı- :fü iıa-1.:.fıun ,.,, '" çek mdiau ınıık:ılıilindc he;ahı cari kü.ıa t· !i!l 

lstanbut s·por kulübünde 
/s/anbu/ •por kıılübür.d:n : J.;;\ -

nun:--:ıninin 24üncli pcrşc:ınhc giinli 

»•t lu da hı • nlıu l :;por ku lub:i 
kongresi in"ikat cdl·c~ktir. 1\ zanın 

)İ:'l;: k4lnfer.ı.ns ~ıinı;ı~nu tciriflt r i 

m\.rcudur. 

3) Jf)~8 scnc~inin hil:\nço"u ta:'di~:i ve mt:rlr<i id:ırcnin tcbcrri~t.~i . nu:-:ıni pazar JO ı.Ja c;aı ata rıhtı· i!!! bor~~ 't mirlcri·- i,,faz· 'J'iirkiyc \"C 1~naliki ecnclıiyc için ~H~ 
4) 1928 s~nc~i zarfında nıccli:'-i itlareyc intih;!p olunan ytni iki 1 h ı ı ı· 11·r K··ıı·· ı... f;·,·:. konl\olar ,.:c rocklt:r tah'il m uam\...Jcsini icr:ı.~l)enıir ka,a1ar i.:ar i:,"i,i, 

d k mıııc an are <et e zı ı ' u u.,, jiıı , .~ ' d 1 b .. k" ed 'I'. I•,• 
I:c\ (i,·cti ta~ i i. Bodr um, Rados~ ı~ethiye, ]<'i ni- : .. \'t! lasarruf san ı ~ ı ıc.:~a ı carı sı u~at ı ı ı . . :::~ 

- 5) Kur·a >uretile mccli>i idare >illüs aza<ının knli\ eri iııtihahı. ke, Aıııalyaya gidecek ve dö- ld! lm nbul •ubclcrl: i\liidüriycti u~ıumi ıesl htanlıul Su lurı j~l 
6) 1929, 1930 \ 'C l!)J I seneleri için mürakibin tayini. nüjte mczkQr iskelelerle birlikte üii hamamı Kull~k Zade Han. tel. J.501-1502- 1ö()(J.1507. lii! 
J l cıc ıi umumi ycde gerek esak ten ı c gerek ı ckill eıen h•7.1r lıu- Dahan, ;\larmario, Sakız, Ça _ !fü Galarnda Nordsıern llaa, lle•oğlu Sent Annı \ an bina>ı · !il• 

l uııacak hi»edaranın he r elli hi>Sc için bir reyi olacak H jU kadar nakkale, Gcliboluıa uğrıya- • Tel. Beyo~1u a90·391 ·Jl4l. · 

ki htr hi~~edaran ondan ıi)ade reyi olmıJıcıkur. 11.;;:cn:;;k;.:1;.;.•r.,. ---------oı111-ii!lii!il:-:!iiii~~i!~iii!i~ii!iiEiiii!m:~iilii!ib::Jiiiiii!!iiiiii!!~;~~~gi~~a 



·sesli filim ELHAHRAda:Enbuyükzaferi ( OPERH J da : Düşman ''NAJ/JÇ, fe lf.·rrmızı ve siyah 
Maırım olciulh• ·· • 6 .. uzrc me-

rıkadıı 5'' ı· r·ı· .. "'· ı ı ım yapmak im-
kanı elde edil mi~ 'e bu su
retle 'V ıcuda O'Pti • ı ·· _.1 • _ Yici n-.... n en . oy ıı 
b "Ve konu~ucu filimler 
. 1 uk l ir merak ve alaka 
ılc ka l 

r ' unmı ttr. Gerek A-
nıc~ı .. , ., 

·~l:ı gerek A' rupada 
bu k~if 'c imkan üzerine 
~' ~.:ın munak~ı,n ve hazırlık 
lıtun h·ı ·ı rn k 'rareu e devam et-
e tcdir. 

Hı:r Şl" den e\•el isin ikti-sad· · ·. ' 1 L1hctınc ehemmi) et ve-
r~ıı J\nıcrikalı filim amille
r111den sa· tutunuz da sinema 
~· nlJn sahiplerine 1-.adar, 
h krn;ı ile alakadar bulunan 

er ec; ~·mdiden vapılacak 
lllail'f • 
d . a ın azameti karşı ında 
J eıın bir dli._iınccyc dnlmış-
tırdır Mn h • d . . t · • a aza ou u,unce 
arı1 bir f 1· ti .. 

ftktı :ın ıye e mutera-
sa~· r'. l oo.o elen fazla sinema 

ıbi dcı hnl ·e~li filim gö -
ternıiye ınnhsus tertibatı al -

(~ar ve salonlannı hazır
:ttnışlardır. 

'-esli filim yapmıya mahsus 
ntclycı ( ) · 
k~ er IOO mil}Oll fran-
. " ınalolınaktadır ! Filimler 
ı e d"· .1 °rt misli fazla mnsrrıfn 
J ltiy .. . , .. 
J·· aç go ternıcktcdır. 1'ilım 
u:a.~ ücreti de aynı nispet 
da'l·ı· 1 ınde nrtmı tır. E!)kıdcn 
l'"ı f ., ! 

l Taftanın ikinci kuv,·etli 
filimi "'En büyük :zaferi,. dir. 
Bu da cElhamra., da göste
riliyor ve bu <ln bir harp 
kllrdclesidir. Fakat ·Diı~rnan,, 
dan çok IAı;ıka bir ruhu ve 
mahiveti 'ardır. c Düşm:ın_ • 
hir neticedir, bir ihtims har-
binin sefaletidir. Bu i ... c bir 
vatan müdafaasma n kcrli~ia 
ulviyetine talluk ediyor. 1 ial
kın, biraz daha ,ık gi) inme
sinden dola) ı :z.ıppe i. ıniııi 
Yerdiği ve sevmediği genç 
bir boksfü vardır, önunc ~c

Ieni devirir, büyiik bir ,am
pyonluğa namzettir. Bu sırada 
Amerika harbe girer. Bok ör 
arkad~lannın hircrbircr ' c 
sc,incrck h.ırbc gittiklerini 
görür, fakat l\.cnd:,.inin h!ç te 

üyle bir niyeti ) oktur. Ara-

bandoyu dinlerken ani olaral\. 
uğrayan genç adam artık ctrn· 
fmdaki her ~eyin 'c hattu ken
di ini ~C\'c.n l ... :ıdının hile :ı--kcr
liı!;c t~\ ik cttijtini ~ıirmck
tcdir. 

Bu miı.cadclcdc bittabi ,·,a
rnn ve şeref hblcri galebe 
<.'<Lr. 

.\rnk bok~ur, A' nıpa ccp
hc--indcdir, fakat çok kor
ka~.: biı: askerdir. Cehennemi 
t:irak:.ılar içinde :-ığıııacak de
m arayan genç Amerikalının 
ruhu üzerinde nrkad:ışını ) a· 
nı b:ısında öliim iı bil\ dk bir ' . 
ahc; ) :·par, o arak kahraman-
dır. fü.crin :-onu mlılwyyiç bir 

~:.h:ıcdir. f larp bitmiş. ı.,enç hok
~vr :ıvdct ctmi~tir. fakat ~imdi 
hnrckctc muktedir ol:ımıyan 
bir aclaındır, l,olları 

= r 

, t.ıda (2\ hin dolara kira-1 

1 
·' ·ln fıliırkr !'.imdi (. ' hin 

'•l··ra k" · · .. • ıralanm.ıktadır. llununla 
cr.tbcr bu masrarı rın tc ... dl' ... i 

'1c ~atta karşılığı bulurmmm; 
< c ,ıldir. 

t-.li filim güqcrcn . iııema· 
l:ır c-::kislnc nisb..:tic dort 
llıWi hnsılat getirmh c ba..;. 
1atn~Jardır. Bu ra bt.:.t knrsı-
ı:: • 
~ıııun hu bu-.u ta ) · ntlan 
ına rafı tcl:lfi için ( 18 a,,n 
L.Ui geleceği ve bundan . ~rn 
~inc:n..,,,,l k ·ı · · · h" "' '""'"'4 ı · a cmı ıçm ır 

ı:~t1ın dcui,, açılacağı an-
.1 nıı-rır ! 

incınacılık filemi l u tc
~l:lli 
l 'c uınitlc <n-una dur un 
'u j ı· • ığcr taraftan • ı ti tlcr 

<ır 
,,.. a nda da blı ·uk t ı: ı rnu-
'"'P ı . 
111 ° mu~tur. Sesi glİ/.cl ol-
J~ an bir, k . 1 . . ço · aru~t cnn • mc· rn;ı h· 

~ iltına bin:ırur 'eda 

• En Myük zaferi • nin mümessilleri 

dan günler geçer. ilk map;luhi- cakları tutmaz. Cunun hı. 
yete. rinı,!; iızcrinch: bir .ı~k1.:ri c ' iden ba~ını çe\ irdiği ba)-................................................ 
cdccckkri muh:ıkk<ık rchlkl i rağmı ~cJ,lmı.ım:ık jçin, •.\IJ.1-
cdilh or. hım hir a:ı: har ·mkan 

Bİz..: :-.dine~ L li filimh.:ri Hr lıana> di)C ~ah-.mr', bu 
daha bfrka.; -.l!11c memleketi· tt' C)l U\-lc hirnz sonra harc-
mizdı:: gürcmiyccc!!;iıniz." lu- ~ c~ı:: muktedir olduğunu , c 
hakkak.cır. Fak:ıt bundan kcn· 
di hc..,ahıını1.a znn: 1...:ıdar ha\ raJtını seh\ınladığını gönı-
Ci;ef dtmnm onız. 'iınnkıi riiı. Filimde 'atan hi lcri 
. c--li fllimlerin ahenktar o1- ımik°tmnıc.l tcn1~il cdilmi~tir. 
n11) :ıcagı, hil.ıki:s ) abancı h.:h- En kıın c.rli yerleri ring 
çdcrlc, sincnıad.ın şimdiye m_cp;llıbJyctinin ak:-ulıimcli ilc 
J,,1d:ır du) du~ımu7. 7.c' J,m filimin :on k1:,mıdır. 
tc.:mamilc olm:ı ;:ı bile ınubim 
surette ihUI cdilıni~ bulun.ı- -lki miimc il Ri,:ır Bart-
c.ıgı kmıa:ıtindc~ i7- mcs ile :\follcy s..ın'atı k.tv-

A. S. rı ~n :ild yeni yıldızdll'. 

.. Düşma .. da lilyan Giş 

Bu haftanın en kU\, etli tc ıniikcmmcl dc~ildir. Bir 
ild filminden biris~ "'D~man,: · yumurtanın bir paltoya -mu-
dır. l)ijn geceden itibaren hadclı.:: edi\dir,;i dcYİrlcr hn~-
Opcrn "incma~ında go-.tı . .'ril- ]ı~ or nçlık. cfıılct 'c bir 
ınİ\.'C ha~lanan hu filmiıı re- · ·· k t t k · l , suru ·o :-uz, 1aca ·sız m..;rın ar.M 
jh•örii maruf ( Frcd :\ihlo ) 

i~tc bir illtirn:; harbinin ncti
mttmc ..,iJlcrinin h:ı~hcaJ.ırı "t.t 

ccleri.. "Liliyan Cı-:-.,.. 'ı:: "'ltılf l\:ır-
bc-...,cir. I'ilimdc h:il,.im ol.ın 

ruh harplerin, hır.:-ın , c ha .. is 
rnl:nfaatlerin dor.urduJtı.ı k.ı.,h 

'\ u dchhn:; hoğu m lann ' r
diw neticeleri mhtıt ...,cfalct· 
lcri tc~rihtir. Oradıı, in. ıııt 
hisler 'c mii., terek . ııac.ktlc! 
k hir ımıda ) ıı:;;ıyan muhtelif 
milletlere mcn~up ~cnçlcrin 

bir :m içinde biribirlcrine n:ı
~ıt ehi m~ın oldukltırını g(ını

\ or 'c muhtelif harp cephe
lerinde bunun :ıki.;lcrini ey· 
re<li~omz. 

!'ilim hixe n_, nı zamanda 
'refah \ c huzurun c..,kj .... \ p;ihi 
hukum urdiıl"Ju s:ılonlard.ı 

7.afcrdcn. fedakı\rlıl mn, J...nh
ramnnlıl...tan <tlabildip;inc b:ıh:s-

den Yrıtanpcn erleri de gıi -
teri yor! 

l'iliın . onrııda:n r:ıkdir cdi-
len J>rofc ... fülin hakil ... 1 füi,
rnunın Un 'c :ıchn et oldu-
!!,U11U • ü~1iyc.n sÜ/.JCri YC 

m:ıçcr;.ı J..ahrnm:rnlarının ~a:ı-

dctlc~ilc biti~ ör. rmındc ~az 
~a\·an t.ınklar ye sefalet 1~-ok 
i' 1 gü tı:rilmi--tir. - -----

l\Jamf muh1rrir ~Stanelu . 
in eserinden nlınmış, han 

:\lojukin jJc Lili Da'1,ln crta

r.ıfınd:ın tcm:-:ı cdılınh.tir. 

l lafra;ıın üçiıncıi buyiık fil

mi olan L:ı c.ıcrin mc\ .mu 
bilh:ı::-...,a c~ı?...k.1ri c..'lliptır. 

E crdı: h:lkiın olun ruh 
maccrapcn·cr YC mcyhi 

bri. i hir ad:ıının hik.i 5 esidir: 
. amimiyct 'c sadeliğe riıcu 

ile nihayet bulan filim birçok: 

ınilhej) iç a~k 'c 5.iy:ısct 
, ah nelerini ilıth :ı ediyor, gii· 

~el \ c mm aff .ıkivctli Wr:ısil 

. nmu-:-tur. 
"' Kırmızı ve si!:nh ., le 

İcan Moj.:f.•ı•ı 

• Kırmızı ve siyah .. tan bir sahne 

•••••• & 

ALKRZARdaÇar ve Raspufin 
Mknz:ır incımısı bu haf ta 

maruf Rus papa ı Rasputinin 
ha) atına ait bir füim p;ö te
ri yor. Bu mc,·zu pzcrindc 
geçen sene gü terilen filimle 
hiç miina"ebeti olmıyan bu 
Iilim mm a[fakiyctlc perdeye 
alınmış bir Alman ı: eridir. 
E.cr, Gaydarof gfüi maruf 
arti tlerin i-;otir:ıkilc çekil-
mi.., tir. 

E~cr hakiki im.anlık duy
r;ularilc mlıtcha:-.!-i:; hir Pro
Fc • ör ile kızının rnı...ı1 h.ık•ı
rctlcrc maruz k:ıldıp;ını., gcf:ı

ktiıı iyan girdahına nasıl 
du,tug-unu biıyuk bir tnlt\ nf
faki) erle çiziyor. Cmumi h.ır
l in \'iyanad<ıki nki: lcrj hiç " Çar oe Raspulin ,. den bir salıne 

•'''••· • • •• ., •••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Q. ~ı111111J11Jlll1J111111ııııır11111ı111ııı1111ıllllll11111ııııııı1111111111!: ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••• " •••••• 

\.... i I~TIIR2&& lr ~ )f (Köy)ümüz K Biliyor musunuz? ) 
-··~·;_~ .. ~; ... ~ ... i ...... 'iiiıi .. ; .. iCii:iŞiC; .. gc~C .. ôid~kiit .. biiıd;;; .. y~~P \ :~~~~~;i'<l~~ t~~,'.""'"· 1 Gii;i~;i" .. ~: .. ~;p~;;;;~~ .. ;;i~fu. 

ea ıanıanı evelde bir ihtiyar hatunun ~~~ıvk~~~~~a~~!1~i~~: ~~ü~d~;~1T,~~) ~;ı~ı~~,~~~~'iı~~:"ı_ ; daha iyi işitiriz 
aı:et seveili bir kızı olup güze~likte rakmış . Nedensonra kız gözünü açup ~ ~ 
dAllıde naziri yoJm:ıuş. Bu. k_ız _hır o- baktlg .. ı gibi kendisini saray içinde görmüş ~- JWptiklerk çaglı~an ~azı iu. anlar <_h lıa iyi dinli)chilmek için 
~ il otu kı ~ ı b d k Jrma~ın suyu ta-:-lı. . . §Clnı .. !UP na ış e"!1ış ırt>un n • birde ne baksın odanın ortasında döşek ~ Bahı:ırında ::akı) :rn - gözlrriııi f\.aparlar, ha~larnıı ntılPriııe eµer, 'e 

(Suıt ltzen pencereden bır kuş f!elerek içinde bir mevta yatıyor kız bunu böyle ~ Kuıl•ır altın k•\ııatlı 1. ~ iiyll'<' , di,ılPrler. Giizlıwiııi k:ı1ıı) ııwa daha iyi 
li}t tınıın sen kırkgün bir mevta bek- görünce aklı başından gideyazmış (Ey- ( ., · 
l\Aijeceksin ve ondans.onra müradına vah bu kuşun dediği hilaf değilmiş_ bu da :_E Sı.iriı) i.ı indiıincc J· uıi i )ıiı·! aline im biı· C\ ~lJl t~ ~mil elınez. 

.... o) d h Yn) ladan çohan da) I~ -
Qitnf acaksın) demış ora n çup aktand!~ alnıma ya~tlam çeken sonu ~ Guhi~lır incL: ince ~ Ciinl ii ~üziinıiizü ı apl\ınca <l• lıa iyi i~ilip 
!etd lf hu kız ol akşam .Y afu~ UJ'?muş -~ayır dır ın şalla hı .demiş . • i Bi/im köı iııı joıı aı ı ı. i i~it 11 cdı!(i mi z. isi 1 ııwl t ; 11 murat ·tt i ;;i ııı iz ıııa-
~r <tsı ok am oldukta evelkı mınval Ktz burada sakın o!sun bız gelelım va- g a ~ • • .. 
b1• ,.: kuı f!elmi~ böyle syöleıniş gitmiş !idesine sabah oldukta validesi haptan ~ oım:ı<;ın buna ::-:ı':'an l Wl) a rnhidiı·. lft'~r!tl iyi hir musiki diııledi-

'\"~rc Ja " \ nrmı ha~ı a bilimi ? 
botec . z VaJideS~llC ~0!1 kef~mlDl bidar OfUp .b1rde ~akmış~! kız yok (eyvah { OrtaJı~ ·ı nur açmı \ gimiz zaman. yaktifc İ~İitigimiz ŞP~' ile işjluı k-
ltı;ıltıı e ~f de etmış valıdes.! dahı ~Ah kı~ımı kuştan. fıra~ ettırırken ben ken~! 1\ Uiziın gııııc, deıı;ımi 1 t ıc old1ı1'uıımz ~P\ i birle. ıircı·ı·I, lıir zr\ ı.. <'ık-
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Türkf)·ede Hariçte 
Kuruş Kuruş 

Guetc) c gondcrllecct mcktuplana lzcrine 
idare içinse 1darc , yazmı aitse (Yazı ) 

ı arctl ~ulmalıdu 
ı A3 ı ı 125 000 
1 • 400 800 
6 • :-so 1450 

12 • 1400 2:-00 

Basılmı) an nıcktuplann ladcslndco, kıymeti 
mukaddcre iz mc1'tuplara konulmuş paraların 
ka\ bolnıa~ından \ e llilnların miındcrccaundan 

idare me ul dctlldır. 

Borsalar 16 Kanunusant 1929 

ı 

ı 

Nukut 
ln«ıl ı J ra 1 
Dolar 

20 "I unan d ralımı 
1 Rayfı"maı-k 
ı A vu t urya lilinl 
20 1 ey Roman~ a 
20 Leva Bulgar 
l Felemenk tlor\nl 
~ 

20 
20 
t 
ı 

20 
20 

Fran ız frangı 

ltalyan lir ti 
ll:uron Çeko - Slovakya 
Çeı•,oııcts c Su' iFl • 
Zel(ltı • l ı>lıı tan > 
Dınar • ) o~ laY) a ı 
R<1l~ıka fıaı gı 

1 Przf•t.ı lı-paıı~ a 
20 18' çr r . 1 gı 

l Me 11hye 

Çek 
Londra üzerine bir lng 111. liraq kuruş 
Nıyoyoı k 1 Tlirk lıra!'.I dolar 
Par is • • frank 
Mılano • • • hret 
81.'rHıı • • mark 
ı::orya • • • Je,;a 
Britbel • • • belka 
Amilterdam. • • florin 
CiDe'tre • • • frank 
Prac • • • kuron 
Vıyana • • • sılin 
lladrit • • • peseta 
Varşon • • • ıcloti 
Atina • e • dlrabml 
Blkret ıG ley krus 
~rat Türk lirası dinar 

Tahviller 
istikraz dahili • vadeli • 
Düyunu muvahide 
lkr:ımi) elı demiryoln 
Derııeadet tramvay rirketl 
Rılltım Vok le .Antirepo 
tstaubul anonim ıu sırketl 

Hisse senetleri 
iş lıankası 
Osmanlı bankası 

~· 

25 
15 00 
0000 
S0,00 

00 
24 37,50 

o 
81 

160 00 
213 50 
120 00 

0000 
22 50 
70 75 

113 00 00 
32 15 

783 00 

991 25 
048 88,75 

12 49,50 
• 31,00 
2 0475 

67 25,00 
3 5021 

1 '' 25 
2 u·n 
ı• 40.40 ...... 
2 9780 
4 84,00 

87 71 
24 uso 
27 8250 

90 so 00 
228 2500 
• 90 

4 

. " 
• 23 

2S 

990 50 
203 00 

S.'I 87 50 
-48 50,00 
29 00 
24 37 50 
29 00 
81 

160 
213 
120 

0000 
22 
'10 

00 
00 
50 
00 

50 
l5 

118 00 
32 15 

'788 00 

993 
048 

12 

IO 
71,2• 
4800 
32 ISO 
coos 
nso 
I075 
21 &O 
1929 
46:l'IO ... ..... 

• 2 ., 
a 
• 2 , . 
• • • M7a 

17 .., 
24 •• 
2'7 87.IO 

90 37 o~ 
227 2S 00 
• 90 

fS • ti .... 00 00 

• 
Ticaret ve mhire borsası 

flntlar Ticaret bortıaMı UtibumumJJigi laranndan "Yerilmistır. 
Okkası 

Azam1 A•ıarl 
K. P. K. P. 

u~day % Çavdarlı 
·umuaak 0-0 co ıo oo,oo 

00 00 00,00 00,00 
00-00 00.00 00.00 
0.00 00 00 00 00 

nme 00.00 00.00 00.00 
ert mahlut 8-0I 17,20 2020 

-ZAHI~-
l&,tO 

00.00 
12 ıa 
OOıOO 
IOOO 

-HUBUBAT-

••• 00.00 
ıı ıs 

ou,ao 
aaoo 

14ıD 142~ 
17,80 11.ao 

1 
-UN

ÇD'rlltı ın a 
Ekiatra ekiltra 00 fltO 
Bklstra • 1420 
Birinci ~·umusak 01J 
Birinci ıert • 
ikinci • 

- TiFTiK 

Kunduz 

Fmdıt\~l 
Cevlzlçi 

138) 
132:1 
1100 

Emlak ve Eytam Bankası 
umum maditrlilğlJnden: 

Bankamtza ait emlüin Nıkarada Hatipçahmda eski Kozma Fab

rikası alit ve milftemilab ile beraber peşin para ile kapalı ıarl'Ja 

mUuyedeyc konmuştur. ihale 28 ikinci kanun 929 pazartesi günüdür. 

Alıcı o~anlar 2250 liralık t~roinat vereceklerdir. Teklif mektuplarının 

ihale gününe yetişmek özen taahhütlü olarak verilme;,i icap eder. 

lstınbul, lzrrıir \'e merkezde birer liraya ,;erilen mufassal şartname

lcr;mizden birer nüshasırun imzalı olarak kapab teklif mektuplarına 

rapa lazımdır. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden 

fJfendt Uarma lazım olın 100.000 adet ahşap traves kapalı 

zarf usullle 5 Şuı.t 929 tarihine müsadil salı gününe kadar müna

kasya YUZOIUnmuotur. T~klifnamelc:r mezktlr günde saat on dön 

buçugll kadar device demir yolları )azı işleri müdürlüği.ince kabul 

edilecektir. 

Bu nü9i1'asaya ait şartname ve saıreyi arzu edenler bedeli muka
bilinde A."lk:ırada de\ let demir yolları ve limanları Maliye ve 

mulaasebe i ~eri Reisliğinden tedarik edebilirler. 

l ~l,)lo 24 kanunusani 1929 Tefrikası: 65 

Sihirbazın kıZı 
Mulı.ırrıri: 

Moris Löbldtı 
Yol üzerinde evelden hazır

tar.:mş diğer bir hapis mahalle
riııe kadını .yerleştirdiler. fakat 
bütün bu hadiseler c Jozefin 
Balsamo• da asabi bir buhran 
tevlit etti. Bayıldı.-

Mutcıclmi: 

Melınıet Gay14r 
« Raul • bir erk!nr harbiye 

:ıaritası a(tı. « Molev riye » 

om1amndan cı: Nor.şalanı » sa~ 

hnın olduğu yere kadar otuz 
kilometrelik bir mesafe Yardı. 

Bu yolun boyunca ve oJsa olsa 

lnci 
Tabı 

=2411nunsant 1929= 
s: 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 

Kadı koy 
mahaHesi 

car er ağa 
sokağı 

Moda 
Peştemakı 

Cambazhane 
Balat 

N: 
58 86 
5 
19-50 
189 

h:ınc 

icarı lira 
480 sene\i 

60 " 
4g() • 

lı 

Köçükp:ııar 
Balat 

Rüstempaşa 
Karabaş 

kargir diikan 
dükan 10 şehri 

• .. 187 hane 20 " 
• J Tızırç:n'UŞ Aznarnr 2:5-23 • 60 sene\i 

fleğbı:liada 
Kadıkôy 

Yalı 90 • 240 " 
O manağa Düı 28-7 maa bahçe duk:in 9G " 

• " .. 28 hane J.16 • 
• R:ıc;impa~a Birinci 197 dukan 72 • 
• Cafcrağa İkinci 42 maa oda dük;ln 300 " 

• Bahari)e 33-8? ııpanmanın 2nci dairc~i ::lfıO " 
• J kele 44 tluk:ln 21 O • 

• 
• 

Balada e\',;3f1 muharrer emJikin şeraiti mukarrcresi \e~hilc icara raptolunmak üzre .30· 1 -919 
taı ilıine mu adif çarşamba gumi saat 15 e temdit 'c pazarlık ı::urctilc ınliz:ı) edeleri mukarrerdir. 
Taliplerin ~m\ali metruke icar komi }Onuna müracaat e\lcmt:leri. 

Semti mahallesi sokağı :-.;o. 

Üskiid:ır 
H:ılkap:ını 

" 

selılmi alifcndi 
rüstcm paşa 

, 

papaz 
balkapanı han üsk:ıt 

.. 
rı 

34 
35 

hane 
oda 

icarı muh:ımmcni 

lira 
144 
96 
48 

sene\i 
,, 
,, 

• " ,. 36 .. :'! .. 
Balat karabaş iskclecaddc i 31 ·39 dukdn ı 20 

" Fener ~~~ ~~ 3 ~o ~ ,, 
ay\'ansaray atik Mustap:ışa attar J 3 ,, 60 , 
Kadıküy zühtüpaşa rcşadiye ' 31-1 ,. 120 ,, 

• ,. ,, 33 ., 96 .. 
• osman ağa nllıhet efendi 49 •., 144 " 
Balada e\ safı muharrer emlak şeraiti mukarcrc!!İ ,,;~çhile icara raptedilmek için 6-2·929 tarihine 

-milsadif çarşamba günü saat 15 te ihale i icra edilmek ü7.re müzayede~ e 'azt:dılmiştir. Taliplerin 
.emvali metrüoe Jcar komsiyonuna mürac:ıat eylemeleri. 

Manisa vilayeti nafia baş Rize vilayetin
mühendisliğinden : 

Saruhanlı civarında Kum çayı üstnde inşa edilmiş bulunan 
46, 10 ve 6 metro açıkhklarmdaki beton arme köprülerin tarafeyn 
imllsile kenar ayak gardokon perreleri ve ayakların anroşman 

inpatı' 8989 Ura 65 ku.ruş kqif bedeli üzerinden 4-2- 929 tari
hinde saat on bire kadar mfiddetle, kapalı zarf usulile münaka
saya çıkarılmştır. Talip olanların teklifnamelerını usuline tevfikan 
vakti muayyenıninden evvel vilayet nafia baş baş mühendisliğine 

tevdi etmeleri ve fazla lafsllıt almak isteyenlerin baş mfıhendisliğe 
miiracaatları. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni 1«11/1 Yeni plAn 

-~ 
~ 
~ 
LÜTFEN 

l d Ke,'4e 11 Şiibattadır 

fKRAMIYŞ*R IJRA 

MÜKAfAT: 

DiKKAT EDiNiZ 

Bu seneki ta) yare piyankosu şimdiye kadarkilerin en- zen
ginidir. Çünkü : 

1 - 10,000 lira ve daha tukarı bü) ük ikrami) eler geçen 

-1 • Rize-Hopa sahil ŞÖ· aen· sesinin 31 rinci kilo-

metrosundaki Mil)·at deresi ilze
rinde inşa olunacak 23 metro 
tulinde 'e beher. gozü 16 metro 

açıklığında iki gözlü betonarme 

köpriinlin bedeli kcşri 18006 

lira 91 kuruştan ibaret olup 

tarihi ihaleden itibaren 7 a)'da 

ikmal ve teslim olunmak üzre 
2~ inci 

usulile münakasaya konulmuşcur. 

Müteahhit inşaat hitamına kadar 
Na(ia dairesinin mussaddak bir 

fen memuru istihdam edecektir. 
Muvafık ve mutedil şerait 41ıı:r
me)'an edildiği takdirde yevmi 

Jnezkt\run saat ıs te encümeni 
vilayette ihale muamelsi yapıla

caktır. Talip olanların şarmamc 

ve keşifname sureti musaddaka. 

!arını Nafia dairesinden alacak

ları ve münakasa~• i4tirak için 
verilecek tekllfnamelerle 41halnat 

C\ ralcımn ihaltt kanununun me· 
vıdı mabsusası mucibince tanzim 

ve ita eylemeleri ilAn olunur. 

Tirk meld't_.ile fa,.alı «'-erlin 
dlnlaniada. O/o 20 tenzillt yapılır 

Büyllk ve Y• bir çok defa lçlll verilen ilinlarla 
lıasusl 111ahlyettcki. ılanların ücreti 

idare ile tararlaştınlır. 

Gazetemize hueual Uln kabul eden ~er ı 
H. S. H. Unat acente•I • 

Satın 
6-8 inci sayfada 

• • • 4 • 
ı • . 
1 • .. 

l ·8 inci sayfada 
ı re 1111 ilAnlar 

" 
il 

Kuru~ 

12,50 

!5 
40 

100 
200 

\10 
# 

Posta ve telgraf levazım ve ) 
mebani müdüriyetinden: 

Posta lıcndiye ihti}acatına 2000 kilo hurda kur~un, 1000 kilo 

sicim , 2;,00 kilo paketlik kdğıt, J 00,000 adet tahta kap;;ol. ;-o,000 
adet tahta etiket, I ,500 kilo kiiçtık mühür mumu aleni miinakuc;a 
suretilc rnübayaa olaııacaktır. 

12 ~übat salı günü s:ıat on dörtte ınün:ık:ı~a·ı icra olunacağmdan 

taliplerin olb:ıptaki şartn:ıme) ı görmek üzre her gün \ e münakasa~ a 
iştirak için de )i.ızde on beş teminatlarile birlikte Yeni pn:.tanede 

müteşekkil mübayau komisyonuna mliracaatları • 

Hanclcrinizin 
Mefruşatı 

Salon takımları 
alelumum dahili tczyiynat için • 

PSHllY Moesseutuı 
• Zi}arat · ve istişare ediniz. Orada zevkı selime muvafık, • 

~ 
ıerafet ve tarzı jmalde faikıyetle beraber en tfverişli • 
fiyatları bulursunuz. Beyoğlu Kabristan sokağı be4ediye 
dairesi karşısında 

Mahlulatı vakfiye miJ.dii.riye.:, 
tinden: 

K ıymetiınut:ammcncsl 
Lira 

8207 

9720 
9090 
7326 
5976 
6270 

6540 
8625 

'lllSO 
5340 
7215 

Harita Nu. 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
ıo 

11 
12 

Miktarı zıraı 

455 
648 
606 
.ıl07 

332 

418 

'436 
575 
354 
267 

481 
7185 13 479 

Be1oğlunda Bedrettin mahallesinde Şişane karakolu Beyoğlu 

belediye dairesi karşusunda tramvay caddcsinda baladc kıymeti 

muhammenc harita numaralarile miktar ve zıraları yazılan on iki 

parça arsa 23 ikinci kanun 929 tarihinden itibaren yirmi sekiz 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanlar bal~daki kıymeti muhamminelerinin yüzde yedi 
buçuğu nispetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklit 

mektuplarını yövrni ihale olan 20 şubat 929 çarpnba gQnü saat 
on dörte kadar lstanbul evkaf müdüriyeti binasında mütetekkil 
idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur • 

Nah/ulat müdil.riyetinden: 
lira: 160 

Sultanahmette Akbıyık mahallesinde Cami ittisalinde vakfa aif 
mahal eakazı müzayedeye konulmuftur. Talip olanlar kıymetinin 
yüzde yedi buçuğu nispetinde pey parasıle 30 - ı - 029 çarpnıba 

günü saat 11 de mahallinde bulunacak olan memuruna müraca • 

atları illn olunur. 

1 

sene ~ almz ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) dr. isabet 
°!o 67 artmıştır. 

2 - UMCM IKRAMIYI'~ AIJEDI: Geçen seneki keşidt•· 
lerde yalnız ( 2'000) idi. Bu sene tam: ( 3.900) dür. 
isabet ihtimali de tam: 0 

0 95 ( yani iki misli ) artmıftJr. 

Bir aylık abonemiz 
EGZAMA 

E ki 'ara ve kaşıntılara en İ\ l 
ilılç Adanalı Şükrü Beyin Der· 
moz merhemidir. Deposu Sirke· 
cide Ali Riza eczanesi ~rayı 
posta ile bir liraya gönderilir. 

3 - Piyanko ) üzünden zengin olanların 'adedi ba sene 
geçen senekinin tam iki misline çıkacaktır. 

Manisa vilayetinden= 
Beden keşfi 

Lira kuruş 
52707 37 
lnşa~ltln nev'i : 10 kilometroluk tesviyei türahiye 

2 .,, şose tamiratı 

7 adet 1 metruluk menfez 

2 • 2 " • 
4 " .. " 
1 " 10 • ,, 
23 metro nılinde kuru du' ar 
60 ,. ,, pere 

Ak·aray Marmara yolunda ballda gösterilen inşaat 52707 lira 
37 kuruş bedeli keşfi üzerinden 26-1-1929 cumartesi günü saat 

(1 l)e kadar müddetle ve kapalı 7.arf usulile münakasya konulmuştur. 

Fazla mahlmat almak i~tiyenlerin \'ilıh et Nafia başmuhendisliğine 

müracaatları • 

biraz sağda ve ya solda «Rusö
Jcn :ıı validenin mahpus olması 

icap ediyordu. c Raul » içinden 

düşündü: 

«: Ne ise mücadele sahası 

tahdit edilmiş demektir, yakında 
sahnei cidale atılacağım muhak
kakbr. 11 

Ertesi günden itibaren işe 

koyuldu; Nonnandya yollan 
boyunca dolaşıyor, herkesi i&
ticvap ediyor, o iki kfiçük bey-

&irli bir kölme arabanuı.. De-
• 

relerde tevakkuf edebilmiş ol
duğunu araştırıyordu. 

O günler «)ozefin Balsamo» 
ile «Raul:ııün ~lan en şedit 
devresine girmişti. Zabıta tara
hndan aramlc:hğına vakıf olan 
ve, «Dodövil> de •Vasör» an
anın lokantasında başına gele
ni unutma'11f bulunan genç 
kadın, cNoqalal'ib tan çıkmağa 
bir türlü kıyışamıyor, ve pi 
ile «K<» memleketiniL •vahi
lini aaiJonlll. 

Gazetemize bir aylık abone olmak uUyen 

zevat af&lıdaki mektubu ke1erek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın Gzerindede fU adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

/slDnbulJa An~ara caJJesinJe (V AK/1) ıazr..alne 

(V AK/1) gazelesinfn !il- aybl( a&ne Weli olan (125) 

~fU flOlla hava/aile gdnclerdim. Bu paranın pollat/an 

aHnlar~ derhal aJiJel(i atlrue muntazaman gazele ~izi 
rica ederim. 

Adree: 

iki genç, kaderin ayırmak 

üzere olduğu iki scvdazede hır
siyle sevişiyorlardı. Maamafih 
bu sevdaları yekdiğerine karşı 

besledikleri emniyetsizlikle ıe
hirlemiyordu. Her birisi diğeri-
nin gizli düşüncelerini hissedi
yordu. Dudakları birlqtiği za
man her biri dijerininin aynı 
zamanda hem llluhabbet hem 
de bir nevi nefret beslediğine 
vakıf idiler. 

cRaul» içinıdea d0a6nGrotd1ı: 

«:Acaba «Brijit Ruselen» in ana
sını « Kalyastro • nin elinden 
nasıl kurtarsam? ]) •Aynı zaman .. 
da durmadan: r.:Seııi ~e\'iyorum! 

seni seviyorum!» Sözlerini kadı
na tekrar ediyordu. 

Bazan biribirlerine döğüşeıı 

iki rakibin hırsı i)e sarılıyor
lardı. Sevişmelerinde huşunet, 

bakışlarında tehdit, düşünce

lerinde husumet, sevgılerindc 

yeis vardı. Adeta biribirlerfni 

_yaralamak için zail ookta)'I 
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Perşembe 
ErWrı Mürw1p isim Ca: 

Dursun Rruze 
Gilniln ıuuOratı 

Yar ed kerem evi 
'ok e~i 'crcm C\i 

l\lc ul mudur: .Ahmet Şiikrıı 

araştırdıkları zannolunabitirdi. 
Bu gece « Raul ı> bir rahat· 

sizlık hissederek uyandı.crJozin11 
elinde lıim ha, gelmiş deliknıılı\İ 
seyrediyordu. « Raul ı> titredi. 
« Jozin 11 in yüzünde har vaki • 
ki helavetli tebessüm mevcuttu. 

fakat bu tebes~flm o:: Raul a 
pek hain pek gaddar idi. 
Delikanlı sordu: 

- Ne var? ne istiyorsun? 
« Jozin » uzaklaşarak: 

(Jltmcdıl . 


