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Mth·aJ\kat ~~ ır 'I • 
müddet için>' ") °" ;:J 

MğyaJijat ~ 
müddet içın 

Kuruta indtrilmitUr. Abone olacak zevat al· ! 
tıncı ıayıfamızdaki matbu mektubu kesip posta 1 
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aklibi hükU111et maznunlarının Bursada muh3-kemelerine devam edild1 

Ve nizamlara riayet mecbud

dir; Türklerin kendileri için 

mecburi olan hu usullere ye 

llizaml:mı ecnebilerin riayet 
etmelerini istemekte bir va
aife dcğilmi dir? 

Sonra gene nım gazetele

ridir ki Tatavla yengın ma

halline İngiliz sefirinin ve 

~katibinin gittiğini, iane 

'1c:selcsi için rum heyeti ınii

~velli ycsi ile münasebete 

liriştiğinf yazmışlardı; bundan 

dolayı gene Rum gazeteleri in

giliz sefaretine tcşekkiir de 

etrni~lerdir. 

Ruın gazetelerinin bu ncş

~Yatlarına nazaran İngiliz 
ScFarctinin fstanbul rumlarına 

kar,ı ettiği hattı harakctin 

ne dc:rcccyc kadar düriisr 
O]du~mu anlamak istemeleri 

'1\irk matbuatı için bir hak 

dc~ı midir? 

Nctckim İngiliz sefiri Sir 
Corc Klark hazretlerin.in bi-
l~hcrc vcrdigi izahat Ti.irk 

ga~ctcI .. rinin ne I ... :ıdar haklı 

OldukJnrını göst~rmi~tir. 
ıJlehmet Asnn 

1 Milyon 
--

-Millet mettePl~rillllu 
· . nuwnrarm Bdedi ı 
J\nknr.ı, 28 (\akı) - ~lt.:m- 1 

~(;ketın_ her ta~af ında ycl}i 1 
:ırfltrı c grenmıyc miı,tak 

halk hutun mi1let mekteple-
ri · • ıu doldurmnkcadır. E' ela 
Yaptl m tahminlerin . azami i 

lliha~et (600) bin muda\im 
~ cağlnı ifade ediyorken halen 

1 adedin J milyonu t .. cavüz 
tdcceği kat'iyyele anleşılıyor. 

memlekette 1 

91 erkeğe 
Polis tnüdüriyell 

ı 100 kadın 
._. .... ııiııiiii--•·· isabet eder. 

Döruiin.c~ii derecede 
İskoçya ile lsviçrc ge
liyor. Buralarda 92 er
keğin hissesine 100 
kadın di1~ttr. Türkiye 
ile Norveç ise lıeşiııci 
derecede kadını bol 
n1emlek4~tlerdeııdir. 

Norvcctc ve Tiirki
ycdc 9 ;J ·erkeğe 100 
kadın j!'oahct etmekte
diı·. Tiil'kiyedcn so~l!'a 
t~patl)il ile Hauimarka 
geliyo~. Bur:~laı da 94 
erke~t) 100 kadın dü
~fw. Yiigo5'la,-y;1da 95 
t :aha, hn ec 'e Belci-

aııı'..:r.ifı 3 iıncu ~ s .. ~ ır:ıımıl'•dı~ [ 

Tatav1ı_ yangını hakkındaki 
t:ıhkikata dün de de\•:ım edilmiş
tir. J 2 kişiden mürekkep rom 
hcyeu milteveUiyesl s:ıbahJc)in 
dokozd4 lktnci tubeyc giunişter, 
iscicvaplarmn .devam olunmuştur. 
13unlardan maad:ı yangını tulumbn 
ile söndürmeye ugroşan tulum
b:ıCılarla üç firket muslukçusu
sunun da m:ablmatlanna müracaat 
edilmiştir. Dön bu husustııki 
isticvabat t:ımıımen bimıişt1r. 
Ancak lüzum göriildüğü t:lklirdc 
alakadar kimselerin ifadeleri 
tekrar alınacaktır. Zabıta adli
yeye verilecek tahkikat evrakını 
bur;ün ikmal edecektir. 

AdUye(ı 
Tcrkos şirketi ve Tatıwla 

y:ıngını hakkındaki c\ rık, henüz 
Müddeiumumiliğe verilmemiştir. 
Tohkikat zabıtaca intaç olunduk
t:ın sonra, evrak nlelösul l\lüddi 

•ı un.umiLiğc gönbcrilecck ve or:ıca 
mes'elenin m:ıhkemevc intikali 

1
. l:lıı!l' g_c~ip gelmediğine karar 
verılecckur. 

Türk tarihinde meşhur vezirler 

T op/capı sarayında Valide sulla{ı tıı,lığının bir ~' 
[Y zısa uncu sahıyf&dadıJ] 

Teffiz ~lerinin temmuza kadar bitmesi ka
nun iktizasından bulunmakiadır. Bu münase
betle her tarafta f aallyet leş/it olunriıuşı işlerin 
yetişmesi ihtimali ~ olan yerlerde komisyon 
adetleri artırıl~ı. Bu meyanda vil.ayetimiz
deki komisyon Cl4 if{e iblağ olunmuş ve f aa
Upete sıkı bir ~he verilmiştir. Ba "ifç komisyon 
~ (4) i~tima ahtetmektedir. Resim yeni 
tefkil edilen lhi numal'alı komişyon çallfırken 
~ıflır· 

- Benim değildi. istersem 
yüz bin lira bulurum. 

Mektubu götüren Hayır o: Ren 
götürmedim » dedi. 
Muteakıben l:ız Hsan Eicn

diyc ait evrak için ele Mos'l\o-. ~ 
dan bahis mektuplar, adresler, 
meb'us isimleri okundu. 

Günün hulasası 

Dahilde 
Tayyareci İhya B. 
tayyare ile altın ka
çırmak cürmile 3 
ay hapse mahküm 
oldu. 11 

[Yazısı (2) ncl •ayıft1nıızd.ıd J 

* lbrahin1 Tali B. 
ankardan geldi, 
Diyarıbekire gide
cek. 

[Yazısı (2) nti sayıfamızJ 

* Cemal 1-lüsnü 
B. Ankaradan ge!

di, mübadele n1ü..:a
kertı hakkındd iza
hat veriyor. 

[Y azisı {jJ ncr aayıfaınm!atlrr.J 
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Aleıİıdur Musto-f a pa a 
.... ·3s ... ~ • .... AY. HAN,.. . 

Artzk biat bitmişti 
Def /et t'rkthu111n. üle1nan111, C'Ü:=cra1111ı 

sararda kalnıastna sebep roktu 

Cun'm \lcmdar, (kadınlara) 
.;il. h çckikmivccc~ini bili -
von\u. Rumeli a ieti bövle 
• J 

idi. 
lınaın Ahmet Efendi, 

'ine ar.1y:ı girdi. Kapı ara
lıgmd m \·ali c ultanı da, 
su turmnğa mm· ffak oldu. 

Gl ruhu kc ilmiş idi. eh
z d1.: Mahmut h:ıla HırJ,ai 
s.11dt.:ttc bulunıyordu; lçcrdcn 
.Al mdara uıtlı ve kah\'C 
il\ram edilmesi h:ıbcrini 
yolladı. • 

Bu gibi mera imlerde 
d15arda bt.:kliycn Y czırlcrc 
kain c ve tatlı verilmek adet 
idi: 

Fakat gorünürlctde kimse
kr yoktu. günıltudcn herkes 
bir tarafa kaçıp saklmmışu . 

Kahveci başı da meydanda 
yoktu. [ ı J bihude aradılar 
\'e bulamadılar. 

B.ış lal.l T.wy:ır Ef1.:ncli 
t.1th hokkftsmı bulmuş idi. 
~lıp getirdi. Hokhıyı Alcın
darn uzattı. 

\lcmdann I"cndini zehirli e
cddcrındcn 5i.'ıphc ettiğini, 
) i.Lunu buruşturup kaşlarını 
ç.ıtmasından aı~ladı. [2] 

t\lcmdara emniyet \'ermek 
için; tntlı hokka ını clindcld 
knŞlkla eyice knrı~tırdı; · ve 
Alemdarın göY.u onCınde bfr 
l\.1s1k dolusu ) cdi, kaşığı bir 
t ılbcnt ile gtızclce tc:ınizkdi. 
A 1..: ınd:ıta uzattı. 

• \kmd.1r memnun olmuştu: 
- < .\ferin be ihtiyar .. 

l~b\' 'Cn ne akıllı adammış
sııı ? 

Di~crd" 1-..oc.'l hokkayı ve 
ı .... •f;,• ahıı ( nıııtn.:rıı macu-
nun) hep ini yedi: 

Sır.1 kah,·cyc gdıni~ti. 
.\ıif .Ağa CICt.:IC pişirdiği 

l"1ln eyi getiri yor1.lu. Tayyar 
J:frndi, koştu; kalıveyi :ıldi, 
C\ H:l.1 kendi bir yudum içti. 
\kmd.mı tckr. r emniyet 
'lrdı. 

Alemdar bCL'>butun mcın-

mizi şu halde görüp badczin 
hizmet cdc,c1: zamanım 

gitınıştır. Ancak şiındcn 
sonra bcndcnizc füışen, Pa
diş:ıhımızla zatı nlilt!ri gibi 
devleti afü.·yc hayrilıahlaruıa 
dua i.;in ( t k:ıutluk ) tur . 
( Sihihtar'lık ) ·rb,1bı, i tc 
Mehmet Bey Efendi bcndc
nizdir. » 

Cc\'abını verdi. Alcmd.1r 
dalu ziyade memnun ohtu. 
Tayyar Efendiye ( 10,000) 

kuruş verdi. 
Çok geçmeden Sultan 

Mahmut Al mdan istetti: 
( Hırkai şerif ) dairesinde 
Alcınd:ır Jlc ,·,ılnız kaldıl.lr. , 

Saat doku1.u kırk geçe 
B.1bussündc onfmde biat 
merasimi yapıldı. [)] E' 'ela 
Alemdar biat etti; ardmd.m 
Şeyhislam, Clcına, 'c saire 

biat ettiler. [_4] 
Biat csnasınd.1 bir furtuna 

daha kopmuştu: 
elimi Salisin ~.ntJi c n.ı· 

sında haçıp çekilen (K1zl.1r 
Agası;> Mercan Ağ., Al~m
dann gözüne ilişti. 

Alemdnr I\tzl.ır Ag:ı ını 

görünce d.n·anaırnı.dı. Sarllp 
ilk geldiği zaman Kızl.ır Aga
sma verdiği emri hatırladı. 

J\ızlar. Ağasıh:ı Selimi 
Salisi çıkarıp gttirmc ini 
emretmiş, Arap içeriye çc:l,il
diktcn sonra bir daha gôrun
mcınişti. 

Alcmd.ır il\inci ~l.ıhtmıtun 
ve \·uzt.:rının onündc, Kızlar 
\~a ııu n~za nlınm:ız küfür-
kı· a' lfrdu. ı~,. · uı Atr•• 

.ı1, u. 
Alcmd.ır, ) t.:nİ Pacliş.ıhtan 

tekrar mlı ade i tcdi: 
- B.111.1 izin 'er; şu hain

lerin hepsini kılıçt.ın geçire) im. 
Dedi: ~1.ıhımıtu~.ıni, acele 

etmemesini ima etti. 
- P.ışn .. t laş etme =ınl.ır 

cez.1l:ırını bulurl.1r C! 1 acelctü 
mine ytan Ycttcnni minct-

mın olmuştu. TaY) itr Efen- r an.n 
Cc,·abını verdi. di'c.:: 

ı • be ihtiy r gerçek sen 
·~I\ 11ı adem imişsin. cm 
'' . ln.u etmeli be •. » 

Jkdi: 
T. ) .ır J:f endi ar:J•yarak-

t~ın: 

- < Benim sinnim yctmış 
he h.1ddini geçmiş, hususile 
'di nimc.:tim olup oğrunda 
f1.:d.' ı ,,ma kad,tr tasmim 
dtİ1-,İın • ult,m Selim Efendi-

(Vakt) in 29 

Artı!. hi,ıt bitmişti. De\ Jet 
c•'kanının ·ar ı~ d.ı k ima ına 
sebep yoktu. , .. czirlcr 'c 
Üh.:may.ı nıhs.lt 'erildi. il.inci 

Mahımıtda, Babü süadc önune 
laırulımış ol.m ( tahtt.m ) 
nya~a k.ıll,tı, harem d.ıirc ine 
çekildi. 

Alemdar, saray h,ı\"İtıı.;undıı 
icraat.1 başlndı. ScJiıni Snli i 
katlcdcntt.:rin şiddetle cıranıl-

blu/,arnri: lliiseyin Ralnni 
Urni eninle ~örli;;- - Ya~ inek knrı ... 

mekc.cn, aı·ahana hin- gavzile gürledi. 
nwkteıı ınenetmesini 'Ôrwde inin hu kor-

. rulcta ıehd1tk~'tr .. ureltc kunç tec iirli karşı-

hc)tfen rit·n etmi~.. sında kalan Şehnaz onu 
"1yföttinin hcnzi .... a- biraz te .. elli Phrn~k i -

rat·,h, siuirlcri gc'. edi. tiyerek : 
Ad •lel ri titredi , - B n "eui uııut
~h~ k,tpakhu·ı kelebek mam eyfeUin, f~ kat 
knna<h gihi luu•i)kete hu d dikodular hiraz 
~"idi. yah~ m •. dedi •• 
Vahşi biı: sırııı~la di. - . ~onrtt yeni şöforii 

lrı·ini git lc~rek: Cemale: 

• 
VA1<11 

Nuri Refet B, Türk - Yunaı:ı miızakerah ne- safhada ? 1~-~~~:..-..;~~~~~~~ 

. 'K'U'Yf 'U'f i'U'";YITiil"1 IJimiSJDnun nili teellhur etmiy~ce~ 
Harp a' ademisi harp kımy:ısı 

muallimi \ c ~ inmı h rbi 

M 1 • • E .c ı: - u ı:ırrırı · : ırc1 - :: :: 
• ::::::::=::::::::: .... 1 o ... ::::::::::::::::::~ 

Kıt'a. 

E:ıki yıldız koymnc1ı vaktilc bizde kol kanat, 

~ı kmd:ı 1 
fayd:ıJı' 

eserler 
müellifi 
olan genç 

ve kıymetli 
kim}ag r· . - Yok sulmt etmek1iğe hız sen de kuyruksuz musun?. 

Kiiinntn gelmedi imdada hala kuyruğun, 
l\Iuhtalıt ınubııdelc komi-.\ımu nakli techhur ctmhcccktir. Bu 

Yoksa ey kuyruklu yıldız, sen de kuyruksuz musun? 

lerimizdcıı Türk ba,murahh:ı ı C'cın:ıl l l ü~ ıü Aı kara rnü1.akcrnLılr al.ıkadar 
Nuri Re-
fet B. 
itıfi qS 111 

artırmak 

\'e tetkikatta bulm rnak üzre 
Lehistaııı gitmektedir. 

Gazetemize.zehirli gazi r \C 

kimya harpleri hakkıııd:ı bir 

takım kıvmetli nrnkalcler yazmış 
ol:ın Nuri Deye sel'irnet ve 
muvaffakıyet clile:riz. ................................................ 
m:ır.Jnı emretti; tutul, nlar 
.. u.n d.ı Bost.mcı bası n1Jh
p.sine atıl.ıc.ıl,l.1rdı. 

Alcmd.ır • l\ş,un cz.mına 
ÇC\ rck kalınca va 1 .. ıd.ır c;1r l\ d.ı . . 
kaldı. Babu c;ü.uic m<.: d.m na 
bir (sa\ ebaıı) J,unıldu. 1 I.ılı 
Arzoda_c;ı onunJ 1 i om l,i 
t.ı u ttındc kafan Selimi 
S.ıti~in na'.ını l,wddrdu0 t1 

( .ncban) nltın.ı n. l\kttirdi. 
Sdiıni S ıli-.in 1 .ıf t mı 

ct.:binde },uçuk bir l\5gıd.1 
,·,m!mı5 iki mı r.ılık bir b1..' it 
bulundu. Bu bevine: 

"Kendi ı!lımle 1arc kesrp veri:1illın nl"m,, 
"Fctvafı hılnıa nahak nıı 1axdı iptida" 

hriınizc 

~dmi,;ıir. Hır muud tten beri 

\nkarad:ı c~rc n eden ınub:ıdele 

1\ lumaifc\ h oır ffil Jı:ırtirimi .C 

'J ürk-Yun:ın muzakcrau hakkında 

~u rruılum:ıu \Cfmlştir. 
1 1 

" Ben mıdcmd n ı nlı:ıt-ızım. 

Bır koıi ın 'a(l ıı mak ıçın 
ım, Ank rada 

ccrc:~nn ~den tn :.k-.rut i 1 h r 
~afh dadır. > o lıbr 

ı.:ni talimat 

ondcnb ri 

zınncdi orum." 

hcrlcri le~ it etmcnıİŞUr. 

Türk ba~mur:ıhl1a ı Yun:µt şe: 
hlrirrindcki T rk ınu :ıkk f.ıtıntn 

d:ı mulı\ cıme d:ıhıl eclilcccği h k-

'1 1 1 'd' }iınd:ı Yunan g:ııc.tdcrinin 'crdi.ı.;i ·' ısra arı Y:t7.L r ı ı. 

lelnd:ır · . d t 1 haberleri tekzip ederek demiştir ki: 
• .11l't\ a on t-'1.ı-

bir olm,tk ur.re huti.ın lrnpıl.ıta . '·)\u ~nbcrl_c.r doğr~. de_ğildır. 
nöbetçi Bostancılar dikti. Bo~ le l>ır tcklıi ne l>ıı-.ım lal'nfı 
Bost:ıdcıların )'.ınl.ırın:ı kc.:ndi mıı:dan ne de '\'un:ınlılnr t:ır:ı-
cmniyctli adamlarından mu- fıııU.1n ) ıı(>i?m:ırtlı~tır". 
hafızlar bıral\tl. ı\1:ılrım ôldiı.ğu iizere Muhtelir 

Akşam ulan k.ırarırhn mübadele J ·oıni"):Orfunun t,u ay 

dehşetli bir alnyl:ı Uabıaliyc ~onunda Gümtilcincye n:ıkli mu· 
· · [ J karrcrcliı'ı Ankara mbznkcratı 

gıttı. 5 
lcıudar geceyi Babıllidc de,·nın etınektc ofduğundan ko-

gcçirdi; butun ccl\apı Ricali» 
Habıalide kalını l:ırdı. Icm-
dar ilk iş olarak Stlimi S.1Ji.::ih 
katillerinin def krini y.1ptırdı. 

Ertesi sabah erkenden 1 
ı:;araya gidildi, bir içtima 
aktcdildi. elimi Sali in 
cenaze nl.1) ı y.ıpıldı. 

Cçunclı Selim «Lalcli»dcl\i 
b.ıb.ıı:;ının ttırhesinc gömdüler. 

[I' l\nh\cci b:ı,ı ( Zaglı • ü -

lc\"JIJan ) lclı. • 1 ü~t:ıfanın adamı • 

dır. Selimi snli~ın ldürülcluğünü 

TayHr Efendi~ e ı:u~ lh ip ala~ 

eden adam tabi kaçını~tı. 

[2.. (ini ccbinindc tc mim 

olunnı:ık hl\ file rağbetten cha 
eylediğini ... 

[.'1 ·.\sım sn:ıt 5 de der. 
r4J 4 ('emn:ı:hel:H1ir 12.!.3 \e 

1 u teınmuz ı 808 perşembe gütıU. 

dcgildir. l'\'1kıl nıc-.clc:_.i kom;-yo· 

mın cl:ıhıli uir ı klir. Blnoc11 1 .Jı 

n:ıkil h:ızırlıklarılc tnc"(;~ul olu-
yor ur.. 

Şıı ku) ruJ..lıı, bı)Tııh:.:ı yıldız ıncc: .. lcsi gene Aµtülhamidi 
hatırlattı. Aptüllıaınit için vaktile Mısırda yazdığım bir takıın 

ldt:ıplarda müııderiç C\"Safı kafidir. Bir çok ) erleri saftı, bir 

Komiayon gidiyorm mu? ço' lan111 ela başından atlı. Burdan atı~sm ncrdc patlarsa 
J\ Tuht !it miıb:ıdde k mi'' on ı patlasın poletil\. sını tuttu;ıclu. /\\illet, !ıül,fımet hala oııun 

re· 'i 1\ 1. Hol, t:ıt, dun C m 11 hı mı bel!isıııı çckiror. 

fk\ 1 zirnrrt ederek komı 'onun Mc sc1:l. bir. maden irııti}azı verilecek, talip olan kumpar-
ıı:ıklı husu umt.ı g(ıfll;.nıü thr. ya} :ı. Avrııp:ı.daki Si;•as da sizin olsun deniliyordu. Çfmkü 

l laber aldığımıza ırc Yunan gcr~k Aptfillıaınitçe, gerek diğer sar:ıy cülıcltısınca Sivas 

hlıır, ~erilen k,ırarıı i tır:ık umi~ l Aaup:ı.d:ı mı, Asyad:ı mı lıilinıııiyordu. Y:ılnız hoca Nasrettin 
olm:tl:ırın:ı ra,;ıncn lmmi ·Hmu dendi ıncrhumcııı bir fıkrasına benzetilcrekteıı lıer fıkra geçiş· 
Cümiılcinc) e n:ıklini arzu cırne- tiriliyordu. l ler kes oilir hocanın fıkrası pek basittir. 

rne'ncdirlcr. '\ un an hüh1mctirı i F 1 k r a. 
Cümiilcincdc bir l in3 tcd.ırıkın 

Hoca merhum merke-
d 1:11ct ttmc~i ittim ~ cdılrr 1 ti. 

bii1i satmak isler, o gün 
Yun n hukfıınc.tı buM h 1 ı t:C\ p 
' rm r.ıı ıir. pazara çıkarmak ister-

_..._ sede açlıktan kalkmaya 

ff u u n ~ u t z H det er tıayvnnda mecaı yok. 
Kaldırmak için çeke 

Konkordato müzakeratına çeke hayvanın kuyruğu-
b 3 Ş 1 a d 118 r nu koparır. Sürliklüye 

.. \ \ HIH_lnkza leh·ı·;n sürüklüye eşek pazarına 
alaet!klılarma h'klif «'l- ı;otüriir. Müşterilerle ho· 

Hoca - Haydi baka· 

lım eşek müşterileri! 

Mü~teriler - iyi ama 

hoca efendi, bunun kuy
ruğu yok. 

Hoca - Siz 

lığı uydurmıya 

eşeğin kuyru~ 

cebim dedir .•. 

demiş. 

pa:zar

bakın, 

benim 

tildm·i konkordalonnıı ca beyninde muhaverei 

Hl İİzaJ· (' res j IH~ İ ~ 1 :lH hu} ll&:....;;a;;;;t;,;;iy;,;;;;e~c;;;;;e~r~ey~a-n....,.e-d;,.,er_ • ...-.;;;;;;;;;;;;~~==;;;m;;;;;(D=--ev=a•m•ı •v;;,;a .. r)~?l' 
ikinci tieafi't mahkP
mesi iN~'t oda~ında 
ha.~ lannu.~ lır. 

Bir anln~nm ('lrnfıu
<la ınfizak<.\rat t·<·ı·.cv.m 

' . 
ctmış1 uctll'ctlc .koıa-
koJ'dato siihat orlasıııa 

" 
hirakılnn~rrı·. .A' nn-

~ 

llukzadcl('rİn o Yakıa 
kntlar hankaların m ii
ıalwrelini temiu i<·in va
ki te _ cbhii lerin( urli
·cl •rıilil'ecekleri .Jh·-

• 

Halamı? 
•• 
Olüm 

Gene yeni bir Şchrimizdcüçscnc; 
dayak iddfası de ölenlerin yekunu 

Sıhhiye nkıllcti şclirimi?.lk 
.\hiren miHkive ınii-,, 

fcffi~lii!irw miiracaat. 
w <.el 

edf•n hi r zat tluha poli~ 
l~tJ'af ı ndtn ı cJi;ğiild ii
ğli n ii he~ an ve şikc'tyct 
ctmi~liı·. Snytcndiğine 
giiı·e bir meyhanede 

92:i, 92G, 927 ~cncleri zarf md:ıki 
{ılüm vukuatına dair bir lstııtistlk 

h:ızıtlıınmışur • 

Jcııilmcktedir. 
= lmlruıl'kcıı biri si~·Ie 

i8iı cet\'ele göre, şehrimizde 

925 senesinde 7686 sı istanbullu. 

4982 si taşralı olmak üzre 1266& 
926 da 8395 1 tanbullu, 5403 ü 

tıışralı olarak 13798; 927 de 

8.'305 i İstanbullu, 5495i taşralı 
olmak üzre t~i64 v:ırat \ı.ıkua 

gelmiştir. 
knY~a dnıis bundan • 
muglwı· olmu~ hir polis 
kernlisini <lngnnı~, oı·a-
Ja11 Caıkapanı merke
ziıu' entiirulumfo.: \e 

~1 • 

orada da unğiilmli'ıjliir. 
~liif<'fli~lik vüzii va-. ,, . 

rah olan ınliddiyi rapor 
alması ıçııı sıhhiye 

nıiidiirluğline ·gföıdcı·
mi~ n~ ıahkikata haş-
1 am ı. t ı r . . -----

iskan m. u. 

Askerler hu yekünlard:ı d:ıhi\ 

değildir. 

Varım asır evelki 

VAKiT 
29 kfmunsani ıs1g 

Geçende şirketi hayriye t•apur· 

larmın ellikleri zommı fial ba 
irdtleı at!tıiye fe11htJildiğinden 

dünka günden beri firkel idaresi 
Jahi bu zamamt k,aldrrntıılır. 

* ( Taymis gazetesinin • Kara• 
~{den ,. aldıAı le/ega/namedir ) 

Yal,:up lıanın Rusyadan 

L:i].\lemd:ır Pa·:ı akşama çc .. rck 
kalıırıık bir he) eti p ·· · he~ bet 
ile Babı ali) c geldi. An~arada yapılan layyare ihtif all intibaları 

• ( ~o f~a/amızın ıutm'mrulm 1 

l~k:ın \1 . U. ~lehmct Bey üç 

g-lin tonr:ı çchrimizc gelecek \'C 

)Jur:ıdaıı l\:ıratleniz limanlarına 

muavenet alıp Kabtl şehrini 

muhafazaya hazırlandıtı mu • 1 
lıalcaJclir. 

!._ __________________ _ 

Emriui 'erdi. Oto
mohil .. ivnlı hir NUH\-

• 
ym· ~ihi honn11·<lnna-... 
rak soka~m · kalaba -. 
hğı içine :aldırdı ~itti. 

Se) felliH huluuduAn 
yerde dikili bir tn~ gibi 
bir ıniiddet üvle don-• 
du kalch. , ·ihayet bir 
sai·Jıo~ ocnr.:akhğııe ara
ba .. ma ~n det etti. Bu 
hnldt• şimdi ne ~·apa
cnkh ? O giin araha 
kullanına:ı <·ok tehli-

• 
kelh di. Ya hn. ka hir . . 
otoya <;arparak, ~·a ~1-
dam çiğniyccck, hu
..,ılı hir knzn muhakkak 
gibiydi. 
Giiııdolikle ~·ah-ı;an 

şoför m·kada\laı·dnn 
hil'iui arath bu I d n. 

.\ratmvı . 
derek: 

- Biraz rnlıat.ç;;ızım 

al lnnm huglin ~·alı!;. 
Siitiinc lıaHtlc. ne kn
zanır~an y~1rı \"~wıva .. 

• • • 
t Hı bi'ıvilk hir yi'tkt<\n . . 

kurlulmu.~ gihi lrnfif
lcdi.. Kendini ~nllu pa
ti ~ ollara nwdi. 1lf'.,ik
ta-.:ın, Orlaküy iİ:'.'itlİıı

deki wrlalaı·d:.l, knh,·c
lcrd ~ dolası ı, l:\kin hiı· .. 
Y('rde heş dakika otu
ranuyordu .. 
Ka:rnmıa~r ~il ·in kf'lı-. .. 

diııi llii~ı·('' Nizanıi 

Be' c .. ik:ivt•l t'L in ... • • • 
Benim damndım seııirı 
karmı sc-a' 'vor · ~eklin-. -
de hir 'ikt)vct ••. r oca .., . 
k a ı·ı nı n :sü)1t·diklcri 

' . 
. yalan mı ! hnyır hep 

tlol'lı ama : evft•lli ni .. 
hüvlc ~ik:h ctlr·rlt' ~C\-., ~ . 
(\a~mdm ı Yrt'l. gc~i t'P

hilmck nıünıkiin mii? 
ü\'<'l<l •ıı ' i: ml"ısld'ıldi'ı, 

~ -
lıazindi. Simdi hiit fırı 

~ 

hiitiln ·m·pa. nı·di. Çok 
ncıkh hiı· imi aldı. s.,, _ . 
f•·llin althgı ilk ve ~a
lilm sml olan HL -
latuı at<\e inkilnp et
mi.: lezzet ile vanh or .. • • • 

·~'ehnazı ii<: giiıı gör
mese dinuı'e düuii-• 
'or, ancak onu soknk.-. 
tarda hcklcmPk, ~c!('· 
t•cğini iimit etmekle 
ynşa~ahili~ ordu .• ; imdi 
rıe yapacakh, 'akia 
. ehnaz ona: . . 

- Se\ fettin hcu sc-
• 

ni unntıunm. Fnknt hu 
d(•<liküdulnı· ynhş~1n 

<lemi~ti. nu sfiı nczn- ne yapacağını Lilıni

kPUPn ihaı·ct kuru bir yordu. Tenha yerlerde 
lPSf'lliye bcnziy(•rdu. dündü, dolaştı. Sonra 
lli«; hir z:.uııan yall~- ~chrc, kalabalığa indi. 
mak i~tidadmda olnn- Şehnazın geçnwsmı 
yan hu ı•t'k J('ım de- n1cnıul ettiği yerlerde 
dikodular asıl bundnn gezindi. Onu ~öyle 
.-oura küharacnktl.. . karşıdan hir gfirnıesini 
Şof l>r fon nya ymn- kt\r ·ayıyor, uzaktan 

rnklnr savurarak hay- böyle bir ruyetle ol
k1rıyordu: sun .iştiyak ıztlrabına 

- Alı kaynanaın o- merhem vnrnnyn nğrn
lacnk domuz hlJHt ka- şı~ ordu~ 
rı sen ne yaptın? 'e Ak ann dar et.ti. Ni
halt cUin? Nasırlı par- hnyct meyhane-ye dliş
mnklarmıla hoğazım tii. Tccs5oiliriiıınn şid
sıkaı·ak .,eni 011 defa detiudcn iki ka<lclılc 
boğsam gene hıncımı heş içmiş kadar sar
nlnmıyacağım.. lıo~ oluyordu .. Yamn-
K~\h ~özlerinden bir dakilcre <lcrdini. biraı 

damla )~aş nkı~·orl', kah ncıı. Kavııanasını (il
kendi kendine acı bir diircceği~ıi 3 ğz 1 nJa 11 

kncırdı. 
lehe::'\iimle giilityor, .. (Bitmedi) 



« let1ar ,, icin 

Yeni hir J...iı:ap daha çık· 
tı, onu oklı ranlar 'eni 
bir i mi dal;a hafı;..al<ı· 

ftn111 emin bir kiı;:C:.int: hoy· 
Cl :ır, fa et. emin hir 't:rint: 
ht:r J..ı~ metti .c~ için a;anil:ın 
() nı:ı h f U/ yere. 

Bu ~eni kitap, '· \giıh "ırrı ... 
lx\in '"':ıcılar ~ ıdır. l lcr -atın 
Zthirlc ya~ilmı-:. ~ihi :ıt:ı 
(ı ·ın hu c'crc hundaı İ\ i 

i im l'nılunnırnw.h. Ruz ı m: 

~klindL' yazılan hıı romanda 
'ilk n m:H:cra •·c~ha,, hatta 
l hramanl.ırının bik u-..tt'nd 
k lmı ... tıı. ı:~criP mc\ ıuu 
fl' ıt:trcke Lnclrinlh· 1-..t·ınbu· 

hın tahlili~lir \l(lndro, ;dlk
tıııdcn 11.mir f:11.:ı;ı ... ııı.t 1, clar 
s ren u~u~ı.z ek' rin m~ ic. 

kctcel,i i;d.:rim .ıdı ı :ıllım 
la kıp ı.:ılı\ nr. 

~t-.ıh 'ırn... Hu 
ev, t·l:ı ag.ır b:ı lı bir mL.:ıııu

llda .çcık. 1.h metli tL·tkıı.. mc
lılc:krinin .ıltmda J,!.tıriır L' -
trıi~tim . En derin ulchi~ .ıtı 

'1dt) it- ~ adedikn l "ki C(khi
~ ıtımı1.111 burun lıdl b.ı.-.lı 

i l<tl.ırım hu t~nlem ne duin 
lıir bil~ı , c ne ~ ·ni-: hir h,ı · 
~ 'İ\ ctk ıhaw Clmi-..ti. < lnu 
l}(J\ I~ hiı' ronı.ıncı ~ıf,ıl· ik 
tekrar canıma!-. a~ rı bır ZL' ! ... 
oldu. l'omanı hiıuz da nll .... ·uı 

hir dihkutk ol,udt m. uıl 
~erinde biıtun miıtdı:kkir 

l!;cnçligin, hl!pimizin ıztır,1bın
dan parçalar 'nr. 

C~uzcl. punı1, u;., hd!J ç ,;, 
renkli deC;İI! f.ıknt ntırl.lt'loı 

kımıtdatan içli '<.· ( zl..ı l ır 
U: lup ll'tundc z.ıkn .. o ık 
hcraher ..,t>niıl d1..· ..,c, c 'l:' ı: 
akı~ l>r. 

\ukaıd.ı. \<tk"·ınıı ıı-la-

ru p;ül!!edcn bir du\ ık hl.: ir
diğini ,;,~ h.mi-cim. ı:, Ll l.im 

bitir mı ıl bir . chtpk l Lr hu 
ncıl,tad&ı ehemmi\ etli ı' ılacık 
l . = . t 1 1 Jır <-·ır .. mtı ~eçırı' •f· ı ı· 

yenin ha .. lu.:a 1.ıhr, m nl.mn
dan (ılan • ~ı:lırnı • nicı11. n,· 
ı-ıl dıNı~ fJr? lıl ... 'ıl.ıların 
.. ı~l:ını d.i/.pıı i .. , nu iı:imk 

okmlar hı.:rrnk ı ulıu 'c .. j. 
ma ı ile c.mıdıı..1111v. hu c •
qıJ.. ~ cthi(l -..erpilmi .. hı ~c il' 

111; olarnk • l 'il.ı ı.:l • il! cü.-
r' 1. ır. ıhı-..ını:: \ l: 

'crh.ıtlcn; l...o : 
l;' i-. ni ti. 

l afılckr. 
&rl ;ı .. ınd,ı ~ı.:Jm,I\ ı ene pı..k 

samimi bır Çl!rÇl! i ·i ıd\; 
Rürti~oruz .• \ma h nda n· 
r,ı o tcıni.1.. o ipe:k l 11.d.tn bir 
fahi':'c do_u~ or 1 ılp,.i/ <- ıiı 

hir ltıhı-:L . "MI. nıçi 1 l' 1 

hq\)c cıhmNll ~ Zıhın lu tL . ' 
ıra ıra biriken ... ı ılı.. 't: L ... r· 

de ce\ .ıp ~ oı..n r 1 1 ~i C· 

hcplc:rle ~elın,ı du ... t ı. (.c ir
dığ1 , i<:clan lıu re ı i ın r.~ ı \; 
lkdir? 

A~ıih , ırrı, tiri rııtıı ~ .tnı

tırkcn, onlara hir knr.:ıkı L r 
hududu çiıc:ıl\:en r ıt.l• : (1 lll· 

llıağ·:ı katlanm ıım. g;iırunıı~ or. 
Onları a1.ıcıl. p;iizu ) (ıran 
bir duman i~·indc anc:ı"k ~ :ı· 
1 ım bir ru ~ l:tlc ~orl:hili\ ort11.. 

Huna r.ı~ıncn rom:ın wdın

ll,ın bir "t:Y 1'ıı) bet nİ\ or. 
A) 111 kalemin ~ .ık:ın bir atide 
Çok l.ı~ metli e,ı.:rlcrr cmı 

'\:rmc ini hcl..lı:rnd '1 1. ı ~ 

hır inli1..ır 'ıtyılınııı \ .lhuı 
i tiklıal ini inırcııc:rd.. du, unc
~ <num. 

- - -
Gen~ ispirto 

"'.\1u,.J..:irnt inhi ... ,ır id:ırc-..inin 
(!czacJlar.ı 'erdiği L pirtoyu 
330 l..ünı-:-a çık.ıracaj!lnı yaz
nıı':'tıl ... J laher aldığmıız<ı he;. 
r1.., tıbbi mü::.tahzarlur 'apan 
ldbarntu\ arlara Hrilcc~k j..,. 

'P~rtol:ırdan kilo ha"ına c:.l,bi 
1•ıb· 
~ l I 30 kllru~ ~ılınncakt1r. 

YAKIT 29 kAnunu~r.i 
9- ·~ 

,,_...,..::.~C~.;._""'""!"~~~--:'~~L~~~~~==~~~_,.,~- 1 "'~::.:~::::·~:~:~::~ 
asus orens ~ ................. . 

Kimdir .. nasıı yetişti .. neıer Koyun otl~ırken 
yaptı? 

_ 4 - ~~~ "Rahip Yataber,, den İZfftİnfe J~ 1UH1Dtll 'İr İlli 
Casusun gö~üğü yardım dala bMırdıllr 

Ceneral "Allenbi H luzumu halinde sergüzeştçü Alaşehir kazasının İnegöl ııa-
lngilizin eline 300,000 lira teslim etmekten hiycsinde bir kız kaçırma \'ak'ası 

çekinmiyordu olmuştur. Manavlı aşiretinden 
« ı ll\Sal ıı ın oıdıısu erzaksız 

,.c sı1.'.th. ız 1 atcketc gelemez, 
ıııiişlcrnk mm aff:ıkt} elin istıhsa -
imde hadim olamazdı . 1 l:ılbtıki 
bu ilılivacatı elde etmek için 

« 1 oreııs » in amirlerini ikna et-
ıııc·si lazımdı. Cüııkü onlar ''e 
in ııliz baş kuınanı:laıılı~ı nrap-
ı. rr.ı bir fnıdr temin edeceğine 
ı.:.ıl clej:!il idiler. a: Lorens 'J ıncs

'eJ~inirı ıııeb:ıdisiııde iken y:ılnız 
'ı ırlcri ta rafından taci7 edilme-
ıı l \ i dlışiınfırdü . Çvlde bu 
; tıklill lıi~iııi ıııulıafaza Ltmişli. 

fh .ınıırlcrin kendi tara.uııctan 

bil tesadüf elde edilcıı mm affa -
kı) ellere l\:nşı gö~tenlfklcri l:ı. -
k:ı~dlıge h.umakl:ı. ber:ıl>cr, oı.ı

lnı dan biitfın brıtfıne fc:rnğal 

cdcıııiıccc·~iı.i \'e direktiflerine 
dc~il!ıcd , yardıml:ırıııa miilıtaç 

okfıığıınıı anladı • 
Bunun için o: Lcıreııs • onlara 

kemli fikrini kabul cttirıneg-e 

bflhın ın:ıha.rc:tiııi sarfc:ttı, olanca 

ıı:ıtık:ııııııı km'\'Ci il ıı:ıiyrsini bu 

işe lalısis eyledi. 
İçh:rınclc en zi~ade ikna eJc

lıildiği kiııı~clcr t;Ör cc 1'rtibalt 
Meıı-c~ , sür Rccinall Vingat » 

\ e bainNı. ~ Allmbi olıııuştıı. 

Lorcııs ilk ctcr.ı ol.lrak 
bmailiye ıstasyoııımda • Allcııhi » 

ile k.ırşıla~tıgı nman bü} fık 
hir eııdi~t dtt)dtı. 

Dıı' adama ş:ırkı tanitın:t.k için 
:ık ılli altı n.y zahmet çckecc
vi ııi L'.ılımin rdiyoruü. f :ık:ıt 
;uınmda. yanılmıştı. <r rendine 
lI:\ ~al' e rih enen, bu .)~ m:ı n 
\l' ı .. ıd bünreh ~lam, lv)sic: 'c 
:ıdi lı ıd. elel"iıt okadnr fc, J,mde 
idi~ i kiiçiik hissiyat clııııağına 

[ Loreııs 1 
A ·ır ttuşurn:cli bu de\•cfısse 

ı al lıık ı ırl:lh l'ir dimağa \ c 
.ıçık 1 ır miifckkireyc ~ahipli. 

t;ml k :ıyaklı. ıpck eııt:ı.rili n:ıhii 
~d. nı dmlwi. !;o.zlcrinclcki ,ln
k:ıi' j ı ubala ·~I rdan tefrik .etti. 

1 eıreııs çolclcki aşiretlere 

Tu~ı.ıer aleyhinde cihadı ıntı

f,nd lts ıl;ı 1 ettirerek dii ınamn 
ik tlcmc iııi dıııdurmak tckli
fiıı.!e bultıııı} or; f.lkal hıııııın 

içm bir <:ok mülıinınıat ile 
200,000 .ıltm lira i<-l iyorJu. 
cc A 1 rnbi rn ıılıatabınııı ~öıh:rini 
dalı. tlıkkalli bir sunHe dıııle

•ni} c lı .• şladı. l lar:tn~a bir na-
7.ar ~ltıht:ı.n sotıra: Prk;ııa ! 

$17 n ıçm dinh.ic>ıı 0 leni y:ı.pa

rıın .tcdi. 1 oı eııs 1 artiyi 

k.ı1. nuıı11 tı. Ccııeral ~ Allenbi » 

rn hiı) iik 111 iit:ı lcht-ll'rdc bu1u
naeal.lan hile memnun edecek 
tıir s:ılısin~t o'dıı ~ımıı g<i terdi. ") . 

B:ızı 'al.ille ~eklen 2006 de
\ c plıut J00,000 nltın ı:ızıın 

olm u ir; « Alleııbi :v bunu 
hamnn tedarik ederdi. 

l orcns te ceııer :ıl ııı ar-
; ularıııı yerine getirmek iciıı 

ol nca malın etim sn.rfcderdi. 
O \,ıkla t:nd:ır he~ rince h:ıreket 

elmış olrt11 ser eri, lıarcktıtını 

ordııının harckllı ile telife 
b:ı~l:ı-.lı. cı: Randevu ıı rnktindc 
isp. tı \ ücut için lıtJ·ct:..1111111 ve 
telişım tadile munffak oldu. 
Z.ıferi nihai d kikatanııda aldığı 
c;ııırc muhalefet ederek tayin 
o ı una tı s:ı:ıtten mukaddem 
c: Şam » a gir mesiııc gelince 
iki seneden beri tnkip ettiği 

gayenin lııisıılü anında, şerefi 

kimse} C! l>ırakm!ığa razı ollna
dı~ından ppılan bir hareketti. 

' ., 
-- o -

Çadtrtar altında harp 
cc: l oreııs l) gibi bir adamm 

hılknti iz.ah edildikteı1 FP.Qrlli 
cseı i nnlaşılını,. demektir. Mmı
ru:ıfıh >·irminci nsnn bu garip 
<'; Koııdotycr » iııiıı tanfaıncn ta~ 

nı tıla bil mcsi için y:ıptığ ı işle -
rin bir hülasasım gözden geçir-
mrk liizıın gelir. 

ı o ıo le~riııie,·clinde Lorerıs 

yanında dostu « Ronalt Stor » 

ile Ciddcyc çiklığı sırada ınak-

sadı c Kahire» deki teşkilatın 

ihdas crled(ği Arap isyanının 

\'azirctiıı,i nnlaınaktı. Acaba 
netice nım·affakıyct nrccek 
g'ilıi mi idi? \'oksa karnrsız 

hir serap karşısıııda nıı bulunu
lu) ordu? Buıuı aıılaıııak katiyeı1 
ı:ızınıdı. [ğcr isyan raşalıl:ıbi -
lccche ondan ııc gibi fe,·ait 
bcklcııebWrdi? Acaba isyan 
ı-iiesası arasında l.>ıı knrmakan-
~ıklığı inzibata sokacak \"e for
clnlı lıakılmtl:ır elde edecek bir 
kıııısc Lmlııı,ık nıiiınkiiıı ıııiyidi? 

(i Lorcııs , Şerif li iiserniıı 

ikinci oğlu Şerıf Abclııllahı gl-
riir gürıııcz bu şısınan \"C sa
ıniıni adamın keııdis.iııc eıııni

y~t b~slcnchilecck bir şahsiyet 

olıııadığuıa karar ,·erdi. Bu 
~~ko Aq~~ı. lünıımındaıı fazla 

mutedil, liiwmımdaıı fazla lıutbiıı 

itli. (·enci isinde 1( (ölü :ıle\•leıı

dim~ck atqin l•ey~nı ~oktu. 
Biınıcdı 

Mü~BJYİC neşriyat . 
Davasının rüyetine deyam 

olundu, evrak birleştirildi 
« İ kdanı))' « A "--:. am » 

'c «~on Saal )• ı·efik
Jc•ri ntiz ~,ı f'YI iu df•ki . 
mi'lhP\ \it· ne~ı·hat da-

, t ., "" • 

'a~ 111 m ı <'Ik if, i ur el iiıı 
İslmıhul hil'inei c·c·za 
nral~k<•nıt·~ind'' d<•\ am 
olmınm.·ıu1· .. .. 

.. \ 111,aı·,t 11ıalık(•mesi11-
d< .. ki {"\ rak, sPlıı·imize 

1rüudeı·iltlifrindcu~ im-
~ . 
radak.i C\ raklu hirl<·~-
ti,·ilmi~. diµeı· hnzı 
da' aiar da h'' lıiı olma
nm:. muhal\t-ınıt' da-

>I • 

'a NIH<'nlrı·tlt·ıı hniı-, . 
laı·ma lPhti~nt frra~m~ı 

< 

kahnısı11·. 
" 

İbrahim Tali B. 
Diyarbekre gitmek üzre 

şehrimize geldi 
Biı·iıwi mfifl'tti~ i b-.. 

ı·ahim Tali iL diin .\u-
ka ı·a dnn ~(' lı J'İ lll i 1.(' • 
gchui~tiı·. Tali Be~ i 
i~l il.. bal ieiu llakk.ı Şi
ua~i Pn.~:~ ik• 'ali 'e-

~ 

kili ~1ulıid~iu n. 14~5 
~f· llaydaı·pa~a blfüs-

' onusu.la hulmımu"'
İaı·.!'ia da tı·eıı LG ·aal 
rütar ya1,t1ğmdhH bek
livr111embJeı·dir. 'fali . . 

. B. saat <lürUP ~f·lınh-•tir. .. .. 
lmııailovlı huradau 

' 
Dh·nrlll'kiı·e CYidN•ek-. ~ 

ti l'. 

Fırkanm balosu 
Cumhuriyet Halk Fır\$ası 

f'.. \ üf ettişliginden: 31 K:uımıusaııi 
1Q29 Perşembe gfıııii nk~amı 

PcrapaJ:ısta \ el"ilecek ofan Cum
huriyet fia!k FırkasJ balosunu 
şehrimizde me\"Cllt flil'umum 
meb'us Be} fendilerin maa aile 
leşrffleri rica olunur. 

Keten oğlu Abdil Ağanın kızı 

011 beş yaşında Ayşe kırda 

koyun otlatırken akrabasıııdan 

Ömer oğlu Ömer ve isıııail oğlu 
Ali gelerek feryadına mğmen 

kızı alıp kaçırmışlardır. l(ızııı 

bikrini izale eden bu herifler 
Jandarma müfrezeleri tarafından 
yakalanmışlardır. Kız babasına 

teslim edilmiştir. 

ineboludaki sui istimal 
Müzayede~·e hile ve fesat 

karıştırdıkları tahkikatla anla
şılan İnebolu orman muamelat 
memuru Ruhi, maliye katibi 
\'umıs, İnebolu beledire reisi 
tiiccardan Mehmet Şerif Efen
dilerin lüzumu muhakemelerine 
1-arar \'eriımiştir. 

İzmir tütünleri 
· /\l:ınisa \'e Aydııı havalisiııde 

henliz satılmamış olan 1ütrınlcr 

inhisar idaresi tarafıııdan salm 
alınacaktır. İnhisnr id"resi Ay

dm \'e ı\\anisa l\\erkez ı\\üdür

lüklcrine ~önderdiği emirde der
hal tütün mııbayaatına. başlaması 

bildirilmiştir. 

Akhisar kazac:ı dahilinde bir 
çok köylerde lıeniiz satılmamış 

olan tntlınler satın alınacaktır. 

Giresonda bir taltif 
Oireson maarif miidfırü Mu

r.ıt B. hidematına binaen m~arif 
\"a.k:ıleti · tarafından mükafatı 
nakdiye ile taltii edHmiştir. -

Bu ne cür'et! 
Bir ennıninin YB~tlRl 

sobtetarıı k 
Haht·ı· ald1ğımızt• ~ü

rf·. hfr Eı·m(·Hi ı·c~nıi hir 
dniı·ı·\<· ait ka'\ di Hth-. . 
ti f ••df'ı·t•k hab.kı olnıı-
\ :tr'a tıiı· 'ı~rn <•ml~kı• . . .. 
1-.oıınıa"- i~1<·mh5tit·. 

Bu .ı:·uıhlkta en hii-
vü lr\i <ı nu~. A k <\Pl'(' • l"' 

pla~ >' rnuuilt~ iu~\ruf 

aparlınanıhr. 

\'ak 'a\ ı i~ itti ~imiz . . .. 
gihi hi~.:İ~ C' Pd<\linı. 

E' akim ~\~a zt·11gin hir 
adaırnlfr. W'~f·ult·ı·de 
hihn :wi. 'taf a1 t'Ui\ or . 
't' eml:iki bittabi lmzi-
llf'\ f' kalı' Ol'. • • 

Hu <:~nalla, ka' mhi-• 
ı·nc\eri Aram «hen o::!-.. 
hıyunn> icldiasile u1ah-
keuwv<· miiı" eant cdi-. 
yor. ~fahk<•me niif u~ 
ka~ llarrnı btiyol', ka~~ı
hw c·ıkarılı' or 'c nıah-. ' 

keuwve "füiiı·iiHiYor-
, ~ 4 

len c.iir'e1kfu· t•rmPui 
oradaki kayJuhirader 
k<'lime~ini silerek oğlu 
kclime~ini vazur. ftfatı-

• 
keme hu c•ok ust.ahklı .. 
YrtJlllUn tahrifi ~vrnıi-
• t. 

ve1·t-k Aramın lehine • 
hnkmedr 't. k<•vfi' et . . 
haber almll' 't' deı·lH1l 
ınhki~ala lıa~faım'. Uu .. 
eül''efc Ji~~r-0k y-0k 
dt•ğil miı.! 

.!2S!J! -- - - - , 

Naıafeti fenniye 
~+ ı s;so.ı W!? - • 

ElliJeti uliiYede, ıislit~n uau 'ir sev 
11ıınr, deniliyor 

Çeıniyeti belediye dlin ctc 
toplar.arak 927 .;c:nc i tetkiki 
hc~ab:ıtııun ma~raf h::.mınm 

müzakerc~inc dc,·am etmi~

tir. ln::-:ıat ,·c tamiratı wm1· 
miyc 'e i timlAkat ıçın 

(898000) lir.a snrfcdilmi~tir. 
Enciimcn rnazbata,ıncl:ı a-.ıl 

mühim mcblnp;m merkeze 
arfcdildip;i. art:ı krılan p:ıra

nın da d:ıirci belediye ihtiya
cına tahsis edildi~i J,a~ dc
diliror 'e her dairci beledi\ c . . 
ihtiyacı rn':ıtıs.indt:n artan 
mclılcğin merl,ez j,cimh'ıkfıt 'e 
fo~•ıatırnı tah:;i cdilmc,.i temcn· 
1ü ediliyordu. .\Jaxb:ırn ınulrnr
riri \ Yni B. bu paranın an~at 
(100) bin Jim~ının (q) bele
diye dnirc~ine 'erilcccgini. 
Jıalbuki belediye dairelcrin
dl!ki yolların halkın yuriı

mı:...ını dcğh-tirccck kndar 
fena olduğl!nu söylemi~, he-
} eti fenniye nıiidiirü Ziya 
B. huıı:ı t·c, ap 'ererek, mcr
kc1.e rnh,b cdildi~i zanncdi· 
len parnnın miibim bir 
mikdurının kanalizazyon ile 
Ccrrnlıpa~a p<l\ iyotlumın in
şaatına ha.:rcdilcihrini söylemi~. 
Sadettin Ferit it de iyi c:ıd

dclerin parmakla gLı,tcrilc· 

\.'ek kacl:ır :ız olduğ111ıu, fa
kat fazla tah ... i at Yermek 
mumkiın olmadıp;ı için '•ııi· 
yetin olclug11 gibi 1 :ıhul e
dilmek J;l;mn ı.ı;cldip;ini bey:ın 

ctmHlr. 
l\analiza,yun in':'a~ıu 027' 

de (.ı) :ıy tatil cdilmi::. mu
teha!J i n;:aa t için ( ;i !' 1) hin 
kii-.ur lira .:arfcdilmiştir. 

Tamiratı müteımıcli) c mnc
le:-inc 228 bin Hra 'erildi iti 
kaydedilmHi. . 'ni B. bu 
miınascbctlc dcmi-.tir ki: 

- Bu p:ırn rn ~ :v.ıJ.. tır. Ta
miratı mutcnuıdiyc •ımck"-i 

çok h yapı~ nı-. eliyorlar. f:ı. 

kat h;ını.d i~?.. Bunu ~{i ... tcr
mi wırlar. 

l le~ eti fenniye miıduriı 

Zi \"3 1\. hu hwstı-..t:ı ) eni bir 
':'cl,il diı':'iinlıldiiğiınıı • ôylc
mi,tir. 

l"ımımi bahçeler m:ıddc

... indc. ~' ni B. p.arkl:ırdrı re· 
tİ"l 11 çiçeklerden Be~ o~hında, 
\d•ılard:ı, l\:ıdı"kiiydı: mc':'· 
herler açıl:ır:ık 'mı:: ~ apıhna

...ını. zira 70 kıını~:ı . :ıtılan 

bir karanfilin be~ ila ~celi 
kuru-. maliyet fiyatı oldu
ıtunu, hundan umumi hah
çalar ıçın bir ha~ li 'ari
dat temin cdilcccıtlni ikri 
u rm ıı;:urt. 

Azadan biri, parkların iyi 
tanzim ulilmcdigini. c' eke 
çiçcl, tarhları ' ticuda p;ctiri· 
lirken ~imdi ) .ılnı1. :ıjtaç yc
ti::-ti1.ildi!'.!;ini ~öylemi-:-, buna 
mukabil wh::batın ancak f 5 
hin lirndun ibaret oldug-u, 
fq:t.la bir şey yapmağa imhan 
bulunmadı~ı iddi:ı edilmi-:-tir. 

. \:ticede parkların i ... hih 
\'C tck ... iri cckarriir ccmi-.tir . 
Bu ciimlcdcn olmak ii~rc 

ı:cmanct tinundcki aNt ile 
~ulrnnahmct mcydam park 
haline ,kalhcclilccckcir. 

İkinci ccl~cclc tanıifatı kn
niyc ınc:.cle ... i kunu.,ulmu~tur. 
l~manct hunun için . cncdc 
700 hin lira 'ermektedir. 
.\' ni B. bu kadar p:ır:ıya 
mukabil ~üplcrdc.n hiç bir 
btifadL· cdilmc<li_ğini, A' ru
pada g-iihrc, clcktirik n sa
ircnin btihsal edilme! tc ol
duıtu çörlcrin bi1.cfe mtısrnf 

yaparnk denize dükulcliı,i!;unli 

-..üylcmh \'C sqknkl:mn tc.ııniz

lcnmc~inc k4ır~ı dcm~tir 

ki: 
- Uizde nezafeti fenniye 

yuh.tur. Biıimkine pisliği dört 

t&ırnfa :m amak derle!. , okak
far upiiriıhirkcn in,:ın çöp· 
çiıyc. !\.Llah a:;kına dur dc
mcl..tcn kendini ulamıyor. 

Şehremini B. l>u sozlerc 
cC\ :ıp 'crmi;:, çöpleri denize 
döl,mcktcn ba:;.ka çnrc olma
dı~ını öylemi~. mahazn ~übrc 
yapmak için dddi hir Jrkc
tin murnc:1atı takdirinde tet
kik edeceğini ihh c ctmi:-tir. 

Ctfai\'c'e (4) bin lirn ik· 
r:ımi~ c kabul edilcliktcn :;onrn 
çnrt-:ıınba gunu t0pl ıoılmak 
lizrc içtimaa nih:ı \'et 'cril
mi~tir. 

Yarın 
Matbuat ceıiJeti 
Bir sergi açıyor 
Ttirki~ cdl' huruf.tt ile ili... 

l,itt1p 1 :-2r1 :-cnbi il,i.1ci 1 .. :t
nununun 31 inci giınu lnı-.lı

mı':'tır. Tlirk irfan h·ıyatmdn 

,mühim lıir inkılı1hın h~hın-

0ıct cl:ın bu mrihin 200 ı-. 

iinc:ii yıl düniımiı olmak mu 
nascbctilc ili, ınatbu kitaplar· 
dan bir ~cr~·i lw%ırl:ınını~tır. 

.~ergi ~arın Tlirh Ol'.ağında 

nıatbaacıhırla cemi~ L'tiıı d;n et
i ileri tarafından zi~ arct cdilc
ceklir, pcr"embcdcn itihan.:n· 
de umuma açılacaktır. 

* Tı.irk :\hıthıı:ıt Cemi~ c-
tim\cn: n ı luinunusani 1 <12~ 

j ... ı:.:ınlnıl~t:ı hurufatla ili, kitap 
nc:;-rolnndu~u ~Limin ~uo im· 
cii ~ ıl clüniimiıne k'adlıf 
cdi) 11r. Hu miin<N:dı:tlc 30 
kanunthaıli ır':'a01l :ı ot..ullli 

Tlirl... oc.ı!!:ınd~ı h:ı ıı lanan 
bir ~er~inin açılma ıncm imi 
y:ıbıkıc;ıl.tır. O gıin ~ ıt 1 c de 
hiıcun t·cmi \et nrı-ının 'c 
:;.ehrim i1.dc: hulım:ın muht~· 

rem ım:b\ı-.larıını . .d.t hııtlııı 

matb.ıacılarıınıt.m \ L lir da
' ctlill!rimi1.in oı.:.1g1 11.:-..rHlc.ri 
rica olunur. 

Çiçcrin ~eliyor mu? 
Srlu·imiıe ~elf'tı hazı 

haİwrlt·rf• ~iiı·f Hu~ • 
hareİ\ <' komi:'t·ri 1\1. • 
Cieeı·iıa \akmda ~dı-. ~ . ~ 

l'İlllİZC gelprc•k hil' 
rnlidPI kalaeak111.. Ui
npı· hazl ı·h f\\ ('flrre 
~ . 
gfü· ~I. «/i<;t•ı·in İ~lnrı
hul H'\fl .. \nl~wada 

• 
lıal'iei' (' '('"ilimizle hir . 
mi'ıl:'akal ı l lmhıunrak tır. 

.. '<•lwiı aizdt'ki Hu 
ıu~tlıafili ıH'zdiude ~ ap-
pıAnnız t"31ıkıknta ~üre 
hu hu:u. ta re"'mi 'f' 

nu·' ~uk hiı· lwher 
rokhn·. 

Eczacılar~n şirketi 
St:hriıni7. eczacıları t.ır·ıf ın

dan tc::l,ilinc tı.:":'d~bu, olunan 
ı:irJ et için ilk hıll.lrlıklarn 
ba..,lamlm~tır. Ş.irkct l.oopcra
tif mahi~ ette olnc:ık, hLl <- ıırct· 
le CL:zulann daha ucuz tedari
ki temin cdikccl,tir. Şırkct n~ -
nc:ı hii~ iık hir 1.ıhımıtu' nr 
Yiicud:.ı a·ctircrcl ... :;-imdi~ ı.: J..n. 
dar hnriçtcıı -g·etirHen f,onıpri
mclcrtc ıir tıbbi m ı t:ıhza· 

ratın ıniihiın bjr hı mı bura
da y.ıpıhıc:ıJ..tır. 

..... q,9 

Teıekkür 

Pederimin cenaze merasimin
de lıazır bulunan \"C beraııı ta-
1.iyet eden zc\•at.ı alenen beyanı 
teşekkiir ederim. 

lstanbul M. 
İnzibat B. 

P. K. Selim 

Hatıralar -Uzcri ~i) ah tlillc örtül
mli~ kırık ccpcli abi
denin ünundc. heye· 

can \'C kudreti hiribirifc Oa~-

daştmtrak uz ,öyliycn genç 

7.abitin karı:-Mndarım. 

Onu dinliyorum. ,.e man 
• ırtlarında aylarca beraber 
ya~adıgımız iki tuyynre biilu

jtimii Mttrlıyorum. Daha 
Tıirk tayyarccili~inin bu rw1· 

kü kad.ır ilerlcınccUgi o ~un 

]erde; l mk bir C<ın arc} ı 
kendi clilc çdltin 'a:-ıca-.ır. hir 
nokta-.ında tamir ederek du,..-

" 
ınan hatlarının l.izcrindı.:n 

uçan bir arkada::ın çchrc~ini 

gôziimiin ümiııc getirdim 
Semanın bu.,mccini gö-.tcrcn 
bulut ~ ığınları acaba bu . il.ı l 

~ırkaclu~larının tunç yiizlcrinı.: 

çerçc\ c olmak için yarntıl

ımınu~ mıdır? 

• Fethinin, Sadıkın. ~urinir 
mcJ.:arlurmı ıi~ arcc 
dah:ı 1'~tlhimdc 

Ye ~1111-,ıcaktır • 

hatır.ı..t 

~cpycm 

~ela-

hnttini ı :ryuhinin ~attığı 
türbenin hahçc.-.İndc onl.ır 

yanyan:ı, u7.crinde birer ny

yıldız ttl':'ıyan uç mc/.·ır ta· 

~ının <lltınd:ı uyu) orlar. O 
karele" \ c kahr,mıan mc1.;ır· 

farının tı/.crindcn he" :ı~ C\ c 
kopardı~ım bir çi~·cjtin kı ıku 

belki h!\lci bushuciın ka~ bol
mamı~tır. 

Bt~ gu n. bu ha \<t ., ehi de· 
rinin hatmMnı :mdı~rn117 

ı,ıiinde o u~· mcıarın p;tl('Um 

den şiJinmivcn ha~ ali onim· 
de de iıJ;ildim. 

• 
Sonra z·nallı ı\rif. yiı,tit ve 

eh anmcrl l .. ardc-im. eni · 
bir hi' 'c günul tnl:-..d1:,in
dcn hah cclen mektuhur 

l'c' ap ~ ;ı, mak ıi1.rt· ikt: ı (; ı 
/.rtcdı: enin için ol...un-ıc ıl 

mc' lut hahl!ı"ini oJ,umu-.tum 

Genç . il,ih ml,ada-ım 3lı' · 
denin t;nundc he) <:ean1nrın 

hana dinlccirkcn eni d\! :mı' 

:ı~:ıladıın \riL ü1du,.rtınL ir 

namı~ ara\, .. 

Zaten '-İZ. lrnn.!,iniz tiki • 
nu,,. ımıl..ıdd~, 1 lrtallarırnız_ 

l 1:czaeı lar 
İlaç tarif esine şimdiden 

itiraz ediyorlar 
Sıhhi}\.: vek'ıletiııden c\.zacılar 

ceııı iyetine gelen blr te~keredc, 
ecza fiatl:ırı için 'ücııde ı;ıeti

rilnıiye haş1:ıııı 1 m taı ifeniıı ya
kında hit 1111 bulaca;; ı bıld i ril -
miştir. 

Eczacılar bu tarife hakkında 

daha şiındıden lıazı itirazlarda 
butuııınıya başlamışlardır. Ahi

ren ispirto ıne~.'clcsi için Ankn. · 
raya güııderilmelerine l::ır t 

\'erilen eczacıların murahlı:ısları 
S1lıhiye \ ekitletile bu iş için d • 
temas edeceklerdir. ---

İstanbul spor kulübünden 
Geçen per~ı::nbc gunu t •Pl:ın· 

mıM ınuk ırrı:r 1.:onJ!;rcıniz ck-..:

ri) et ı.lınadı~ınd:ın tt.: hır cdılıni 

ıir. Ark:ıdn .. ların .31 kdnun,..ın 

pcr\cnhc r:;iınü 'ı!lt IS tc fi,.: 

konfer:ın~ alununu tcşrıftcri rk:ı 

olunmakt:ıclir. 

ftktt 
San'atkar Ahmet fchimin kızı 

Nüzhet Fehim l lanımla., genç 
ve k;yıneUi mimarlarıınizdan 

Zeki Ilcyin akitleri dün tior -
hordaki Zeki Beyin e\'lerinde 
icra cdfüııiştir. Genç ze\'Ç ve 
ıe\•cc~·c sn.adetler teınenııi ederiz. 
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Tfalhuki -K:ırmıı_ nııı tari

ki >en andır. \n..:ak ı;oılİ a~,l

nı;ımı~ ol;ınlar bunu idrak 
edemezler._ 

imdi. ~:fL·ndi. :urn-ı"ı i) i 
biliri;r ki. >ızin g:ibi k\·ka1'\
ı'L· zcıı~n bir adamın fakir 
aknılıa-ı buwn lıc:crivcttir. 

Yapa..:aı.,'lnız iyilik -Karına .. 
mukadderatında khinİZL kaı

lkdilc..:cktir. ll mukadderat 
ldıindeRi kaytlar her halde 
Parbtc oynattı!!'lnız piyL·,]crin 
afi<Jerııulcki kaıtlarda'l \·eıa . . . 
hut1?;:\mlı~ınızııı muazzam ki
tıılıın,::ıki mahzzuziyct mu
f,ayyufatıııdan daha y.ık-ek
tir. 

".lorj KkmaP<o_ k l lcrmc>
in w-un\i keserl'k dedi ki: 

-- , ·arıkapcrdazlı~nı.z li
zcrini1.de ihıı benim atiıni 

de lu:kn 'öykrmbini/. azi
ı.ım .\lu>yÜ l lcrrıe•~ 

-Jmdi o rokta~·a gdi\o
rlim Rcb dendi. l lorc::.~ılık 
'e nih\'Cttcn bah<cdi~i'11 ~a!ı. 
<;ınıza intikal ,.c,ik.ini t1.ınin 
i~indi. Filhakika sizin re·,; 
k<lra f.!C'r'1nck İ·.;in ~·tl .. tcrdi

ğ:niz lmyük i~tı; ak •nf nih· 
\'etinizin bir <cnı~rc,idir. 1 Jul 
lıuki >ize vc dlıanııı biitlın 

Puankarc) ve (l .ıı;iir krinc 
kar~ı nrilccek bir cevap 
vardır n da (Tobt<ı\ )tın ~u 

>özlcrfdir. 
(Re -iklra ı:1.çmck ı l' :>ıc v

kiini mu hafa ı;ı etmek i~in 

mevkii iktiLları ,ernıck !.l
zıımlıt. lhtira · eyilikit· ıcv'em 
.ol:ım:ız. Kibir, hılc ı·e .~ad

darlık'a tc\"cnıdir. RL' i;;;\ra 
geçe• kr ek>eriya iıall;ırı en 
iyileri clc~il en fcnalnrıdır.ı 

hte hu ,t.>bL·ntt.>n dolayı 
komiinbtlcr fazla miincvYcr
krdcn ihtirn1. ediyorlar. Siz 
jsl' ava1uı oksıy:ıruk :ne' kii
nizi nıuhafaz;:,·a çalı;ıyor

sıınuz. 

'L,ıi 1 l:n c) ıkr ki: *Kı

r:ıilaPn dalk:ı-, ukları vardı, 

ıerke• onlardan ı,drl't .:der
di . .\ lilıctin de dalkaıukları 

v.ırdır:nnlnrııı da di~erkrinden 
farkı ı·oktur. ,\,ıl vatand:;~ 
1rıHlet hny:11~1t:ı uofru sc\k
etlen, 0;-"la lıo~ cınckkr, Ya-
1ıi 'ın-,·nıct!cr tv. lit cduı dc
J:;i dir. ,\ ıl votanda~ n illctı: 
nakikat yolunu ~i»tcrcn .. c 
hakikati ,ii\· livc1dır.1 

Şiz İ.Juiuı;dt;ğl:llUZ nlC\ kii 
iJiyi • .\lilör:ın • ~ibi halkı 

ıınar,iyc sevkcdcrck ;.;.azan
dınız. 1 lallıuki hup;llıı Fran;ız 

milleti politik;mJ:ınlan bık

mı:tır. Remi dü CL:rmomın 
de<li;ı;l gibi "g-crek din ra
pa<anlııın gerek chlikL'ımti

n1i1. ~iya~il~rinin !ıiç lıir Ya
'kit çcı..ilaıqecek bir piyaııko 
biletkriııi çol. pd:alıp sat· 
tıkl:ıriııa y;;!;ıflır. ~iya..:y:;tçı

lanıı mc!kı'ırC'ı'ini:ı, dui\nıhı

~ur.ıı, snkına re aU,k,jp;: 
artık inanamaz. Şunu ô":ı:ıı· 

ıcılcr lı'lc i!;rar cdiyorl::r. 
Artık bir likir i~in deh'İl, bir 
kL·ınik için ddala giri,:iiyor. 

O kcın:k elde t<lildinıi 

l)fl\\ lll: yapıi) y~pnrak muiıa

faza etıııditlir. 13a~\-.aları rnrn
lından kapılmı:-a •ııtı1.lnrım!an 

.ıll:'ağa çah-ılmalıdır. lluıı!l·ı 

•dıdıi ,iya-iyntııı da lıir kaç 
'tncdcn bt.:ri digc.:r ~lylcr g-ihi 
bir ta ha\' lil !!"cçirnıi~ c ,Jnıa· 

wıdamlır. Filhakika bu taha
\'\ lıl ,aıanı takdir dej!ildir. 
'ielı·u-hık -ıfacı bır ney'j 
kl'l-i)Ct muh;ıfaza etmeli idi: 
hallı...:.i bat.ılarıııın ,erd \'C 

~iihrct kazanma<ın;ı hizmet 
eden bir >:ın'at halini aklı. 

lıir birini rn-lınııı kim,cler, ' . 
mena!ii ~ah,iyc up;tırıına iiplı-

~iın kokla<ıyorhır. Fran>a kralı 
tl<irdunell l lanri - l'ari,i cld~ 

etmek için l\atnlik olunur .. 
demijti. Şimdi bir rue>a\ ı 
ııınur anç:ık men!natları \ e 
ihtira>ları pe:indc ko~tukla

rından. ep;er bu hareketten 
lıir menfaat ·iirecckkrini 
lıil<cler papaanın katırının 

tabanını bile yalarlar.~ 

Filhakıka meb'u,!uk Ye ya 
. ayanlık >iya<ct dnlanra-ı 

çevirenlerin elinde bir alet 
oldu. :>on Fran>ız mcdble
rinde ııöriilcn ahlak,-ızlık 

hundan ne{et ediyor. Xe 
\akit Frnnsı/. mdı'ıı>ları ;ıri 

deruhte ettikleri milleti renı>il 
'azife-ine ha<rı nds cderler;c 
" Yakit Frmı,ız milleti hllklı
mctine kar~ı nnıhahbct Ye 
hıirmct v;<.bcercccktir. 

.\hlak>ızların, dub:ır:ıcıların 

keyf dü~kiinlcriııin kurdu!!u 
hllkuıncttcn ne hayır hek
Jer..,iniz? ı\natlll }ı'ran:->ın dc

di~i bir «izu h:ıtırlayınız:(Fa
alivct c;iHcrmek kMi dl'l);ildir. 
mulı:ıyycle •ahibi olmalıdır. 

1 ksabetıııek k:lfi dcj!;ildir. 
l\alp:L nıı:YaHakiyetc iman 
i~tcr . ., 

~Bitıuedi) 

t'' t.ırah blrlr:ci o;ayıfımııdadır l 

kada 96, Fı·aıısada 97, 
Holaııdada !JS, İrlan
tlada 9!) erk<'ğe 100 
kadın isabet e(li,oı·. 

u 

Bulg:U'ist::ında, )faca-
rbın.nda kadınla <'rkek 
adt•tli hir biı·iııe nıiisa
\iıliı·. Rııı·alarda 100 
eı·kt'"c 100 kadııı dü-:-ı 

~iiyor. ,Japonya ili' llo-
nı:1ııyaya ~eliucP 'azi
' d d('ğiSİ\01'. Ziı'a bu 
L O " ( 

iki mrnılrkPttl' hihikb 
erkekkr tlalıa zi)ad<'
dİı'. Bu iki nıeııılcket

tc 100 katlına 101 er
kt>k tliişiiyor. 

------
Yunus Nadi Bey 
Cumhuriyet ret' ikı

ınızın ha~· ıııulıarı·iri 
)Jıığla ıuch'usu Yunııs • 
Xadi Beyin diiıı ak-
sanı sekize tloğı·n bir 
;ıtoıııolıil kazası gec;il'
diği lıabeı· ahnıııı~tır. 
Rindigi otoınobiliıı bir 
lı:ısl\.a otoınohill<' nıu-, 
sademesiııi Xadi Bey 
:n·aklarında kiieiik be-

• • 
ı·el"rlc sa nıstm·ıııu~-, . 
tur. Kcııdisiııe greınis . ' ' 
obıııı dı•riz; ---
tzdivaç müsameresi 

1 
Eıfo! ha>ı .. ne-i kul•k. hu~az 

lıı.run ha•t:ılık!arı mütaha''"ı 
u• okıor Ekrem lkhctt. Be) le 
a\ ukac l la)llar lhfu Bcıın kızı 
DoktPT ~t"mirami... 1 la.nıının C\'
h:nml·leri mı.ina-.ebctilc dün J!CCe 
p, rapa la.• -.]onlarında hir mü-a
mc:re \'erilmiş, ;thrin hir çok 
giızi<le ,ırnaları ha1.ır lıulun

mu~rur. 

ıkr ıaraia ,,,..ı~ıltr tt-m<1iı1i 

c.dt.rıı. 

-BURSAD~~. l JVlUHAKEJVIE • 

llllll ....................... ~~· .. :ıı:ıı::ıra!ml .. Ellı:z!lml...:~~--.. 11111• [ r naralı blrlnri '•"ıanıııdadır J taşları 5ökülnıliş, ser gardiyan- dinı:dedi. Cemal, clikid ile dii-
Ha an ticaret için Moskuvaya daıı şüphelenmişler. Cemali ça- rt-ki:i yanınd,ı komı ·dıııtıımı 

gittiğini, yazıların ticarete mü- ğırarak demişler, ;\\ustala bana dikkinin merhaba dedip;i bir 
tcallik olduğunu söyledi. geldi, sende sı'.ah, cepaııe var- adam olmadııı;tııı siiyliycrL·k 
· Bııııdan soııra okunan Evliya mış baııa teslim et ı dedi. rcd,ktti. Pu;klıl-liz dedi ki: 
hacanını evrakında iki rü'ya ''hıs!ala: - Cemal kurnazdır amnıa 
tabiri vardı. - Ekndim, evvela ifademi kurııazhıtı cebimizdedir, htr-

Setbaşıııda çoluk çocuk bayrak okuyup bazı yerlerini düzelte - ke;c benzine ıı;örc i~ verir. 
açmışlar, bu açmamış, sormuş- ceğim. Beıı Ağabeyim püskül- l\aıııilJ ça\ u~, >lliha>t hak-
lar. " Ben sonra açacağım » süz arasında vasıtayı muhabere hındaki >iizlcre • iftradır> 
demiş. Evliya hoca inkar etti. değilim, Püskfılsüzün kumar ,Jcdi. Yetim kalkdı. PazarcıM 
Evindeki silalılarııı da başkasıııa oynatdığı kalll'ede pry alırım, .~ilkrkcıı bir nıuallimde'l ~i-
ait olduğunu iddia etti. ben kendisinden on lira istedim, k;\yct dmi~. muallimin J..a. 

Müteakiben Tabancanın İs- lastik alacaktım, bunu Sabri de numı ikidir: biri kanun, hiri 
mail, 1 !amit hoca ve Ali Riza- bilir. Bu adam şahit mi, nıüc - tcreya~ kanunııdur, lkmi~. 
nın evrakı okun~u, ve saat on rim mi? bu dağlarda gezmiş Bundan hilbtifadc dikici 
birde isticvaplarıııa nılıayet ve- bir eşkiyadır. Ben ağaliğim tc,kilatı açmı~. Pü;J..uJ,uzü bu 
rilerck ınuvacehelere başlandı. yanına bir defa gittim. Bu >iizkrine dikili: rnlanı da do· 

Evvela Püskülsüz getirildi: ar.ılık Cemal: ~nı,ııda y;ır. Te~kil:\tt:ın bah~· 
-Buralıyım, 42 yaşındayım. '\ d ı · ı· ı ı· ır k'·l ·· ·· - .ı a anı :ı.. etmcl ım, c el ı. u' -u .<uzun 
Dedi, yemin ettirildi ve Diyerek bazı sualler sordu. ifade,ine ~üre dikid Yetime 

anlatıııaya başladı: Fakat reis « lıüklımetin lıare- E;kijehir hcıızin depo<unuıı 
- Kahvede oturuyordum, katına müdahale edemezsin » yerini ô!(retcn lkmi,. Yetim 

Sabri dışarı çağırdı. < Cemal ce\·abını verdi, .\dapazarı, Düzce tarallarıncla 
Bey seni çağriyor. İki elin kızıl .\\iıddei ıımuıııi Seyfettin Bey bin çcrke> toplıyacaknıı~. 
kanda olsa behemehal gelecek- Sabriye şıl sualleri sordu: \ekil ııamıık Cemal bey, 
sin » dediğini söyledi. - Teşkilatı ,\\ustafaya açmış- ~ahidin ifadelerindeki tena-

~ On yedi aydır gitmedim, sm. Ne cevap aldın? kuzdan şiki\yct etti. 
neden çığrıyor » bedim. «Ye- Geçen celsede aptallığa vu- \etim: yakında hu dCJlap-
min edersen söylerim ~ dedi. ran ı\ \usfofa bu sefer ç0k he

Teşkilatlan varmış. iki, üç yüz yecanlı idi: Oögsüne vurarak: . 
silahlı cuma ııünü Duacıçına

rma toplanıp fırkayı basacak, 
Cemil Cahil Paşaya telefonla 
« Gazi ülmüştür. ismet ülmüş
tür. Komiteye teslim olunuz » 

diyerek Paşayı tutup cepanetiği 
basacaklarmış. 

Sahri bana bunları anla
tırken başıma ateş yağdı. Cemale 
selam söyle, yarın gelirim, dc
<linı Arkadaşım Abdürrezzakla 
polis müdıürüne haber vermek 
için makamına gittikse da bula
madık, evine gittik, anlattık, 

ondan aldığım talimatla Cema
lin yanına gittim, ne istediğini 

sordum: 
-Sabriniıı dediklerinin hep

si doğrudur, dünya bitmiştir, 

duracak gün değildır. Dedi: 

Biz bunları komışLtrkeıı ara
sıra yaıııııııza ğardiyan Halim 
geliyor, lafı kesiyorduk . 

işi polis müdürü Ramiz Beye 
anlattım, bir ay sonra da Em
niyeti umumiye müdürü Rilat 
B. bursaya geldi, ona da anlttik. 
memur istedik. Bize : 

- Size emniyetimiz var, so
nuna kadar takip edin. 

Dediler . Bu suretle sonuna 
geldik. Bir gece hükiıınetin ver
diği para ile Balikesire gide
cektik, otomobil falan hazırlan

mıştı, fakat yakalandık. 
Cemal, Knzıın kara Rekir 

Paşadan bahsetmedi, bunu di

kici İsmail söyledi ve 17 aylık 

teşkilatımız var, teşkilatta Kam 
Bekir Paşa, yeşil imanım dahil 
olduğu11u söyledi. 

Reis: 
- Cemalle aranız nasıldır? 
- 23 senedir kardeş gibiyiz. 
- Cemal senden muavenet 

ıni i<tiyordu? 
- Tabii, biz dışarıda mak

sadı lemin edecek, o elleri ce
binde çıkacaktı, lıakedemezsek, 

- Ben mahbusum, .bunlar 
parasız takımıdır, deyip sıyrı

lacaktı. 

Reis: 
- ?\için Abdurrezzak ile 

gittinil? 
- Onunla, dağlarda beraber 

gezdik, eşkiya takip ettik. 

Püskülsüz İsmail : 
- Efendim kulaktan kulağa 

konuştuk. 

Cemal: 
- Bendeniz deli değilim, 

bunlar yalandır. 
Püskülsüz: 
- Kimseye garnun yoktur, 

böyle isııaıılara taraftak Türk 
evladı de~ilim. 

Bundan sonra Cemalin kar
deşi ~\ııstafa kaldırıldı ve Püs
kül üz gene bunun hakkında 

şahadcl\e bulundu: 
- Hapisaııe duvatlarının 

- Süz bende Beyim. Ben 
yeni yazıya çalışıyordum. Sabri 
bana « Şapkayı, y;.w·ı kıldı

racağız. » Dedi. Ben « mem
nunum lıükhnıetten » dedim. 
Yazıyı seviyorum. işte bukadar. 

Saat iki e gelmişti. Reis 
celseyi tatil etti. 

Bur>a, 28 ( 1 lıı;ıı,ı muha
biriınizlkll ) - İkinci cebe 
hir buçukta açıldı 'c pll,kül
>iiz 1-mail tekrar ı;a~rıldı, 

Sabri hakkl'ıdaki ifadc'i "ı

ruldu: ( 'emal hakkınd•I ,i_iy
lerken ,i.ıyledinı ,kdi. Sabri 
inkar etti, kurrnlmak için 
mlitebayin ifade \erildip;ini 
söyledi: .,1 

- Dof!:ru ifadem rada-
kidir. Bizi Yetime, pii,klibiiz 

~tir!d~rdi. Cemalin haberi 
yoktur. Cemal iilnıli, adam 
.;ayılır, iilii süzük i,; yapmanı. 

.\ltı <aat hapi,anedc ıııliııfc

rit kaldım, ,oııra pü>kıil>llz 

\ptiirrezzak 'c g;İI ur \linin 
tahliyelerine kadar berahcr
krindc idim. Te,kil;\t dolaıı
dırıcılıJ.. te,kil:\tıdır. llunlar:ı 

kimse para vermez, beni 
alet cdinırlar. . 

\lllddeinmumi: 
- İfadeleri tehditle alın

maz, m.ıznunl:ırın bir kı.;ını 

itiraf bir kl'rnı ink,\r etnıi~

kr dedi, :o;abrinin iddı:ı>ını 

reddetti. 

Bundan .;onra Kademin 
nıu\'acehe;iııc ba>lmıdi. l'li.;
kül>ıiz Kademi, Sabri Ye 

K;\ınilin p;ctirdi.ı;ini, Yetimin 
ye~eııi oldu!(uııu 'ihkdi. lne
jı;öle \'etime gittikleri ıakit 

Cemalden hir k;\j!.'ır i'teııilmi~ 

o da "komitecilik için plı>fa 

yerilmez ~ demi~, tl'.,kilatm 
yerini Kadeınc Sabri M;ret
nıh, Kadem hilınukabdc ce
zalı oldut;undan kurtulmak 
için pü.;k libüzLin mcı ut ınu

aıenctini temin riçin kahYcye 
dcrnm etti.itini süylcmi~tir. 

Dikici 11'mail tı;taya ;ıra 

gclmi~ti. Piiskübliz onun için 
dedi ki: 

- Te~kil;\tı Ccmakkn 
duymuş, daha çok Cemaller 

yarmı~. 

Kara Bekir Pa~anııı Yckili 
:\ ydında, Durp;utluda Y e~il 
imamla görü~mü~, . ilahlar her 
yerde birden patlıyacak, . .\ }dın 
muhaberc,ini Simaı· bekdi

yeci.;i Şc' ket hey yapaçakmı~! 
E'ki mültli hacı .\hmediıı 

ıalatı mu,anna oldu~mu 

kcndi,nin .\kırda Aptülha
midiıı ov;lu Selimin yanında 
te,kilatta bulunduğunu diki
ckk11 dinlcmi~, dikici ceva
ben; Bana te~kilatı Cemal 
,öyledi, ben de onlara söyle-

lar anla~ılacak lkdi. .\hitca
kiheıı la/. .\Ji tah;ildar .\hı>

ıafanın muYacehekri ehem
miyct>İ/. ;:cçti. llakkı çanşııı 
ahika" olmadıi(ı anla~ıldı. 

1 lnkkı tahli) e>itıi i'tcdi Rci>: 
yarın bter>ini;1. dedi ,.c cel
seyi tatil etti. \hıhakeıncye 

yarın dnanı edecektir. 
----

fonlu nıu~oueıe -·------l 'llJr,J'ı l\lrtnci "a)ıf;ın111d.ulır) 

İmtiyar. inhi>ıtr ınahiydindc 
dq~ıldir. \"cıı;:\ne inhi,;ırı kendi 

tcc"li' etti~ yerden itilıan:n 
.fOO metro ;ahada lıa,ka lıir 

şirketin ıı;clip çalı,ma-ıııa ma
ni CJlacal\ıZ. Bu mlic>,L»e ],. 
tanl)ula ıtcHr. Ye tt:driı.:cn in

ki,afa lıa~lıır-:ı i,tanlıulıın 

lı:mıtı ikıkıdiyc;ine nıuhinı 
1 - • 

bir hiznı't yapııııı ola..:aktır. 

~irhtin he>alıatı tahakkuk 

eder ye i>tikh\l daima in
ki:afa do~ru ı ıirıııccek olurnı 

cİ\ ar meınlckekre ihracat 
Yapma!- imk;inı ha,ıl ulacağı 

için Türkiye için büyük hir 
!ay da temin etmi~ olalacaktır. 

Di~cr bir fayda da montaj 
falırıl,a<ının Tiirk mli.-talıdeın

kr çalı~tırına;ıdır. • \ ym za
manda bir nıllc>,i<enin daima 

bliyıık rakipleri lıulumhıı;n 

için temin cdecep;i nfak bir 
i;tifadcnin arka;ından diıJ;cr

kri de hemen; hi;<İ rekabetle 
hareket edecekleri için iiyle 
iiınit ediyoruz ki Fonl mıie;

<e,c-i i,tanlıula ~clip çalı~

map;a ha,Jadı~ amla İtibaren 

ayni ayanla lıulunan dij\cr 
hliyiik mii»c>elcr de birer 
birer gelip bizden ayni nıii

,aadeyi i,ıi"yccek lcrdir. l latta 
daha ~imdiden tep;rafla hir 
haç muracaat Yaki oJmıı~tıır. 

fnrd nlii>;e.,e.;inc verilen lıir 

inhi,ar mıdır yoksa ayni 'cra
iti lıizedc \'Crcbilirmi<ini;: ? 

dcmi~lcrdir. 

Bu hiç bir inhi>ar mana. 
<ını tazammun etmez, sizin 
de ayni <eraitle J;tanbuklc bir 

. ' 
tc;;li' ppmaıu;1.a mııvafokat 

eder \ c müracaatınızı hckleri7, 
dedik. Bunlar ıtösterıyor ki 
htanlıuhın co~rafi vaziyeti 
biiyLik tec:'>üslcrin merkezi 
dep;il<e bile biiyük şııbe;i 

olmak kiymctini haizdir. :\kclis 
mukaYelcyi tasdik eden ka. 
mın layih;mm mtizakcrc ve 
kabul etıni~tir. 

Y eşilköyde yangın 
Diın akşam Yeşilköyde çek

mece caddesi lizerinde Macar 
tebasıııdaıı M. Zelliçiıı evi tu
tuşmuş ve yandıktan S6nra sön
dürülmiiştür. 

Etfaiye ve Polisin ıı-3yrdi o 
civarı büyük bir feciadao kur~ 
tarmı~tır, 

!lıayıfa 4 

Ekranm en bliyiık f:ıcıalan ınlime,,ili ( Tnııedyeıı ) 

POL \'_\f~~Ell in ibdaı lıayaıı lıazıraııııı 
ıııiithis hiı· dnunıın ınu:-a\\er . • 

KUTUP FACIASı 
Filminin ilk inıc,i. Bu filmi 

,,.. . .,.,..~ .... "' .. .. 
Önümüzdeki perşembe akşamı 

MAJIK SINEMASINDA 
irae edilecek olan muazzam eser, hayatı 
asriyeııiıı müthiş bir dranımı musavver 

MİLLETiN RUHUr 
;; 

!ilmidir. J\lüınessilleri: Ekranın üç bü
yük yıldızı: PATSI RUT MİLLER-JORJ 

SiDNEY ve l.EVİS. Ayrıca - Paris foli Berierıııden ANDRE 
.\\ARiZ ve r RANSİZ in çok meraklı varyete numaraları. 

•:mıJFııOiii!Jl!I! 

ltilôfı nıura~~o1 
Bir İlalyan gazete>iııe c;ıirc 

Türkiye, İtalya, Bulga
ristan ve Yunanistan 
arasında bir itilaf 
vücudc getirecek 
Hoıııa, 26 (Fos) -

Koriycra delta :'cı·a ga
zdı':-iİ ilk lıalıanla İtal
ya, Tüı·ki~ c, \' ıınaııis
taıı 'e Bıılg:\l'isıaıı :ıra
sında, elye' ııı hali tt·
fessiilıtc bııhıııaıı kii
ci'ık İlil:ifııı '<'ı·iııc ka-, . 
im olmak iizeı·c:ı bir 
iıil:\J'ı nıuı·abba 'iieuda 
1-(Ctirilec<•ğiııi yaznıak
l:ıdır. 

)fczkıir gezele, ) eni 
ıtil:il'ı ıııurabbnn tama
men sııllı pen ermw biı· 
ıııalıi\ ı•ti haiz Ye hu 

• 
de' IPtler aı·asıııda tica-
ri ıııii ııa~cbalın iııki~a

:-.unda bu 
ak~am saat 
:21..10 da 

yalnıı mu
allimlerle 
talebelere 
ınah:-u.s 

Zafer Sarhoşları 
8 tablo 

Strindlıcr~den ıcr.:imK eden 
Şaziye ilerin 1 Janım 

Pazor -27 - Kdnunu5ani · 929 
saat 

J 9.00 Alaturka musiki hcı eli 

~'0,50 E,ham \c ıahYildt kam-

21.00 

hiyo ve nukut horsaıı 

haberleri 
J\on:'cr; 

J / Kiiio J.ij fio dü man • 
darrn. 

2) Şpohr: diio \2 k.,nıan) 
J) Donizeııi : LlkiJ di 

fıııa mat uf olacagını lamcrmor. 

il:h e etnwktrtlir. Bu '*) Dul.ıli: faagnla lrals). 

mak.;::ı ı la al:H~adar de' - c::::::::ı:::::::::::::::::::mm::::::::::11ı .. •. =~ 

lc~leı: ~ı·:\~ıııtla bt~ mnıi- jj[!]mJO[!)OO!iJ00™1 ~ 
rıJI itilafın aktllldt'll .!l Darijlbeday;d-. Z•fcr ,arha~lari S3 
eypJ nıualhik mesele- ii Alh•mu' Fn tıllyllk z.ırerl ,,.= 

. } JI' •· k ı: Op.,., l>ilşman • 
ICJ'lfl l:\ 1 lllllZ<l ('J'alt- ii Melek, Tmz R•ı~cn i 
Jla haSlillllll!SlJI'. ıi! M>.i•k , C.izli mcnıuriycı l: 

" " .: Aırl : \luka.dde~ ''"~ i .. 
.., l~E Ale:nıdar; Kan;çılı ıncdtniyet :i 

Lise kitapları i! Haaıo ,,.,,,,,, :•ı.pulcoııun po..ı.ıcı,, ~ 

Anka r ada hazırı a n d ı •m~::~~::~~~=;~~~~~~~==• 
y a k 1 n d 3 b 3 S 11 3 C 3 k Komik Cevdet 8. kumpan-

- · -Ankara na lise ve orta nıck -
teplcrc kitap hazırlamakla meş
gul bu!unan hey'et mesaisini 

yası tarafindan : . 

Fedakar uıak 
Sinemada : Siyah inci 

bitirmek üzredir. !---------.-~. -
;\_\ŞİT BEY TE.\JSll.1.W -

lley'et eldeki kitaplardan bir 
çoğunu tetkik etmiştir. Tetkiki 
bilen kitapların bir müddet 
sonra Devlet nıalbaasıııda b~sıl
mıya başlanacaktır. 

Tetkikat neticesinde kitaplar 
i_,de itibarile açık, ıııiiııderecat 

itibarile de muhtasar ve müfit 
hir şekle ifrağ edilmiştir. ----· --

So/Jıada ---
Sefirimiz, K. Boris 
ıerefine bir ziyafet 

verdi 
Sof\a. '.!8 - Tiirk sdiri ıvın 

(28, i~ci Pa~arte>i günü Kral 
J~ori:i şerefine bir ziya\'cl ,.-er. 
mektedir. Bu ıiyafetıc Kral Borio, 
Prenses Eydokiya, hralın mai/eti 
başvekil, 1 Jar. naıırı ve hey' et 
sufera hazır bıılıınacak!arJır, 

Bu ziyafete büyük bir ehem
miyet verilmekt• •;e siyaei mehRfll 
ıariiından bir emri vaki olarak 
telakki edilmekte ulan Türk · 
Bulgar mioaki ile ı!Akadar &ö -
rülnıektcdir. 

Bu gece Şchzadcbnşı ~\lillt:t tiyat 

rosun<la ( K:ı>a l lır;ızları ) dr•m 
komedi .5 perde. dan;. duct, raks 

variy1.:tc. 

ilan 

Ankara hapisanei uııııııııisi

Şubat 929 iptidasından !l\ayıs 

929 gayesine kadar dört ay!ık 

ekmek ihtiyacı olan hcheri üç 

yüz dirhem itibarile yetmiş 5eki?. 
bin adet ikinci nevi ekmek yiı: 
ıni ı;:iiıı müddetle ve kapalı 

zari u>ulile münakasaya kon
muştur. 6 Şubat 929 Carşamiıa 
saat 19 da Ankara vilayeti talı

rirat mtıdiiriycti odasında ınii-

1 eşekkii ıniıbayaa komisyonunca 
ihale edileceğinden şeraitini gör
mek istiyenler hapis,ıııe müdü
riyetine ve talip olanların da 
yevmi ıııezkiırda yiızde yeı.li 

buçuk hes:ıbile 991 liralık temi
natı nıuvakkate nıeklubile bir
likte komisyona nıfıracaatl~rı 

ilao ohı::ı!r. 
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i.... i . Bfülii,,lOnr ·m MI ~ruı~ ~? ~ ) ( ....... ii'i'ın27i'&if '······~ . . 
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'Boy uzat111.anın 6ozümüzl Pederini~ ka~a~ını ~esen 
• 11 ~ .... ~ • - evlat hıkayesı 

çaresı var 111.l • Sevınclıgımızzaman r Dünkü ııusha;ızdan ıııabaad J 

Kısa boylular ne dersl.nı·z ?. ı:ıı·çı·n parlar 'l. ~lahllenin lmk~it(:•ri hir mutat dola~lıklaı 

lıısanlarm muayyen 
llrt• ı .. .. . . .. 

1uyume devrı var-
dıı· n ı · ·k · u cr.nr gectı ·ten 

•'-:...:, » 

.. ~111ra artık hiiyilmek 
''llidi • . knlmaz. Bazı ... 
g:ı\•lar 'e ne hatlar 
l;ııt •• "k J d .. stı ·mu el er c mu-

'lladiyen hiiyii) chilr
eı· 

tUç msimılr 
arada bir sergi açacaklar 

h·· -11 ı·t av kadaı· e' el 
~f ,1 

.(:h 1~ ve ı\lnıau yadan 
.. l'ın1izc gelen ~ile 
''''l '-' d la rc~~amforı ynkı n-

Ankaraua hir J'(•siııı 
f•ı· • •. s1si ~wnraklar<lı. 
lltı " . .. . " l 

~li . "Jeı~gı rP~ım a e-
jı: l'ılız icin hir hadise 
,ı,.!\k • 

· '{ nıahivcttedir. o,, . 
~t· l'esitn sm·gı. me 
·~it• k ... 
fi~(~ etuıcnıiş ~Jan 
eı .~ resamlar hızc 

ıı l1' • d'k , . ır .ey ~ehr ı ·-f.!ı·ıı1· • • ' 
lp~ 1 giisternH'k i!'\te-
ın, tcdirler. Onlara 
~Urnıı 1 . ı . •1, • , )JZ{ e ~ıın-
~ k ' • 

ı~lı adar tarnmnu~ 
,l.!/ 

1 
san'atlü\rlar- ki 

tk}1 ~kettu ilk !'an
tı··ı '"'hlr·ı(hr- Y(i lef· ui k 

)\\I' J " 

ii<·,,~~e zaif (~scrlcr 
a. 1. •\ getirmek ren 
.l\~ ı . 

ıışı~,. m· şey yapıua-
s,~1 llır · Ga)'l'J kfıf ı 
ıı l'~ ~rJa. viic1u.la gelen 
İ\ ·Sııllleı· halka ~in1-
~ (j k.A\d " 

fi. İtıl ' ar snthı bir 
li._,. telakkisi v~ı·-

'•""'!' . " 
-~~" .. a~ı., ç ressamlar ise 

• ll} .... 

~l\'ıtt Ve kl~dretli hi ı· 
tkt(\..: ~rensıbi selir-

1
1n1 a:t 1 

~y u~·orlfir, 

Ea.kat insanlar bii-.. 
yuyeınez. 

,·licudun uzunluğu 
bacakların uzunluğuna .... 

tabidir. Bacakların u-
zunluğu i 'e büyümek 
clevrinde keınikJerin 

ucundaki bazı hücey-

relerin faalivetine ta-
• 

bidir. Büyiidiikten son-

ra bu lıuceyreler kay
bolur. Boynnıuzun kı
·alığı, uzunliiğu, aile-

ınizden bize kalan irsi 
kabili) ete bağlıdır. 

Boylarını uzatmak 
i th·eıılcr sad 1ee ken-. . 

dilcri ieiıı rnc,·\ıt olan .. 
uzama haddine nwma
' ı diisfmchilir. Ilunuiı . ~ 

icin d(\ biiyföuc dt~, -
• • 

rinde, bilhassa 12 ile 

18 y~~şları 
1 

ar~~~nda 
ı;;ıhhatli oluuva rahr\-

.. 4 ,, 

mak h\zundır. Baeak
lttrınıza idman ~ aınnah 
koşmalı, ~ı~ramalı, bil-

Yeni neşriyat: 
...,. 

Çocuk ansiklopedisi 
Çocuk ansiklopedisi yeni harf

larlc tı:krar ncşrcdilıneğe ba~lan-

mışur. Yeni harfle le çıkan ilk 

dız hul!:Lin çıkını~tır. Yeni harı._ 

Jel le <ıke~ acak kit~p ara~ ~n 

biitütı çocukbr i~in çok faydhlı 

bir ~cr .. iir. 

Sıhhiye mecmuası 
• !1thi\ c 'ckllcli uırafınc.Lın 

ne~r.:clilen bu mccmu.'lnın (20 inci 

!:ıyısı çıhnı ... ıır. Sıhhi kın un 'l' 

nizamnamcJcrJe Ua ckini~a h:ıs -

I tanesi ct:bbmnın birer ınakall! 

lcriııi muhte\ idir. ................................................. 
'c hir rc~ıuin, eser ala
bilıuesi iein <r nwı \'(} ~> • • 
,.e « teknik )) deuileıı 

sevleruı kendilerind~ 
" . 
ıue\ eut olduklaruu, Ye 

bu lıassnlnrı ... \' rupada 
tekcmmiil etil'dikl(•rini 
id(lia cd i ~·orla. 

Uu gcn<_:ler<lei1 Ratip, 
~tuhitt.in Seba.ti, Ali, 
. fiinip Reyler c~crlc

riui Pari~te <ı..Granpalc» 
de teşhir et nıişlerdi. 

Aralarmda Hale .A~ar 
Hanım, l\cf ik Fadil, 
CcYaf, Seref, Malnnut 

~ 

'e Nurullah Cemal 
Beyler bulunan bu 
ziiınrcuiu ~erg~si h~~ 
kik.aten ~ayanı, di~ka~ 
olaeakur. · · · 

• ~ . ~ . r ı 

hassa bacak k•·ıniklc-

ri ne kan ~iımesini 

ıc•min etınclidir. 

Tayyare ile 
Altın kaç1rmak davası, mah
kumiyet kararile neticelendi 

':tanhu\ ;teiinrii er-
" 

ıza ırn1lıkt 1mc~i, • c~il 
knyde ((Sichıc» hlYYa-. . .. 
re ~irketi pilotlar1ndan 
Una Ut:'~ alevhind(~ki . . .. 
alt.m ka~~akeılığı da' a-
, unu ri'l'yeıini bitiı'nıi~
tir. TetieecJc. kendisi
nin Diikretje lıarakel 

eden tavvarcsi ile 135 •• 
Türk, 50 İu~iliz, 404 

( (·~unda duyarın aı·kasmda bir lt~u·pkd , e ~<\ 

Uil' insau ~e,~iudi "'i .. <"" 

. H~ \a eok mcnınun 
1 L'1 

den ~(·elik~(' hir ya~ 

1ahaknsı hıraku'. Bu ~n-

duyarlaı· 'e Jıazincyi ~~almak için biı'i.siuirı yo 
ac,:dığım aularlar. H('l" kinı i~c ccza~ın1 hnlsuı 
diye duvarin hazine odafoıiı tarafnulau adem hovt 

• • t 

olduAu zaman gftzlc
rindc hiı· parlaklıl\ his
sederiz. B l u mn sehc-

retle güzfı dalın pal'lak hir <;ukur kazıp i~·iııi katraula doldururlar. 
rrö~terir. · l " Erte~i~<~ee baha 'e ouul hazine,·ı <'a mna 

"-.. ~ ., " ' 

hini ~wa~tıı·ırsak. huım • • 
~i;ldc hnlannYız. ~~üz-. . 
de dP~iscıı bir~('' vok-

, tJ " f t. 

tur. Güzün hakı~ında 
" 

lwsıl olan hu fark, gih: 
kapakhwımu ve kiı·pi.k

iicm]a gel· ı·d "-ği 

~l<1 "işı~likten 1rnsıl htr.f 
1 m.;aıı sr' ini uce gi'tz 

knpaklaı·ııula seri, ran-
J 

lı hir lıarek('l giiı·ülür. 
Ih1r hareket ~'Snnsında 

Maamal'i a~1l f aı·k 
hundan ziyadl1 µttz 

l\aı>al\larının n<lah·l<·

riudeki lıuru~nknıklar . 
knpaklar gfiziin iizerin- 'e haı·ekctlerdir. 

•••••n•'WW••••••••--••H•••••-•••-•••••:::::::•••P••••••-••-.• .. •••-:::•=::.::::::::::r;t • ::::::::::::::::::aa:r::::m!r:=:::::=:::n::a:::nıc!:::r:m::::::rn::-.:n::::!::! 
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İl lstifadenizi arayınız 111! 
n:: Kıslık mallanfnızın kı~nı1 külli ·ini cl<.kn cıbnYonız. Bu mi 
••:: .t ~ • • =··· ftu mcvanda \· tın örme cocuı~ bzak, ı· ,lkct, Yelek, \'C roı)ları :m 
1... ,,. .; • ... •••• "" ö .... flii su, 90, :-;;, ıoo, ı2s, ısr, ı-;-;1, 2 o, ~so, kunı~a ia:: 
~! . Yün 6rme. kadın ·yelekler~ kazak, ~ . .. . . ... 
: i J0 aket ve ropları m~ 
: = .... 
f1J 100. 12';), 1 !iO, f 7 ;;, 200, 2 !iO. 300, 3:i0, 4~ ;;, 7 SO ffil 
ı; • • .... 

i! Yu .. n o·· rme kadın manto,arı :m 
m
: :::: . ·~· 

i 700, 7 50, 800, 900, 1000, Km·uşa ii~~ 
lr'I •••• n· •••• 
~! Satılmak üzere teşhir cdilıni)tir. Yaktilc tedarik gg 
HiE . ctıncni7.İ ta\•Si\'C cJcriı. . mi 
ii~~ Mustaf e Şamlı mahdumu mü esse safi mt 
~
T , ~ 

S:1!ii!5S!::::::5::W!!ıni5:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:.:::=:::::::::::::::r.ı 
······-····························-········-~···························--···············..&.:.I 
Tekirdağ vilayeti daimi encOmeninden: 

1 

1 
1 lusu~i idare uıı.•atından mühaıaa olıınacuk !O ile l2 rl!.; d:ıınızlık 

• • t 

l<ar:ı sıgır hu\\ISI 1 :1-J .cJ~9 tarihinden 1 '.2-~·92<) tarihine kad:ır 

!:!8 ıı;iin mlitldctle mün:ıka ni aleni~«.~) c 'az fdilmi tir. 

Sartname-ini • g(ırmck i~eyHHerin daimi enliim<:n kalemine 

tn üracatları Ye ye, mi ihnlc olan ı ~ ~uhat 929 salı p,ünü saat r;) de 

D:ıimi :ı-:nc.limelle hnıır 1rnlunmalart iJAn olunur. 

~elirıce füıde yilrliycn haha doğı·u<·a <_:nknnın 

i~:iııc rlii~er. Boğazına kadar· kat ı·ana da1mea dt•r 
hal('' l~)dıİnn da diismesi ihtimalini hatırll\ aral,: 

~ . 
- .\ıuan oğJum, c,:ukura dii~tiirn, ·akm 

gt•luw ! diye h;,tğ11·11·. J~, li!dı pPdt~riniu 'az) (•liui 
aularsada onu kt11·h1rmak c·arelt·ı·ini dii~iiıımc-.. . 
~ip ) nka~mı <)le 'm·rnemegi flü~iiuiiı· 'c nühf·t

~ilc-rhı pederini Lauıy;:wak kcudi haşmm ~·au
mamnsı i<;in hi~aguu ~~ch.<11· «~t>kıncz ~nkuı·a 
cğiliı• 1mhasımn kafasını boynundan a) li'H'. 

Oudau sonra <;ukura bir tahta uzatıp iistiin
<lt>u ~cçcr "~ eliu<lcki ç1n ah altınla dolclm·up 
hahasırnu kaf~l~nn dahi irine ko' ar ve lıaucsi:-

" . 
ne ~n det. cd<\I'. \?aktaki sabah olur, bükçiler 
:'clip ınahalli meıbu_l'da başsız bk cenaze bu
lurlar 'e keYfi ••t.i Y:1live hal)er verirler. . . . 

Yali akil hir kiıu~e oJnıasile bunu zahire 
-:ıknrnıak it,:in tedabh·i Rtiyeye tevessiil eder, 
. ih·l~ ki: 

• 
1\lezktir ırn~i 'ir tabpt içine ko)rdurup iistii 

a~·ık olduğu lıaldt' meınleketin hiltün sokak.la
ruu dola~tırır. Ce~(·ı tam kendi e' inin ününe -
gc1lince .kızları hahalrm~ ellıiselerinden tanıyıp 
feryada Jm~larlar. lleıuurlar da aldıklar1 tali
mat mucihiııce cYden bir feryat geldiğini du
ynl' duvn1az lwmcu e' i ba ,arlar ,.e hain cvh\dı . . 
derdest C(l<~rl<·r. 

Beyoğlu iiçüncü Sulh hukuk 
ha~imlifinden : 

Nikol:ı. ı\liç oğlu efendinin 
Be~·oğlunaa Silu2us sukağinfüt 

1 faik fırkası yarımda Doktor 

T1vetius efendi ha.nesinde mu
ldm Arisfüii Tıvenus efendi 

aleyhiııc ikame e}·lcdiği alacak 
da,·asmda muddca aleylıin ika-

ınetkalıının meçhuliyetl lıasebilc 

1) gün miiddetlc füıncn 

\'t1kubul"n tebtigat.ı rağmen 

gelmcdikinden ğıy:ıben knt \'e 
::::~:::.:::::::n::::::11:::::::::::::::::::::::: JknıaJ kılınan nıulıakeıne ncticc-s . r . "ı= Yelkenc·ı i=.i· 

Beyoğlu 'Sllllı i}&tti hukuk dal· 

resinden: Bcyo!lu hamal başı 

scrğis sokağınd& 23 numaralı 

Jı.ancde muKlın madm:u:cl fş_tanka 
Ka\'kvıç mahalli mezkurclcn çıka
rak bU) ük ad:ıdı büyük rol 
nam diğer pilatonoı sokagında 

86 numaralı h:ınerc nakli bil· 

dirilmesine ve malulli mei:kurde 
dahi bulunamaması hascbile tep· 
liı;-a.t Hıı edilmediği mi.ıb~şır \'C! 

mah:ı.lle tıe,·eti ihtis :ırisi tıı.raiın

dan musaddak m~şruhauan aın
laşılma mı mebni müdei alyhaya 

on bcs ırün müddetle ilanen teh· 
) ~ 

eyrıSeTOln sinde mudda alc}lıin ye\ınil ligat ifasına n muhakcmenindc 

ı~ı'ftusız, 34 İlahan 
• 

d 9 
ılııilıııı---------...... a.I. YA p UR t • R I ı.:: müayrende islıatı vücüt ctme-

Trabzon ikinci postası p " E 111€Sinc mebni mfıddcinl!I idda-

1 fı-2-929 cumane~ı ~t on dörde 
talikine karar verilmiş oldu· 

,ğund:ı.n yevm ,.e saat muayyendt 

rn:ıhkemei rn zkurde hazır bu

lunması ve yahut tarafından 

\'ekil göndcrıne~i lüzumu tebliğ 

mckamıııa kaim olmak üze:'" 

ilı\n olunur. 

42 A' u~turva, 12 Uel-.. 
cika, 9 Tuııu~, 18Rus 
~ 

altım 1\.aı•ırmak iizerc . 
ikNı yakalandığı sahil 
gürülmii~, te'cileıı Ye·· 
gıyaben iiç ay hapsınu 
ve· alt1nların da n1iisa
dercsine karar ,·eril
ınistir. 

4 -·--· .. 
İstanbul l)jldyeii Jeflenlarbğından: 

1 JJülv;a Beyoğlu muha<.cbedli~ince 
~O haziran ;ı.ıı t:ırilıinde Yanni 

l 
( .. 1 • 1 . apa \'e şurc \a!\r \ nam arına ıta 

lupan iiçyi{z ptuz lira on iiç 

Jturp~uı havi , 9fi-6 1,ıurtıarah deyin 

iİmiıfoi:berinln cm\ ali ·metr~kerc --+- • 
~d!y~ti_ anlaşılmaklıı ~~·Ji iptal 

. tflilmiitir. ilan ol un ur. 
1 

· ( A:'\K \Rı\ ) ,·apuı-u n 1 -1-~9 

perşembe n'kşall1/ , Galata 
1 rıhtımmdan hareketle. Zongul-• 

ğ l\aradeniz liik~ Po::.tası ii 51111 ıkrar \'C kabul .ctmış ad-

H Vatan ~~ d:>lundugudlıctle mcblAğtıtıüd-
H• E! dea 141 tira SO kttnı~un masa-•· .. Yapuru 30 Ç b :: 
~ arşam a:: ı m ımılıakeme ile birlikte Ares-

ı<lak, İnchulu, Siııop, Samsun, • 1\:\nuıı;;ani :; 
• ·· .. ı, s·ı·t· ·· 1·1J1tımı11d ın=· tidi efendiden bittaııs·ıı n1u"dde-Ünye. Fat-ıt. Ordu, Cire ... oıı. r~unu a :;.aınt . 1 'Cl:I ; :: 

. l:i hareketle doğnı ( Zonguldak, y iye ila$ıııa 27 k. c\'vcl 928 ta-
ıTrabzon, Rizcye gidecek \'c il }lan 
ı Jncbnlu, Saın .. nn, Orltu. Circ- :: rilıinde kabilitemyb. olmak üz~· 
Of, Trabz-on~ Pol.'\thane. Giresun •• istanbul da 3 Ma}'JS 1928 ta-

1 d· son. Tralw.oıı. ~iirmcnc Ye· Ü re ğıyabcn karar· vcrildigi hu- rihinde 8. semah efendi tarafın-
Ordu, Fat~a, Saınslın, Sinop. !! •• 

iİ Hizc i-kelckrine ~iucccktir. !i kuk usuliim ülıakemelcri kanunu- dan tarafıma. muatta iki bin lira-
İneholup uğrıyarıık gelecektir. Ü T r ·ı.ı . . c·· 

1 
. 
1 

Ü -----· p 11 ı at ıçın :~ır '<'Cıl c M ~·- I! nun 407 inci maddesi mucibince !ık bir kıt'a deyin senedi mucibi· 

r .e\ aıırn anbarında 111otcr:ıkim 

takrihen \°i.iı adl't bo~ ıuııkin:ı 

~at;ı fıçılırı bilmil%A)!id~ satıla-

H adet 1 lam ittisalinde '\ elh!nci 1 i!a ~n ihbar olunur. ncc borçlu olduğu meblag1 vadeşi 
:: ı= h:.ı n ın da kıli n u:en ta ~ın:ı m iir 3 • j a::::==:::::=;'Mı::;;e;::ş::;h;::ur::::=:::şa:::=f::;r:::::::::::ı hu llı l ettiği bal de t edi y ei deyi .. 
S ca:ıt Tel. i:-tanbul ı 515 U 

1 
etmediği gibi ikametgft.hı biiin-

::::K:::::A::::::~~::s"''l~zuır= f şref in eser. eri :~b~~;~~ı~ :ı:~~:~ ~~~; 
• ' ' • olduğu ın:ılfarı tarihten on gün 

cakttr.. Kat'i ihalesi -@ şabat tto;Jıtt,""ııJ~- ıi ~litf Vt .a1ôr~•·· Eski harfleri scmnt S3tacağ1mdan bu müddet 
929 tarihinde ·kr' kılın. t:ı.l!m- uhndıt uıfiraca.atfa lcsviyei de-.. benıı"'ıuııt. tUrt na.arut 4'•V11 ".~" 1 Ki hc... l! .. d k 
<lan talipldin mezkur tarihte 1 ı.. • ... .ı. !!}.., . tap aıın e çı b yin etmedki tikdirde hiç bir ' . ı •ttw• .· ••• <JJ"?Q~·~~ ~·~·en~ . . . . ;:;aat İ6da kniwn m'tidHrtüğüoe • # Tcn~i yeri: (Yal,ıt, yur~hı) 'gflna. lwğkı itiraııkalmıyac:ağım 

1urı·huöQt?;lll ~a ~~~ .:_-!/ai-_ı _=12--5 ~u-;.,u_h_~ol fün ederi:ıı. Ka\·seAII1~1~~~ 5 
______ ...,.iıııiıiılıı __ •• , 1 · ıaratınaan tertip ecfütnt,tlr -= _ = ~ ~- - ~ --=- , 

1 

müracaattan. 

' . 



• 

- i Gazetemizde çıkan yazı ve 
ABO.;E ŞARTLARI; 'resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

~rurk _!ede_ ~-ri.f!_c ! G~etcye gon~erllecek mck.tuplann ~erine 
Kuruı Kunıı; . idare için>e idare), yazıya aitse ( 1 azı) : 

A 1 
r ' l~aretl konulmalıdır 

ı ) ı&ı 12.. 000 -- ' 
3 • 400 800 Basılmıyan mekıuplann ladcolodeıı, kıymeli . 
6 • ;-50 1450 

1 

muk.ilddercslz ıueltuplar.ı kooulın~ pa.r•ların 1 

1.? ., 1400 2:00 kaybolmasındil.D ,., UA.nların münderecaundan 
idare meıui değildir, 

--"--

Borsalar 16 Kanunusani 1929 
!:======'+-=-~~=-~=-=="F'==<.-1.Çiıd~ı:::_-Ka.Paiidı-

Xukut 
ı lngıliı 1 rast 
1 Dolar 
~ Y mau <lırahml 
ı n.ylıs.'ll3rk 
1 A •usturya ş. ınl 
20 Ley Romnııya 
20 I.e•a Bulgar 
l Felrmenk florini 
20 Fr~nsız fıangı 
20 ltal)an lireti 
20 kuron Çeko - Slnv:ıkya 
l ÇPf\' DPtB c ~OVİ) f't 1 

1 Zelvt. < LC"hi'.'itan ı 

20 nın r ı Yog" la'ı a. • 
20 Rel~ika frangı 
1 r eıet.> !qıany l 
:,ıo J Yıç ~ fr•ngı 
1 ~le i~i)e 

Çek 
Lopdra uzeıln bir luglliz llf3'1 kuru1 
~c,·york 1 TUrk lirası ıJolar 

f'aris • • • fraııI< 
~ı •. no • ,. • liret 
B~rliu • , • mark 

I s901 ıso s9o 125 
203 00 00 203 00 

52 s1 50 52 e1 .ı;o 
48 50.00 48 so.oo 
~9 00 19 00 
24 37,50 24 37 ,S() 
:9 co 29 00 
81 00 81 00 

160 00 160 00 
213 50 213 50 

!~ 
oo ı~o oo 

~ 70 
113 
S2 

'183 

50 
16 

00 00 
75 
00 

l 
991 50 
048 37 50 

12 51.00 
9 34,00 
2 0525 

0000 
22 
'10 
llS 
32 

183 

1191 25 

5G 
75 
00 
75 
00 

o.~ ss,7s 
12 51 50 
9 34«:0 
l (550 

~orya • , • Je\a 1, 

Rrtıksel .; ı • 1'elka 
ı\mlıtcrdam• • • flunn 
Cinevrc • • • frank 
Prag ' • • kuron 

67 150 Oj) 

3 SL S'l 

, I" 15 
2 153 7. 

16 ,, .o 

61 saoo 
3 51 ,50 
1 2175 
2 5315 

16 47 50 
3 47,50 
2 9350 
4 357S 

,.i) "na • • • ıllin l 
J.fadrit , ' • Jıf'Zeta ıl 

9 47.50 
2 9850 
4 3575 YarJOVa • • • zeloti ~ 

.Altna • , • 4~rabm1 37 87 
24 82 50 
27 7 2 50 

87 87 
llıikre: 20 ley krus 
Belgırat Tilrk lirası dinar 

Tahviller 
istikraz tlahlll ı vadeli • 
Duyu.nu ıuuvalıi1te 

ikramiyeli domiryolu 
lstanbul tramny sirket! 
Jlılıtıın Dok ,.e Antirepo 
Istaııbul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
iş banka ı 
O•man lı b&nkası 

89 50 00 
216 11100 

• • 15 

4 25 
19 
23 

24 62 50 
27 72.50 

90 12 05 
227 00 00 
8 85 

• 13 85 
• 136 00 IS 00 \~ 

Ticaret ve ı.alıire borsası 
Ciatlar Tic:ıret borFa.$1 katibumunı11igi tarafından verilmiıtir. 

ÔkTI!ı 1 - UN -

1 
"""'f>' A~r1 Çuvalı kilosu 
K. ' K. P. Ekistra ekiıtra oo 1540 1250. 

puğday %Çavdarlı F.kisfra • 1400 1250 
'Yumu,ak 00 00 COOO 0000 Biı·!nci yumusak 00 1450 ı 50 

11\ızıka 09-22 18,05 17,20 Birinci seri • 0000 0000 
ı:;unter 00-00 00,00 00,00 !kinci , 0000 ooo 
pert 4.12 . 18 ıo 11.20 - TiFTiK -
.o.,nmo 00-00 oo.oo oo.ob A k oo 1serl ntablot S.-06 ı7,30 17 3:> 11 ara 230, 290,00 
! Akşclıir 000,00 000100 
! -ZAHiRELER- Yapagı Guz yunu 000,00 000,00 

1
çavda.r ıs.ıo ıs ıo -AV DERİSİ- 1 

Arpa 0000 <012 
:ııısır 13.00 13 oo 
Y D !af 00 00 00,CJO 

t
asulyt 55.00 40.00 

-HUBUBAT-
/ usam 35,00 34,00 

7.rr<leva 
Sansar 
Tilki 
Kuııdo.z 

çifti 0000,00 0000.00, 
0000,00 0000,00 

• 0000,00 0000,ooı 
• 0000,00 0000,00 

-FINDIK-
Sivri fındık 0~900 

6500 
052 20 

65 20 il' us yem 1 OG,00 • oo,oo 

~----------=-----..... -=-----=-=-------......... 
Hilaliahmer İstanbul mer-

k • _J • Cemiyetimizin malı olup bilmüzayede 
ezınaen. satılacak 3000 boş un çuvalının evsafı 

Köprli ba~ında Valide hanında ikbal Adapazarı nakliye şir

ketimlcki ardiyede görülerek talip olanların ~ubann 3 üncü 
pazar günü saat on altıya kadar Cağaloğlundaki merkezimiz 
biR.1.1nda müzayedeye iştirak eylemeleri ve o saatten sonra 
i;tirak kabul edilmiyeceği ve fiat mutedil görülmediği surette 
verip vermemekte cemiyetin >crbe>t bulunduğu ilaıf olunur. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip 

·-;,..-.; ..a 
:..-
1.ÜTrF 

Yeni pl.§n 
1 ci Ke~i<le 1 1 Şlıbattadır 

iKRA\liYE:LER LiRA 

aıı,880 lR-
1.), 

18:8~ i\JÜKAFAT: 

Dİh.'K.\T F.Dİ ·jz 

Hu seııeki ronar• piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen
gir~dir Çcnkı.-

1 - 10,000 lira \·e daha rnkarı buyuk ikramiı·elcr geçe~ 
se ' y1luı~ ( 3 ) ıane idi, Bu wıe ( 5) tir. fr~Iıet ihtim•li 
• • tı7 arımı ur. 

2 - l'l\Il \I IKR \\lİYF: ı\DJ•:Dİ: Geçe. seneki k~ldr
lerde plnız ( 'i,000, idi. Bu •e ~ tam: ( 3,900) dür. Cmum 
isabet ihnmali de tam; 01, 95 (yani iki misli) arımışnr. 

,3. - Piyanko ylizündcn zengin ofanların adedi bn sene 
geçen <cnckinin tam iki misline çıkacaktır. 

Devlet Demiryolları Ye Limanları Omumi idaresinden : 
Aankarada Malzeme dıUreelnden, Haydarpaşada milbayaa komis· 

yon undan vagonet <teınlt ak~amı milnakasa şartnamesi alanların 
mezktır mahallere müracaatla izahatlı şeraiti fennlyelerlnl de alınaları 
il4n olunuP. 

lnci ., 
• 'fjb:k mc;ktepleıjle fayda,lı ~erlin . : lLAN TARiFESi: 

ilanlarında o/o 20 ten:ııi)At yapılır ' \ . . . Şa;,ırı l'JI'"' 
Bn .,,_ b' " d , b-8 ıncı m !ad• ı;..50 

y,_. ,. l"f ır ço,; 'ı iç.o ıerıt~p il4n!arla · ~ < iŞ 

) 

) 
) 

) 
} 

Tabı hus:u~J mahiretteki .JJ.nların u~reU 4 • • .ın 
il • • -.y .. 

idare ile k4rarlaş{lrılı • 1 t ı t l<l<I 

l
ı .. ' 200 

Gazete~ize hwuıJ ·illn kabul eden yer ı 1·8 loci ~ayf3da \"io 
H- S. H. dloat acenlc•I • 1 resmi ııapl r J 

İstanbul e1J1vali metrqke müdiriyeti ilanaİ:ı 
S M 59 Np Nevi' lcarısenevt 

Üsküdar \'eninıalql e ~doıı,avi W e,v 1_8Q lira 
Kadıköy Osman ağ~ Muhtar ôO '!?. 360 » 
Mercan ~an viran evvel Pöllınc~ilq · 3 d,,ük~n 8-1 » 
Bakırköy Sakııağcı T~ hali cac\dcsl 19:,ı e.v 8-t » 

» > ~ ~ ıog " 7? » 
]) " • ~ 190-1 ~ &.i " 

~· 

1 

" ---·---
·~ --.-r--:""------ --

" 

ı 

1 
:A 

Kadıköy Rasıınpaş~ Jıiritıci • 3J dükan 3(1 . » _, , 
do.ima 

. . ~ 

TakJitlertııdeD $akınmak ıçtn Büyük ada Karanfil Fısık 36 ev 144 :o -Balida evsafı muharrer eıııl~kin şer~it nıttkarrere,si veçlıile bir sen~ müddetle iqra rap\· 
olunıak üzere 14-2-929 tarihi:ıe ınüsadif perşenbe günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir 
taliplerin Emvali nıeinıke icra kumsiyoııuna müracat eylemeleri • 

kirmızı bandırollu 

Semti muhalltsi sokagı :\uıııarası ~evi 
ev 

icarı 

ve ,.)ijo,e' .,. markalı h!\kİki 

aınlıaliıJınıı. dikkat ,.e 

Topbpı karab;l.li çeşme 2p- 5 6Ö lira scne\İ 
100 

dıgel'lerını reddetlrnız, 

., bayeıit meyhııııe 8 

Eğri kapı 

" 

" 
nvcıhey 

" 
hıri. W! 

caferağa 

kürkçuba;ı 
çakırağa 

" pasnrmacıçıkmazı 

" 
ınc1.arlık 

izmir 
yeniınahalle 
yanaki kalfa 
karakol 

• 
5 
J 
.5- 10 

4) 
ış 

lO 
27 

., 
dükdn 
ev 

• 
» 
» 

• , 

38 
3·~ 

tıO 

150 
600 

78 
48 

100 

• 

Burgaz ad:ı. 
Kadıköy 

Langa 
I::<!irnckapı 

Büyükada 
Beyoğlu panga!ta harbiye mektebi 6-205 dırak aparımanı.ııın 

altıncı dairesi 40 şehri 
Balada evsafı muharrer emlakin 2-2-929 tarihine müoaı.lif cumartesi günü saat onbcşte ihaleleri 

icra edilmek üıcrc müzayede müddetleri temdit cdilmiitir. taliplerin emrnli mctrükc icar komu>yu
nuna müracaat e)·lcmelrri. 1·AsrA -·ı:ö·.<5·1 

•• • t •••• 

1 !~~!~ .. ~!~~~~~~~I i 
ı .: 
i AS1,A-LDKS ! 

Emniyet sandığı müdür- ı · 
lüg'"' ünden l Eski yara ve kaşınufara en i)i 

EGZAMA 

:\lüz;ıyede flraz :\Icrhunatıın cins ve 
nc\·lle mcrkil 

~lcdıuon 

ısn1l bedeli numara~ı 

135 9159 

250 11326 

790 18476 

740 18812 

Biiyükadada i\"i.ıam caddesinde atik 
J 7 cedit J numaralı bir hanenin 
temamı l\fadaın Aryadini 
Tarabyada Tarabya caddesin.de eski 
202 ve yeni 194 numaralı bir ha· 
nenin tamamı i\füzcyyen ve Ane Hanımlarla 

~luamrner Talip ve Ahmet Faiz Bey 
Emirgandtt Emirgan caddc.<iııdc eski 
30 mükerrer ve yeni 38 numaralı bir 
sahilhanenin tamamı Ihsan 1 !anım 
.\nadolu 1 !barında ToplarünU ~oka· 

ğında üç duk;\nı haü bir hanenin _ 
tamamı • 1LütCii ve Halil Beyler 

1215 18980 Csküdarda Selman ağa mahallesinde 
Biilbülderesi sokağında eski J 2 mli
kerrcr ve yeni 32, 34 numaralı dl!· 
kanlı on beş odayı haYi bir misafir-
hanenin tamamı Emine Huriye Hanım 

l 50 · 19008 Ahırkapıda bhakpa~a rnahalk;inde 
Saraçanc :okağında eski 44 mükerrer 
ve yeni 35 - 1 numaralı bir hanenin 
tamamı. Fatma Fethiye H. 

1840 19256 lyipte Kızılmesçit mahall'inde Bahl· 
yokuşu sokağında eski ve yeni 12 
numaralı bahçeli bir hanenin taırıamı. 

Cemil Beyle Saniye lJ. 
250 f5997 Vdada )follahiisrev mahallesiııde 

Şehzade imareti caddesinde ve SO· 

kağında e>ki 16 ve yeni 24 numaralı 
bir hanenin tamamı. - Ahmet Teylik Ef. 

300 13830 V dada ;\lollahlisrev mahalldsindc 
Acıçe~mc sokağında eski ve yeni 19 
numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

Fatma Sabiha ve Emine lL 
17068 L'sküdarda Deblıa~lar mahalle,-indc 

Topta,ı cadtlcsi sokağinda eski 338, 

17684 

18603 

18621 

3J8 miikerrer cedit 334, 336 mıma-
ralı dubrlı bir hanenin tamamı 

Sıdıka Hanımla 

Kumkapıda Tava~i siileymanağa ma
h:ıllc>indc Çe~me . okağında eski ve 
yeni 8 nıımaralı bir hanenin tama-

Raşit Ef. 

mı. Fatma Re~ide il. 
(.\ktidarda Ddıbajtlar mahalle.<inde 
i\'alçacı Tekke sokağında eski 3 ve 
yeni 3,3- 1 numaralı hahçalı bir hane- -

• 

nin tamamı Server IT. ve 1 lliscyin Ef. 
Siılc} ma~•yedc Katip Şemsettin ma-
helksin<lc l IL•rcm sokağında eski ve • 
yeni 3 numaralı bir hanenin tamamı Salih Ef. 

Yukarda cins ve ncvile mevkii yazılı cmlAk ( 3lımış bir ) gün 
muddctle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gö,;. 
terlcn flatla ıalipl ri üzeiııdc takarrür ederek hirinei lhale>i icra 
kılınmış olduğundan talip olanların ilin tarihinden itibaren (oıuzbir) 
gün zarfında Sandık satış amirliğine müracaat C};emeltri lüzumu 

lstanbul Şehremaneti ilanları • 

Pa~abağça,;ındcki >uyun İncir köyündeki çeşmeye gcti· 
rilmesi pazarlıkla ihale edilecektir. 

İsteyenlerin 31-1-922 perşenbe giiııil saat on be~e ka
dar levazım mtidlirlüjı;ünc gelmeleri. 

ilaç danalı Sükr" Beyin Der- • • • • moz merhemidir. Deposu Sirke- • ~fakarnası Amcribnıtı en • 
cide Ali Riza_ ecza~.esı ta~raya 1 birinci irmiğinden yapıl- i 
posta ılc bır !ıraya gunderilir. ı mışttr. Bu tun Avrupa : 

:!:::=::::::ıH::::ııı:eı:::::ı::::ını::ıı=:w: 11 : ınakarnalarıh~l. 111üreccal1 \'C ı 

il Kürkler il! DAHA ! 
·• == • UCUZDUR· H Senelik plıınço ıniına.<cbetile !i ı · : 
nl Beyoğlunda 39 1 I'Umarada i! 1 Bir de[a tecrlibe her vakit : e p Re M H : kullanmak için kafidir. 1 

i! : Her yerde arayımz : 

1 K .. k . - :: • ••••••• •••• ••••••• • 
ur tı.~arcth~c:-.ındc Ü :.91 İkti:ıa~i ve ,ina} tesisat :..: 
tenzıl.ıtlı hatlar i • Ye ışleune 1. A. Ş. : 

::·····ı-····ı:ııı'"-ı: •• ,, ... ı·ı:···ıııı·~ıı!ı •••••••• ···-· •••••• ....... ...... .... ... ... . .... . .. 

türkiye iş 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
İSTANBrL TRABZON 
İZMİR GIRESON 
SAMSUN EDREıUİT 

AYVALIK 
KAYSERİ 
~IERSIN 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 
-~ 

ispirto ve ispirtolu içkiler umumi müdiirlliğünden : 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TABI 

9 ~ubat 939 cumartesi saat 11 de ihale edilmek iİ7.l'l! 

kapalı zar[ usulilc miinaka~aya konmu~tur. Taliplerin muba-

lstanbulda Ankara caddesinde (V AK/7) gazetesine 

(V AKIT) gazetesinin bir aylık abont lıcdelt olan (125) 

kuruşu posla haı•al~si/e gönderdim. Bu paratıın postadan 

aldırılarak derhal atideki adrese muntazaman gazele göndermenizi 

rı'uı ederim. 

Adres: 

imza ... .,. 

«ADLER)) 
Yazı makinesi 
(.\cUer)in ufki hurufat tipı 

imtiazı miinhas<ren Adler yazı 
makinesine mahsus bir hu.su 
slycttiP. 

Arzu Olunduğu kadar çok 
kopyalar çıkarılabilir. İlelclıct 
daHnır. 

İlk yazı makinesi 1898 
senesinde ADLER fabrika<ı 
tarafından imal olunmuştu.r. 

Bütün dünyada 360000 
makine satılmıştı!\ 

Türkiye vekili umumilığı· 
İstanbul. Galata Yoyvodıı han 
No 7-20, Posta kutusu, Galata 
447. 

Anadolu vilayti içln i~i 

cenıalıklar ve seyyar nı.emur· 

far aranıyor. 

lıtanbul ikinci ki.tibiadillitine 
Efendim, 
Bendeniz İs tan bul da Zrndan 

kapısında l 9 ııumarnll maga• 
zarla Rasim Necdet firnıasil.: 

urgan ticaretile meşguliim, 

bu.lfore terki ticaret etti!(-iın• 

den şahsımdan matlubu olan 
zevann aynı mağazada Mdı
met • 'ihat Beye on b~ p;iin 
zarfında miiracaatları husu'· 
sunun Vil<lyct, \'akit ve ;i· 
cilli ticaret gazctelcrilc ilanııiı 
rica ederim. 

Zından kapı No: 19 Yorgancı 
Rasim 

r nu .... ••ınl > 
Şahan 18 (!][!)Burç : c~J; 

Salı 
&kek; Münasi, lslm Ko; 

T ult T ür/r.<i" 
Günün nasihatı ,, 

Sel gldet, kuın kalır, 

Mesul müdil~ Ahpıet ŞükıJ I' 


