
rlizgar mütc' assıt poyraz. hava 
kapalı, kar yağqıa ı muhtemel • 

Btr ayli abone ~ 
Münkkat bir 1':'1 M Müvakkat bir 
mliddet için °" ;;:J müddet için 

Kuruta indlrilmlttla-. Abone olacak zeval aJ. 
tıncı aaydaauzclald matbu mektubu ketlp posta 1 

... _!!!. matb~ ı!n~~!'!!er· _ -----~ 

' .. GJ.aiı• ~ iÇlliit1il • 

· Tiear.;t Odlll dUlsıl9Slf!leai !V'"l. k 
ikinci ~ .nıa1.''~sahlk ı a., et anuııu 
aynea bbul edlktt. ..... harici 

1
_.... ....a-a.; 

1
._ .111 

satıfllıda b\lluftan ~ tüqcatap 11111 llMl1llDI nr•- 1111 
Ankara, 30 ( Va kıt) - Vila -

Jetlerin idareleri kanun layiha -
sına tctJrik enc&meni iı;tima etti. 
Reisliğe sabık cfa!ıWre v.lcili 
Cemn ( Tekirdatt), maıbata 
muliatrirliğine APtQtmuttalip 
i:Malatya ) ı kltipliie Abmd 
-Hilmi tKa~i) Beyler intihap 
tditdi. Haftaya, çarşamba günü 
tetkfbfa bıiıtayacakbr. 

isyan etmiş, jandarma kıf a
sıııı işgal eylemiş. caddelere 
ve yoJJara top koymuş, ve 

trenleri durdurmuştur. Hü
kumet memleketin diğer kı
sımlarında tam bir hwur ve 
sukun hüküm sürdüğüııu te
min cdtcet m~-vkickdir. Mcc-

Jis da~madan eve) yant üç 
güne kadar isyam bastırmak 

için lazım gelen tc.'tlbırler 

alınmıştır. 

ibreti müdp olacak bir ten
kil hareketi için lüzum elriiltn 
çareler tatbik edilecektir. A11-
cak muhırlkler ile bu harekete 
gayn ıuuri surette iftirü eden 
asker, arısında fırlt ı6zttile-

....... ,.. .... 'H p•••ı .. ı IÖ.teiı' 
r .?timlerle Cetıeral Prlno Dl. lheft \ e 

Ma41rtitea Wr men r • 

Esnaf 
Tevhit CdileöCemiyetler 
bugün yenide.\ oi~ 

name yapacaklar 
Esı'lıf cemiytdedndeit ~v.bit 

edilenler hakkmdakl k.r._a· tcblil 
edilmiştir. Sjmitfller ekmekçi~f~lt, 
sançllr kunduracılll'lı ye •ıet 
biribi.rhle mümatıll ..a1"ef 
yekdi~elile tevbic eddaİifdi'. 

Seyyar saticılal' ctm1Jiti "P'· 
edilmiş ve &za$11llft ne _,orllrsa 
o cemiyete iltihak eanesl rab.rrur 
etmişdr. Tnhlı edilen ~eder 
bugün Ftrkadl eoplanahk ytnl 
nizamnunelcrhü eanai• edeçctc. 
terdir. 

cektir. ÇünkO uterlerin ekse- lf.&iimill!i!il!J!ır-1 
rlyetinin kumanda heJdinin : 
cebir ve tuYitl altla* ı.re- Dahil.de 
kete gcçtiiint zannetmek bp 

eder. Tatavla yangaoı 
Yalnız bir aıa,. ba mee- hakkındaki tahki"" 

nunane hirefttfnln lsplnyollarm 
hariçte haiz oldufu vatanper- kat bitmiştir, T erkos 
verlik, Millet ve memleket şirkeWe 1UID mü f-

sevg~i ~ibi hasletlerine ve tevelliler ma~ ,. 
şöhretine halel iras edemez. rneye v~•ekte • 
HükOmet bu hareketi bu kabil d" 

ır .. 
kıyam ve isyanların tekenii- fY*- (7Jliill-ttl# .. .-.J 
rünt mani olacak tedbirleri * Ga~ müba -

dillei-.e tevziata ba~ 
ıan~mıştır. _ _1_1_ _ __ ~~ 
{Yazi11 (4) ünca ~~I 

o.ı.ıa . 

. çarpışmış üç 
tişt ölınut Wr~ 
kişi dt ya111lamnı~ 
tır. 

* Selinik te ko :.ı 
waütıtstlerle matk -
stsder ar••1nda 
~nlı bCi iirtFsade
me olm~ 
~ 11arlarrn ~ fJllrd 



~Al\tl , ) klnonu::an1 

Loitcorç Yeni bir iflas 
AleıRdar l;frıüaf a .pcışa Çankk~leylQe- Yenove~o biraderler k;;.dura , 

...... ·······················ı···························-ae ............................ ···················-······· ti 

Kuıruklu Yll~ız ~ _.,, AY HAN ~ "' 40 ~ 
z ik ~~_!_ODra tica.rethanes· kapatıldı " Kaı1 ertaıl ., atlı carjJrc" 

~e~irlınize ıi 
neliyor 1 

- Mulı.ırriri : Eşref - 1 
~ ·•••ı .. ı• .. •ıc:u•ı .... l C" ""' .............. ı ... ıf ..... ... .. .... .... .... ...,., .... ········•····· .. . - . 

Almnda n sdahf nruıdan ayu·ıp d.ini. def'lrfe 
lı i ;:,11H!l edece it ti ! Kıt'a 

Cümlemts birden atılmak isteriz aguşuna, 

Bunl.trın mutbl\ atı!mal.rn 
Jj,1,ım · idi. 

l bf ıt Ef cndis hllİÇ\.rikrin 
« Lt m d nı > • ) nından 

tJi. 1 kr J \re uı1n:ının yolunu 
hulm;l ıı ı bikn <fa ikılu > -

!Jrd :uı 1;, \\ılırdı. 
\kın l d ıh,l .d hi 

?\~t ı ı '1 l'J ı :ıdm.;tindc 
1 t ı lh ı ı ın bırl. ~ lıo~uvı 
mJ dtİ tii i l \illan, J\o c 
Ahınu 1 .ıh) .w.1 (Aulup 
J L ıdi ni kt rt.mu tı. 

A mdJr drazntn ol p 
T p1l A E u1di) i s l:ıck 
< t kıni l: l:ıil ini ı ıp 1 c mi\ c 
l. !adı ı nd.t bull n hıtun 

(; ll l:} dü tü. 
Husçuk ) ~u .uıınd m Ramiz 

Efendinin Alcınd.m tendi 
c\k' hine kŞ\ il. cttigini 
ugrcndi. 

JJ.ıfit Efendinin< Kamcrtap» 
atb gayet ha na bir cariyesi 
\'aflh. 

Ufcndi «K.tmcrtap» hatunu 
•cltip ÇC\ irdi. Kntncrtnba: 

- Ne ynp ne et, eğer 
seni Alemdar Pnşaya \·crir
lcrsc o adamı ıldhlanndan 
ayır; dini dc\'lctc büyük 
hizmet eder in .. 

Dedi. «K:uncrt:ab»t Kö c 
J{,,fıyaya götUrdü. Köse 
K~hya kt1.1 llCk yosma buktu, 
doAru Efendisine takdim etti. 

l fa fit Efendi l(:ımcrtabın 
ş.1f.t::ıt ve niy.ızı ite Istanbulda 
1 Jlmıy.ı mu\':ıff.ık olctu . [ ı) 

Sc limi Sali in l\:ıtillcrinin 
h:ıhycsinf bulup tcmizlcmcl\ 
İ)kri ancnk sekiz gün sürdu. 

Sultan Mu taf:mın ),all\ cci 
l • ı~ı Znf'.tlı ul vMan k.i.un 
edildi. ~ :\~hur J:bc elim 
saraydan çalıp k.ıçtı~ı c;urğuç 
~ mi."ıcC\'hcı·at ile tutularak 
ı . rı görfıldtı. 

O gün B:t~cl.nlı Hacı Ali 
1 ı.1'l\'ki İJskud:m\a tutulmuştu, 
hemen icabına bakular. · 

.unv,.t Nezir~ ı:cttıah, 
ı:ı-.c ~litn ile nrk:ıd:ışbıına 
' l gu krmi ol.m (Pcykcri
dit ) atlı c.ıri y ·y i de gece 
y:ın ı b ğtluı.•u11 er ız tmlc i) 
acıl\bnndan denize atttlar. 

Bir h.lt.1 içinJc Uçyüzdı.:n 
ti) .11.k adımı k tlı:dildi. 

Uu arada S linıi S.ılisiıı 
cı i· \e; i ~hı t. f.l I>.t~a, E ma 
ulrn.r.ın l\ctlrnt!A~ı Qsnıan 

'~h.:ndi lst.1nbutJı11 sürüldüler. 

zade Efendi ·i .. fa affLdİp 

unutamaımştı.. ·ıl>ık ı· ı ,,·ı· 1 " 
j.l 1~ iZ Jh~\C-

Gel, behey kuyruklu yıldız, himmetet her bir kula, 

Biz uzaktan seyre baksakta kanaat eyleriz. 

Arap z.ıdc) ı r.wlrnpı,ınd uı 

1
. kili M. l,rOİl 5 mayısta saye ıalaın kuyntlun latanbula l. 

içeri s.tlıp ult n hıst fo :t kıt•a 

gondcdiği gunfın macerasını Cor.Hlll ~\ k-
aJ hndan çıl rmamı tı. ~· r} drnizdt' lnı-

l\ih:t) et Ar.1pz.tdc Efcndh i . , 
şc,1ıi Lmılıl.t.ın attırdı. ~·ısi ) nt ile 

Geldik ey ·kuyruklu yıldız arzı tesUmiyycte, 

Sen mubareksin, müheyyiç kalükilinchr senin. 

Bnııka burhana ne hacet, betli hüsnü niyyetin, 

Bir buçuk ny dinmlycn rahmet delilindir scniııl 

Sır.ı 'ı\ni~cri lığı ı i hir l<.'lh)ZZiilı ~cyahati-
l\::ıpud nı D\!rya Sc) it \!" ne cıl ı "1111 \ p t>ıwıl -
P,ışa ,.c ~.ıhıl~ Sel b.m b. ıy.ı l"lf<·dd İ j n.criliz llW-

Kıt'a 
Hayrhahane şu dünyayı denlnln ilstüııe, 

Nuru nynım, lmyruğum insin gıbi. 

gdİ\ oı do. Sabık Sel hım b, ı r'I 

inlik t fl .t b.~ıhnian t•i i Zı ~lık ,l{'llll ıi~at('f e-
iJi. dl't'r?-,iı i _.,dr•p 'nz-

Korkusundan bir ufak ltarpuz kndar l·alaın küre,; 

5 mıtyısta mnh~erc dofiru yuvnrla top gibll 

Akı11ll.1r ıbunl..ıı kı ı l ;r ını~tıl\. ~\l<lığımız 'uın- Kıt'a. 

ın dd;..t iç n ıhı :ıl ltti. lt'ını,ltlt giiı r Loiı t:oı·e 
J{u ut. y.ır, nından R ıı, · .. 

ı fı~ T.1h İn ,. n l ('\ \C'l,l ~\tiua~a UKl'tl"" 

l:fcndilcri l ird man ıh1 \ l t'ctk H' oradan t:a-

biraderler ticarethanesi 
in "- m .. "=p,111 t>lu~ordu. 

\lahkcmc <V. "ll ~n R c ı 
Bı.:) jujkomi t:r. <l\ llh •• t l'.uni, 

~luhaı·rcm • 'ail, J'-o.'taki b1:\ kr 
mU\ ak kat ~indik t ~in olun-

Himmetinden .11 mi silmek süpürmek bekleriz, 

Ne fir~nge böyle bir himmet, ne Türlrn olmadı. 

Sen sasıl }·uyruklu yıldızsın ki hula ltuyrugnu, 

Mahşere doğru bu dünya}n GL:pürge salmadı! 
• 

g~'iirm ı, l:ı.ttmdı. ııakknlr\ c gelercktir. 
Kcrçi hepsi bir~r \·azifcllc ''1:, 11,k•aıc'll" .1 ıı•1.,nk 

r 11 
.1 n 1\ , , a "'' mu::lıırdır. Ticnrctlıane inli· M b d' ı 

ouluım ordu. Fnlrnt bir~r • l ı l 1 " Jll(\ZUI' ll\ al'llll \ l' llll'll hiiılenmiş, alm:,ıl lılar ul:ıntm U a e e 
iki~er .derece yükseldilmclcri I I • hır ıtkılcr t ~. th 11 idir. Bu on cl~izindc ifhb oda~ına 
düşünOldu. . tt m Hl'IUI Zl) Ul'f'I ede- t it n.:th tnc, 1 L 1dur.1 tkaı ctıl • da\ et edilıni~h:r<lır. -

Mcşhtır ltımiz Efendi tWktir. • • • • • • Komisyon fiümülcineye nitin 
Alemdarın en ziyade sc"Jik- 1Joit Cormm ı~ımıhu- I 1 ~~ t ~ ı lcıindcn olduğu için Alem- la da uğrayacnAı 1ah- ~ı~u ~ u~n11ını ı• ,. atı ·1111 gideıniynr 1 
dardan açdnn <c Sili tire » miu cdilmektcdir.~lua- UW U JU U U 8 k . • 
eyaletine kayrıl<lı. maf i heniiı lst auhula ugün il içtiıtlada 

Ramiz 11fcndiyc ayrıca \ . . ' T erkos tirrketile mOtevellilerln HIJl'ekei talihinin teJ.-
zir rütp si v\!rildi; >ıani Raıniı gcıec~ği lıakkıuda lıi-: ptli rnuhteme1Jlr 
Efendi Ramiz Paşa oldu. bir Ş3)İa \:lki olma- mes"ullyefletİ ıübuf buldu Muhtelit mubndclo 

Ramiz Efendi Silistirc~ c ıııı~tıı•. C L _.,_ le _j, • \ k · ) ·ı 1 
hareket etmek rızrc il\cn • • emiyeti ue oiye yangınd~n çıkan ara oım ~·onu Jn @\ n •İr 

~ı:~~~;~;, :;'.~\..~~·;· ,!~~~: 5o.n ~ar ar 5000 lı" r a -dai'iıtacak ~:~:r~ı~~~~:ı~:irı::.ı~ıı:~'.:ı-
Kapudanı Dcry:;ı Seyit Ali Nıne sokıM clnavıtl 6 ı~~limada huı·alaJ'<.lan 

Paşayı Babı aliye ç:ıgırttı. a· • • ~elen hir çok işim• 
Ramiz Efendi { Pa~1 ).va da davaSlndı Tat:l\'lll ya11g111ı hak~mtla mOstacclfyctittc blrıaen y:ırdıın 

b 1 .. f hıf.a~ cdilncek \ re haber yolladı. Rami:.: Efon- uır mUddet c\ el l\e} olluhdt ıa ıta ta ıJtikatı dun ttttıattteh teklifini nHızakcrc ce1 es il.rasıml:ı u 

dinin h:ıh<:ri \'ardı. nnc •okağında bir paftshond:t tutam bulmuştur. Dün ubah tetkik cder~k muvafık Alll'mDş Uar ll Trnkyttya naktl 
J\rıpudanı Dcrya!ık kendi- Mustafa ·~fendi isminde biri.ini )1Jne batı kımselcı dittleııJlmif. \'e lıer'eti 11mumfycyc nrzctnıiş· nıcscle i DlC\ zubah 

sine , crllccck, Scvh Ali P.t a tehev,uren ütdUrnıekle mııttun tir. ianılm edilen evrakt tabı- tir. Bu talep hcy'eti umumiye "dilfw~klİI'. 
Sili ıirc\'C tayin edilip lst:ın- olarak 11111hakeme 111 len pbl JdkJyeya t)aıran t rketl tftlmti tarAfınd2n dA kal>uJ cdilıııiştir. E\ t•l('C Yerilen ka-
hLtld.m uzal\laştınl:tc:ıl tı; \,l\ !hat t:fendi, \etli buçuk Ch. il Rum miitC\Cllİ hc~'eU11lh 5000 lira mOJıtaç lınrlkzedelcrc l'Hl' mncihince komis .. 
ctmus.mlıt1Cm» idi. hapsa mahkOm olmuştu. mes'uli;-eUriİ t Jıakkuk clınek- tevzi edilmek üzre Mllfılıalınıcrc I 

c.· ı· ı) h ı. ı· 1 tc•;di ııdilcccktir. yontHt 1 şu Jatta, yani 
,:,c~ it A ı nşn u.rnı !ı 1) c ·tem)iı, bu kararı nakzctmiş. ted r. Terkô!ı ıirket~ıirt musluk- VRfln (]Qm(ilt!hıe''C 

gıttı. Alemdarın yanımlu ağır ccta, dün katlin kıııa neti· l:u·da yanam esuasmda su bü- * • • 
Rnmiz Pa5a ile [21 llchr:ım l:~lnde olduğu nokta11ndan. Junmadıfı ve geç vakıt verilen Daha rasi şıkllde rapılacak JmklediJmiş olnınsı IR-
1>a~a \·:ırdt. maznunun ceza ını iki buçuk ~uyun kafi gelmedtfi mutlak · llaber atdııtıımzj\ cotc vilıiyet zmuhr. Halbn ki şim-

Alcmda, K:ıpud,ını Deryalık seneye indirmiştir. surette .:mlaşılmaktadır. emanetle müştereken Talavln dİV4' kadar lnıııa imkfüı 
lıil'atım,· Sc\ it Ali Paşanın ··:····· ......... d .... b .... :·............ ............. . yangını .:ıfet1.cdclcriııc daha \'asi • . 

.ı ı ı d ı d Bu ınulttelif şahitlerin ifade- t · 1 ı. ·•1111'\llll"lıı• '-"tınaıılıl·tr Dözlcri öntindc Ramiı l>~şa..:a ıu.1111 c c ı ~r. ı; ı ış~nc ı, ınuavenc ıcmsma <arar ,.e.- • , ~ • ı , 
" J Jnıı c· ar t fı tt B letile \'<! ıtıalıtılli poJis 11ıerkczi- 111fştlr. dn imla .komİS.'-'OU İ~İn 

(Devnmı var) 

iıntmHD mü~~eli 
On beş tün 
iemdit edildi 
l\llllct ıncktnp1eı·i k<t .. 

ıuisyonn y~nttlcn hr\Zl 
kararlar Yermişt.ir. 

Hu ktll'nrlm~l ·uaZt\"' 

ı•mı, ny olllnıdtt hft• 
n1esl l~ztmgtHeö iıııti .. 
han ınliddeu. (15) şn
bauı kadar tenıdit edil 
ıuiştir. M~kteplere Je
VAmsı~hğı göriilenıer 
hakkında şlddettl te<l .. 
bir ittihazı ayrıca Ul" 

karür etmiştir. 
Jliğer taraftan dtif1 

J)ahili'-·e :vekalt,tindcP ., . 
gelen hir emirde ye" 
ııidch ihtiyaç ulspeıw~ 
de nıekt~p nçıln1~!i• 
hildirilmistir • . . .gi Jirdi. Seyit Ali P:ı~ara ya · .. '' t' ; 111t~ r]c c ı. uı- "ın verdiği rttpcırı~ te bit elfif.. Dir kofnisrötı teşkil ve mu- .r " 

( Silistir " C\'Jlctini \"·~ligini saya Slll"l ur u. 3 üt llVCnot vıltli tesıllt olUttD."ııktıı·. hitın h'd.arik cttnemis .. 
# .ı ]' • rfı J" 1· d tniştlr. Ruh\ mı e\'elll hct~llne r- '- ~ ,,....__iiiılı.._ilıiiıiıııı...._..._....,~ 

svylcdi. .,..ı,. \.:Ull]ı; ; cnl' ı \:tl pu .ı(l~ı tt\ts'uliyM bir lrnC ev tuhışduUu ~ ... ,ftıİÜ - n....._ıheı-ı tıNttı• - Jerdir. içtimada nakil Yarım asır eveJkJ 
S "'it Ali Pa~n ·~rıvrık bir Avlcrptd \.rınuz 

1 
.ı;.a 0 uYct~ ı. tı"ld" .:ı .. ttlrlııı ctfah•e( ııa~ Mil• 1 1111 tarihinin kat'i .ıurette VAKiT 

.1 J' I~ l cm aıın 1Cul\'I! cttıgi " " , .. a' • ' u~ı 
.cc :ırct go tcruı. 'npıcı ar 1 1 ·ı · · 1 ,·erıniycrek krndilerinin sütıdür.. Jstalıbul barosu reisi merhum ıespitf muhtemcltlir. 
k 1 J . J' • l .

1
, a tın an ı n yanııu saçar.ı n.m J(uddust Beyin nılıunn itlınf 

et lU a ının gctıruıgı 11 atı t " • • r ] ınet!c uğrnşm.ılan cfüctindcn c-'""" ..... HuH •nu .. B. 
d
. crsancy"' gıttı. 4 olunmak üzre öniinıüzdeki cumn "uaaı • 

giyme ı. Alemdara döndü: tetcttiin ethlcklediı'. Evrakı .. M M"f ,.ft"ıı·k l),'l~'.llllll'c'lltlJ,'lSI 
P 1 1 

· b. . [1] 'fam bir O) ımnnı Jbmiz 1
' gunu og e naına7mdan soıırn :: 

- .ı a ınzrct crı; ızıın er ndinin ı;hk\ct1i ı:;rnrı ii1.ı.:rinc tati1dki}·c bugun adli)<e)'e veri• Teş\;ikiye camiirıde ıncvtrıctu C(•ınal Jli'ısnii Jlcy 
iılfctimiz deniz ilc<hr, liarn h:ı~tomomiul sürüldii. lecektir. nebevi kıra.nt olunacağınd:th 
· .. ı · ı r. ı · · • · ınidt· .. ~inden l'[thıt~ızlı-ısucrınc ,.u lhunıuz yo ,tur; [::l] Rnmiı dendi baderna Ha· * keııdisıhr se\•eı1leri11 teşriflerine ~ · 
siz bıı lıil'ntı bir ehline ilbas ıniz P.a~a olıırak kayl'.'ledllcccktit intizar olunur. ğmı ledaYi clliemek. ... 
b CHnlı·eti Belediyenin dünkül~ti- - - -

uyur.un. ıuhoı alma ın. ' 'n" • " t' d tedir.Cemal Iliisnii Bev 
J)cdi. Alundarın ccr:tbını [J] l lnyrct cclilccck bir ŞC) clir. ıııaında Emanet tnakı\mının TaUv- uvsya su~a 1 Hl$1 . 

\,cklcın~di; hil'atı Kapıcılar Öldiir-c)di kim ne diye bilir idi. 1:\ hfirikzetteterinin fitil lhli}'at;ları Polis mfülüriyetlnden dosya hcy<'li ınurnhhasn haş-
kcthrıda.,ın:ı 11.; liın •ederek [4] Ramiz Pa a fcrü ha metle l~in 5000 lira tahsisat veı'Hmesi ('almakla maznun eşhasın mu- kfttihi iJe hirlikf C CU-

t k ... t • • hakeınesi bitmek üzredir. 
Çıkrn gittiüi gôruldrı. I tatta tersatte 2 ·1ı .. ını :ı. up atıyccı hakkındaki te?.k~tesi okunmuş • 

• •· s:ıdfıt? .. 'lmt olan fılorilt?ri nisat ikinci cezada cereyan eden ma YC ya <'tnnarte~ı 
niderkcn scl.1m bile ,·cı·ıııc- ve büi"e encümenine Jıavale d" k" 1 k d "dd i • ~ictı'. ederek espiLü\ar tcr:;:ınc rnrarına '" un 11 mu ıa ·eme e mu c ıriiuii Aııkarnv. ·a avdet ' r edilmi$tir. umumi evrakı mütal.ia}'ll :ılmı~- o •1 

Al d re uır... " ] kt' c:m ar Seyit AH l'aş:ı,·ı Bütçe cı1cümetti mcs' elenin ttt. Ct ere ı I'. 

- Hep Jnı (·iııayet

l~ri o kadının u~k1n-
~ 

dan işleyecek. !n değil 
n1i'! 

- Alı elbette ya <•
nun a~knulau .. ..\h 

" 
Şehnaz .. J ehnaz ..... eh· 

- pj~ fahişe ıui~bir 
daha söyle },akayım~ 
Pi · fahi.. e mi? A ınıy .. • • 
nunll karı <nnın nttığı 
tırnak kadar olabil
sen .• O... Şehnaz hin 
bir çiçek gibi kokar 
Sen onun) anında fışkı 
icindc ınantarina ben-

karısmm iizcrine atıla
rnk: 

- Mundar kn1ıhe 

mi? ha? ho~azuıı ~·-._ 

kayım dn sc.Jn ke.JI-• 
sin .•• 

Fitnat boğuk boğuk: 

Mulmmnlet. yeı.işiuiz 

~nrl1t1ş ~ıldırdı kızımı 
boğuyor... · 

Sehnaz sımdi ze\'CC-" . 
~ ini bırakıp nğız dolu-
<; u kiiftirlerle kayna-• 
ımsı na ~aldırarnk: 

'31 lıbt1ulis1111l !S'!!J 

H;kiye ~az~rı deoTeıraAtelt
Mrnlr KCil'atdiloH Pa10 lıazrtl• 
kririln iahfı hfmaydlnde uerılt
cel( maskeli IJe mllr.eyyen balo 

llinıdır : 
Kanunwanii ruminin yirmi ye· 

dinci ee Şubat ef rendnin sckl· 
zfnci gDnQ a~şamı AmatRJlk/1!1 
c:emfyetl tilebf,ye8i clafrt.SinJt 

IUik mulıilclrtn Ol gh"e/t. rttd' 
~(Jr csni.geJ merı/aaline .oJarJc 
mahelli ve mllze11yen 1nı.ı1ak 
bir balo verileceklir. Dulıuli!le 
bılcli bh; lırnyı rumanlclir: 

de bnlamuvınea bit' .. 
kaç ağır küffırlc ~llS' 
tnh çakıyı araına)·tl 
başlar ... 

Onu da ele geçirıı1.D" 

Nulıar1·ıri: Hıisey1·n Ralnni 
U<•yle hergiin can «;~- yornn1 • Mukabele et
k işınedense ı,ir defa nıiyeceğinı • ~Mbalan
öln!esi elbette hayu'- mıyağnn •• Bir nıasum 

• naz .. Sevgili •• hnaz... 
cı~n1.. Karın1, kayna
nam, <.;OOuldann1 lteı• i 
lıepsi.. Senin yoluna 
kurban giı in •. 

- Sus zav;ıllı betb
aht sen rakı deli i ol
n1u~un •• Pjs bir fahişe 

Hln·... n1ahktın1 cellada nasıl 

• . 
zersiıı . • • ikinizin de 
kokunuztı da IJilirim •.. 

- Dişi bin ·bir çi
. çek gibi kokar uma 
.ahlaksızlıktan o karı-

- ~ık.. EYct nıun
dar kahbe •.. Sık .. O 
kan için her şey of
dun... katil de ol. .• 

- Sıkıyorun1 ... işte 
tinidi.. Şimdi nıundar 
nefesin kesilecek ... 

- Hnsrey Ni1.ami 
neyt~ sen bu kh·ılaı;;ı 

nyaklarınla nıi gittin~ 
bu kuı•uyası nğunmı 

snyledi 'l bu kör olası 
gOzlerinle n1i baktın' 
şimdi hepsini ke ylrn .• 
koparnyım, oyayın1da 

yinco nasırlı ellerde 
gırtlnğıim saldırd•#' 
ihtiyar kaclın ~on ııe-
fesleri mıdwır ıur1l-
Lllar cıkarnnya bati" .. pi 
J'lhca Fitnat Jlnııt , . n .. tn•• 
pencercyı açar. t1 

feryndile: 
_..lJnmıeli llt1bnn1P 

- Benden korkmu- teslimi vucut edeı-se 
~ or DlU uu~ öylece duracagtm • 

- Korkn1uyorun1 • .. -- Fitnat ben bo gcc 
ül<liir diyorum • ltepnfzl gebertfrim bu 

- Ya t . eri, bu nw.halleyi de 
- Eve&.. Oldur eli- ı ateşe eririM, 

. . ~ 

ıçın masum anaeıgınıa 
nur gibi y:tvrolanna 
nası1 kıyacaksın' 

Sarh<>e kuduz gibi 
aitl1D1ya bazırlauarak_: 

ııın içi le~ sibi teafCün 
eder. Orospunun te· 
n1izi olnuız.. nhnıdar 
kalıpe .. 
8erhoş iki yanına 

yalpalıye yılpMaya 

FJtna&m lu81k fJlrl· 
laAandan anla ıln1nz 
hırlt1L'lr işidilir.. Kay
nana ayaz avnı luzı

uın in1dadına koşnrak; 
-A 4'*1ar, ün1nıeti 

•• gor. 
'ea·hoş tabancasını 

çıknrmak içl.n phnto
lonun arka -0ebine el atar. SilAln y~I n· 

adaın (Hdtirtiyorıar · i 
can kurtaran yok~ 
l\abbena aşkulft 7'tı'1" 
şiniz... _ .... .JW 
leıtmdttdile ...,...,...-

yl ayat<t ~aıd:,,; 
, 
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JOllJ l\l~c~i~~ı-:·ı ır. ;;ı_~:ı~II l l1:r hıkkı ıııalıtuzdur ve 'l'Lirkltriıı ldıinı.: olın;ıdı; l)aacılarıııın,Al··\lcl·it'lı~lc·ı.rn~:.·rU ... a İb- Bursa muhakemesı Ko~:.ar·lneist.çıaer~nımaş~ılrakrsist-s · ] (-, 
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• huıwnla ht:r:ılıcr nıatbaacılı- ralıinıdcn , .. !.:adar n:: .r 1 

l ll'J)'rH( a 1 ransız ,~H L~P1.1crı :tııı turk<;eyı.: talbikiııdı.:n iki nı:lcr ~:.ıptıkl:.ırınıµ;em: ~elim M" - -1. hb A 
+- .ı:-11' µ;cçcnıi~ 'l' ge~''11 rniit- ~ii1.1ıı:t bcydı.:n ü~n:nmek 1 ~:1.a.znunla.r ufin mu ir pfur-

Selanik, 30 
(A.A) - Kotııii· 

Kô'rl erİJJ lY.tkddıQ.·11u. /uuu!JUtlllunn sr)n- ddet içinde 1.ayiarıııı ıı:.un ,ı: bu ı.ı;lınkii :;ergiri d;,ıha k '1 h d [ı'-1 '1 
ll!Jli flll !.! . .'fJf'('ft ,_-,ll/'ll"(I 1 (//'.' (; (fS(IS lil "ı.... '''- " dl·,·,.,·,· ır,t ·· - .. .. .. ( "'-' · l I ) ıwddiı·ı: [!"elmie' uınıa"ım rnd- ı t)L· 1·~ L·ııt··ı·' ı. 1111·111· 1,,t· 1·.~,.n11-./.1• 11 TdZZd iıe muVaCe e e i uf ıer 

"r.' ' ' irnn.:t ~ ılmn..,,ı da ku\'\'l'tli lıir il'tihara medar lıir kö~c:-;i y l l 1 k} f p 1 f 
t• ı.c:-1 i ~·d <tdd1.:dı:hi l i ri1.. ' hal ine o·c.;ti rmck arzumuzdur. .r'rı'"'l!ISfl ve Fronsı:::.. IJJ('de11r'1·ı·tı'/ . r/İ\'(' llll eşi imama1a 1Mn teş iatçıar- aro aıvenu-

/;([~4·u·<1t'fl klru· ( T;ırilı tab·ııı kudmdan Ttir- Lükin c.~ ı-;elec:ı.:k µ;iiıılc.:ri bek- maralı mı imiş er- esele 1 O bin lirada mı çıkmış?!. 
_ 4U ·- '.dı;riıı bihaber kaimadı~mı lcnıeclen bu µ;i.iqkii e;;ki e:-;cr-

Buıı'lııı neticesi nedir? Bakınız kütle· k~kil l'Ckıı , Brırgiııycııı .u- K(i-..tcriyor. () haldı: na~ıl lı:rı.: bakarak TLirk ~L·ci~·c:-.inin 
1 . • ılmu~.· ta ~·-·(it:d üirh_.·l miz tlı ı kt l · · k. f « va :şı ~ sıfatıııı verdiğimiz !arla cc Arımın~ ak » lara bir ::-. ıııa aac:ı ı · ı.t ~ı 111 ·ı~a mı j.!;LL-

h 1(entH iilkc;;inde ınalbaalara 1 1 · ı t ·ı· · sıya lar bilim hakkımızda ne gliıı e\ latrarnıııı :ı~·ııı l<arıdaıı rur a ta -:ıp Cl en ırız. 
ı-;ircbilnıı:k ıçııı bu kadar Bu bcrkr g-ii:;tcrir ki, Tlir-mtıhakeıne yiirüti'ı~·orlar.. Bir 

giin {( Altırı Dis » sahilinde 
' 

bulLuımuş olan bir misyoner 
anlatıyordu; orada zenciler der

miş ki cr Ne \'akıt Kabil. Habili 
öldürdü o vakıt hitabı izzet 

vaki oldu: « Kardaşını ne yap

tın? 'ı Kabil o kad:ır korktu 
ki rengi attı \'e hey:ız[.1~tı. 

Zaten eski hadis:ı.tııı şimdi 

tekerrür etmecti:ıiııi \'l' har5ı 
"' 

llmumiden sonra Fransanm dalıa 
vicdanlı da\'raııdığ'ını zannetmek 
hata olur. 

Daha geçen lı:ıziraııda Şam 

•natbııat dairesi Siin·e "·azctcıe .. . ,,., 
t ine ceııeral 

rmıa edilen 
verdi: 

Ouro t'.ıtafınd:m 

atideki tebligatı 

« l\liralay ır Kokrn ) J ııuıı 

kuvveti 23 haziranda Şaınd:uı 
~ıkrnış \'e 26 haziranda ,, Ku-
tıeytra lJ \'a varnııstır. . ' 

er Cebelü Kasba >ı, <r f(um:-ı-
İiye )> , o: Trnnk », « Machaı· )• 
<r Şeylani » krriyeleri, u: Ku· 
11aytra » katil ferini saklıyarak 

onlarla teşriki mesai cyledikle
rinden, fevkalade komiserliğ'iıı 
emri ile bu kariyeler nıalıvc
dilıniştir. )) 

f Bu kariyeler ahalisinin ma-
hıelek leri lıaczolunnıuş \ "e her 

: bir knriye ayrım 50 ilft 100 
altın lira vernıeğe ınahkfıın 

.' edilmiş lir. 
I<u\'oet 27 Haziran tarihin- ' 

de ((Cebelül Kasbaıı da on yedi 
f\ tiy yakmıştır. 

Eğer bu kadar luhıf gör

füılden sonra Süryeliler hep bir 
:ığızdaıı: « Yaşasın frans:ı! Ya
şasın Fransız ınedeııircW ,, diye 

bağırııııyacak olurl:ırsa, aşkol
Stın! .. 

İşin :ı~ıl ıııi'ıllıiş ııokla51 şudur 
ki, bu Peris aıı'.111alaı'ınııı, bu 

\'ahşetiıı, mal sahiplcriııine mah

sus btı lıissetin, btı alıi:ık düş -
l;üııliiğü ile, si~·aset iki yüzlülü

ğünün, zaif ın illetlere kaı şı 
barbal'lığın neticesi cilıanı kamı 
boğan A\Tupalılarnı biı·birini 
Yemesi oldu . 

Eve:l lıarn ! daima harp! 
biribiriııin lokmasım f .ızla gfıreıı 
ins4ıılar arasıııda harp! .. Bakı -
ııız 1< Aııatol Frans » ııı \'aktile 
kaydetmiş olduğu bir hadiseyi 
~ıılaiay 1111 : 

a: \'irmi beş seııc mukaddem, 
t.raı·bi Airikayı de\'reden bir 
F:aıısı7. hey' eti r~isi Sa\ orııiyaıı 
tlo Braza cesareti, ııezakdi \'C 

f'tlisnü niyeti ile siyah ak\•ainın 
Hiınadıııı celdetmişti. Kral« J\\a-
koko )J se 1 . . ~ 1 .. .. YY.'.I mı yaptıgı ıusnu 
lesir ıı.-.t · . 1 ı- 1 . . '"_ ıccsııme ·rnnsa ııınaye-

sme Rİrnıeği kabul elti .-~-
l<ra( stıluhü ınüsaleınek işaret 

olınak ·· 
b.. tızrc bir rnsi salıada 

llYi.ik b" h ır lıcndck kazdırdı . 
· .~ hendeğe bütün maiyeti 
tuesasıı1 . 
. · ın sılalılanın attırdı; 
sonra dedi ki : 

..._ 1-Iaı·bı ' · d . n- ·· .. o r.a .:ır derme 
60tnuyoru k" 
la z 1 ne biz ne evlat -

rınız om b 
tı ~ · ın lt hendekten çık 

gma şah 't Ok l ol mıyacağ ız . 
la rı ve 1 

lo . .. cargıları örten 
ı •. mak tıı .· . 
\'c bu sef ~ı me bır ağaç dild i; 
lerj söyle~~~ « Braza )ı şu söz-

• 
- Bu ağar . . tle-· v ıeınış olar~! · 

' •uır Veya b , " 
$uı 1ırı hlfı 1 arut \'eı·ınedikçe 
Ohı n~s~ ~met dev<tın etsin! 

ll'lant~r da ı~ıat f ransızıarıa Al .. 
Va1\liJe F 01 c raı>ınadılat·? 

ra.nsacıa iki hltlfraait 

lrnrd:ış gibi \[ı~ıyac<ıkları söy
lennıi~ olsaydı :-nyf e\·cııe lıarbı 

bozw, v:tlaıısiz dcrıilcc<·ği mu-
lı:tkkaklı . /\crı[)ıı I"rnıısız \'e 

Alıııa ıı ıııillclkıiı ı i Avrupa ınc-

ıııalit..i nıtillelııdesi efradından 

\'ata H.Vıı;:lar lıaliııdc yaşamaları 

zaııı 1:11 rakln.şınadı ını? 

Bitım:di ı 

ff(:sap tetkiki 
Cemiyeti belediye mü

zakeratına dün de 
devam etti 

Cı:ıniyı:ti bçlediye dtin d1.: 
toplanarak ~)2;:- tetkiki lıc:-a

ban ına..:ra\' rapunımı ınli1.akı:~ 

rerc dL'' anı t:tmhtir: Balat 
imaliltlı:ınc>-ilc taınitlıant:~i için 
~arfı..·drkn ( hKO 1 lira' knlml 
cdilnıi-;lir .. \lazhata muharriri 
\, ni 1.3. bu imtil<'ıthancııin 

Dariil'an~z1.: ı;ot:tıklarıııa a,çıl

ma.:1111, kiın~1.::,.İ1. .;ocuklann 
burada .)an'at ..:nhibi olarak 
\·eLi~tirilım.:leriıü t1.:klif cemi:-:, 
" . . " 

bu td;lif hc:ydi umumiye 
rnr • .ırından kabul edilıni.~tir. 

Kantar rı:.-miniıı tah~ili için 
52 hin kli~iir lim :-:urfı kabul 
olun ııı u, tur. 

iıı ti babı meb' u~un mn~ralı 
ul;ırak 20 bin, (.\kiid~ır hattı 
i~1etııı1.: \ ' \.! i~tira madde..:i için 
de r :10 bin Jir;t tı.:diye ccHI-
nıi::tiı·. 

n~s naklulunaıı 

miktar CJ ( hin lira olup 
htıımıı ;)(I bin li raq clfaiyt! 

arazü;dı.:rine, ;l(l lıin l ira:'ı 

~ı\dalar elı:ktiri~im\ IO hin 
lira:-ı .\ \'nıpaya :'t:yahat nıa~-

nıl'ına, I OUU lira-..ı da Stiky
nıan Sazif it kahrin1: tah:;b 

edilnı~tir. 
B:ınl,alar ımıanıeEı.tımla 

O:ımanlı hanka-:ma Pcri\·c 
bank;ı~ı için I :12 bin lira te,._ 

<liat yilpılmı~, E~naf banka~ına 
258.l.~G lirn makbuzat n:rilıni~. 
, ı.: bankadan 2:-4t»t8 alnımı~, 
İş hanka:'ik 72.800 }irn nıe\ -
du~.t, 2h.700 !im. U,:;nıanlı 

haıık:L~ilc -lr.1 bin lira nıc\
dwır, ı ~.s hin lira ırnıkbı.ı;-:at 

mu·tmd~\tı y:ıpılmı-:ttr. 
lhı ımıamı.:l:\t kabul cdil-

mi-..tır. 

ltaprırda cııl.'limcni umumi 
nüilalıazat di) e tdrik ctti~i 

kı~ınıd:ı lıey~ti fcnniye~·t: dair 
baZL ' ı..::,.aya dcrıııc~'an cdil
ıncktl'c.lir. i.\ 1 uhası.:bı::l..'i Nuri 
B. bu kısmın nıii1.akcrc.;ini11 

hcyı.:ti fcııııiy1.: ımidlir[i tef
ti-..tl.! Ye Sdm.:mini B. de ra-

' 
lıat~ız okltı~ıırn.lan ~;ı.:lcc:ck 

içtinı:ıa bırakılnıasıııL tc.klif 
ctnıi~, bu td ... lU kalml olun

mll"tltr. 
i~·tinıaa p:ızar giiıüi tekrar 

edi 1 ecel, tir. 

Hariciye tayinleri 
Ankara, ~10 ( .\ . A. ) -· 

Kahire t!lçilij!;i ha;-ldtibi 1 IUs
ni.i ~ı:rnu Der ' ck<llt~ emrine 
t.ılınarak yerine mii:m::;-ar pa
~;1.:~ik nılitercimlcrinden J ta
san T~h:;in Hey, Yeküh:tc nakli 
memuriyet eden Anni·:> kon
:-nlc .sıug;u kançtları .\1uzaHcr 
Kı.lmil Ikyin yerine ' ek<llct 
C\Tttk müdüriyeti .memmla
rıclaıı Kö:;eoğ:lu Ahmet Bey 
ve l famburg keınsoio~ltığ'lına 

l~onlolos muı::,;ini pa~'c:;ilc 
kon.olo3lttk i:ıleri nıiidlidycti 

katipk rimlcn Emin IJcy tayin 

'tilınmı~ tır. 

·uzun bir in tiz:ır mc..·1.:huri \C- ı J.:iin kı.:ndi §!;i.izcl dilinden a -
tinde k<ılmı~tı'? 

Bu µ;Un zi r•ıreti ıı c geldiğin iZ 
,;e rJ!:İYİ 'iıcu(k g'l:ti nııd: nıuıı

ha,:;ıran himmetin c:-:<.: ri oldu-

T ürk matb;ıacılıp;ııım chı gıı1.d 
lıi r ıarilıçı::-;ini ba-..tınp 'ernıi.<; 

ol:ın :-;eı;m Siızhı::t hl~r kit:ı-

hmda bir takım illlimallcrdcn 
hah:-1t-tıııHerdir. 

11Hiınal ki bu ihtimallerin 
lıcp~i 'aritcir, ihtimal ki '1\irk
lı.:r elle y<v;ılnıı~ olmıum 

C:iL'rlı:ri 'elle yıv:ı 1 ını:;:: olan 
cscrlc ı in daha çok ndi:.' cıl-

: ·nıa~ındaıı bu ııcfıı:::ı:ti ıı giiıı
kli ıııatbaacr 1 ı_kt_a cr(),tcrmck ~ ~ ... ... ... 

kabil olnıaırnı~ıııı i:-;tı:nıı::ycır; 
' . 

Iaıidı. 

t llıtinıal ki. hatta tlı.ıtın nızi

ycte hükiın bir ikti ~atı;ı :;an.alı 

halinde bulunmaına~ından ileri 
~elmiş i1ir sebı:p 'artlı. ihti-
mal ki be\ ir dc\"ir i-.: ba~ına 

' 
rrcll'rck kendi oföıi.in[i ho::; ·' ~ 
~ı.:çirnıckten ba~ka bir ~ey 

dlı~lınmedilcr. Bu k:ıdtıı tat
bikinden ha;;ıl olarnk hti_\'iık 

mcnl'a<.lti kemli kiiçiik hblc
rinc uy,u;un bu lmı yorla rdı. 

İhtimal ki tcdri::li terhi~·c 
si;o;tcnıi ::-ÖZL! 'c ffle i~tin:ıt 

ctmd.tcn ileri ıri tnıemi~ti. l 'a-
~ ' 

kut en kun etli bir sebep ob-
r:\I~ Jl~h·e:,.i l<\:imıı gelen ~udL.r 

ki ukuyup ya;1.anların binek 
hi r •tddcılunabilcc:cgi bir (k
Yirde ya~ı ~·orduk. 

E"ki biri~ik lıarfll'rlc mat
ha~1ctlık etmek büi<.;mi,·en , . 
hal'lt:rk tahıdan daha µ;ü~, 
clalıa karı~ık, daha mari !'etli 

idi. J farfelri dc.~i:;-tirmck .fi
kri tahakkuk ettirmek kcıı

dinı.: mukadder olan milli 
kn hraınaıı dog·nıam ı~tı. 

J\ r1.cdi len übiir ::-ehcpkr
dcn doA:uı g-iic;lti ki eri p:iil.ı.: 

aldıracak kadar cfk;\rn yu
mu~al,lık Ycrmi ~ a<ldolunahi
[jr mi di? 

İ~tl! hu (l'i.in 0 11·i.inkli \ azi, eti • M t" • 

dii~iiııdlif.!;[imiiz zaırnındır ki 
iki a:;ır c\ d nıziyetc bilbtllı

kak hükim ulan n Ti.irki~·ı:

tk de kitap b<t:-nıa~t i.;tilzam 
eden Darn<ıt Türk jbralıim 

P~t~aııın arazı:-rni, \ c hu 
. ' 

aznıile ilk Tiirl... matbaasının 

tı.:c'-:-ti:-ü ııdc anı il olan 'l'Li rk 
2~ ~\:kbidir. Tlirk cıg;lu ile 
TLirk l\llitderrika lbralıimin 
cyel aslan .\!acar da oba ne,:;
lcıı 'c har:-cn Ti.irk .\lLitckrri
ka İ brahimin g-a~·ret' ve lıim
mı:tini okadar bliylimli~ bulur 

,·e hi ray, ~oırnı-Jtiircceğ;iıniz 

eserlere Türk mı:deni yc:ti ni 
µ;arp medeni) etinin a~ı~ı ile 

1 ..:malı: getirmek için daha 
o ;1.amanhır Türk ruhundan 
dog:ı.n hamlenin in.kur kabul 
ctmc1, meylini kahiliyetin_i 

km ,·etini hL1!uruz. ı\IüşklilJcri 
Uailıam edenlerin n asıl daima 
!!alcbc caldı ıt·tm ı!Üri.iri.iz. 
~·~ - ~ L 

T iirk matbaacılıgı g-cç ba~
h1ınış, fakat geçen zamam 
tclai'i haddine vmınış oldu)tu
nu ar1:ctm~tir. Sergimi~ bu 
sözlimlin delillerini tamanıilc 

ih tivq cdecı.:k kadar genis 
l . ' 

değildir. lki yüz sc~c cyclk.ir 

Hk matbaanın h;;1rflcrin i, bi
;1, i m d~\-riın1:-:i Jq~.lfanmıya · 
zcıni :ı bırakım yarak kadar 
m ü_kı~mııu:l i yctlc, g1.:nc 6taıı-

dıı;ı kelime ile ntlanchrdı~1 

nıatha:.ı, pek g ii:t.el yazıl mı": 

'c d 'iklilrnii~ hurl'lcrlc ba~la-

nıt~tı r. .\ llirckkeplcri ndbtir. 
Dizi ymılı~~ız, tab'ı ~~!imdir. 

Tertip buµ;limin buyuk ilmi 
e:o;ı.:rlcrindı: kabul edikli~i ~ibi, 

···eni' kcı1·Lrlı h·ı.;i \'e\T elvc-t-. • (. "I C. ' " a 

rHidir. Küg-ıt re, ka!atle ndis, 

~a~larndır. Basılan L~erkrin 

ilmi kıymetleri yiik:;cktir. Fi
atlar dın:ndir. Şah~1 tica
rcctdı.:n ziyade [ımlinıi fayda 
dii~iinlilnıli~tür 'ı.: lılitiin bu 
ef·dı, de\ rin miiına::-il c:-cr
krilı: rekalıet edebilı:L.'t:k mc\·
kidcdir. 

, ,. . ... 

'l)i rk 'l.iıa rha:ıcı lıj:flıı~n hu 
h~ Janp;.ı,_t:.ı.ıu. l.ıil.~J.in \' ası talann 
nıu h<lut, dar kal nıa:-:ına rn~-

mcn Ebiizziyalara, ~\lımct llı
:-;anlaı·a .kadar . takip ..:c_tlet;fck 
Ttirk kabiliyetinin matbaa -
cılıkta g~i:-tc.rdiği feyzi. daha 

yakından taıımnıak ın[imki.in 

olur. ı\lah:'ulünd1:ki 1:1.:qıcın 

~ızhgrn~İ ka r~t h;ır~crdcn rıı fı-. . ' 
tc\·ı:llit rnii~klili'ıtı ziya~dt ol-
duğ11 lıakk bu k;ıdar hiiriik 
taı-akl,bi, her zaman nıc.)kı.'ır 

~(irliliir. 

Bugiııı i..;c iki ~ iiz sene <.:\el 

e:;ki harflerle mnthaac1hğa ~ı:
ccn tlirkccmiz \'eni harflı.:rle ... .~ ., . 
~eni lılr inki~ar ba~ı\dadır, 
ye.; hatta i(ldia edebiliriz ki, 
iki a \'dan ibaret bu n:ni 
ba~laı;p:1ç, i.im it ul unduµ;ur~dan 
çok fozla ~·ol <ılnı ı~tır. 

Bu ~Lin yeni Türk hartlı.:

ıfü.: çıkun gazı.:tclcrimiz YC 

yeni kitaplarımız hu harfleri. 
kullanmakta biıdcn bt~ a~ır 
daha '"ı~!t olan milletler clı:-.. 
p;ilsc de onlardan dalıa cn:l 
:fey1.nlan bir c,:ok nıillctlcn: 

\•aklaşm ı ~, belki he onlan 
~eç)ı1i~tir. Blınun İtiin Türk 
mathaacıhğ'ınm nıazbi L'.'l, i 
harf tk\Tindc İbrnhim Pa~aları, 
ÇelcbHı:d, ~\ ltitdcrrik<ıları m ii
c:;~i~ 'c bani sıfatilc thkiı· 

ederken. Tlirk ınatbancı lıp;mm 

hal Ye b tikbali de Tlirk ınil

ktiniıı muhyi \ C Tiirk dı.:'-

!etinin baııbi btiylik c:ar.iri 
kendi ım!-:le~in in ek bi ltabi 
nıulwi n.: ıniic~·dc.füli hilerd;: 
ta1.im eder. 

~imdi ikh·l.i;1.ündi ,-a~ıııda .. . .... 
bir genç rı.: dini hi.ikt'ıpıetin 

uzatttgı \'C uzataca~t himaye 
elinı: \ crmi;; limitli, lılTet:rınlı, 
kunctli hi~ ı.ı;cnc,: .... ofa~«1l, dil 
birlip;inden n! lı:ı.r:-: lıir!ip;in

den k>·1.:ıl mı$ hir btikh~ılt! 

te\ cı.:dih cckn bir Tlirk mat

baacılı~l kar~l..illldil~ 
ibralıirn Pa~a, 28 CL:tt4:i, oğiu, 

.'.\ llitderri ka nıe7.arlarında müs
terih olabilirler; bu rı:ıııtb~1~1~ 

cılıgın yannım yakında ~lirc
cehiııiz; (lLİtı iinü de nşağıki 

salonda güriiyocuz. 

bu :-;alomı hazı rl ıran Sdim 
Nuzhı.:t lk\·c.: , hnzurunuzda 
tekrar tqkk.Lirlc muter~1 ] la
ındullah ~uphi Beyi hacmi 
küçLik fakat l\ifmeti hüyiik 
sc-rgimizi açırnıya ciiıulem.lzi 
de ziyafete d:l\'ct ediyorum.• 

Hamdullah Suphi JJ. 
~ 

1 Hakkı Tarık Beyik bu nut~ 

l\tln« mfiteakfo OcaRb r teisi 
Hatndullah Suplıi B. • meşlıel'i 
hazmına tadim etli. 
' 

,r. 

Serıride neler · vat'! 
1 Ma tbaacılığımııın bu k~çük 

Bur:-a . .:ıo ( \ akıt ) - ı\ k'' -

kurıarın rmıhakeıncsindc sabahtan 

ak~aına kadar muhbir şahit ı\ p· 
türr:ı;1,:1.ak ile maznunlar mlirn· 

cchc edildiler. Aptlirrazzak tah -

lil'tcn sonra .~t.l lü .\hi-..kolu <ıl -

dug·unu. ma;.munlar hakkındaki 

maltlrnatını :;i.iylcdi. J>ü,,ktil~iizle 

pnli~ miidiri~·e•i.nc ı·fdcrck me~c-

le~ i an latırn~lar. 

Sonra ~·alrm;ca hapi~anc~· l· . 

Cemali! ~itmiş. (\.:malin ~ :ınıntbki 

.\ fu.,tafa :ı: rıldıktan sonra (\·maile 

!(Ürüşmüş . Cemal • clıırulaeak 

zanı:ın dc~il • halk hükfırm·Lin 
alcyhin<.kdir. demi~ .. 

İ kinci dda Dikici ile bcrııbd' 
girmiş ki'. mesele tekrar açılını~ . 

a:;ı]acak aduınhınn °li:->tc"indcn , 

p(ıfü müdürünü Apti.itTanakın 
Ş<.'faat ctmcsindı.:n dolayı ta ~ yet • 

mi"lcr, (\!mal bunu kabul elmiş 
açı k gezen kadınları üldürt:cck -

!erini. taklip tasa\\ urlarını ko -
nuşmu~lar ... 

(.. 'cnıal kalktı: 

<lıın llo~ru olurdu. Apti.irrazak 

müfrczcp1dc1\ 80·90 kişi ile l'irar 
etti idam ettim. Yunanlılara 

ca.;usluk. sonra cşkıyıılık ~aptı. 

H.ci.:i - !:'imdiye kadar niçin 

ll\durnıadı tla ~abrinin hapi~a

ııedcn :--cııin ~anından çıkma

sını' hd\ledit 
( \:mal Bilmem. 
Dikid İ :;nı:ül k:ılktı. ifnddı.:rin· 

:::c::=::ı::ı:::ıuı::::::r.::::mmnnnu:ı 

sergisi, Müteferrika mafoaasııı ı n 

tesisine ait tarihi resimler ,.e 
rssikala rla. ilk baskılarını ilıti\'a 

etmektedir. f\\C'şlıur \':ınku lu 

Ifıgatı , Çelebi zade, İ zzi tarih-
leri, Cilıanııü111a, J-'t~ııni Jtığaııı, 

fenni muhasara, fransızça -
Türkçe gramer, nıiilaaddit ha
ı·ital:ıa , birkaç tane kesimli, 

lı:ırit:ı!ı tarihe ve coğrafiyaya 

müteallik hiiap, tvtelııııet S~:ıit, 

ibralı im l\ \üteferrika Efendilerin 
portreleri btı meranda btıluıı
maktadtr . 

Sergi küçük olıııakl.'.l beraber 
büyt1k bir hatırayı 

c:ııılanclı rıııa ldadır. 

olbukça 

Ahme t İhsan Beyin izahatı 

H~zının sergiyi altıka ile 
tet·kik ederken, Türk til~T:ıuat 

\ 'C matbaact!ıi;!ıııııı en eski ha
dim !erinden G Sen•ctifiin uıı J) ~a

lıibi Ahmet İ hsan B. ınatbaa
cılığıınıza ait b::ızı izahat ,·erdi. 

İhsan B. ınelnık haı-ilerin 15 
sene e\'el 1800 parçadan ibaret 

olduğunu, o zaman yaptıkları 

bir tetkik ile bunları 000 ade

dine indirdiklerini söyledi ve 
. esk i haeflerin ( la'lik ) denilen 
ne\''indı::n ın:üba.acılığa tatbik 
\'C ithalini de şörlc izah ettı: 

o: AptiHnıedt ( .a'lik ) yrızıdan 
çok hoşl:ı ıı ınnış . 

Bunlarııı matbacılığ·a tatbikini 

arzu etmiş ve o zamanın çelik 
lıftkki'tklcrindcn Müheııdisran atlı , 
bır satıalkfm sarayın bir tarafına 
lıapsettircrek ta'.lik yazıııııı ka 
lıplarım yamadan serbest bırn 
kılnw.masını irade etmiş . 

J\ \ülıendisyau bumda i ki 
seneden ziyade kalarak la'lik 
yaz ısının tamam 2,700 parçadan 

ibarel3olan kalıplarmı vücuda 

getirmiş \'e bu harflerle Şeyğ· 

Sadinin divanından 2 sahife . 
!basarak Aptülnıecide taktim et-
miştir. APtülmecit te bu ınesa~ 
iden ho~lanarak kendi ihdas 
ettiği Mecidiye nışanınm 3 üncü 

rütı:>esini bizzat Mühendisyanın 
·bo;·nıına takmış. » 

* Sergi 10 gön ·müddetle açık 
buluedurufacak, lstiyenler ziya.

:· ret edebilecektir. 
' 

de ( 'emali cleba~ı g-ö:;tcrcn Di -
kici hugiin ~aya111clikkat bir ric":ıt 
yaptı: dl!di ki: 

- lfü pü~ki.ilsi.iz: ı\pti.i!Tau,ak. 
C:h ur 1\li. Sabri aramııda ~öri.iş
tlik. Cemalin teşkil:lttan haberi 
:O l•ktur. C't:rnaklen ( IOOOO) lira 
alarak hapisancdcn çıkaraı..:aktık. 

İ ttifok ettik. Poli:' ıniidürliııc 
hahl'l' 'cl'i/ir.>e. dahiklen işi ~iik
tı.ll'cllll'Z~{;k (\~malı \ ak,thm. h\.l· 

~ iik bimlcr s;,1.~·alım. h i.ikt'ıım:Lten 
ikramiye alalım dedik lıuııları 
E~rcfin kain c~iııde g-!irü:,-.ti.ik. 

Hei,;- Düne kadar ,niçin ~ü~ -
kmL•tHıı·~ 

[Dikic.:i:J - Pii:;kiibüzün .-on 
ifade~iııi hcklcdim. belki muhbir
ler :.ır,ıgında heni de ~n~ ar. 
'"ı.di 'eçilılc kurtulurum <li~ c 
~ii yl cm emişti m. 

Fükat rıctic.:c 3IL'_ı hiındc çıktı-
~ınd.ın anık hakikali :<i.iyliyol'um. 

\ptürrazzakl:ı Cemale p:ıra) ı nç
mai'!;a gittik. kalabalıku. açamadık. 
dedi. 

~abri kalkrı : 
Bana ::-or mıyın. if:uldcrini 

z::ıpt:.ı · ·~nıedi~i ııi ark:.ıda~\arıın 
:-(ı~·iyorl;ır. 

Rcb mahkeırn:ııin hitaraı· oldu-
ıturııı sô~ ledi 

1\pturrazzak maznunların 

me~ı.:ll'yi redclcdeccklı:rini 

hildit!;iııden daha hidayette 
poli.;tl"n re..;ııı] mL·mur istc
di klcriııi :;{i,·Iedi. \ rckil i."\a-

mık B. Puli:' miidiiriinün 
emrinin ~arnhatiııi sorarak 
cii rnıiiıı takibint: mi, yok:-a 
onları ilıabar ınahiyctinclc mi 
oldu gu ıı u sordu. 

.\pturraz1.ak - kimlerin 
olduğunu <mlanıak emridir. 

Y t:~kil hunun tı:'lıitini i~kdi. 
.'\ pturraızak, ::\ 1 U:-taf a hak · 

kındald mallımatuıı Pliskiibuz-
den ü~renmi~, .\lu..;tafa kah
\Tde bcrnbL·r ııld uklarıııı Pii,:;-

<:c~iz. iddia::ındn bulundu \"I.! 

clı.:di ki : 
- Hunun ~ahadeti du~ru 

<.kgildir, ben ;ı-.abiyiın, !'akla 4 

Yamanı. 

· Sabri kaldırıldı: 
.\ptturank tı:~kiln tı bu 

Piı,kublize Hiykmi~.. 5:unra 
hana :'iiyledi. ı\laclemkl po-

li:-; mii<.hirline açmt~1ar. Puli;; 
beni lll'lkn ~::.!.,ğ·ırrn~ıdı. Bt:ni 
CC~Yik ı.:dcrck hi.rçcık adam-
ları vakrnakt:ı ne mana 'ar~ 

Kıdcnılıı nıll\«tcchc:-:ini nlli· 
tcakip eebe hitei. 

İ kiud ~ :il~e 
Bm-..a, JO (\.akıt) - l\Iu 

hal-emenin ikinci 
iiğ'll'tknn sunra de\ anı etti. 

A ptnrrazzak Dikd jçin 
Pii:-klil. lizdeıı niı 1 l'ı mat aldı . 

;:tını, Dikid ik C1.:mak g-ilk
rdü.'11 konu~tuk.1anııı :-tiyli~ e

rı.:k Dikicinin tc:-ktlatııım mü
him oldu~nnu. 

0

ye~H iınanıla 
çalı~tıp.-mı ıııeıı-..uplannın pa

i·olalı. numaralı (ılduklarını, 
kim .. • ı-\in .·. di~ "~ni ı m -
dıp;ıııı, Dikicinin ll'oya gitti

li·i n i ~l'.h Icd i. ::-. . 
Dikici c1:\·ahcn. i~in 10000 

lira me;;de~i oldtıf!;tın~ı, iiç 
kafadarın hret tıkmindı.: ağıt:-

rındaıı bazı :ieykr lrnçırrna-

lan üzerine i~in poli-..ı.: 

rildi~ini süylcdi. 
Rd~ - Sen 300 

ak::;eti-

•tdam 

ı~;ctircc:cğiın dcmi_.-..in. 
'Dikici - Ben ku' a\·i m!lli-
yede ancak 80 ki~i toplaya
bildim. 1 bkikat anlatığımc.lır. 
Cemale ~:ıkalım dedik, ~art

cttUı:. Bu dak'ikacla ailı:m l>~n
den bo~tur! Bana ki m~c 
akıl yermedi, yemin srntet-. . 
miştik. Bunlar 2 J kişiyi ~elıit 
cttirmi~lcrdir. Gardiyan kllmiJ, 
. .Apturrazzakm sü.zlerlni rcd -
etti. jDiJ!:er maznunlar sıray~a 

ııistlerle mark-

" sistler arasında 
bir arbede ol -
muş 25 kişi 

mecruh düşlll'üş \'e 250 kişi tev
kif edilmiştir. 

Efeanistanda 
Büyük lngiliz tayya

resi neden indi ? 
J>eşaver, 29 (A.A-Röyicr) 

Kabildeki ecne-
bilerin harice 
nakli için kul-
larıı lınakta olan 

iki büyük ingi-
!iz tayyaresin · 

den biri bu sabah Ergaııistaıı ın 

Pflytahtına hareket eylemiş i~e de 
yolda yere inıne\i,e meçbur ol 
muştur. Büyük ta;-yareniıı ~·ere 
inmesinin esbabını tahkik eyle ~ 

ınek \'e kendisine yardım gös -
terınek iizre Peşaverden küçuk 
bir tayyare hareket eylemiştir. 

Almanyada 
Feci bir fren kazası oldu 

Berliıı,, 30 (A.A) - İki tı·en 

-\\\f/' .. müsad töme etmiştir. 

d Üç telef \•e 8 

mecruh vardır, 

mecruhlardan bi
rinin yarası vahim, yedisfninki 

hafifdir. 

ispanyada 
L l .srnnıfı hirinci ~ayıfaınııdadır 

Madrit, 30 (A. A.) - Saat 
4 te matbuata verilmiş olan 
ııim resmi bir tebliğ· milli mec .. 
lisin celsesinin hitamında veril
miş ofan \ 'C Siyudat J(ealedeki 
v:ıziycte dair bulunan iyi haber
leri teyit etmekte olup mezkur 
mahalle jeııcrai Orgaz mevki 
lntnı:ındaıılığ ım ele alark gir
miştir. J-lusust bir mahkeme 
kısa bir t:tlıkjkat icra edecektir. 
Nota hükumetin bu isyana te
essüf etmekle olduğunu ve bir 
daha bu gibi ahvalin tekerrü· 
rüne meydmı vermiyeceğini be
yan suretile ııilıayct bulmaktadır. 

* ı\\adrit, 30 (A.A) - Gazete-
cileri habul eden M. Prim dô 
Rivera ]eneral Orğaz 3 tabur 
ile Siyudat · Keale gitmiş oldu
ğunu, asilerin nıuka\'eınetlerinin 
kmlırnş bulunduğunu, işgal et
miş oldukları istasyoları uımınıi 
binalan terketmiş olduklarını 
söylemiştir. 

!\\ . Prim dö Ri\'era ile malire 
nazırı, isrıanya bankası müdürü 
ve borsa müdiirii vukuat zaruri 
kıldığ·ı takdirde kambiyo bor
sasına müdahale etmek lııısu

sunda mutabık kalmışlardır. 

Moskova sefareti 
1 "as~( .Be. l ·in .1~erİ11 e 

l lusreı· B. s<~(ir"o /11. l ·01 
Aıık:-ır:ı, 30 ( \ ·akLt ) -

\~a-ıf B. ::-ubatın iki :;inık .\lo;;
ko' adan lıa:·ckL t cdı:ccktir. 

Biikre:-; ~diri l lu:-n:,· Rat!;ın 
' .. ' 

lk~ in .\lo:-okoYaya tayini ta~-

tika arzulunıntı~tur. 

N -"f ' kanunu 
.\nkara, 30 ( Yakıt) -

Dahiliy1: cncunıı:ni ~arın 

niil'lı:' kanunu layiha-..ını tet • 
kika ha~hı yaL·;ıl.;tı r. . .... _, ............................................. . 
1\pturrauakın Hadckrini rı:dd -

cttikr. 
$alıri, birçok in"ttQ lan: 

,,.itmi\·e:rı.:k omıın demi~. 
~ ,. M "" 

l\ocaba~m o~ı una, biiylc :;ey 
~övknir mi dedi. imam 1 blili 
yolda l lacı 1\hmct sana
rak para ycrı.:~ektiıı c.k
mi1;i .. imam nc para::-ı diyim:c 

korkmu~ bir dahu ra::-tladı

ğında hoca, sı:n kim~in? dı:~ 

mh, Sabri, p.ınıldım, ku.suru· 

ma bakma cevabını vcrmi~ ... ~ 
' 

Yarın diğer mtl\·acclıclcf~· 

yapılacaktır. f'r, 

llasiı ~-
' 
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Her e şa meli mid. ?I 
Musiki üstadı Vilyam Bira 

neler tavsiye ediyor 

• TÜCCAR İLE DUDUKUSU 

H rke.,. ~arkı . ih le-
~ .. 

ıudi midir? n~ı sual 

ki mu .,iki ii~rnrlaı·m-

dan 1 İl) aın Iliro: 

- Sarkı ~ö\ k)mek 
o • 

Jir ihth aetu· 'e hu .. ~ 

ıhti) a ·m "'ekiz selı bi 
ar<ln·, di) or. 
1 - Mu iki H~ \:et :--. .J 

abuk ü"rcnilehilir bir 

3 - {;fiğii. ün lıPr a

d le~iııi ku' 'etlcudi
rir 'c nefes hoı·nhu·ı
m acar . .. 

4 - Kcltiıuda rek~\

kcı 'e t:. laff uzdaki ho-
zuklnğun en hiriııci 

il:i,•ıthr. 

5 - .... eli., h\tiı' ko

uusan 'e hitabet it·in . .. 
en h i '~bıtadır. . 

() - lleı·kc~in sark1 .. 
ı-;(j ~ leınck kahili yeli 

'ardır. Fakaı tahh tin 
2 - • arkı .:öylt,.ınf'k t . ,.,.. .. " 
• • >"J ıt,ı !!tlZC • '-~ 

sıze 

kliıu.H'u·. ~ e ·, tabiat, 
~iizclliği tm·if için 
tahinıin in~aıılara balı.
elliği hcdi~ cdir. 

7 - int'amn '"' 'sine 
henziyen YC giizelliği 
in~amıı sc:;i kadar le
tafetle if adc edilt'n hie .. 
bir nıu:siki aleti yokı ur. 

8 - Giizel bir ... c>. 

nlühh eti tarif ye tc-.. 
r mnıiiuı eden ~n "li
zcıl a ... ıtat1ıı·. 
in.-anların lwdii hi. 

canım·nı rn n f 
ihth a~lnruhr. Bunun 

• ;o 

Gcıw gurh le gittiğinde karı sahik , t t•hilt~ 
~e' ~.dli~ine haber edip oda) a ahll'ak oıı~mla 
badei mulıah ti ııuşt•tnw~ı ba~ladıkla ku~ 
ka~:.!'.'len kadma hitaben : 

- Sen ttt: ıımaz llll!"lll heh\l t)hlin duı·u~ ur
ken ·aJJancı l~lik. 1 ·ı ., m·n~n) or~un. ihni~ 

ola ki ağam gurheuen gellliği zuınan lıepsiui 
SÜ) liy ece ın dedi • 

Ku~un bu tekdir 'e tehdidin<len karmıu 
~?' gili i delikanlı ihtiraz ederek iilft~tlcri için 
hır ba~ka ınahal tah~i~ eıme~iui karı) a teklif 
itti i~e d aı·ı a~ıa t' iilur getiı·nledi. ' 

- • "e kol'kak adam imi~in bir ku~tan da 
hu kadaı· kc rkulur ınu1~en ka)detınc z~\ğinıize 
bakalım,d di. Ye ku ;1111 kaft'!"İlli odatlarn <lşaı·ı) a 
hal::t)'lğtn l>iri!"İne !.!<We !'~ h< ha kadar bır .. kıp 
l\u~uu t p ~iuden koµalarla ~utlük ınesini 

~nıı•ütli.Uu ec;ltil bi .:ar n.~ iı• UiiZİ) e ı~laıı .. -
rak .ıra) etle . ersem lendi. 

<'lll " :--t~ t bo~aıt a \ hinde bil' ki. i~ e na~ip 
.a~nlan ıdm~~nlaı· lwm 

1 

ohu·. Fnkat iHc1 kiJcri11 
·ıtıf Jıenı nı~auh rın ic ınan ile . .-~lPrini a:ii-

i~iıı hf•rkc ·in ·~aı·kı ~öy-
EJ'le. ·i giin kal'ınm . e' gili. i kendi C\ ine git

ti 'e Ot-!fm tfıt'('nr dahi gm·hf'th~n ~elip 

lutinin pcı·i~an halini ;,!fü·diiktc ~ "ht"'hiui ~nal 
r·tti . Tuti : 

. 
ıhhalin f aid :llidir. zt\11 ~tirmelcri ıniim-.. 

T ev z i at b a ş l ı yor 
ıil) rı nıuhadillf)r tc\ zi
komi~h n ı tarafından . 
'ziattan h..tif ı de rd -

ckl('rin j ... imlerini ınti
P'. İll ( 100) ki ilik 

mal Hii~nii Be' c .. 
h ıi tir. (~t·ıual Jlii"-.. 
ü Be~ (i.._lt>) i 'iz~ 

'e hir l ae gii
kadar paı·a t<•\ ziiııc 

lan~1etu·. 

m li hnd il I<\ re 

\ biı t rafı Musa ç:l\ uş 1 aı mnn 
} ri ıle mal dut t:ıhtani ıld od.ı 

l · .ı ır biı de ko} un saya ı ve 

• b ı r b lıçeJ ıı ıl ı et bır 

nıu~urlü~ün~en: 
yük Türk lugati 
ikinci cilbi çıktı 
-k kıt'ada 982 sayıfa 

1lfi: Hüseyin Kazım Bey 
ellet atarak fiatı 7 liradır 

i tıroot n .. nıuneı~ri 
llifi: Halit Fahri Bey 
'c n kt pltTın uç n· 

c mu 11 m m kt bi ın dor-

ı ın• l;;rın:ı m h ... ıı.. U~llOClİ 

~ ncı c U \eni \nt.ılarl:ı 

ne n C\ktı ınfz yede}C 
\ 7. olııı ı uştuı. Bır ay oa c. 

sinde i :ılci cvve lıy i ve on b ş 
1 n sonrad:ı. ih:ılcı k:ıtıycsı icra 

füındırm:ı. icr:ı dairesine miira. 

fs'anbul po la mudurlugu d n· 

Po ta ile ondcrileceı< ıne tup 
k rt e renin, ı os. hanelerce 
d. m • 1 ı ı ı:ı ı, a) ı ılma ı, sı:-a

la ı ol, 'l:C ) ıLrırc gönd ıil

ın si ve ittıkleri ycrlcı de ~:ı

hipleriııc verilme-si i !erinin pek 

ç:ı.buJ.- n. Jı .. tasız olarak ~apıl -
hıl.nesi i in yukard:ıki mı 1 u
n de görüldii~ü üt.r: ınektiip 

ıarilnrııım , kartpost!llları ! , 

z" e \C airc p kctlerrniıı, 

pt ilan ~. • tı"t $!Ösesinc ) apış
tırılın::ıc;1 c gidecegi yer ismi· 
ııin de sag :-ıh' "ş ·r:c y:ız•lın, sı 

lazım old11ğı.ınd::n. posta ıle 

meatup \C saire gônderenlcrırr 

- a}m zaın.rnda l<cndi nıef:tat • 
ları•11 d •. teımn eden - bu u::ıule 
ria}d e. ııelcr! aic'l olunur. 

leme~i İ) i 'c fnidt)li 
]Jiı· . ')' dir. .. . 

- Efcıulim, ~C'n hn defa ~m·hete ~itlil'riwJe .. . . 
ka,c~ııHıı ~t\nc ~l'' ı.rilisinc hah()ı•) olhyıp burn)a 
gr.tırıeı· \1 komu. lll1' a ha"'ladı kl:wmda heu kru
di. i11i tf\kdfr dip ~;,rı gul'IH"'Llen geldiğirıdc bn 
hu!"tı!'itl ~ana ~ö~ li~ t rğim haber 'erdij:tim it•in 
haua hır~l:vııp dı~aı·ı) a hrakıı . Un .. 

Souk ıılgın1ıkfo.ı·ında i 1 k gö

t" ü len rahatsizliklar ses k1· 

~ıklıgi ve ök i.ıruklfır . 

Bu unlıo~ n]amoıJerin 

iıale!::i 

uı· tle 

'Krezival,, 
ıle kabildir • 

lstanbul vilayeti 
defterdarhgından: 

~atı 1 ı I~ c' \ e ilkoy-
de Şe\ KC· 

ti e bulvarı No 47. 38 ı Iııssede 

181 ıı· ~ ı n u1 mı 1cn b u i 

-0- -0- -0-

.\! ı ka m ... ki hl\ •• 

hi\O \C mkut hı)l'•l•I 

21 oo l<o .. er; 
ım<t n, Gırc on, 'fıa 

R lj 1 a"ıl ı }\. n\_Arsa, b.ah-
ız , opa):ı fı dccl. c \C L ' 

nı.., tl 1 il ır ·~kel eıh: hı "ıktr çc 
1 nır-

J 1 ukin' B.ılc cjip-i 

Pi1.c, Surm m:, Trab .on. < 1da 1 f tllt ın okağında 4, 6, 

'1 ird oh c:;·rcc ıı, Ordt, ( n c, S No ev 1 an ın aı ası \ e balı· 
S. m ... un, Incbolu, Zon0tıld.ı · ı çe ile iki m ıra taUı u (80) 
ut,rı'. c:ıl,ur. 

11.rı.:k t ı?;unu ) uk k:ıl ul his ede 9 lıi e ı ıı uh:ı ı en 
....,.01._0_z _______ 

11 
bedeli .fOO lira def at J :ılı •:ı.-

İrtiluıl caklır. i\\üza;edl! 12 Şub t 29 

defterdarlık , ) , pılacaktır. 

Matbuat balosu 

28Şubatta 
ı Yalnız bazı Türk ve 
ecnebi kibar aileler 

davetlidir 

lO • ~ 

2 :\lıkı ı. Pı t"t :-.ui "\. 1 

\e .! 

~ \ itzcl ~ur nu 
4 Doret Truhle \ lua 

İLAN 
İzmir belediyesi riyasetinden: 

lzmir ... chrindc p:-ı1..1rlıkla 

çık mıht.ınl,~1 :ırııa\ut \t.: 

parke ı,.ıldırımı ~ aptmlıu:a

ı.:ıncl.tn talip ıJl:m u-m!.ırın 

hcımn İzmir hdcdi~ e-he 

l)j ... ıl ıl i 11 ... ;ımı.;ttin 1 ıl rl.t 

ı; ın 'alıdl. i 'c 'uk ek nıu:ıll m 
mektebi kucup:ınc memuru 
\ lunır Be:, in bu. ük ':ıı-c· c:>ı ( l 'cl 

l l nım mupt ııi r.'dur.u ha .. ta'ık. 

t.m sıfn) ap alamı\ r:ık \'Cfnt et . 

miş 'e dun cbn i habıg:lh n 

l!.:Hli '-dilm .. nr Kcdl!fdıdc aile 

sine bc~anı tazı) et \:dera_ •~~~~~~~~~~•! mur.t~:ıu<kri ilan olunur. 

Tiit·caı· hu ~i>zlf~r iizerine pfü· hid<lf'L karı

" mn gidt•rt•k kl'ndisini ho~ı) acağım hnhcr !!Öy

lcdi. Kaı·ı~ı ze\ ('İım hitabma: 
- Ef'cndiın, nice') tlek. hu k~tzip ku::uıı :;üz.ü-

ne H) up e hnizin ·ahaıuu bozarsın. 

Kuşun binııcfis eniği lakırdılardan ne tilrlii 
yalancı olduğunu aula mıyoı·nıu~nu? Bu ~ece 

haya :sal)aha kadar ac:ıkh ) ağnıur ucrllcn yağ
mıs. .. 

Euer }Jana inanmazsan kom~ulardan 
~ 

sual et 
bu gece yağnnw ~ağını~ ınıtln·. 

Tüccar haf iyen kom ... n ların<lanhir 
bu hususu .. ual cHiğindc hepsi de: 

ktwına 
• 

- ~., ıniina. <'hct , hll gPce sabaha kad•W 
ıı, 'a at·ık idi : .. 

) )cnu•lt'l'İ iizcrinc hır~ ın<lan gözleri k~war

nıı~ olduğu halde ltılİ) i kafc~tcn (•ıkarıp: 
- ..,t'ıaigidi ):.Wamaz ba)\an, ~('il ht"'r 'akıt 

hüylc yalan ~nyliycrck karı koca ikimizin 
arasına ogukhı~. hırak11·mış~ın diJ ip kuşun 
bo) ntnıtı hiik.lip kopardı . 

niraz !'.'alll'a f Ü.'t'arrn hır~ı sakin olduğunda 

ku~nıı kafc.,.iııe rn1zaı· c·ttiğin(lc ne hak~ın'l 

kat't1~iu her taı·afı J!Ollanmış 'c .... n dolmuş. 
]hl)' aınn !-'üzüniin ~ahi olduğunu aulaclı ve 

o t•m. al. iz :-1athk ha~' anı fütliirdiiğüııe o katlar 
ıniitec~!"iı· oldu ki ıu.'ıncn in çağı ~ekip C\ 'elti 

l l'J~ ına H} ... oıwa uJj iıP ·, ) 

a~ıeı ti • 

\C cum:ı 

gıınu ar 
l~JO d:ı 

1111 

11111111 

1 
Zafer Sarhoşlara 

8 tablo 

~trindbı rgdcn rercıımc eden 
S:ııme Htrin 11.ınım 

PANGALTI TİYATROSUNDA 

• 

l' Sl 

Serena.f ve çılgınlığın 

balzsı - ayrıca 
Mükemmel vnriyele 

'AŞf T BEY TEMSİLLERİ 
Bıı gece Schz:ıd:ı ha,ı \!illet 

li ıtrn nd:ı (Ü\'I~ \ \" \LİI >!~) 

dr:ım k medi 4 perde, .\na!':ta!:: 

h:ılc he\ di r:ıkblar ducttol:ır 

.--He'Şhiır Şair- ... 

l~refin eserleri 
ski harflerle 

Kitap halinde çıkb 
Tc\ zi ) eri: (\ akıt yurdu) 

Fiaiı 12:; kuruş 

2 şub t cum. rcc ... i gunu :ık :ınıı 

)Joıııık \ ~c\ ki B. ıctn,ilJcri opc

rt:t :ıni-ıleriııin i;ılir:ıkilc -ıo nr

tH :ıh nede ı .ı:nı .ı:Bİ< ·j 1 it >R 

J IOR .\Ô.\) opı!rct 3 perde 
as rıca: Aııabtas bale he} tti IO::::::::=::::::::::::::::::::=:::::=:::::::::::::O 



Komedi ihtiyacı 
Bn ~enein ıncma mevsi· 
• f'J! ayeti y:ıklasmı- 11dde-

d le .ı:r B . • ~ 
• \1 11ıu1t2sebcile dl-

. r ~cneltr!e 'bu sene arasında 
:ıı;didm bır mukaye. e yapa· 

ınek imkal\ı :ı~ağı yukarı 
rııc"9cıı tu -. 

IJo~nı ınu eöylcmek IJ!zım 
1 lır ·c bu mev "min dlg-er 
nı lcrc rıl! betle, halkı daha 

az Ut::ılıı eden hir mev im 
ldo~Lnu cvdemirde i ;:.ırct 
li d' 13zımdır. Avrupa ine

rn •. !ığının zaruri blr iflas 
tc • i o· • • • S 1 - ,, ..,;Ç lrı~ı., 1'1 ... !"'~Cl 1-
'"'n \ 
1 1 • merıkaı <erma~ c ve 
c 0 a1 ıvle k \lİDL inlı.: ar 
dl . • 

· '. ılıtım~ cscrlcrtn rulm 
lil.t- ınılc •ııiıhim lıı rol oy
nayan k amildir 

Bir l· •·"ti i in ~ ril n ehe· 
rnı.'ıycte iht ııı 1 ikt' li <lli
~unccJcr d ha bclijt surette 
u~ırınran olınıya bö!-ilamıştır. 

unuı\la beraber biz daha 
''Yaıfc mevzu buhranının 
e~erlt'tin kıymeti liZcrlnde 
h ta · illi mu ir olduğunu talı-

• 
11 etli anız. Fil ha kn, her 

0~1l Jeı;i bir mcvzua ihtiyacı 
titıı Lneınııcılık gün geç· 
ık ~laha fazla mı istiyrıı 
li ' · bir ho~luk tine . • k;or.. .nelerin Olriktirdlll 
~ Yınctlcn ve ciltleri bir kar. 
~Utı i • d T 

h çın e lezzetle yutan 
lı tin.. 

sıııı ~yrna7. ihdyacın acaba 
u ne olacaktır? 

s·ı~rettigtmi7. mükerrer tem-
n11 er, hirhirine çok vakın 
C\ı ] • 

lıir .u. ar hu hııhranııı n:ciz 
er ı;arctidir. 

il * u ııatırları yazarl.cn bi· t;v4 . 
lıifir~ k~ııdiıni7Airn hııhı'<:dC· 
ı·t.h 1

• Sinema hav:ıtının 1 
ı a . • 

ınu~ıyıc dur~un oldııı;u 
lıt 

1 
kkıır. Bit buna rııUhim 

cıı;f ~tdcn birlııiııi, intiharı 
O] CJ\ fiJimlcrin yek ahcıı 
lıı~~nda .. huluyoruz. ~leı;cla 

ncnııı hir hii\·ül.: nok
di~ı, komedilerin · ck,;ildiı!1· 
"tııhıı: lal!ıuki bu kı;ını c,:crlet 
lı · r ı:t.'lllıdlliw m~-z:lllııi' 

ltılJi..: 
~ra .. ne bcnıdy n c erler 
it .ııda güı~I lıir t.nc\ nı. 
~·~n . edebilirdi. l,ituğimizc 
~ 'ilncmıı . hiplcrl hu e.nc 
rmıcd·ı 

d.,j 1 ere r;ıp;bct etmiyorlar 
Ilı .'.~a dram h•tiyorlarmı~. J\o-
~~tkr • h k llıc 11 . '; al ·ııı rnP;hact ct-

lı,, 1 ~nı ı;öylcyorlarmı~.. iliz 
lo kanaatin ak,iııc kanii1.. 

nı~ ·ı dram nı er h :ı 1 k tarafından 
la~ıa kadar re hclkı daha 
\c tn 14thct ~rclıilirlcr: zanl 

llteı\11 olmaları ~artıyl !. 
,\. '. 

~OGUGUN 
~ÜTUBETIN 
VE TOZUN 
"b.tıiılıklırmdan 
İtQdlııW v1u1e lclı 

YALDA 
PASTiLLERi 
••ttmaı ..tlalı ,. 

IGa ec:~ ••-
4epolarıode 

ıatılır. ıı · 
ı, VALDA 
d:l~l _ lltlJID pta!IP 

••-••talep edlıala 

..............: 
ı\ıc,-:çi-\-. -.....:::..._ __ 

ki~c (1 ' lirn<:t Lcrinıcı:i 7.c
v~l". anını, l\anıarot lliroto 
~Lııı1 l{aJyopi 1 lrıııııı, :\lcnıur 

ıı Ut c'f . 
ı~~ 1 • ·ndı z \·cc i Rd 

laıunı • • 

ırketi hayri-
ede11. Şirketi harri

llılı~nu • Y nln tckatit 
l•n b lan maa, tah:;i • cdilmi 

atlda··ı ' 
cv~1 ısını eri nıııh:ırrcr 
a ınaa.ıar:nı alnıadıl,Jan 
IJ\t\«~I ' 

ırı li~~rında hulunmadık-
lıtı1:aat :ıltı .'. r zarfında 
lıtr- . Ctm lıklcri takdir-

~•Ucıı. · 
~., brı ~ 11 nız~ıı.ı nniı rııkinı 
ln oıo tıdı~:ı m.ılt'd.kcr~i 

nur. 

( Majik) fe: milletin ruhu 
Mıllctin ruhu, cazip ve me· 

rakit bir mevzu çerçevesi 
lÇJnde sıkışurılmış bir tez 
filmidir. Bu münasebetle ö1Jü 
bir eserdir. Filim Şimall 
Amerika hiikllınetleriııiıı mulı-

1 yor. Bunlardan fkı,inin hal
leri iyl. yahudir.. ı hc•bartr. 
Ya!ıudiniıı spor:ı meraklı 
ccvnl bir oğltı ·;c yeni 
fikirler!~ nıiicclıhcz, 'aı1atk<ir 
biraz da nrn~rur . bir kızı 

• M;l/el/n ruhu • ndan bir sahne 

ani toı\-sl e JDe\'atlln. rniıreU'J) fe lahit çlÇ" 
e!lanılarl) le muattar \'C son dtrr~e -:\r o!ı:an 

KREM SIMON 
!CR~ME SIMON) 

ciJOin bütün tızıeliginl._ gü1elligini \le taravetini hü~nU 
muharıtıı Jçin bir llıımı gıyrt mufariktlr. CHdl ~~r. 
tatlila,~1rır, yumutallr, bt1ıılıltr \'e kıttl.fe ııbt Pa· 
zil.lr~tlrlr. Krem Slmon, )'dıll.n tıgny\irattnl. btınt
ı;ukla'rını \'C kırmıııhklt.nı:n lıale ''e (llneşln tesiri 
fedWlnd~n ~ b•~rat.Jo lltnflarlnd.an .ıtıye eyltr. 

Pariaıo SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

Emlak ve Eytam Bankası ls
tanbul şubesi müdürlüğünden 
E.~a:; numal':ı:'ı life, kii 

l !) fiqıkraşt3 Kaptan İbrohim aj!;a malıolie>inde !\üçe· 

oğ1usokaj!;ında 1-1·20 numaralı hnnc '"' ahır. 180 lira 
60 <«&afol\lun<!:ı Cezir ka_ım r•~ mahalle. inde ~ 

numaralı dük,in 100 ,. 

TG Kandilli. \'anık•ır cadılc,indc 21 numaralı maa oda 

duk•n -12 ~ 
J:mlıik ,.e r.ı·tnm baııb<ına" ait ba!Jdl mtıh•rı·cr cm,·alin bir.,r 

$cnelik lıedcli k'rı ştr•iti ati\·c ile mÜ7.3)"cdc,·c çıkarılmıştır; 

l - :\lüzarcde müddeti Hi şulm 929 cumarte5i günüoe kadar 
olup ihale muamelesi yeı·mi mczklırd• saat on alııda icra o1unacakıır. 

2 - Bedeli icar ilk t:ıks'tto ihalc)i ınütc•kıp \'erilmck ü?.te 
er ~~ iık müs-:ıvi r:ık<n> tediy~ ohınacaktır. 

2- :\Tü1-'lwdcyc iıı:rak ctrr.ck ;,rzt:<ı:nda htılıınanlar Bahçckapıda 

ml:ık \'e Eytam banb'1 htarbul şul-csir.e müracnat etmelidirler. 

1 r ASRI) de: Kutupta bir facia f 

ı 
ı 
) 

.. 

Emniyet sandığı 

müdürlüğünde • • 
ft..rır. 'ıfct'hun:ıtın cins ~fcd,"1.lnun 

ıuın:tr'.tsı 1 e nt\ i l!'ınl 

l l f(ı2 rart:ıl<la i;lı·İ\ ın ci,·arınc.la ~8-20 numar:ılı hah-
li hane Ülıeıdc 1 L 

!J886 ·aımpaşach Cam1ı1'elıir mahallesine.le eski :.\allıont 
' Yeni Dere $Ok.,ıı;tnda :ısı. :ıs 2. 38·J ıııımarah 
dıırt dük\n Senil"e 

1-ll2ô Söleymnninıde Sarı Beyazıt mahallesimlc Topr,ık 

,.c .\bacı ç ·mel 5'lkar;.tnda
0 

13.15 ıııımaralı hane f.e,H 

1-1I8G Tophanede Firu7.aıl;a mahallesinde Kantar oWı1srı 
çıkmazı J .kıığınıla c ki 4 ,., ı·cni -1.-l· ~ 

numaralı diik~n ile hir apattıman Sakire il. n zeyci 'e 
nkili Jlü<c)·in :-.:.,;r fi. 

r 4605 Oarphanei ntikadı So~•n • ·a mahal >inde c,ki 
Camii ~eri[ yeni ;\lithat paşa sokaj(ınd.1 ı;,ki U 
n ~-eni 3 ;ıumırnlt bir hane Şerife 1 L 

J SO+ı \· c21ırcilerd Camcı \Ji mahallesinde Ocruııu 
lehmtt F.f, soka(ınıla 12 numaralı han ·e;ac \'t \ecati il ler 

J.i228 İyipte Cezri Kısım mahallt<inde Orakçılar ıooka-

ğiiıda n\l alı.. tu:ıc r. O 11 ll. 
IG-11.1 Pırı.bahçede \iımet F:f. <okağıııda wni :'i.1 \'C ,., 

c;l,.'i nıiikeltcr 8 :num.aralı bahçe!" >ir ha <; dct. A<ltlH, 

Be. ime ye Zarife l lonımlar 
178.19 .\na luhı l'ın<1• G,;hü m:t..U ;i,.d. n ~Jcle· 

simk ~; ı miikclTC.:' \~ v i $( ıı maraı. 

~tli al:ı~ \hm<t ı·: il. 

li 

Y.clıra fll'""'nlar 
~e ıe n ne Cttaı il Ua · 

~ ftadi~·e llani tar 
<C&i!dc;;lti!e. ('.! ıra ' 

(Melek) ft:~ .Kabus 
• 

Kollııı.ı., ırumıl m.ılı;ıoru ı...lılı cc oklun lnıe iıı:c fi n i 

~:• " I \lcrc ;;ı Hr rı:ı "'inden al:ı ıııyor. l ıtilal lıu n' ıı ;ı 

iktıba. en y~pı\mı • HIJ i ti- nihay t P ·,t \"erk, ne ,j 

lıarilc m ı." m 'c J,ı.nctlı mucip o'Jy r . .;u,clcr ;::c rc,>r 
bir frnm; fünıill..r. \":ık·a ı ·onr lıcnıut,ıt lı nhr \'C ·-

. 
• Kabus • 

( r 9 r n de Pctrogratta ha~
li yor, l'ari,te bitiyor. RtL> 

ihıil1\liıılıı l\optugu giiıılcr, 

tehlikeli anlar hi •İ bir aile 

fQft bir sahn& 

facıa<ıııın 

bir enk 
hiikııın sıırdtip;ü 

yeni lıir ! ianın 

berbat lıir adanı. l\on.k.' fe l 

hatıra n azaplarlıı ll1Jlu hlr 

ı;üll(cdir, • 1 akat biı gun !ık 

tc>ndu! 'c lıir harikulade 
ıııu'<l'hc ıet unıı•aıı hir kalbin . . . 
iizcriıuk lıir fırtına oluynr 

YC filim 

üç ruh 

ycnilcsen lıir a-kın . . . 
il?.crindc yıırattığı 

7~ktye Rati\ıe ıı. 

19~'l~ J\adıko~üode Cafer \fa mahalle 'nıle f,orındo 
>okaj';ııııfa ı 8 numaralı l~nc Hatice , le\ hibe II. 

19881 l'<nerık Te\kii Cıkr malıallc·indc fr~nkoğlu 

şoka~ında ~ llumaralı hane Diıııitri fJ. 

V11bro1 isimleri r~1·ı1 uvat em!Sk mokabfllnde Emniret 
Saı!dtiııtd:uı rstlkraz cimi, oldulcl•rı ıtıeb:ıljği vııdtn ld!;ımıııda 
tediye ctmeınclcrinc mebni hini istikrazda tayin olunan ikaınet

~~ılarma ilıl;arnaıı~c _::(iııderilıniş ise de bulun:ımadıklarından 
il.in tarilıindeıı itib.'ıre:ı doks1111 bir giuı .z;ırfında tedi)·ei deyn 
ı·e ra ttcdiJi muanıek cyJ,medik.leri ukdırde nıerlwn:ıh mez
kfırenin bilmüuı·ı~<le sahl3c.ığı ilin olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul şubesi müdürlü
ğünden~ : 

Kiralık Gazino v~ bc:hçe 
• 

f~c;:ıc: rıum:ı.r.ı~ı baleli icnrı 

lira 
ı .5 lkhcktc IJ.'i numaralı gazioo ı•c lı;ılıçe (i3()() 

EmUk ,.e f:rt= ll:ınk•<tıı:ı :ıit balldı muharrrr m• balıçe lkbek 
~-,,ı:inn.•unun hir ••nffik .~dc1i i~rı şeraiti aıııc ile mü..arukye 

çıkorılmı~tır· r 
ı - il ınylodc '\:apah 2nrf u~u1ileılir. Taliokr !hole gününde 

tckfü mı-lctııpl:ırmı hi! z::rf:ı km·arak tı tlc~i ic~rın yuzdc heıi nls· 

!'eti..& ~rit" ıık~ ı-lc t1.kte teTdl edeceki<'!" jt'. 

_ - '\tilzay.ttle mü<ldt1i 1 rı , ~t 9.9 (',gmal tesi gtiniine kWaP 
o1up muall'K:!t:'i ~~'™ tl\r.:..4-;&r;h . at nn ~ndıı d'• olunacııktır. 

. - . for• ...! e ~ir~k rtnıt4c Tc- dalu fa:ı:la t:ıf lt ıı.laıak isti• 
)'Cllkr ('!!.m\><M.a !ıç, k>a~.1ld ş~ıni:r.e i.ira(Ut cmıelidlrler. 



GaMtmü:r.de çıbla ffZI •• 
ABO. E ŞARTLARI ft1fm1win bltiln haklan mahfmdur 

Turlı: ~ede 

Kuruş 

1 .A~lı~ı J2S 

Harıçıe 

Kuruş 

000 
800 

1450 

Gazete) e gonderih:celc mektuplan o tizeryıc 
idare lçln c idare l&Zl)a a uc ( Yıw) 

ışaretl konulınalıdıı 

3 • 400 
6 " 750 

I.? ,. 1400 2700 

Ba ıtmı~an mekttıplaruı \ade ndeo. kıymeti 
muk:ıddere ız mektuplara konulmuş paraların 

b} bolmasınd:ın \ e ılinların munderecatından 
idare mc ul değildir. 

Borsalar 16 Kanunusani 1929 
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'•~ana 
Madrıl 
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• 
• kuron 
• E lın 
• pezeta 
• zelotı 
• dırahml 

R 'kr<'ş 
Del ırat 

~ ley krus 
Türk lll'ası dınar 

Tahviller 
ı t k dalııll c ' <l ı • 
Duyunu mu,abıdo 

lkranul eli demıfl olu 
1 taııbul tıamuy siıketi 
Rı1ıtını Dok ve Aırtiı epo 4 
lstaı b 1 anonim su şırkeli 

ili se senetleri 
4 baı ı 
O anh bank ı 

•• , 00 
202 5000 

152 so 00 
48 2500 
~9 DO 
24 25 JO 
~9 ~o o 

80 00 
158 1500 
213 00 
119 ()1) 

0000 
22 00 
70 &O 

113 00 00 
32 25 

780 00 

987 oo 
049 12 50 

12 57 00 
9 3800 
2 06,75 

67 8l so 
3 5325 
• 72 25 
2 5 Ol 

16 55 co 
3 l.900 
3 0000 
4 3175 

38 ıo 

24 S?OO 
27 85 00 

90 0000 
225 5000 

• 8 80 
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•8 
• 136 

25 

o 
00 

986 
202 50 00 

52 sc 00 
48 2500 
~9 00 
24 25 00 
29 60 o 
80 00 
ısa -15 JO 
213 00 
119 00 

0000 
22 00 
'70 50 

113 00 
32 25 

180 00 

989 
049 

25 
06 25 

12 s~oo 

9 3700 

2 ( 6 25 

61 7500 
8 52 75 

' 22 25 
2 5475 

16 52 50 
3 4825 
2 9950 
4 3700 

aa 
24 
27 

90 00 00 
226 00 00 
8 80 

13 1 .. 
00 00 

Ticare' ve zahire f>oı-sası 
1 atlar 

'\ umuııak OQ 00 CO 00 00 00 
ızılca OOAO 00,00 00,00 
Unter 00-00 0000 0000 

Sert 8-tJ7 18 00 18,00 
<ınme 00-00 00.00 00.00 
rt malılut 0.00 00,00 00.00 

-ZAHiRELER-
ıs, ıo ıaoa 

ıa20 taıo 

12 ao •2 ao 
00.00 OCJ,00 
4400 a1.oo 

-HUBUBAT-
oo,oo 00.00 
0000 00,00 

Çına!ı kıl u 
Ek.trıı ekıBtra oo 1510 1240 
Eki ıra • l 3iK> 
Bıı ıı el l umu ak 00 1410 
Bıı lıı i sert • 0000 
ik ncl • 0000 

Tlfl'IK -
J. ııkara 000,00 

Ak~elıir 000.00 000,00 
Yapagı Guz yumı 000,00 000, 

-AV DERiSi-
Zeı'deva 
Sansar 
Tılkl 

Kunduz 

lç fındık 
Cevl Jçl 

' , Tekirdağ vilayeti daimi encümeninden: 
Hunsl *• llhfm41n mübayaa olunacak 10 ile 12 res damızlık 

Tcara sıgır buvası l 5· 1-929 tarihinden J 2-2-9'29 tarihine kadar 
28 gün muddetle münakasai altniye~ e vaz edilmiştir. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin daimi encümen ka~mine 

U'luracatları ve yC\mi ihale olan 12 Şubat 929 salı günü saat 15 de 
Daimi Encümede hazır bulunmaları Jl:ln olunur. 

Bakırköy malmüdürl-DğD.nden: 
Cevizlik mahallasinin Banyolar sokağında Rus tebaasından Mı

gırdiç Bo~osof zevcesi Madam Araksiden metruk kargir üç kattan 
ibaret ve dokuz odayı Jıavi müceddet bir b:ıp hane 17-1-929 tari
hinden 6-2-929 tarihine müsadif çarşamba gürü saat on altıya kadar 
müzayedeye vazedilmiş olmakla talip olanların bedeli muhammeni 
ohtn 3500 Hranın yüzde 7,50 teminat akçesini alarak Bakırköy 
malmüdüriyetinde·mütgekkil satıı komisJonuna müracaatları. 

llER \~ MAARiF MÜDÜULOGO DE. T: 
J - Onyedı bin yirmi bir lira bedeli keşifli Elbistan kasaba

sında inşa olunacak ilk mektep binası kırk beş gün müddetle ve 
kapah zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır: 

2 - münakasaya meslek, Haysi~ et ve itibarına itimat olunan

lar ve aynı zamanda san'atında mehareti \C liyakati fenniyesi 
tastık ve iştiraki mes'uliyetlerile çalışacaklar. 

Kabul olunurlar. 

3 - Ehliyet vesikası Nafia Vek5Jetince tanınmış mütehassıs
lar tarafından yahut vaktile çalıştıkları devairi muhtelifeniıı hey
etı feııı.iyesi kararile daire müdüriyeti tarafından musaddak ve 
icra \e takıp ve ya neuret ettikleri işlerde daireye ve eşhası 

salıse}e ksrş1 sureti hareketleri zikr edilmiş bulunmak şarttir. 

4 - Münakasaya dahil olanlar keşif bedelinin yüzde yedi bu
çu u nispetinde teminat akçesı verecek ve ya bu nispette miJJi 

bankalardan kefalet mektubunu villyete tevdi edecektir. 
Berveçhibala şeraiti Haiz olanların evrakı keşfiyeyi ve şeraitı 

in~iyeyi görmek ve tafsilat almak üzere Merq daimi &ncümen 
R15J.:;tabetinc müracaatfad, 

1ncl 
=r': 

Talı 

=31Kanunsani 1929= 

TOıll mekteplerilc faydab ...tfn 
il&Dlannda 9/o 20 temilit JaPlhr 

ytik ) e Hl bir çok de a lçill vcrilço ~la 
hu ım roıbi em~ ila.oltrUl ijcretl 

idare Ve ]Warla~t.ıuW'. 

Gueternı.e h11a11al ilin ka!ıııl eden 7er ; 
H. S. H. illnat acente.! • 

lLAN TARIFES~ 

Bahçıvan ve çif çil ere 
Su icinde susuzlukta yanmayınız En mükemmel 

ve tam ayarlı 
taattir. 

3. 1 2-18 l':..rnıak kutrunda 1. 1 2-8 parmak kutnul(la 

Dakika şaş-
ınaz, tomi
nath 'e eh
' en fiatla 
~anlnıakta -
dır. 

Santrifüj tulumbalarımız: Motorları ile beraber 

üzerinde saatte 10 ilA 260 ton su verirler. 

Sabit santrifüj tulumbalanmız: Saatte 

ton su verirler. 

J. 1 
2 ila 1000 begir kuvvetinde tam Dizel ve dömi 

Dizel motorlan • ufki ve ıakuli • 

1. l /2-6 ımrmak kutrunda 

Sait Arif ve Sait Ömer müessesatı 
Yazı makinesi 
(Adlcr)in ufki hurufıtt upt 

·mtiazı munhasercn AdJer ) a 
makine ine mahs:ı .. hıı l\u• 

lstanbul Şubesi: Sirkecide Sirkeci Palas N. 27 -29 Telefon: İstanbl 2126. Telgraf: İstanbul Saitl~-

~l erk cz i: ~ler:in = .~ubeleri: Adana, Tar. us. 
si) ettir. 

Acele satllık emlak 
A) asof) ada k~\irı Ahmet Abut Efendi kona

ğı bii) iik IJahçe ile yanındaki .Aleıudar ~iııe

ma ı 'e arkasrndaki kebir arsa birden 'e ) a 
ayı1 acele v<\ ıuii ait fiatla atılıktır. :E' in 
iciııdckilcı·c müracaat olunması. 
~ 

Manisa Vilayetinöen: 
Bedelı keşfi 

.lira 
21309 

13763 

kuruş 

89 

22 

Manisa - Kasaba yoh.ı 

AJ~ebir - Kula l olu 

1-Manisa-Kasba yolunda 2kilometro teS't i~ ei turtbi~e 'c .şosa ve 

melJ'o apkbjında bir menfez 'e 12 metro açıkbğında betonarme 

koprü iııŞası baltdakı bedeli keşif üzerinden 2 - 2 - 929 ~:ıat on bire 

kadar. 

2 - Alaşehir • kula yolunda 2 kllomed'o tulinde şosa tamırau 

esaıycsile 9 adet Q.60 metroluk betonarme menfez inşa~• 2 • 2 • 929 

saat on bir buçuğa kadar muddetle kanUA mudb"ncc \e a~rı a}rt 

olmak üzre münaka 3} a konulmuştur. 

3 - Taliplerin taf sil:\t alm3k üzre Nafia b.ış muhcndi liğinc 

qWıac:utları 

büyük 

cıyyare piy:ankosu 
ci Kc~idc ı ı ... 

,:= iKRAMİYELER 
Eı-

== ~ 
E--z 
~ MÜJ\Af'AT: 
> 
LÜTFEN DİKKAT EDİNiZ 

Yeni pldn 

Bu seneki tay are piyankosu şimdiye kadirkller1n en zen
ginidir. Çunku : 

ı - 10,000 lira \ e aaha yukarı büyuk ıkrami) eler geçen 
sene ) alnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. Jsabtt ihtimali 
°lo 67 arunışur. 

2 - UMllM İKRA tlYE 1\DEDr: Geçen seneki kcşidr.
lcrde }alnız ( 2,000) idi. Bu sene tam: ( 3,900) dilr. Vmum 
isabet ihtimali de tam: 0 

0 95 ( yani iki misli ) artmtşur. 
3 - Piyanko yüzünden zengin olanların ı:tdetfi hu sene 

geçen senekinin tam iki misline çıkacaktır. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi dairesinden: 

(?) adet alimanta yon kazanı münakasa ı 11 mart 929 pazane i 

günü saat 16 da Ankarada Umumi idare binasında icra edılecektir. 

_Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını \ e I 650 1 ratık 

teminat! muvakkatelerini )'evmi mezkUıda aat 15,30& kadar umumi 
idare yaZI lflcri müdurUiğune vermeleri IAznndır. '.falipkr münakasa 
şarmamelerini 150 kuruş mukabilinde Aııkarada malunie dairc .. inde'n, 

Haydarpaşada mi.ıba}aa komisyonundan aedarik edebılirlcr. 

Tamirhanesi ve edebildiği i1idemat: 
Otomobillerin, elektrik nl~\tımn, Deniz ınotörii 

\e aiı·cuiu taıniri i•·in Uo clıin nlimu.ne • 
ıaınirhan~si küşadı 

Otomobillerin ve deniz motoru ile her ne\ i ahl.u ckktrkiyesinin 
tamiri için hır numune tamirhımesini ktişat eyledi6imiz müteaddit 

Arzu Qlunduğu kadar çok 
kop) alar çıkarı\abılır. İlcl b 
da) anır. 

Jık ) az• makinc~i 1898 
seneJndc ADLER fa()rlk 
tarafında.1 imal olunmu$hı . 

Hütun dün~ ad<l J(i000o 
makine saulmışur. 

Turki~ e 'ekili runumılı 
İstanbul, Galata \-0rvoda b 
'o 7-20, Po~ta ku~u. G tat• 

447. 

Anadolu \ıl3)ti içuı ı 

centalıklar \e se. yar m ·rout 

muşterilcrimizc ilan etmek şerefine nail olu) oruz. Zıkrc} lcdiğimiz Bandırma icrasından: tza1 
tamirhane, müvekkihmlz R. Bosch c:ıham şırkclinin gönderdi tetkik şuyuu zımnında furı.ıhtu 

\ c kontrol alılt ve makiaelcri) le mücehhez olmakla fabrikanın karar verilen ,ıandmn.tt 

gonderdiği mihaniki bir mütehassıs elektrisi)cn tarafından idare l:smet pa..,a cadde inde 3ct 
olunmaktadır. Tamırat yalnız fabrikamız tarafından imal olunanlar be~inci ada on beş nuroa 

d .da '-·emLçi Tevfik ve Zcld için değil sair fabnkadan gelen teçhizatını dahi tamir i: er. J , 

Hanımın mutasarrıl ol4 Akümülıiıör1erin Şarjı (imlıl ı) ve tamiri için dahi 3yrıca tar1..ı 

cedit olarak, birstasıyon küşat eyledik. ları bir bap dükln a 
' mevkii miiz.1ycdeyc vaz ol 

Ehven acret ve teminatlı iş muştur. tarihi ilandan itibarı; 
A SIRA bir mah gayesinde ihalei CV\ 

Galata Voyvada caddesinde: D Jiyesi ve on beş gün ŞQOC 
ihalci kat'iycsi icra hılınac 

Devlet demir yolları ve li- 1ınc1an talip oıanıann 
dırma icra dairesine mijra~ 

manları umumi idaresinden etme1erı _ilan o1unur. , _______ ,;,.._ ________ ~ 
Demir yollarına tazım olan 100,000 adet ahşap ıraves kapalı 

z3rf usulile 5 Şubat 929 tarıhine musadif sah giınüne kadar mlina-

kas) a \azzolunmuştur. Teklifnameler mezkur günde saat on don 
buçuga kadar devlet demir yolları razı işleri müdürluğüncc kabul 
edilecektir. 

Bu nünakasaya ait şartname "e S3ireyi arzu edenler bedeli muka

bilinde An karada devlet demir yolları "e limanları Mali} e ve 

mnhasebe işleri Reisliltnden tedarik edebilirler. 

Bir aylık abonemiz 
Gazetemize bir aylık abone olmak istlyen 

zevat qaiıdaki mektubu keserek bir zarf içine 
koymalı ve zarfın üzerindede ıu adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

lslanhulJa An~ara caddestnJe (V AKIT) gazetesine 

(VAKın gazelesinln hır oglıl?, abone be~li o?a11 (125) 
kuruşu fJosla hooalesde gö_nderd!m· Bu paranın postadan 

a/Jırılara/r. derhal atıdck.ı adrese muntazaman gazete gdndcrmcnızi 

rica ederim. 

Adres: 

BattJrma lcrtJ$lndan : tc 
deyn için Bandırmanın 

nullah mahallesinde Cl\ 
Süleyman Ağanın bir 
hane i mevkii mu7.aycd 
vaz olunmu~tur. Fcvkan1 
bili ikamet bir oda. 
tavnsız natamam, tahtaflİ V. 
bili ikamet bir oda <JOI 
natamam ahır lıalindc k~ 
nılmaktadır tarihi il! 
itibaren bir m:ıh grty , 
ihalei ev\di~e ı ve Ö!1 ~ 
gi.ın sonra da ihald kat"'Yı; 
icra kılınacağmdan talip ol 
ların Banclırnıa icra daricS' 
miiraca.ıt etmeleri ilin ~rı 

II '1 in c\ c ı 

Perşembe 
Erkek: Mü"'";, istrrt ~ 
Buğu ·•--"-
Ciılnün nasiflO'" 
Zam:ın zamana uvm ~ 


