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Gazetemiz, büyü/ı. irfan "f<rberligindc yenı okumıya baılı~ 

yanlar için, bir hizmet olmak üzre bir, millet me/ı.tep[eri sa9ıfasıı 

açmıştır. Mütehassıs hır Jı.alem tarafından yazılan bu dersler-. 
= ! bu~iinden itibaren her gün beşinci sayıfamızda bulunaca/ı.tır, 

~ ....................................................... - ............................. ..J 

Mille mekteplerinde kadı la-rı ders verild 11 

Alılahyorlar Büyük bir plci11 
lıı•~'tcrcdl: - ötc,kn beri 

b 

ı~k yen bir f.'1r \· ardır ; bu 
f tldr Loııdr.ı ik Paris ara<;ında 
deniz alundan bir tünel 
açmaktır. Epice bir z:unJdaıı 
beri matbuat sutunlanmla 
unutulmuş g;bi goze görüıı
ıııiy cn bu mesel.: son ~ün
krdc birdenbire lngi!tcrcnin 
:I\ .mı k.ımarusında mübahase 
zemini olmuştur; Azadan 
biri İngiliz Baş\ ekili :\!. 
"Bald\\ in c bu husus ile 

~ 

al.ık.ıdar bir sual sormuş , 
Baş\ ekil de :\l:ıns denizi 
altından açılacak tünel proj( 
sine karşı hükumetin fevkaliıd 
ihtiyatkar olmasına rağinen 
cevap venniş, bu meselenin 
mecliste mevzuu bahis edil
mesi zaqııını gelmemiş ol
duğuna i~aretle ber.ıber bu 
husustaki son plan hajdnnda 
muhim izahatta bulunmu~ur, 

«M. Bald\\in>ıin bu izaha
tına göre bir İngiliz mühen
disi lngiltere ile Fransa 
arasında Manş denizi alnndan 
açılması tasavvur edilen 
tünd meselesini her noktai 
nazardan tetkik ettikten sonra 
ortaya tamamen yeni ve 
muazzam bir pilan koymuş-
tur; phlnın esası şudur: 

Tünel Londradan başlıp -
cak, Pas d.: Calais istikamı.:
tinden Manş denizini tahtcl
arz geçecek , ta Parisc 
varacaknr. Bu tünel içinden 
son derecede · geniş bir 
elcktirikli şimendüfer işleye
cektir; saatta \ asati olarak 
( 14 5) kilomctro süratle h~rek~t 
edecek ve (550) ton sikletı 
cerretmck kabiliyetini .h.ai7: 
bulunacak olan bu clektınklı 
şimendüfcr ( 2 ) saat ( 4 5 ) 
dakikada İngiliz paytahtımlan 
Fransız merkezi hükumetine 
va~ıl olacaktır. 

Gene İngiliz mühendisi 
bu şekilde yapılacak müvasala 
hattının masrafı neden ibaret 
olacağını de hesap etmiştir; 
I.ondra ile Paris arasında 
açılacak tün~lin \ e bu tüncl
,kn geçirilecek $\mcndüferin 
masr:ıft ( 190) milyon İngiliz 
lirasına, yani bizhn paramızla 
(2) milyar liraya yakın bir 
miktara balig olacaktır. 

J.ondra ile Parisi ~lanş 
denizi altından r.ıptı.:d~c:k 
ol:ın tüı:d ,.c şimc:ndülcrın 

nf Ôf n BU f lf Mli nf lİCf İlf KftH~llfl~llK 
Merhum Necatinin tedavisi için 
Ankaraya eiden Akil Muhtar, 

•• 
M. Kemal, Neşet Omer Beyler 
dün şehrimize avdet .etmişlerdir 

lferhmn Necati Br- tur. l<'ilhakika ha~talık 
yin, apandisit operas-

Etıbhyl bayt.,,,e celniyetinin senelik ko119resl dan Tarlc l!ifCc'gJnda 
akJetlllmlplr • «ongre riyasetine mektep nıadiJra HaUt ~ iıılılh4p yonu nıiinaschetile An-
olrınmıq, rneılıam Necati Bey lfln beı daldluılıh- bir vak/• lh#rllltU kar.ıya giden doktorlaı· 
ıntlteelcıp hq'eti .._re Ye heMp raporlan okonnııqtur • 1Jli arada 
feh/rde dokiorlar tara/aKlan yapılan şfU muayenesinin AWiıpacla Ankara,3(Vakıt)-
olduğu gibi İstanbulda da baytarlar tai:Nınmm yapılnuuı..,. Hytar (Vakıt) ile (Son saat~ 
mektebinin aniverslteye raph için aldkadar maluJmlara n*llCIUft 
edilmesi kabul edilmi1tir • in Necati Beyin ölü-

Bund4n sonra yeni heyeti idare intlhabatl 7apılm111 riyasete Mludin nıüne sebebiyet ve-
mebwu' Nuri, kitabete Üveys, veznedalığa Ahmet 1147ndi, :a•·r,ıvara ren teşhis lı atası 
Halli, Etem Riza ismail, Fazlı Faik Beyler seçilm~lerdir • etrafındaki neşriyatı 

6raf Zeplin 
Sene içinde bir devri 
alem seyahti yapacak 

1 Milyon lira 
Tayyara cam~aflmlzda faıı~et 

Tayyare cemiyeti İstanbul 

şübesi faaliyet ve balo hazırlı-

• • şehrimiz resnıi nıa- ' lllllter8 tıafilinde ciddi bir 
alıik-a uyaıulırmıstır. 

Mısır kllllallsJ11lireransına Esnsen burada ı;cr- 1 ! 

lŞflrık ed• ' k('S hu telekkıdı•ılir. ' 
Londra. 2 ( . ,\.) - (Röı ter) ' _ ı 

ğına devam etmektedir. Edhem İnp!t~e hüku c ımızd:ıh Nes.cl Ömer 
Pertev müeı;se<fii h•lnda te"zi ı:~njıt ~ 
e· ıiıınck için ( 300 ı parça esans, sıf1ıukılmetine teb- Akil Huhtar , e ope-
krem, kolonya ve sair mevad liğatta bulunarak el-~ ı M K J 8 1 

kat1uü!4sronlar•ı'·· l. ratör . . ema ey er 
hediye etmiş ve bu teberru ,.. 
teşekkürlerle karşılan~ıştır. it mesailin milza- = dün şehirinıize gelmiş-

Frankforı,-3 (.\.A)
« Graf zeplin» kabili 
se' k balonunun ku
nıand~\ıu M. Ekener 
bu sene içinde di.inya 
etrafında ha al bir 
seyahat icra.edecek.tir. 
.Muın:ıilcyh Sibery:ı ta
rikile Tokyoya gidecek 
\l' kaliforniyada k~\in 
Santi)·ago istikametin
de bahri muhiti geı_:e
"ek bu noktadan J..alıe, · 

Cemiyetin İstanbul şubesinin keteslı\• mahs!ıs !erdir. 
azası ( 26) bine balig olmutşur. beynelmllel. lionf~ı l\l~r G k I I k • Y,.rda Nqa <Aııer OfOiida .A-
Cemiyetin umum aza miktarı hiikımıed iştirak eyledlgi ıııkı!ir· rere lasta 1 , ge- ~da Muhtar hey/er, 
(200) bini mütecavizdir . .Cemi- de itifd etmiıeceğiııl bildirmiş rekse cok elinı Ye nıatCDllİ bir netice ile hi -

olduğıı anlaşılmışur. • 
yetin teşekkülü tarihinden itiba- tanı bulan apandisit 
ren İstanbul tarafından temin Ttırk t8.rlblade methur vezirler 
edilen maddi rakkamın ( 1 ) -~-- ---- -- - - - - - anıeliyesi hakkında nıa-
ınilyoıı lirayı tecavüz ettiği T'efrlkamt.zın resimlerlnder himatolınak iizreA.kil
söyleniyor. Bundan piyanko 
hariçtir. 

Bir müessese ile yapılan itil5.f 

neticesi olarak cemiyet bandu -
rııluuu havi bir nevi traş 

biçaklarından beheri için ( 20 ) 
para temin edilmiştir. 

Meclis reisimizin teşekkürleri 
Ankara, 3 ( A.A ) - B. M, 

meclisireisimizin tı;şekkürleri: 

Muhtar beye ıuüracaat 
.ettik. Doktor ,.u sözle
leri söyledi: 

· Bu ölüın . şiiphesiz 
. . 

h.epimizi nıiiteellim ,·e 

apandisit kangrene sep
.ıik idi. 
( Alt ıaralı dilıdiiııc:~ .. ylamıscladır "1 

81it lnıllSUI 
Dahilde: 

T erkos muka
velesinin şimdilik 
fesheddmi yeceği 
af1a Nvekaletinden 
Şehremanatine bil
dirildi. 

Garbi Trakya 
tali mübadele ko
misyonu reisi M 
Garter geldi, m.ulllfll 
telit komisyonun 
Gümülcüneye nak
li hususatile iştigal 
edecektir. 

Kihtanede ölen 
6 amelenin ailesi
ne Şehremanetince 
yardım edilmesi 
takarrür etmiştir. 

Hariçte: 
Sır bistandaki 

kabine buhranı de
vam ediyor. 

İngiltere kralı 
gene buhranlı bir 
·gece geçirdi. 

M. E/ı.ner 

istilzam ettiği ( 190) mil yon 
lngiliz lirasının Anadolu p 
nish.eıle .on beş yirl!li misli 
gcııış hır memlekctı baştan 
b;ışa şimendüfcr ile örtecek · ' 
mühim bir par:ı olduğu 
n:ızan dikkate almırsa İngiliz
lerin bu maksat için güzlcri11c 
a!chl,hırı ga yrct \ c fedakarlığın 
Jcıc esi anla.~ılır; 

hurste teveccüh edecek 
, c oradan hal.ıri ıııuhiti 

atlasivi ge~ı·rck alaıııaıı-
• • • 

Yeni senenin tebriki müna
sebetile hakkımda samimi te
veccfıhat izhar etmiş olan 

dilhun ettı. .\sıl ha
diseye gelince, Xeeati 
llt•, ıııerhunı ameli-• 

Japonyada zel
zele oldu; binalar 
yıkıldı. İnsanca te
lefat yoktur. 

İngiltere ik rr:ın>a ar:t!ında 
,far bir boğazdan ibaret olan 
~lans dcniziııın üstünde bin 
bir türlü nakliye "a ıtal:ırı 
\arken, a}nı umanda ha\J-
1.ırd.ı scyruscyahat \ .Ntal:ırı 

denizden d.ılıa fazla elıcmmin: t 

ile icr.ı edilecek tcrekki,;t 
husule gdmişken lngİlizl~rin 
bunlarla ik"ti{iı etme) erek 
tahtclarz ve t:ıhtclbahir mu
ı a ala ıolları açmağ:ı çalış
mahn, bunun için yüz 
ınilvonlarca İngiliz liralık 
~raf lan ve feJakirlıklan 
gözlerine almaları bu günkü 
nıcdcnivct alcmiedc vesaiti 
nakliye· meselesinin ehem
miyetini gösterir; onun için 
onümüzdeki bu misallerden 

ibret alarak gerek evelki sene
lerde başlamış olduğumuz 

, a\ u tliiııet'ekt ır. 
• • -- _ ______. -- - -

Rus yrıy·rı ihrflcat 

İkinci liste de geldi 
Hıısya, a nıal ilırac . . , 

edeceklerin af, on ye 
• 

Valeks listeleri tastik 
edilerek diin 1'. nıüdi
riyctine gelmiştir. 105 
ton Valeks, 800 kilo 
afyon ihraç edilet,-ek
tir. 
-··-··--·····---.. ·-şimcndüfcr siyasetini, gerek 
bu sene başlamağa karar 
verdiğimiz yol siyasetini 
büyük bir sadakat ve ihti
mam ile tatbik efflim. 

Mehnıel Asını 

Millet me~tepter.llX:fe tedrls«!tta çok bUyUk bir ş~vıc. ve hara.retle 
edilmektedir. 

DUn birden dörde k ar yalnız hanımlara. ders gösterilmiş, bu mUna • 
sebetle kurslarda mtaarın.ereler verllmf•, heyecanla te.za.hUrat yapdmı.,tır. 

Mecburi deva01 yaşı 'l&-40 olduğu halde kırkıncı ya.ını çok"ta.n aşmup 
a.ksaçh nanımla.ra ble derelerde yavrularlle beraber hfii\zır bulunmuş• 
tardır. Çocukları herU.z -pek kUçUk olan anneler ikinci devrede ders .rtsre
cekler, nispeten bUylk olantar için bu hafta lçlrıde huauai kuralar ktı·~~ 
olunacaktır.~,..,.,..., ;.1- Weıleı mllld srrb'flriRtıı ~ ~ ...._ ~ ""1flcu•. 



-
( -
.Y 

!J • 
a 
' e 
a 
l' 

r TÜRK TARfHiNDE MESHUR VEZl-RLER 
il, Altmılar Mustafa paşa 1 

....._.._AY HAN .. 13 .-ı~ 

Bayraktar vezir olursa 
Alemdar sadareti kendisine verecek yerde 
Çelebi paşaya veren padişaha kinbağ!adı 

Ba~k~t lıiriııin kendi 
iizt•riııe sadrazam ola
rak gelmesi, .\Jeıudar 

)f usıafa pa~auııı canmı 
sıkıı. )les'ele,·i birazda 

• 
izzeı i ııeris işi olarak 
<l ü~ü ıı<lü. 

Alemdar paşa, yeni 
sadrazama ehenuııiyet • 
Yf'rmedi. Sadaret teb-
rikleri bittikten sonra, 
C ~·lehi llııstafa paşa. ile 
giiribtii. . ' 

Celcb.i ~lustafa paşa 
Kaı·tal )a\rnsunu asla 
idare edemedi. Sabık 

"adrazaın lbrahiuı Hil
ıni 11a~:ının gösternıiş 

oldugu idare kabiliye~ 
tinden n1ahruın idi. 

Yeni sadrazaın cele-
• 

lıi paşa )·eni. ilikten 
yeti~nıişti. Son zanıan
da Edil'ne 1eniceri a-

• • 
j:ta. ı idi. Edirnede eş-
ki )1.1,ya kar~ı şiddetli 

karekete alışmıştı. 

Alemdar da Edirııe

dr ki eskiya ı·eisleri 
' . 

gihi: 
Surat asılıp şiddet 

"ir.-tcrilmekle Yola "e-~ .. t) 

tiı·ip yınıışatacağını sa-
ııı,ordn. 

Bir ıaraftan da, yeni 
yaka sadrazamlık ol
nıusıu.Sadrazamlık Ye-• 
karı 'e azeınelini gös-
1<'rmek isteyen her so-• 
rnılan ~ürmc gibi ha-
l'f'kf'l etmf'si tabiiYdi. 

~ 

Ce Jdıi )1 ııst.afa Paşa 
ııı iilayeınetlc, Alam darı 
ı·lı~ alaeal..J...en aksini 
yapt1. 

.\ lcıııdara ~cl't mü
aııwlcde lıuhıııdu. 

.\lcmdar da, mula
lwlt' elti. nctit•cde ara
laı·ı al'ıldı. 

• 
Cı·lebi Mustafa Pasa . ' 

lll'r zaman idıı kendi-• 
ıı i ıı 'e idaı·<'si ııi yeni 
ele aldğı ordınnın 

.\!eıııdara nıulııaç ol-

duğnu eüşiinemeuıi~
ti. 

Alemdar, ordu~a er
zak Yeı·ınezsc kosko<·a 
ordu :wlığa malı kil ın 

' L 

kalırdı;. Soııuııda da, 
övle oldn. • 
Aleıııdm· ~I ustafa Pa

şa, oı·dugalıtan ~eki

liııccye kadar \t'rdi. 
• 

Ertesi gün sÜ\arileri-
nin başına geı:ti. 

Silistircde bulnıı11p 

aoıkla kalınıs oltm sa-, ' 

bık. mek.tup~u ((Talısiıııı 

Ef eııtliyi de himaye 
etti. Yanına alıp {ıllus
cuğıı a ı:rötürdü. . . ~ 

Alenıdar sadrazanı 

<:clt~di ~lustaf a Pasa-• • 
nın nıuanıelesiııi asla 
unudup hazıuedeınedi. 

SadareLi kendisine 
verecek verde, <'~lehi 

• • 
paşaya \eren yeni Pa-
dişah sultan )fust.afaJı 
R<\bie de, kin bağladı. 

1stanbulda hali edi
len (Seliıni Salis) Bay
rkı.ar .Iust~fa aga~a 

iltifat edip Yezir yap
nnşlı. Yerine geçen 
dürdfııwü )lusıafa ak
sine olarak Alemdara 
ehauımivct 'ermiyor-• • 
du. 
Alcıııdnr Husçu ğa 

döndliğii zanm.n, Fili-
L ' hede bulunan ketlıti-

dası köse .\lımet aga
dan bir haber aldı. 

Buhaberdc nıeşhur 

(Ramiz) efendinin 
(Filibe) de olduğu hil
diriliyordu. [1] 

lluscukla, Alemdar 
• 

ııaşa çi fliğin<le bulu-
nan (Behiç) efendi 
(Hanıiz) c f'e ıı<l inin 
Hnsı~nğa d<n et cdil
n1eı;iııi tavı;iye f'Ui. 

• 
Tahsin efendi de bu 
tavsiye ve l'İ<'aYı, 

• 
tak ,;,-e elli. 

• 
(Ritmedi • ------

[1] Ramiz efendi hakkuıda 

malumat YCrrnişrik 

J/11/ıarnri: lltise!liıı Bnlımi 
- Xe dh orsuıı. be·y 

• 
efı·ııdi.. ~<'ytaua uy-
tl 11 nı b u dediğinizi 

;aptım. Bir ka<; poz 
t hlım.. İkiııci gün de ._ 

lıilP hadise ı.ı:<•cti. C
~iıneü gilııü 'tolleksi-

' oıııı taıııaıııl:.unak isle
'ctiıu. beb sivah iirtiiniin 

• 
•tllıııtla makiııevi ayar 

• • 

ederken hir dl'mir Jlen
t;e ensemden la' radı. 
Kedi y~n rusu gibi be
ııi ha' aya kaldırdı şid
detle sıktıktan sonra 
karsıva fırlatı,erdi. ' . 
Güklc arz aı·asında bir 
la, is rfsıııcdeı·ck kunt-
larıu üzerine ... paffff ... 
bir p::ııladım .... \ltımın 

VAKTi 4 kAnunm:ant 

Tütün inhisarının ~ardımı 
• 
inhisar idaresi 2 milyon lira ikraz suretile 

izmir tütüncülerine yardım edecek 
--Tiitün lı-rhisarı umu- kısmım liiccare 'erc-

nıi mildiirü Belıecı Bey bildik. .. - .. . 
tülün i~l<>rinıiz hak- lzmir tütüncülerine 
kında gazcleınize şu yardım 
rnalüıııatı 'cı·ıııi!!lir. hıııir ıii tün le rin <le 

Harici ticaret lıastalık 'ar diyerek 
- Geföeel sene İ<'ill 

' 
t•cııdhi ııwııılt•ketlt'rdt-

hil'er tlitiin nu·~IH•rle
ri aC'acai!ız. Bu ı·alartla 

' " 
Jwm m a mu I ü l ı ıııız, 
lıcııı dl' yaprak liıliiıt-

\ *~n ( . v1 Ll!I ~ ' 

111.,. ~llgorett~ 

:~Ws:lURO 1 l 
inegoıs~ıe~ ! 
--- , 

Tulün inhisar iclaresinin AL>nıptı ga
zd.e~erindc in!işar eden reklamları 

1 rı·im izi ı eşhi r t-tlcei'
ı:tiz. Bu meslıerleri ınii-' . 
ınessillerimiz olan ) er-
lerde onlara, olıııı~·an 

ycrforJe hususi mc-
yaphra-

c:ıgız. 

Ge<'en senelere ııb-.. 
pelcn lıii seneki tiitiin 
satu;ınııı yi.izde 25-30· 

• • 
al'tııııştır. 

Dahili ti~aret 
- Biz geı:eıı seııe 

tütünü 1..:\ınilen zürnı

dan alnıı~tık. 
faksadmıız yalnız tiir

ari kazanç almayıp 
iktisadi salıede de tiic
car Ye zürrau uıu:ıye
net clmrkti. 

tiiccar!ar tiiliiıı fiat
larırn kırmak isıemiş

lerdi. Fil hal ika uf ak 
bir hasıalık Yar isede 
elıcııınıiycl<' sa\an de-. ' . 
j:tildi I'. 
İzmir zürrama mii

a\eıtt>I. için (2} nıilyoıı 
lira katlar is ı ikraz 
edPr<>k (1) mil~ oıımm 
zlıı·raa a\aııs, diğPr( 1) 
ıııil~ on ile tfo idaremiz 
'ası ta sile islcı nwk 'c • 
sonra mii~tcri hu lmak, 
sıtıııak suretile ptU'<Uonz 
zuıTaa Yer ınck. i<;in 
tc' zi edeceğiz. 

' 
Yiiııi ziirra ile tiiccar 

arasııı<la hir nınttn as
sit H\Zİfesini ~Öl'C('C

gız. Bu ıııua ntneti
mizden öyle z::ınııedi-

• 
yoruu1 ki şimdiden 

tesirini aüsı.ermis ve " . 
tüccar mal satın alma-
j:ttl b:ı~lanıışlardı r. 
İn~at sistemi 

- idare art'k hi'ı
kı'ımel inhisarına ı::ılıa

Y' iil etti, ,·erlesm.-k 
• • 

istffrorr;U11n11n tl'iıı h~r . ' 

yalda k~lğir bina ve 
depolnr yapılıyor Ye
satın alıyoruz. .\ iışap 
binalar heın bizim de

Bu itibarla geçen se- ğil hem de si~orıafarı 
ne cinsi iyi olmamak- pahhdır. ' 
la beraber ~·ok malı- İstanbulda N'aciye Sul
sulu olan zürra huh- t:ın ,-ulısma 4000,000 
ran işinde l>ulm1 - liralık bir depo projesi 
duğundan yalnız on- ~·apttrdık. 
lardan tiitiin salın al- Düzcede depo yapıl-
dık. dı ve d.ün hir lıevct 

Bu sene ise lıeın tü- tesellüm i~in giUi. 
0

lz
l'Cardan hem de ziirra- mir ,lıalıkesir, Karanıiir
daıı alıyoruz. ~lcıı1lc- sel, niırsa, .\dapazaı·ın
L.eue ziraat ilerlenıi~, dada yapılmak iizere
halk feııa tütiinün ma- dir. 
zarralını gürmiiş ol- Yeni tefebhüsler 
masi lıaschile ziirr:ıa Bütiiıı duıizler iizc-
bu sene rağbet 'ardır. rinde ıilliin idaresi, 
buının frin hu sene t.iit.iinlerinizi saltırmal 

' 
miizalwretimizin bir için hir hşehbi'ıse gi-

kumluk oldu~una biu 
şlik.r ederken gine o 
demir ~l hu defa da 
göğsümden ııen<;eledi. 
Dev gihi bir adaıu 

vukarı kaldırdı, kal-• 
dırdı. hu suudnn hir 
sukutu ola<'a~ıııı dü
s ü ıı e ı· c k lıalcC'anlar • 
gc\·irirken ırnıısatlaıı

tik )aıııııda sandal gi
bi ben bir ıııiitldct a
sııılıda kaldım. Herif 
heııi lıuı·nmıa yak.las-. ' 
tırdı. Kolday{leak mı 
ne lıaltedccek .. 

bir adaııı olduğunu 
gözden g(ze bana an
latnıakı iı;to·nıis. Jlc~cr . ' 
n1eret ıım1idar adaııı-
Iardaıımıs. nir ınetres • 
yak.alanı ıs. En biciın-
• • • 
siz llOztlalrleıı olıjek-
tifin iizerint dikiltliğiui • 
göriiııC'c kolarıııııı al'a-
sından k::ırı:ıt hıraknıış 

hana !'aldı rnış.. Ben 
ona: «.\maııağaııı oea
gına düştün » dedim. 
O bana M<•kof<;amı , 
Lehçcıı ı,;. ~ e' a. p 
' er d 1. .\n\sarııadık. 

' 

·~· . 
Mübadele e 

Tali komisyon 
i"eisi M. Garleır 
geldi. Nakil için 

hazırlık. 
Gönıüleine dokuzucu 

tali mübadele J...oıııis

yoı1u bilaraf reisi l\f. 
• 
Garter diiıı sehrimize 

• 
gelmistir. ~luıııailevh 
L ' • 

muhtelit komisyon re-
isi ~I. Uh as tarafından 
deYet edilmişıir. M. 
Garı.er muhtelit komis
voıı Gömiilciııe:yc nakil 
• • 
'e Gi.imiilcinede hi na 
tedariki lı::ıkkıııda 
talimat alacaktır. 

Ankara müzakeratı 
bir itil:\fa ıııiiııc<'r 

olduğn takdirde hilt', 
muhtelit komisyoııuıı 

• 
Garhi 'frak vaya nak-

• • 
li nden feragat edil-
m ivece<ri bildirilh'<H', 

"' ~ " 
E ııı l<I ı.. meselesinin 
hallinden sonra muh
telit komisyon Garhi 
Tralya Türkleri ve 
e ı a b 1 i meselelerinin 
tatbikalıı ıa 11 ez :ı re L 

edecektir. 
:u. Garter ayııı z::ı.

n1anda GarJ>I Tl'akyu 
• 

Türklerinin vaziyeti 
• 

hak.kında komisyon 
riyasetine izahat veı·c-

• 
eektir. 

Selanikte yangın 
Atina, 3 ( Pro ) - Seliinikte 

25 Olıtobr caddesıııde çıkaıı 

yangm neticEsinde 20 dükan 3 
ev 1 otel yaıuıııştır. Hasar at 

miktarı 5 milyon drahmi nıer· 

kezindedi. 
ra ı =b

0 

EJime/;:apı tramvayı 
\""akında Altay mahallesine l~Hyccek 

Edifnekapt tram\·ayıntn inşa

sına devam edilmektedir . Şirket 

ı-ıı.kında Altıy mahallesine tram-

\'3Y işletecektir. 
•••••••••••••-•-••••H•••••••••••••••••••••••• 

ri~n1iş ve muvaffak. 
olmuştu. SapanC'a ya
hul Hoziiyiikte yapıla
<'ak olan· kaı·ı.oıı f ab
rikası İf'İn miihim bir 

' 
proje ahnnıışLır. İp 
fabrikası ine ho hı da 
tPsis edilecektir. Bu 
surelle hem pm·amız 

dahilde kalaeak, lıeın 

de yüzde yirmi nıiktaı·
da ta sar ruf edil mi~ 
olacaktır. 

tasavvur ediniz. Sapan 
taşı hızı ile ben bir Zl\

ladmı .. Ha Yada bir 
ıncrıner gibi 'izzzz .. 
llaykırıyorıın . Bu 

defa cuppp siiya duş
ti.inı; Pehlh an kah ka
ha dan bayılıyor . Bu 
gayrı iradi dalmadan 
başımı çıkardım, sığ
hkta~ım. Boğulma tch
lik~si yok ... \nıa elhi
selelcrinı benden ziya-

• 
de su yuUu. Ben zırıl 

zırıl sularını akrak sa
hile ya ki a SIYOl'lllll • . . . 

Güz göze geldik sanki Sonra flcoi alladı, sa- herif" zelıella ğibi diın 
o beııiın ci \ eriuıin ici-. ' 
ııe baktı beu de Pııı:ıı .. 
kendisinin ne müthiş 

lladı, anlayvduııı, bu dik. orada güzlcı·iıı<len 

sefer u~aklan fırlata- j a~eş~er sa<;?rak heni 
caklı yurek nrpıntımı dııılıyor. Bır oyun .. 

Eşrefin bergüzarı 
_ Atındaki süzler medarı iltiharınıdır benim, 

Çiinkü oğlum Muscaraya bcrgiizanındtr benim. 
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Zek~ ins::ıııda ıııif talıı emeldir 
Niikudu ~anma me,·knflin ileyhf 
Buyurmustur cenahı l"":ılırı ~\leın . ' 

Zek:Hilmcr' ii nıahsu bıı n al ey lıi 
( Devam olunacaktır ) 

Bursatı futbolcular geldiler 
Bugün Beşiktaşla maçları var • 

diger müsabakalar •• 

,rsa!1 sporcular rılıfınu!a lre11dileri11t·kıırşıtaya11larla birli~I'-

Dün haber ,-erdiğimiz gibi 

Bursanın. en kuvvetli futbo] takıını 

olan San.tkaran ckipi dün ~lü. 

dam·adan !ı'chrimizc gclınis ,-e 

rıhnmda lstanbullu sporcular ta· 

rafından kaı-şilanmışur. 

l\llisafir takım bugün Taksim 

scadyomunda 13eşikc~ş takımile 

karşılaşacaktır _ 

I\u ~iinkü spor faali ·etimiz 

sabnkalnrıno bu gün Beyoj!;lu 

llalk fırkası binasında dernm 

edilecektir . Bu müsabakalar 

neticesinde bu gün lstanbul 

birincilerini alkışlamamız çok 

muhtemeldir, 

llu gün Amerikan külübünde 

voleybol müsabakalar. da yapı • 
Jacakur. 

İstanbnl Eskrim Beytinden: 
4 - K:lnunsanı 929 cuma 

günü saat on beşte Kılıç müsa-
yalnız bu müsabakalardan ibaret bakasında Finale kalan 8 müs•· 

dcP;ildir. ı\~·nı saatta Kadıköydeki bik ile flöre müsabaksına giren. 

sahada Fencrbahçe re Süleymaniye ferin Beyoğlu Cümhuriyec Halk 

1 . Fırkası merkezinde Türkive Eskrim 
ta <unları arasında bır maç vardır. y d al · d h -

1 
. ur u s onın a azır bu unmaları 

Geçen hafta tamrunlanamıyan 

C:şkiriın ve llore birinciliği mü. 

Ceçap {!;·eldi 
Terkos muk4velesi 

feshedilmiyor 
Ceıııi)et.i beledi ye 

bir ıni.iddel e,eı Nafia 
Yekaletine ınüracaat 

ederek Terkos şirketi 
nıukaYelesinin feshe
dilmesini istemişti • Bu 
ınüı·acaata Nafiadan 
ceYt\ Jl gln1iştir. Bu ce-
vapla, şirket mnkaYe
lesinirıe bitnıesine(lO) 
is ti ra hakkının istik-• 
m~\lin de (4) sene ol-
duğu bildirilerek mü
ka, elesinin feshedilme
yeceği beyan edilınek
tedir'. 

Belki bir kaç oyun 
daha yar. Pcncesine • 
düşen fare ile eğlenen 
insaf sız kedi gibi .. 
Ark.anı umman. Üniiın 
ınehlike; nereye kaça
yım ? Tereddiidiimü 
• 
gürünce ı)ehliYan suya 
yürüdü, kıçıma Jerleş
ı.irdiği bir fiilbol tek
_nesilc beni kara ya 
attı .. bu defa göğsi.i

uıc, arkama, başıma, 

suratıma, bir tokat, 
yumruk sağnağı dır 
başladı; hen : 

- Can kurtaran vok • 
mu? 
Feı·yadile etrafı çın

lal.ryordunı .. llakika-
• 

tebliğ ''e müsabakalar temaşasının 
dühuliycslz olduğu il~n olunur. 

ihtiyat zabitlerinin maaşı 
ihtiyat zabit mekteplerinin 

geçen seneki devresine iştirak 

ederek staj körenlere tam veya 
sülüs maaş ,·erilmesi hakkında 

alakadr vekAletler arasında hasıl 

olın ihtilaf geçenlerde B. 1\1. l\J. 

ince halledilerek ı:am maaş 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Bu yüzden eı•elce sülüs alınan 
maaşların tamamına iblag-ilc 
ashabına itası hakkında vihlyellcrc 

teliğat yapılınışur. 

1.-----------------Varım asır evelki 

VAKiT - ---------· 4 kd11ullllsa11i 1879 

Y ll!lan tatızimi hudut ko • 
misiyo11u11un Atıiıada içtima 
etmesi mukarrer olup devletlü 

Oazi Mufıtar paşa hazretleri 1 
verilen talimat ile tayüı ala -
11a1ı ."attı ~s '·erinitı ııertlerdm 
geçfilfl lıarırfeıı kimseye marum 
olanın nııştır . 

ten caıı kuı·laran efra
dı ve bazı köylüler 
yetiştiler ... Sabık n1c· 
şayihi kiramdan Ap
tiilKadir bin Sun'ul
laln o dağ ya\Tusu 
haydudun elinden al-

• 
dılar ama bu apti :'wiz 
de kara dut pestiline 
döndün1 . 

Artik o gece hana 
ne han , ne otel, ne 
ahır ancak in~anivet-

" 
perver bir hastane Uı-

zımdı. Kırığımı ~ıkıj:tımı 
verine kovacak bir 
• • 
çıkıkçı , be re le riıııi 
saracak bir tımarcı .. 
Karşıma bir çok va

tandaş dizildi: 
( Bitmedi ] 



Bahtiyar balık! •• 
'ombul, lıatt.ı tomhalak 

7"l lı:,1 ra•imı.:n pı.:k in..:c, ;-, 

u k narin bir nıb t;ışıYan 
ı .. ı .mıi z,1dc, <( ffamsinamc»
... ı ı lll.:~rı.:tti. 

Onun ı.:ncl,ı içli \t: özlü 
t') • L ıcri, cc ~ :ıilii k.ıdim )) ı.: 

" ;L • ,ın derin çarpıntılı kıt' 

• 1 'le taım·.mbr icin bu 'eni . ' . 
c ı.: \ c hele bu veni C"dİn 

h.nırı sa\'ılır bir zihin 
ı tı:-.ı y,1p,ıl..:ıl,tır. fakat 

· ,ılı >.ı nen suların ne 
1 ·, nı.: k1::skin çakıllı hir 

Yli h. ı-.tırabm mcl-:in 
ı1 no ıulkrin son tonak r- ,.., 

ı ıJi . l tı ıt.ı ıint k.ıkndL:r 
· · ~ l·ıl, .ır ,,ı ınd.m bıkan 

1' l ı.: \ ,1dil K' l1Lr1.:dc f,b-

... ıız. o g.un-.ızlıgın mi.ı

ıı :ıim.ı-.ı ark.ısınd.ı 
<-Lu i 1111 ısl.ıl. izkri lül:ı 

1111.: nıs gam 'e ked1.:r 
le in b. sk.ı bir çclın:nin haya-

ı .ır.ıyınız. 

c H.ıınaıni .zade « İhs,m)ıda 
ı ı.: i az kı~·ını.:tli tipkrden 

ı. · · ır. Cana\ akın, his, he\ ccan 
1ı1Lclik dnİu ınısralanndan 
!'c ı rı <<H.ımsin.mL»\'i 'erdi. 

nu, onun ruhi kemaline bir 
i'aıtt oldtız!.:ll kad,ır, ne 
< \i ctli hir çalı~ma t.ırzı~rn 
m.ıliJ, c ıldugunuıı da yül,sek 
b · r huı.:ı.:ctillir. 

lfr tt:k hamsiden, koca 
lir L'>er cıkarmak... bir 

'ri-.incktc.:n bir orkestra 
'v:tl; ·111.1!, kadar güc, hatta 
J • 

iı 1 :n--ız bir scykcn, bu 
• L \!.ili ,:m 'atk[ır, bütün 
l • ; lukLm ciknerniş, muhali, 
ıı ıf, ~ıı-.ızı r.ımt:tnıenın sırrına 

c· m s\lr. 

"Ham-.iname,lyİ okudukç.ı 

lın 'a' ı fada hanı..:tim arttı.• 
İLiın .bu h.t\T<llllıktan sonra 
lııı 111Lth: doİJu. Gelip gecen 
taı ıh; },ahramanl.ırdan, ancak 
pd.vına, pek müstt.:sıularına 
nası') ol.m bir İh::;~ma ~rıir 
·1ı anin dile acn hamsiye 
bı 1 içiılllk gıptay.1 bcn:-er 
J • kr , ,ır. H.ımsi\ c imrcndmı, 
dı /.. u u. Bizim. mcmlckdi-
111· de, değil b.ılıklarn. ş:ıir 

c ,:ın ';ıtk.trlara hata kahm-
nıanl.ır:ı bile ıusip olmıyan 

ı iltif,nı h.mısi hazretleri 
l g 11 gümü~ göğsünde 

• nlı bir m.1Llalva gibi taşıyor. 
.ık ilı..: « L'Yİlik et tc İstersen 

dl:nize ,11· balık bilmezse 
' ık bilir!.» derlerdi. Hama
i zade l\cnizc atm.mıı~ 

< n bir dambsın<l.m koca 
'r cbsıt.m çıkanp bız irfan . 
k uzk:riııi donırnuk kuLlretinı 
~o lt:rdi. On .ıd.ı, bizc de 
~ nıutlu !.. 

-
Grip 

Sehri~zde 
sa/gın bir halde 

~ hriıniztle son giin
lc\rde crriJl salgın hir 
ı l"'I ... 

•~ti almı!'tır. llas:tahk. 
l 49) dcr~ct' ateşle 4-5 
giitl dt-' am etmekte
dir· Alahaza bu hasta
lı ~·S\ . d" l · ., ~rıp ıs pan yo 
katlat ıniihlik olmadı-
ttı ~~ • k d" Mj.. le mime te ır. 

kln uldaki nıe' siın 
hal"lt\tikıarımn .\' ı·u
ilaya hispetle daha az 
ılldu rh ayet. edil-
mektM• • 

':'Mir. 

:\ lulıtcri Etfünn ,\ınerika na

mın:ı \crikn :ıltın m.ıd:ıl~a~la 

mi.ık:lfatlaııdırıldı. 

\merika millet mccJj,j son 
dafaki içtimaında meşhur muh· 

teri Edbona millet namına bir 
altin ınad:ıl: a Yerme~ i kararlaş-

5im11-sı J Yel< ,Yaf<maa ' 
:Yıııuııını~11ını~ııııııııııııııııııııııı:ıııııı~ 1 

J Çıkrıklar ' 
J durunca~ 
l Muharriri: Sat!J·i l!J'tem ~ 
~ ((.'ıkrı klar durunca) Lipleri = 
~ r:ımamile ha\rıttnn alınmış bir ~ 
~ romandır. \;cpyeni bir ıpeY- § 
j 7.u. yep\ eni bir ü::.lüp -izi ~ 
~ sürlikli) ip ~otürcccktir. <;ık- g 
Erıklar durunca kim~cnin ca.oını ~ 
~ sıkml\ acaktır. Ş 
j Fikiı· arıyor~arnz \ 
~ Bir fikir adamı iseniz Y,C\ • g 
ff kiniz ak-ak kalmı~acaktır · ~ 
~ Orada hirihirinc zıt fikirl.~ı:'.n €~ 
g ıahtc~'uurda h:ışla\ an ınuc.l· § 

l ~!cl~~lcri'.1i .. giircc~k~'.ni~. cşra_rı: [( 
: km lu duşuııcccklcı ı al a~ınd.1kı := 
~ f·;rk, ı.:ıkrıkla fahrikaınn M~ıl ~ 
ff çarpı~tığını 'uıuh la "C\ rede- ~ 
~ cek:-ini7.. § 
F ~hWt'J'a arı' or~anız ~ 
~ Bu, ıniıeadelcı;ln her ":ıf- ~ 
~ h:ısı sizi lıa~t.ınh:ısa ~:ır:ıcak - g 
°§ ıır. l lcnı hiç zahmet çekme- ~ 
~ den ... 1 )a, aklen daha kt \'etli °Ş 
~ Jıa,·at ı;accr:ılarını h·ı ı etle ~ 
§ ok·u,al:ak,ınız. § 
§ İ liçhir mulıa\ 'ele 1 rnt ~ 
§ kadar 'cllıt dcgiklir. g 
~-==§Yakında ra k11 sütunlarında~-=== __ =

ok nv~waksıı nz .. . 
~ (.'ıkrıkl:ır durunca muhay- ~ 
~ , elenin clej!;il harntın ralAnti ~ 

tırmıştır. Sureti nl'lhsu~ada imal ~ fotoj!;raflarilc doludur. J 
edikıı lıu madıtl) :ı hü: tik fen a Sa\ et: ~ 
adamına ahiren mcra ... imi mah

~.ısc ile 'c : [i;r, binlerce ki~inin 

tc7.ahüratı arasınd:ı ·Yerilmiştir. 

~ Ben: ne fikir btcriın, nede E 
°§ macera, ünümüzdeki kış § 
~ ıı;ccclcrini rahat, rahat p;eçire- j 
~ c~ğim~ derseniz <;ıkrıklar ~ 

Resmimiz hu manzarayı tL·~Pit ~ durunca size gayet iyj bir E 
etmektedir. °§ arkada~ olacak se~ ~al 'e tatlı ~ 

~1.l\K İ.~EI_Ji ADA ~1 
-~--- -- . 

BİZİM GİBİ 
Onun da k;lbi , -Diidesi 
damarlan, cigerleri var ! 
Amc rika Jılar dan 

Ajanslar bu haberi 

tclcr. i\Jccınualaı•., 

rc,im ı~r ha-ular • 

\ lcktuplar. ınekalc

lcr yaıdılar. Fakat 

biitlin bunlara raR-

men lıu e:-rarcngiz 

demir külçl:'inin için-

de neler bulııntlııı;-ıı 

bir tLirlii aııl:ı~ılın,ı<lı. 

Son lllhta ile: gc-

len İngiliz mecmu-

:ılarıı a hakırnk :ın-

1ıynı uz ki :ırtık hıı 

meo:clc ehemmi\ etini 

ka) h ·Lnıi" \ c hir :-.ır 

olmaktan çıkmıştır, 

c\lakineli ad,ıının içi 

hir "l:r~idc 

edilmektedir. 

teshir 

Re.:.iındc g-iırdlig;i.i-

niiz gibi sun "i a<l:ım 

yaptı~ı şc\ krde ol-

du!!.u gıhi dahili tcr

tib:ıtı itibarilcdc bize 

benzemektedir. 

Bizim kalbimiz 

~onra İngilizler bir un"i :ıdaın :apuhr. 
dün~ anın dun bir tarafına ~ a\ dı. ( .azt..-

Yar:-a unun da a\ ni . . 
· k lf · ·~ rl rımız ~erde harek~tını tanziı _eden ~'i! l~~~~r .. m.a in_aı::ı. , ııım. cıp;_c. c ibl 

, arsa onunda a\ nı işi ı;urcrı ıkı ko:ugıı \ c nıha~ et tıpkı hızım g 
damarları. ınide~i 'c ,:.air aıaları 'ardır. 

Duyunu Umumiye 
g üsluhilc :.ize kendini sc\ dire-. § 
§ cektir. ~ 
5.11111111111ııııııı1111ııııııııı11 111ııııııı11111ıııııı11111ııııııııi'; Veremle mücadele 

Yakında meclisi idare toplana.
ca k ve tasfiyeye başlanacatır 

Mevkuflar 
Hakkındaki tahkikat devam ediyor 

Te' kil'atı mucİJ) cllan 
hadise elrufındak~ll~ 
ki kat de\ anı etınette
dir. niin te\ .kifanede 
hirill('i ceza aza~ıntlan 

-Cemiyeti mesaisine faaliyetle 
devam etmektedir 

Kuponlar iıih\fmnı 
!l . .:U.Jltnrafından ta~-

diki üzcı·iııe, .\ Yrupa
cla huhma11 Dih unn . 
r nmmİYt' riie~HSI S(\lı-• ~ 

rinıİZP "t'lıUİ\t• has-~ t " 

Iamıslardır • · 1 Hivuu 
J • 

Ennun tltrek:turu M. 
~ 

Morel ftaristen gclmi~
tir. Fran~ız tlaviuler 

• 
'''kili )1. J )egloziye-
~iıı hir lıat'taya kadar 
selırimizt• \n teline in
tizar t:~dil me .k.tt•ıl i r, 

tocuklıri yemek .. 
-·-

Salı Qününden 
başlandı -·-

f aut mıııeseı Ol.illi mı-
te&Bviz cocuttan wımz 

(~l~)iRI ... 
i\lc\....replcrdcki fakir çocuk-

lara ,·erilecek yemekler, 
ıncktcpkrin açılma J.?:linii olan 

,.. 1ı •l'iini.indcn iriban.:n Ycril-
• a :-.. r·ı~ı· l l) ·ı-l·ııı·ı"aktır. l ı <ı ıa ınıcYc '~ • ' " 

~ ccmin·ti bunun ıçın mc . 
1 (12000) lira tah:-i"at .;:oy-

mu ... tur. E' eke te:-pit edilen 

on .bini miiteca\ iz çocuktan 
ancak (2500) iine bu ::;ene 

yemek , crilcbilccktir. Geçen 
~ene (6300) çocu~a Hrilcn 

,·emek bu ~1.?nc ancak üçte 
İ)irinc yeriliyor demektir. Ye
mek o1arak uu çocul,lara 
hafrnnın iiç ~iiıüinde. cumar
te.;i, ~alı, çar~amba glinkrinde 
fırancala. pe~ nir 'cya zeytin 
yerilecek tir. 

'\le\ cudu çok olan ~ubc· 
lcrdc ezcümle Kadıkör, Bc-

~ikta~. C ı.ldidar gibi yerlerde 
:;ıcak ) emek verilmesi <le dii
şiiniilmcktcdir. 

Fakat huna, imkanın mü· 
sait olmıyacagı söylenmekte
dir. 

ltih.\fnanıenin ltf·i~i
enmhuı· hazretleri f.a-
rat' mdan la~ diki ni 
nıuteakip İngiliz 'c 
halyau <lavinlt'r Yt•kil-., . 
leri de İstanlmla gele-
cekler 'c Dih tllHI r-• 
ınıııni~-,\ n-u::uoli..,i i~f ;mc.~ 

edecektir. 
~1.-clis Diivmıu rrnu-• 

nıh·cniıı tast'ivcsi hak-. . 
kmda mukarrarat itti-
haz elliklt'H ~oura ida
re Pari~e ııakledil(\

cektir. 

l lildliah11ırr !.!,'ttnt'i 
l 

Bu sene şubatm yedisindedir 
llih\lialnner tarafın

dan, her ~ er<lt~ oldu
tttı ~ibi ınemlekPti-r-ı .. 
nıizide de aza kaydi 
'e t.eberri"mt remi gibi 
hayırlı hizmetlerle iş
tigal etmek iizerc 16 
şubat ~iinii bir 't='' mi . . . 
ıtıahsu~ kabul edilmiş-
tir. Bu tarih hu ~ene 
ramazana te~adiif t•tti-
~i icin hu ~eıw ~uha-. ~ ~ 

tın 'edisine lnrakıl-. 
nuştır. 

J likıuet Be) 1araftnıdan . . 

bazı ~ahitlcı· dinlenil-
ınistir. 

ı1ırh.at" mın c~' enua-
• • 

lt'ımatlarına nıiiraı·aat. 
olunan n1ii~kirat. in-
hi~arı ıniidiirii Zek:li 
ve Sirketi lla~yri~ t' nıü-

J .. • 

diirii Yn~uf Ziya B~y-
lerden bir tt\ sive hu
susu soruh~uşt.ur. )lu .. 
na nuwkutlarda&ı bi
ri~iııin, bir me'bl1~t.an 
aldı~ı ta' ske ın~ttrhu 

(... 

ile nıiiracmt Pderek 
is YN·ilmei için bu 
iki 1 .. ate rioda hulun
du~mm sivlemcsi ii
zeı:ine lüunı görül
ıuüstiir. 
Keudileriıden ara-

dan 'akit. ~e~:tiği ci
het it• IJfiyl hir ~ey 
hatırlı)·anıtukhu·ı cc
' ahı ahnn~tn· Son 
~iiult\rde dilt•nilcn ~a
hitler ara~ııla doktor 
ScraJct.tiu ~"de ,m·-

d • 

dır. 

DünAksar~y da halka 
koı1feraıis v~eı·ildi 
film gö~terildi 

Diin .. \k sara vdaki • 
llil:\li ahıuer lıa~ta ba-
kıeı ınktebindc, 'c
remle miicadelP cemi
yeti umumi k;'itibi 'e • 
Hevbeli sanatorYonıu 
st'I: tatabibi Tt~, t:ik B. 
tarafından ( vcren1) 
hakkında bir .konfe
rans 'ernıistir . Bu , 

konferansta lf il:\li ah
merin ha~ta hakıcı 

ınektebi talebesi Ye bazı 
ze' at. hazır bulunmuş
lardır. 

Te' fik n. bu kon
fran~1nda,' eremin meın
fokt"l h'ki t.ahribat.ındaıı. 
hillms~a para noktai 
nazarındeu nıtwip ol
du~n zarardan halısct-• 
mi~ 'e huınmla mli-
eadele lüzumunu is-
1mt, bilha~sa nıikrop
ların siı·nyet sekillerini . ~ 

hunilan kornıuua ~·a

relt\ri ni vrrPn ınii<"a-
A 

d~'ıe te~kih)tım 'P lı~r
kesin buna i~tiraki lii-
zummm izah etmi~tir. 
Hir ~aat. d(\' mn Nh\ıa 

konferanstan soura hnvır 
L 

h n 1 u ıı an 1 a ı· a 'crcnı 
hakkmda bazı filim
ler de ~ü~tcrilmistir. .. ~ 

Cemiyetin bidayt•ti 
teessii~iinden bu za
ınana kadar yaptı~ı 

isler hakkıııdn da talı-. 
kikal1a bulunduk: 

Cemiyet, E~ iiptP hir 
\ (\f't'lll di~pHUSPl'İ H<,:-

~WIHJSlır. lfoflanm ii<· 
d "' .. 

giiniiıu.lc Te, fik Salim 
paşa, hn1'ik Siiie)·nutu 
Etem, Fazlı ~erefeUiıı 

~hn·at, Talat B. lt•r hll'a
fm dan ıniid~nat. ~·apıl
ınaktadıı•. 

Cemiyet hilhasa Eyiip. 
ınıııtaka~ındane kadar 
'ernıeli olduğunu arı

~ ~wak 'e onları tespit 
('deı•ek imk:'tn dercet'-

sim.lt.- mani olma~ t•.ah-. .. 
sacaktır. Bu ayın ııi-. .. . 
ha~ etine doğru da 'e-
reın lıakkı nda halka 
ait propaganda için 

_ Canım şarkı sö~me diyorum sana' (~raşamak )Olu)isıninde 

çc:_ua!"a~ıy~~ı~~:nı aç c:. iyi dinle ı şarkı deı;'tll ıayhk: bir mecmua ııeşr-
nlnni söy.liyorum. edilecektir. 

Yakup Kadri Be~ in •_\lil
li yet• te tdrik.ı ettiğ'i 
en :-on romanı. •Sodom 

'c Gomorc, bundan bir 

hafta c\ d bir ],icap halinde 

çıl,tJ . 

Bu f.!,Lizd \ e orijinal ro-

nıanı C\ dki ı..,lin okuyup 
bitirdim. l lcr lı.ıh:-in ba~ıııd·ı 

•kitabı muk.ıddc,, • ten birer 

:ıyet, birer rıı,ra g-cirdükçe 

aklıma bt:..;, altı a~ C\ d ıı,·t:zip 

oi.irtlli~iiın • Sodnm n~ ~o

morc • 111l mlekcti, (Uıt) ,.,ii

llinün can -.ıl-ıcı 1,n ıları 

g-ddi. Yakup Bt:yin hu ;.ızd 

romanında \ Lirnt \ er<liht 

u Sodom 'c < :omorc • ek i-.e 

bu kı~ ı yt:rine Bot...lZ ı.;ahillı..:ri 

kaim olnıu;:ttır. 

Yalnız o c J...i tarihin hizc 

nakkttİ,!;i h~ıdise ili.'., utarckc 

ckdigimiz uı--ur-.u;.: de\ renin 

frciaları biribirinc ı; ;k bt:n-

1.L'di. Yalnız nı.:ticdcri ar.ı-.ımh 

bir fark oldu. 

Eski \akada hem o k:n im 

hel~ı\.... olmu:-, hem de onların 

memleketi hatıııı:-tı 

yen binde i:-c yalnız o ka

vim def oldu 'c bu :::chir, 

çok :::Liklir, yerinde 'c ha1,iki 

-.ahihinin elindedir. 

o k<l\ im, :-imdi c$ki • So

don ' c ( :oınorc• tormıkJarım 

i,gal ediyor. -:tff 

luıınnııın ıoza,ere 

Durdu ıu1. 
Atina haber
lerine göre 
müzakerat bi 
tevekkuf dev
resi geçiriyor 

Atina, 2 ( hro ) - Ankara 
Vnnan sefaretinden hariciye 

nezaretine gelen telgraflar~ 

göre Türk - Yunan ınüzakeratı 

bir tevakkuf devresi geçiriyor. 
Burada salahıyattar mahafilin 
gazetecilere tebligatına ğüre 

müzakerat yunanistan tarafından 

kef:ıtet akçesi olarak yatırılıııış 

olan 500,000 İngiliz lirasının 

tediye edilmesi meselesinin tet
kikine başlanacak kac.l:ı.r ilerle
mem iştir. 

Eldtcron Viına gazetesi, t u 

meselede hükumetin ııokW 

nazarını şöyle izah edi\ or: 
Yunanistan eınVıkin tnkas \" 

mahsubu neticesinde borçlu 
çıktığı takdirde Türki) eye kaı şı 
teminat akçesi olarak 500,0UO 

isterlin, kefaleti nakdiye gcsler
di. Vunanishn bu taahüdüııii 

ifa için 192i - 28 bütçesine 
187,500,000 drahmi 1ah<sat 
koydu . 

Bu para anc'.lk takas bittikten 
ve yunarıislan borçlu çıktıktan 
sonra Tiirkiyeye tes\i~e e.dil dı'i • 

Şaheserler 
i ngilterede bir resim 
meşheri açıhyor 

Londra .• 'l .\. \. - \"ar n 

Bcrlip.nton<la açılacak ol.ın f ı 

man a~:ırı ~ınah c~i me heri :ı,.., 

lehi ihrnıalc göre dlim ı ın en 

ki\ mettnr tablolarından ıniirek

kcp kollck,i~ onu bir arada c · 
mcdcccktir. Bu kolleksi~ on ıki 

milyon İngiliz lirasına sigorta 

edilmiştir. Kollek:1h on'\l t~kil e
den şaheserler A' rupanın müze· 

!erinden gelmekte \e pren~terin 
vç bu meyanda lngilccrc kralı) 
nın kolleksiyonlarına Ait lıulmı .. 

maktadır. 
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.\luı.:11il' \;ıh.iJi lıL:r hakkı mahltı.r,dtır 

JflJ:I ·1'\"-l·TlL '\EIC\11 

!ladde ve ruhun vaziyetleri 
. --in san sürdüğü bir hayatta ne suretle 

hareket ederse ondan sonraki 
hayatında sabıktaki hareketlerine 
göre saadet veya azap görür 
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!)i -~r cihLUcn ~unu da p;n=:ı

rnıi tik ki -.ırf nınddi nlan no:ı

" r'. L dı.: :..il 'alnız n1ı.:lkı.'ırc hi~

ı:·rıL: ınl.:c.:7.up oları fıa~.;.a-.ı~ ctiıniz 

. :at a, ıı 1.a1nanda ilmin 

lr ıh.:tıt.Th.:ri tarafından 

ınıakıııdır. \cticı..:dc 

tpl:» nin ~u ~üzlcrinı 

• · ı.:; hulunıyorduk. 

nıü:-;-

tekzip 
l{ilııc 

kabul 

rni ruhun ~eni nıı 1 talü.1:'1'1dan 

(. ra ınaddi\atçilik akidl:"i b

t .ır 17 kalmakcadır. 
"\u rafdc bizin1 de «,\Jori~ 

\Ltl:rlin k )) in ııoktıa nazJrına 

ıkın. maddi \'C ruhari a~ •ıı 

,h('rin. - hararet'" hareket ~i
L' ru r .. bii kur\·ctin ha':'ka h;:ı_.:;. 

·a lıallcri oldul(larıııı knbul etme-
n· z •;\zım ~ı.:lıneı mi : ::r \ lctcrlink_ 

ı dcdiµ:ı ,·cçhilc l lindin l:~a.- \ c 

rnılai akcbindc bu nokta da -
ma k~bul l"ttilmi~tir. Bu iLik.ıt-

ç r ' cu heri ilk hal .. ı 'P matlck 
1 hun tezahlirli' tcl.::a .. Lifu \C \<.t 

hıcatıudan başka bir ŞC\ de -

gıldir. 

l''llıakika lıa) •iti lıa·ıl etmek 
i t ına<ldcdcn başka bir ~ey hl-

ındır. E.~er maddeden ruh in
t ı;;ilr cdi\or:'a nıukaddı.:ma onda 

ı ıTitlı.:ıniç olma . ..;ı şartcır. l)ok · 

(1 r c;o~ta\· L.Uhon t.'Jfl"I/. nıad

( ıin mt:-\ cut olınadıı:;ını Ye bir 

c;. kılın hir kaya p;ırça.:;ının cc-

1 tnnı.:nıl \ tc~e maruz kaldıkları 

... .ıınan .. molikül .,. Itri ara:-ıııda 

t..r·kııtldc lıir faa]İ\ct ha.•'"'' 
ı:. ~tcrdiklcrini. koca katarları ~ e· 

• ,1c11 oynatarak düın a etrafında 

l L, rettirtcck hir ktı\'\ et ~arf et

t k erini ~ult.:miştir. Bu faali~et 

\ı. ·: u kudret hayatı uınumi,·e-

tı.:zahlirüııdcn ha.;.ka ne nla-

1 lir . 1 Jcın na<ıl nloır cl:ı nıad

t.l. nıaddclik halinden çıkınadan 

, ani ı;a' ri nıüteharrik \·c :ı.ttl hir 

l oıınnk has~a:-.ını terk ctn1c· 

cı.:, har Jıanı:ı;i hir tc~chhü..:tc bu· 

abilir. 

< ;, ·ırü\i\·or ki ~on a..:ırın ilnıi, 

l ,. h:rl'.c :">Cllc ı;cri, c hakarak. c::ı

!\ı l1in1erin ınüddcalarını Lck -

r 1.:tınl'.yc ınccbur uldn· J\:ude· 

ı • ruhunu diınagin her t:ır~\fın-

4, 1 l<l"'tlf!_IOI~ \C faaJi~cti dinıaj};t-

;n raali~cti ruhiyı.;<.h~n bir kü

l ı ~~ clizli ihata edehiltlii}Jni .\ f. 

lk rµ;~or dan çok t.:\ l 1 kı.:sfcc -

n ı )erdi 

t:daynı iptid.ıiyc kütübii ınııkad -

ı!l>inin ı:izdiklcri ha-irca hıtaları 

'Ltkik tdı.:linı. \caba hc~ı.:riyct 

d"u mehclirıdc, kcııdi,i ile dııgan 

l. .. · ık~ıtı bog:du nıu bnp.:ınadı nıı ! 
u 1ra~uralıın. 

-\eda., L.ı.rda hcn1 ruhun l'h<.: 

d \eti, hL·nı de ··'j\·n;;l..:uh., liğrc 

t · ordu. - 1 lind .. akidtlcrinin 

t u\ Uk mLir . ..;idi -J\rşnah .• şu ~u· 

1l le hl'vanatta buluııuyur: 
·- 1 kr teceddüt, hor tcna;üh 

mt: .. ut \c ya ı.:linı nJ .. un, ~abık 

h; atlardaki tarzı lı:ı\ ~ıtın bir 
ı ctict:-idir. ı lak, her şah:'.'ıın ken

l ·nde mc\ ı.:uttur, faka[ onu kc~f

tdcnlcr azdır. lkn ,.c si:t: bir 

11 k dcla!.ır do~duk; lıcr ne ka
d:ır tabiatı teşekkülün h.:aT11 ola

J ,ık tlııp;up cılıncz in.,an da cihan 
da fazilettir, haksızlık \C SC\'Yhıt 

j.!alc.:bc çaldığı ..:ıralarda. trii1.ükU

r L.llTI. Bo~ lt::ce de\ irdL:n dc\·irc 

hızilt:ti kurcarmak kaytlilc ı.ır.ınıza 

k.1rı.;1rın1. 

ı:nıin o]unuı k; rda~lar11n 
r /er lh..: kadar ::'İZ ıııi.İl1l:\ \ LT hir 

külle i:-l'niz de \C h1.:r ne kada.r 

a .. rıınıxda J'<ı,dlcc inhirata ııp,raını:; 

i...:c de~ ht.:n -ı~ri~n~t.~ ııın tı..;na~uh 

ctnıi~ hir ~ckli de.t..:il mi. ı.:-ri,nanın 

tl·ıııt:=:ı~ülü hL~t:riyctı.: ·· i .. ~ .. Yt. 

" \'irjilin .. in ki - ~upc le( n - l1 

\lfn1iştir .. \/aamali kim oldıı · 

gunll :-ize ~~), lcnıı.:dc.:n ı.:\cl .. j1,c 

~irrcdidcn Jıahcr \ crı..:hilirin1 ki 

·· \Jür..:illi azan1 .. tn n1ütcfc~:-ih 

t·ıhanıınıza µ.cçı:rck ist.lh [t::-ı.::bbii 

~ünde bulunına:-ına az zanıan 

k.1lını·-tır. 

iliz ;imdilik a;ırlar aru,mtlu 
dinlerin YC 111cdcni~ r.:dl'rin aldık

ları rnlu takip etlclim . Ladan 
f•OO seni.! rı1okadth:rn - Snk, a 

nıuni ., i~mintlc bir hüküındar 

oo·lu ,·ani -nudda .• uzun müddet n 

iıızİ\ :ıda u.:tchbüdcn ..:ı;nra in,..anın 

·- ajkı lıakiki _ye mazhar olma -
dıkç;ı ar/. i.izcrlndc - tcna~lilı 

>il,ilc>ini.. rakibe mecbur kaldı~ını 
talime başladı. l ler ke.; kendi 
nıukaddt.:rini tanzin1 c\ ler. 

ı la\·aıı lı•mra ze\ kleri ile 
demleri ile. ,;uhık ha' atlarda 
in~aııın hür iratlı:.;i se\·ki ile 

yapu~ı i~ i, kütli fiillc.:rin netice -

.-intlcıı iharerci. J lal. ınnzi ile 

izah olunur. \lc\'cuthıı1 ı'czail 'e 

~ey' irıunın hcyL:tİ ınccnıuc.ı..:ına 

- Karma .. derler _ ·· !'arma _ 
in,..<tınn tt:ktimülündc ati\ e hir 

mebde, adaletin ttltbikirıc bir 
şchcptir. 

( llitıncdi '\ 

.\ııkaı·a, 3c\ akit) 
)1. \ek:'ılı•tiııiıı Ra~"'-
1..il lttı•afıııdaıı lt>(I\ iı·i 

l'('Slll('ll \ Pk:\ldt• hil

ıJfrifıııiŞIİI'. 

)J. \ek:'tlt'lirn• "os

ko\ a sPl'iı·iıııiz Yasıf 

lk:iıı ta~ iııi ~a~11lıı·. 

Hu la) iıı ~a~ ıasıııııı 

ııwl'lıııııı .XPl'ali Bı·:
ılcıı ('\Pi )(. \ f'J..ili 

hıılnııaıı \'asır BP~ in 

, ı•k:llcL eı·f...:'ıııilc lırı·a

lwr ı·alısııııs olıııası 
•' .J " 

dohn ısile kıl\' elli gii-
• 

ı·i"ılii: oı·. 
• \k!5anı İsııwı P. il. 

muaril' ın ii sır~ :u· ı ıı ı 

ıh" t>I le i~lpı·i ıı ıııııuırn 

'azi~ Pli lıakkıııda rn11-

l'as~al ız:ılı:ıı alııııstıı·. 
" Vekalet namına teşekkürler 

Ankara, (A.A) - ,\\aarif ve
kiıletindeıı gönderilmiştir: 

Çok kiynıetli '."e ıniiııevver 

diıııağıııı k~~·batınekle ınüteel

linı maarif vekfıleii ailesinin 
deriıı teessiirü lıer taraftan al
dığı taziyetnanıelere arrı ayrı 

cevap verıııeğe mani olmakta
dır. Bu samimi ve lıiır alfıkadan 
dolayı müle\•ellit tcşekkürleri

ıııiziıı Jııtfen Aııadolıı ajansı 

ile neşir ve teblii;iııi rica ede
rim efeııdinı. 

Ma.uif vekaleti nıiıstaşarı 

Kemal zaiın 

Rnlatıyorlar 
l l ~sc tararr birın;i~.1yifcrııiı;t!cdlr 1 

Bu ınu:~vrııc '<' ı~~s-. . 
lıisi ıııii<c<ıl1.qıüa tlı•ı·:.aı 

opel'as~ oıı iı·ı·a Ptliıııi"j

tir. • \ ıııdi~'al ltakl..ı 11-

da!,i ııesı'İ\.aiı oJ..u-. . 
duııı. Sunu sih ih t•-. . . 
'iııı J..i aıııt>li,at 
;, aııda tıhh"ıı ıııı;lıa
kl,ak s111'1'flC l:lzımdı 

'e liizuınu tıhbi u;,;e
ı·iıw tl(' tam zaıııarıım\a 
apaııdi:-:it opı·ı·esyoıııı 
i«ra ı·ılilıııistiı·. L:\kiıı 

• 
~·ol.. espf ol ıı ııııı· ki 

aııırli/ e~ i mütrakı p 
h:ığıı·~ğııı patladığı ~ (' 

kana da kı~ınrıı l't'ra-

lıat ka1·11.;t ığı giiı·iil-. . . 
ıııii~ıiir. Esasen hu 
apandisit ı•ok siil'atli 

SCYl'l'lllH'ldt' idi. J>iğ·cı• 
' . 

taı·af laıı kalptir nıııh.a-

' cıııel ı~dcıııeıııi"j 'ı• 
hiitiin ilıtiınaııılaı«l nığ

ıııcn l'ok aeıklı hiı· ıw

tiee hsıl olmusttıı· • 

Sıı 1111 kavtkılPYiıu ki . . . 
hİı 'ak'a ıııiiııl'eriı ı!P-
ği ltliı·. Bil'<,:ok misal

leri \ardıl'.)) 

Kemal B. diyor ki 
Di"Pr ta!'aftaıı oıw-,.. 

tiiı· JI. Kemal hı·~- de 

hiı· ıııulıarriı·iıııize ~nn
lal'l siivlı•nıi~t.iı': 

Fc' k~lllıaL :..;ı•pıik hiı· 
apaııdi~itiıı h11l'tıl<' gP

ıiı'diji;i zafı kalp ht>ı' 
ıi"ırli"ı lt'tlahiri l'Puııi~-e
ııııı bihnkkiıı t;ılbil... 

e ıli l ııı ı• :·d ıı" ı·ağııwıı 

'pfala scbehİ\t't 'l'ı'-• 
11liF=1 ir. 

• \ııkanna 11111\asahi-
• 

tımızliaıı ,,, eladlen İl'-
ra:;ıııa ıııı·ehuı·i~ et gii

riileıı aııwli~al ıwt-. 'a-
him sı•\Tt>drıı hu apaııdi
siıiıı llıtil:iıına 111a:ılc
sef ırnuıi olanıaıııı~tıı·. 

Cok Zl'lıiı·li « "iiııliıı » 
ı;ıc \<Hl ı si ıwsi ııde sal-.
lıyaıı ::qıaudisil biı' 

• 
ııoklasııulaıı dı•linıııe-
:-ile ıııeyzii JH't'İloııilt• 

!'elıt'hİ) et 'eı·ıııi~tiı·. 
Taı·a f mıız daıı lıas ıa 
ıııu<" ı'tH' ı•tlilıııissc de . , 

~apılaeak hiı: hiı· fpııııi 
' LP<lhir !!İil'İilıııt•nıi~tiı· • 

<" , 

Tı•slıis tloii;ntduı· •• \-. . 
ıııeli~ ai ilııııal ı'tiilnıi-

ycrPk l'eııniıı kap et
ıiı·tligi ~ .. kilde ):.lpıl
ını~ııı·. Seaıılt'L lıasıa
ltğı"ıı iiıli"ıııc geı:ilnıi
yeePk tlt'l'Cl't'tle ':ılıinı 
bir şekil almasıııdatlıı·. 
. ~ i~;;~j ~- ··;~· f;t·;~iıi~~~-.. ~ i ~;;· ·~;; ;~;;· 
ailemiz ıııüşarüııileylıe çok sev
diği vatanındaki soıı istirahat
ğiılmıa kadar refakata iştirı\k 

bııyıırau zevatla ailemize gerek 
şahseıı ve gerek tahriren beyanı 
taziyetlee teselli etmek lutfııııda 

bnluııan zevata ayrı ayrı teşek

küre duyduğıınıuz sonsıız tees
sür dolayısıla ıııııktedir olaına-

Hen ~ize 

ltdim. Onu 

-hiiylik sır ..,rı :-;tly -

yalnız mılıyahilc - Necatı B. ailesi namına 
dığııııızdan ajJe naııııııa teşek

kürlerimizin iblagına muhterem 
Aııadolu ajansıııııı la vassutun u ı:tkh.:rc izah cdini/.. Sizler ir~ac 

iı<ıkkını kaıandınız gaye~ i p;örli-

1 tırsunuz ~ halk ise ):alnız 'olun 

hır ucunu görür. ( Bagant 7.irn 
i'miııdcki kadının kitapından .) 

• 1 lcrınes " nutkunun bir 
n11kca;ında bir arı te\·ckküf etti _ 

c sonra tc!ıe;sümlc devam eyledi: 

Ankara, l ( A.A ) - Maarif 
vekili ıııerhıım Necati Beyin 
ailesi ııamırıa eniştesi Bayezit 
meb'usH lialit Beyden şu te
şekkiırııanıeyi aldık: 

« Ailemizin aziz reisi maarif 
vekili merhum Necati Beyin 
fuıi ühılünden çok derin bir 

rica eylerirıı-

:;\lcrhuıının enl..,l'<!~İ R;ıyezıt mı:lı·u.;ıı 

Halit 

Her tarafta teessür 
Necati beyin vefatı her ta

rafta büyıik teessürler tevlit 

} 

!'ayıfa 4_ 

KADI STEN 
SEME~DE 

:"liuh<ırriri : 
K ı.ııı IJ.I 

Tim urun 

l\Tiitercimi : 
1). 1\. 

zevceleri ... -

Timurun büyük ve küçük zevcesi 
merasime nasıl iştirak ediyorlardı 

59 --
14 üncü fasıl 

Şehzade Pir ,\\u lıaın ıııedc 
takdim olııııduktaıı smıra uğle 

vaktını beklqnck iizrc olurduk. 
Tiınur Jn1susf çadırından çıka

rak hiirük ka 1 rılağıııa gele
cek ve bizi orada kabııl edr-
ccı.ti. Tinnır akrabası olan 
birçok zeva!ilt bııraya gelmiş 

di.1:er ecnebi sefirlerle birlikte 
bizi kabul etmişti. 

Biz sefirler aktknıiyet itiba
rile oturduktaıı soııra ceıııiytti 

eğleııclirıııek için oynanan oyıııı
Jarı seyrettik. Ev\'el;i sırtl rı 

kırmızı, yeşil gibi birçok rrnk
lere hoyanaıı filler geldi. Bıııı

larııı Iıer birinin ~ırlıııda bir 
kalüyı andıran tahtırevanlar 

vardı. filler birçok oyunlar 
oynadılar, Filler oynuyorken 
tefler çalırnı•or, fillerin tuhaf 

dııyıılııyord u, diğeı· se>feri 
tarafhıı Tiıııııruıı Jııızurunda 

iııce sazlar çalınıyor, hwende
ler şarkılar. okuyorlardı. Tiınu
nın önünde, etrafında, 300 deıı 
fazla şarap sürahisi dıınıy0rdu. 

Bir 1113.sanııı ü7criııde iJ,j 

lıı)ııııı kınıiz vardı. Nizıııetçıler 

bunların içini karışfırıyor, içiııc 

şeker ati yor, \'C ıııisa\irltre 

lıeın şarap, htın kımız tckdinı 

ediyorlardı. ) 
J !er şey lıazırlaııdıJ.:lan soııra 

Tiıınırun lktş zevcesi büyiik 
hanımı çadınııdan çıkarak bize 
göründii; çüııkü o da bu ziyafte 

iştirak edecekti. 
Büyük 1 laııımı kırmızı ipel:

teıı, altin sırına ile işlenmiş bir 
LfUl.::ıC bl)llll~ll. l.lLJ\ı 1..•l'-••.h. 

sürünecek derecede U7tırıdu . 
1 laııııııııı ekğiııi 15 kız kaldı

rıyordu . 1 laımııııı yüzünde be· 
yat kJğıttaıı yapılmış gibi görü
ııeıı bir maske ,·ardı. Bıırada 

I>alıa t'"'' ıı·~his t'di

len , t' hasta t<ıı·<ırıııtlaıı 

pek ı•lıcııınıi~ t'lsiı aılde
tlileıı hu f sı:ılı~ o za
man lt'th ı edilt>ı't>k 

'ahaııwıin ünüıc p;t'

eilehiliı·tli. 

· l lasl3Ya :uıwli:auaıı 
soıll'a ·nıi'ı:-hil ı ı•ı·il-
ııu•ıııi~ıiı'. 

TP~histı•ıı soıw hir 

gi'ııı .. , iııı!P i~walıat 

t'llrıı ııwrlıuın İPt·aıi 
Bı•y l'l'lt'><i gÜ n cl'lınl 
~ıl.ıhaı y11r(l11ııa~altlı
rılmı~, kı•ııtlil'iıı opc
ı«ıWı: ~"' k(•I 'rÜıııcı· 
\'ası[ Bcylrr ıı·afın

ılaıı aııwli) at ~ pı lım~
ı il'. ............................................... 
etmiştir. Anadolu ııhabirle-

rimizden gelen birçoitelgraf
lar bu samimi teesrlcrdeıı 

bahsetmektedir. 

Meclis reisimizin tıııkkürü 

kadııılar yaz, kış lııı ıııas! eyi 
taşıyorlar. Bıısurdle yi'ızkriııi 

yrızııı h~trarctten, kış111 soğuktan 

muhafaza ediyorlar. Saraya 
nıeıbup kadııtların hepsi de 
lıiiyledirlcr. Biiyük lianım yü -
zünc iııce hey;;z bir ör(ü de 
örtmüştü, lıaşhf•ı bir ıııiğfcriıı 

tcptsi gibi idi. Gaşlık ınüztyyen 

ve iııcilcrle ınuras~a idi. Başlı

ğın kenarında halis altırıdaıı bir 
file vardı . 

IPl&"ımmıŞ:aıEH-RDIEMımAraNE-Tlll!!lir==·=Melü~'::::srnemisin~ö:::::ll 

~~ ~ ~ 
... . .. 

Bunun üzerinde 
yokııt parçası 

üç bi'ıyiı'< 

l'arlıyordu . 
Burılarııı keırnrındaıı lıir tüy 
s"rkıyordtı. Biiyiik Hamın içeri 
girdiği zaman bu tiiy da!Qa!a
ıııyordu. I laııııııııı saçları arka-
s.ıı~ serpilmişti. Bu saçlar kap 
kara idi. Esaseıı bmada en çok 
ıııakhııl olan saç rengi de 
hıdıır. Kadııılarııı hepsi saç-
larırıı hu reıı.,:e buyuyorlar. 
Büyük 1 lanımııı ıııaiyeliııde üç 
kadar kadm vardı. 

i-lamınııı başı üzeriııde bir 
şemsiye açılmıştı. Harıııııın yü· 
zürıc güneş gelmemesi için 
şeın>iye tam başının iizeriııde 

ıdi. Haııınım yaıııııda lıareın 

!i Sh·alı \'ıldız :: 

l!i Jozefin Bekerin !1 
·rcpehaşı 
Tiyatro -
:;unda hu 

A·ün saat 
12 .. ~o da 

\e 
ak~anı ~aat 
21..JO da 

I!! lınrnt1. tarihi. l'urHcki m unla- Si 

1 \ 

.. . .. 

ım !!siy;hnirfnciJ! 

1\\1\\\I 
ii nanı ~on filirııiııdc f!,"iirecck 5~ 
;& :-iniz. Bu ı:;ün \lclck ~incnıa • ii 
!! ~ına ~idiııiz. !E 

ll.C.ll. 
Yapma adanı !ar 

+ perde 
:\luharriri: ı-:ard Çapck 
.\liitcrcinıi: l lalit Fahri 

k Mil 

Ferah sinemada 
YDlcu ilıhctcn 

Xaıııııs 

~ıyrıca ınlikeınıncl yarycte ntıına~ 

~- .. 
::::::::::;:::::::::::::11:::::::::::.~:::::::::::: 

i·Gni~imrô.8inemHsiô~ô
00

i 
i Ko~rumon-si~nti ~ • • • o Filiınini ı!,'iirdüMii.z ıni.i p:iırınL-" 
• 1 11 1 " .. o • pin iz i:-c her ıa t t: )Ug-un • o o 
• p;idip gürüniiz. (;;ıycL n1Likeın- g 
: nıc..:1 'l! "'on dere<.:c cazip ve g 
: meraka, er ,ahnderle mal,l - ~ 

: ııı:lidir. ~ 
raları _ ooGGıseeoees •• cooıtt>e,..,. •• ., 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::=::::::::::::::::~~ 

::~
1

:'.~~k:~l:;~''.::~ı:::::~·;ı:~l~~:ıı:~ ıııı·=·===:Resinı·rı,··'.·nı·ı·ı'ief ,.,.~iif'~i6'esr···· .. ıııı .... . ... 
iizeriııe oturduğu sedir biraz :::: l f 1 ·ı JI JI 1 1 - · - :m iiii .\iil et .Ut' \lep crı e a " ı cı·saııe eı·ı ı~ın ~m 
daha alçakça idi. •••• r k 

1 laırnrnıı ınaiyetiııdcki kadııı- ım ) azılıııı~ııı·. ( ~liıat Sadullah) imza~!lı:l l ı - mı 
ıarııı bir kısmı içercıe, bir kısım !lii kat bu' unılııınsı. 20 kuı·us. Saııs "·ı·i m~ 

•••• t .J .J L •••• 

dıŞ.rda kaldılar. Üç llaıııııı mı TEFEYCZ J\ it.aplıaııt>sİ. llii 
oıı ı ı ıı yan ııtda kaldı.. ~········-·····--··········::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,._.._ 

~:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::~ 
:'Büyük J laıııııı olurdııklaıı . ' 

IL.\X soııra liıııunııı ikirıci 1 larıııııı 

geldi, o ela arııı elbiseleri 
gıyıııı:.zu _ ~ .... _.,..,;. .... ~.,. ,... _ 

Ü:;.küdar ~ulh _\ hılı.kL:n1c:;inden: 
ı la~:ın Raı,rıp !(fendinin l\ı:'-ılıda 

>imle İ(eri gircıı im 1 laıııııı, 
hiriııci 1 lanııııın biraz gerisinde 
oturdu. Bıı J·Iaııırııa « ](iiçiik 
l laıııın » deııilıııekte idi. 

(':ınıii~crif ka$rı~ında iııı;ım _,en- Bir k_ı_z_. ~sed İ ... 

dinin ı-l numarnıı hane,indc mu- Kabataş sahilinde bulundu 
kiınc a~kL:ri ka~·ınakaııılarınclın 
ıııcrhurn \renı~t Sabit n~~· htırc

nıi ZL:hra l l;1nın1 :ılcylıine ikıın1c 

e\lcdiı1,:i ~uz lira ahıcak d:l\ asının 

g:ı~atlcn dc\"Jın etıııcktc olrın ınah· 

ken1c~iııtlc 111ütklt'i \'ekili zablL 
-da,·a~ı ınLiddacHnı tekrar ile be-

Bitıııc<.li 

'G ~ı 1 · '\ 1 ece eg ence erı ı .... , ______ ,., 
Ördek çıkarmak 

St>' irı·ileı·c ı·nınfüm·-. , . 
eılaı·ııı kııllandıf(ı tck-

ııt'~ i andıran lıir talı

ıa tı•l..ııe güslt•rirsiııiz 

Oltl ukea hihiik olan 
1 . ' 

halıtıl'tıs i(:erı~ı 1..oYu 
ı· .. ııktc olııınlıdır. 
Tı·kııeYi yrrc biı· ıııu-

• • 
~aıılıa iizcı·iııc J..orsu-

ıııız. lliznwl.eileı· size 

rahcr h:p;Hı ınüddea i-;.1dedinde 
ibraz eylcditı;i ~ tc~rinc\·l'I l)'J:' 

tarihli YÜ?. lira\1 hali .llclınıet 

Subri imzıılı bir kıt<l senet zi
rin<lcki im7.anın medarı t::ıthik 

· c' rakını ihraz \·c nılitı.::' L'.l'f;.ının 
\·crc . ..;e:-.i'nin kinık:rdcn ibaret bn-
1uııdugu h;1kkı11da ilıııilıahcr i~

tihsal \"t' nıahkeıncyı.:: ita cdl·cc

ftini bilbcran adi\'ell v;ı,·ap kdra
rının tl'hli~ cnirilnıc ... i tiı!chinde 

buluıııııa~ırıa \ c ınüdJei alcyalıa

nın ikaınetp;1.ihı nıcçhul olnıak 

itibarile hir nı:th nıüddcttlc il;\
llt'n tcblip;:nt icraınu karar ,·cril

ıni~ olmai-ına ,.c ınahkcıncdc 4 
şubat 9~9 pazartL· . ..:i p:i)ııli :-<a.:ıt 

on buçuğa [aJik cdilıııi':' bulun· 

nı:ısına binaen yı..:ın Ye \·nku nıu· 

a\'~ en mt..:zkürda nıüddci :ılc\'lıa 

Zehra J 1;ınınıın nı:ılıkı.:ınc\ t' ica

bet cttii(i halde "'ol emirde 
Jt:IYap ııınsarifini LCS\ i~c ctıııcsi 

ve ak:'i halde nıalıkt:ınt.'yc kabul 

• • • edilınirerck p;ıYadcn mahkeıı1t<i11c 
k.tn a iJC Sil gt'lll'IJ'ltıı· dc\lını. eclilccc~i ilı\rı olunur. 
tn k ı ıeyi tlı >ld uı·uı·sm nı z. . ............... _.··:··· ..................... :··· 
R .• · 1 - ı -· dugıı ıkı kaııaıtaıı bı-
ııııuaıı ~orn·a }11' l\ll- • . . 

ı·i ııi aı~<H'ak ı ki d ı p ara-ı;i'ıl, Laharıea alıp Wk
ııe\ <~ tloğı·u bw J..ae de-. . , 

Düıı sahalı Kabataş salıiliııcle 
18 yaşında talııniıı edilen lıiı 

genç kız ceseti zulııır etıııişlr. 

Üstü başı temiz olan geıı<; 
kızııı hüviyeti anlaşılamamıştır. 
Ceset ıııorga gönderilın1ştir. 

- - --
Darülfünun ve lise muallimler! 

J Ank~ra~a . 
.\ııkaı·a, 3 (\ nkıl.)--

B 11 g ii n İsıaııhulıhıı.ı 
~dt'ıı Darülfuıuııı \I:' 

lise ıııualliıııleı·iıulrıı 
ıııiirl'kk(•p koınis~ oıı 

i<•tiıııa eth•n•k li~Plt•r 

'~~ ıwta nıPk!npler iı:iıı 
lı:ı~ılaeak lııılasa J..i

taplaı·ı lt'rlip ııwsaisiııP 

ba~latlı. lhw ilim ı<;ıu 
lP~ktl eılilec•ek. ıalı 

koıııisyoııhu· y:u·m l':t

lısı ıı ı \~ı has! ı ~ al'a kh;ı'-
~ . ~ . 

dır. 
+-- . 

JL.\X 
L'zurıkliprü hukuk hakimi 

il;indcn . Z:ıluf k~1ri~·c:-indcn \Ju .. 
rafa kızı Salihanın kariyei ml'/ 
küreden L.,Janıo~lu l lüseyin alı: -
hine ik.ııne cyledig·ı boşaııına d1 
\'a:-.ın<lan dolayi ınerkuın nanııP!J. 

ıröndL:rilen da,·cü1, c ,·araksı üzt.: 
~ . 

Ankma, 3 ( A.A ) -B. ı\1. 

nıeclisi reisi l~ıiziııı ra haz -
retleri atideki tcşeklmaıııeyi 

giimlerıııiştir: Valanııı ıyıııelli 

evlıidı Necati Beyin ~tlıııdan 

dolayı tahriri ve şifalıiziyedc 

bıılııııan zevab. ayrı aı·teşek
kiırlerimi arzederinı . 

1 

fa alP~ rdeı·siııiz hinleıı 
hirP s11y11ıı iistiiııde ilı·-

' . 

sına allı iirılt•I.. \:l\1·11:-:u 

korsııııuz YC ın:~lt~ıı:-:en 1 

J..oı ıı ııu!5 hi ı· ınaııdalla 

kaplı rsıııız. 1\ aha su 

dolduğu zamaıı iil'ılck

rine merkun1un h<.:~ scncdl'n ht: 
ri J!,'tıip l)IL.p nırıhalli ikaıncti nıı.: 

htıl bulunchıµ;u anlaşılınap;la ka .. 
nuuu ıııcdl:ınininiıı f~\) ,.c l(i 
nci ınctldclcrinc tt.'\'l'iknn cıırilıı 

il;\ııd~ııı itibaren bir a~· zarfınJ. ı 

kar1~ 1 n111 infak \'C İ<l.ŞCSİnc· bakırı t 

\c \'ilZifci ·xevciycti ifa c\ILnıı:[~ 

Uzrl! 1nl'rku111a c\·iııc a,·dct l:~ 

nıcsi lüzuınunun iht:ırına \'«.: ,.l: 

... 
Naşit bey terrilleri 
Hu gece \'C bu l\"Liıı güt! (altın 

arayıcıları ) dram 6 pcr gece 
(Yilan izi) lwmedi 4 perdnastas 
Bale hcı eti rnks- 8 net - ıycte. 

ılt•kl~r peyda olur. 

Oyııııuıı i<·ra sureli: 

Tı•J..ııc <:ifle diplidir 

iı; taı·:ıftaJ..i dibi hiı·(ı1·1-m-

gil) iiz<wiııde ıııiitahaı·

riktil'; bu miln eı· tek

ııe~·i ikiye ayıı·ıı·. İı;tc
ki. dibin miireJ..J..ep ol-

lrı· muzlaı·ıp olıııazlnr. 

Siz ıabaıwa aıaı·kcn bit· , 
yanlımcıııız ıııaııd:ila 

bağlı bil' ipi ~ck«r. İı,: 
dip oyııaı· Ye iinlkleı· 

sii) iiıı ylizmıe ı~ıkal'laı'. 
(,'fre/u·ioiilıt 
• • • t J 

mi ınııh:1kcmc olan r .ı ~ul· 1 

çarşaıınıha p;l!nii ~•ıat on da L· -
:-:unki\prü hukuk ınahkt!nıl'~i!·..: 

gelmesi ycya bir \'l'kil gönd..:r 
n1e:-i ak~ih.ılde hukuk u!'iulu m ı · 

hakl'ITILJcri kanununun 142 VL' L,l 

nuun ıncncdcniııin I J'l nt.i malt 
delerine mütl'erri ahkamın rath:I: 
olunacağı tebliğ ve ihin olunur. 





ABO\'E Ş . .\RTLAR!j 
Gazcttmizde çıkan yazı ve resimlerin 

bütün hakları mahfuzdur 

Tlirtiyede Hariçte 

l\urU$ Kuru'!' 
• Aylığı J:'O 400 
3 • 500 CIQO 

6 • 1)()() I 000 
ı ~ • ı~oo 3000 

Gazeteye gonderilccek mektupların üzerine 
idate Icrinse İdare • yazlya aitse ( Y JZJ ) 

ı~areti konulnıalıdır 

· Ba-:ılınıyan mektupların iadesinden, kJyn1cti 

\ 

ınukaddcrcsfz mcktuplanı kcnnl.nfuş paraların 
kaybolınasından ve ilanların n1ündcrecatından 

1 idare mesul değildir. 
~ 

K~stamuni vilayetinden: 
Ora~ıaıı Zafraııhohı hu<lu<luna kadar talınıi

nrıı 40+000 I\.ilometre: 
[,astamuni 'ilaı eti dahilinde b:llad• muharrer yol g;üzergılhmın 

t;;,ini, plan maktaı tulanı ve arzanilcrile sair aınelıyon hcsabiye· 

lcrin • \c bffumum imal:lu sana\ iye prııjc ve eHakı keşfiyelcrinin 

=4 Kanunsani 1929 = 

• • 
ŞOFÖRLERiN NAZARI DiKKA TİNE 

1 Vezni 

!tamam 

Daima 'eni etiketli • 
ıeııpkeler talep ediniz PRATTS 

Bcn.dni l:::i':lm 

ENiYi 
CİNS 

Taklitleri ıı<len 

l\ ıa Hk:\letince tamim her vilavet l'\afia dairesinde bulunan 

şartnameler dahilinde birer nusha (!laik) üzerinde bulunmak 

şartik di'fdcr nıısba tanzim 22 nisan 341 tarih ve 661 numaralı 

münakasa kanuna. cefikan 25 kdııunuc\l tarihinden 2.5 şubat mrihine 

müsadif pazertcsi gününün 14 saaana kad:ır kapalı zar[ usulilc 

mücakasaya rnzedilmiştr, Onar kilometre kısımlar üzerine c\rakı 

kc~fiıcsi tanzim ~edileceğinden birinci k,inun bchemhal 15-5-929 

torilıınde teslim edilecektir. l\lütebaki aksamı da meıkılr tarihten • 

itibaren iki mah zarfında ikmal edilecektir. Bu i<i münhasiren 

diplomaları 1\. V, tincc musaddak yollar grubu tarafından yap· ı 

ııraca~ını taahhüt edenler münakasaya dahil olmak için 600 lira İstanbul v ı · t k .. d . . t. ·ı A atı 
dep•Jzito vazı İazımdır, İhalesi Kastamuni encümeni Vil:lyeıince em a l me ru e mu ırıye l l an 
icra edilecektir, Semti J\lahallesi Sokağı . ·unıara,ı ,\'eyi İcarı muhamınincsi lira 

Emlak ve Eytam Bankası B:lat K:ır:b•ş Balatc.:ddcsi ;:~ ~~~~:n ~~ şe~ri 

İstanbul şubesf müdüriye- Kad~<öy Caf;r:ı~a İ•k:ıc .. ~ ~~g~:::~ı~.~kan ~~ se:cvi 

tinden: ~:~~~:: ~~~~~:ğa 6:~uri>keksi ~~ h;ııc :~ : 

Bedeli icarı senevıs ı • • " 28· f maa bahçe du··k:ı.n 96 " E sas numarası \) evkii 
Lira Heğbeliada Y alıcaddcsi 88 dükan 80 " 

149 Kasımpaşada Eyyüfıüm Ahmet Efendi 

mahallesinde Cami sokağında 41 nu• 

72 " " !lO ikamctg:\b 240 • 

m:ıralı hane. 

150 Keza 43 numaralı han< 

Emlak ve Eytam Bankasına ait ba!Ada muharrer emvalin birer 

senelik bedeli şeraiti atiye ile müıayedcye çık:ırılmışar: 
l - :\1üzayede müddeti 12 kJnunsani 929 cumartesi gününe 

kadar olup ihale muamelesı yevmi mezktlrda saat on altıdıı icra 
olunacakur. 

2 - Bedeli icar ilk taksitte ihaleyi müteakip verilmek üzere 

üçer aylık müavl tekasitte lediye olunacaktir. 

3 - Müzayedeye iştirak etmek ar zusunda bulunanlar Bahçeka· 

pıda Eml:lk ve Eeytam Bankası lstanbul şubesine müracaat etmeli-

türkiye bankası 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük. 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
İSTANBCL TRABZON 
İZMİR GİRESON 
SA~ISVN EDRE~IİT 

AYVALIK 
KAYSERİ 
MERSİN 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 
-§j§!#a§~~a&r~ 

Su isalesi münakasası 
Bursa belediyesinden: 
Bursanın cenubunda Uludağ etrafıııdaki ınenba sularının şehre 

isalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur • 

1- Bedeli keşfi yekCınu (249 117) li radır. 

2- şartname ve perojele;le müddeti inşaat ye bedelinin sureti 

t esviyesi hakkında malumat almak için Bursa belediye riyasetine 

İsi nbul şehraır.adeti ve İzmir belediyesi l<le'yeti leniyeferine 

müracaat olunabilir. 

3- Taliplerin, teklifat ve teminat mekuplarlnı 15-1-928 sali 

• " 92 dükan 120 " 
Balat Hızırçavuş Aznavur 25-23 hane GO " 
Kadıköy Ra>impaşa Birinci sokak 19? dük;ln 72 " 

• Cafcrağa Bahariıe • 33·87 aparnnanın ikinci dairesi )60 " 
" " i\lühürd:ır 102 haııc 'i40 " 

Küçükpazar Rüstempaşa Canbazhanecaddsi l 9-50 k:ırgir diik:\n 180 " 

Balada evsafı muharrer emlak ı 9-1-929 tarihine müs:ıdif cıım:ırtesi günü saat ( 15 ) de ihaleleri 
mukarrerdir. TaliPlerin Emvali merılkc icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti mahallesi sokağı numarası nevi bcdelimiıhammeni bedelimüzayede 
Beyoğlu Meşrutıyet Atik Ahmet Bey 38-54 kagir apartman 45000 li ra 71500 lira 

cedit Nigar 
muştem il atı hududll 

Maa bodrum 5 kat olup 1 numaralı dairesi 7 oda iki İkı tarafı Nerses Efendinin 
hala bir mutfak, kiler, banyo. J ,2 ve üçüncü katlarda 56-71-73 numaralı fabr ikası 

sekizer oda i kişer hala bir er mutfak ,banyo, kiler . Çatı bağçesi ve bir tarafı Akabi 
katı: Taraça ile bir su deposu , iki küçük oda. Bodrum Hanını hissesine tahsis kılı-· 
ka tında müteaddit odun ve kömürlük ve saire ile arka nan arsa ve tarafı rabii 
tarafında 100 metro terbiiııde bağçeyi havi Niglr sokağı ile mahdut 
Bal ıide evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz senede mukassatan tediye edilmek şartile 

mülkiyeti 22-1-929 tarihine ınüsadif salı günü saat 15 te ihalesi icra ve bil'istizan hazineden 
alınacak emre göre muamele ifa edilmek üzre tekrar müzayedeye vaz olunmuştur. Taliplerin 
bedeli mukarrer üzerinden yüzde 7,50 hesabile ( 5352,50 )' lira depozito akçesi veya muteber 
banka mektubile Emvali metruke satış komisyo nuna muracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokağı N. Hevi İcarı sabıkı İcarı muhammeni 
Zindankapı Ahiçelebi Abacılar 22 Kargir dükan 15 lira şehri 
Kemerburgaz lstanbulcaddesi 24 f'u run 10 lira şehri 
Beyoğlu Tımtıın Ada 5-1 birahane tahtında 5-2 bodrum 7,50 lira şehri 
Pangaltı Mektebiharbiye karşısındaEl vrak apartmanının 6 mcı daire 40 lira şehri 

Balade muharrer emlakin 21-1-1929 tarihine ınusadif pazartesi günü ihaleleri icra olunmak 
üzre müzayedeye vazedilmiştir, Taliplerin Emvali metr üke icar komisyonuna müracaatl arı . 

De,ıe t <leınir yulları ' e 

idaresinden: 

limmıları uınunıi 

Kayıseri poz bölüj!;ünün (3) aylık et rn ekmek münakasası 20 

kılnunusani 929 pazar günü saat ( l6 ) da Ankarada Bolu palasta 

malzeme dairesinde icra edilecektir, münakasaya iştirak edeceklerin 

teklif mektuplarını ve et için (200) liralık' ekmek için (500) liralık 

teminatı muvakkatelerini ,-evmi mc2kılrda saat ( 15.30 ) a kadar 

umumi idare yazı işleri müdürlüi';üne \·ermeleri lazımdır. taliplerin 

münükasaya şarmamdcrini (O'i) kuruş mukabilinde Ankarada malzeme 

dairesinden, Ilaydarpaşada mubay:ıat komis,·-0niııdan, Kaı iseridc, 

Kayiscri • sivas inş:ı:ıt müfettişliı;inden tedarik edebiriler. 

Manisa vilayetinden : 
Manisadan Horos küy, Muadiyeyi takip eden güzerğalıtaıı 

.ilan 
Kıyye; 550 Beyaz Peynir 

" 650 Reçel 

Uzuı;köprüdcki Asker ihtiyacı 

için lıcn·eçhibal:l iki kalem er

zak 30 kanunucvel 928 den 17 

kAnunusani 1929 tarihine kadar 

yirmi güıı müddetle münakasaya 

çıkarılmıştır. Talip olanların de

pozit akçelcrilc birlikte Uıun

küprlide müteşekkil komusyona 

müracaatları ih\n olunur, 

giinü saat 16 ya kadar Bursa Belediye meclisine tevdi eyleme- Menemene doğrıı İzmir vilayeti hududuna kadar 18 kilometre 305 
!eri lCızunııı ilan olunur. metrelik kısmın tesviyei türabiyesi 41183 lira 22 kuruş bedeli keşfi 1 

.. DeYlct matbaası ınlidür
lu!';liııden: 

Köy kıraatı ·--· .. ·--· Büyük tayyare piyankosn 
.\ ltıı ı t ı ke~ide «l lıı künuıımmni 1929dadır 

Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklüğü ve gerek 
sayı<ınııı çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidcsidir . 

En hiiyük ikranıiye 300,000 liradır 
Buııdaıı başka 1 tane 100,000 

'e bir de 

1 (( 50,000 
(( 

« 
(( 

« 
2 
5 

15 
100 

••••• 

(( 30,000 
(( 20,000 
(( 15,000 
(( 10,000 
(( 7,000 
(( 6,000 
(( 2,000 
(( 1,000 

.• 200,000 
liralık ikramiye 
« nlükafat 

vardır. ·--· .. ·--· 

üzerinden 5-1-929 cumartesi günü saat on bire kadar müddetle 

ve kapalı zarf usulile münakasaya konulduğundan taliplerin mü-

ddeti muaayyene zarfınde vilayet nalia baş mülıcndisliğine mü
racaatları 

Adana Nafia 
hendisl iğinden: 

baş Mü -

Adana - Karataş yolunun (1; : 09fı) kilomeıroları ara,-ıııdaki bir 

buçuk ki!omctrnluk snsa in<aatı (a5440) lira (8~) kuruş bedelle ve 

16- 1-929 tarihinde cııcumcııi Yih\\·ettc kapalı xarfla ihale edilmek 

üzre münakasaya vazetlilrni<tir. Tafsil:lt almak istiyenkrin .\dana 
Xafitı baş rnühcndisli~inc li.izlııtıu müracaatl:ı.rı ilan ulunnr .. 

Köyu 
llcçiyörlük 

İlan 
~[cvkii 

Ç'a\ ~:mı namı diğer 

Bahçe yolu 

Hududu 
Şark Durmuş oğlu Malınıut , 

şimali' mai cari garbı Ilasan 

çanış oğlu İsmail , cenubu 
Dıırmuş oj';lu l\lehmut tarla . 

larile mahdut tarla üçte biri, 

Yukarda köy ve h udııdn yazılı bir kıta tarlanın tcçili Bcçi;örükler 

köyünden Kara Osman oğlu Ali Bey kızı Fatma ta rafından talep 

edilmektedir. Bir itirazı olanların birbııçuk ay içinde mahkemeye 

bildirmeleri lazımdır. Muhakeme günü 20 - 2 - 29 çarşanbadır, ilı\ n 

olnnur • 

1 
~faar i f 'ı•k :.Ue t.i 

1"arnfından neşredilmiştir. 

Füıtı 15 Kuru~tur. 

l'iyanko müdüriyetinden : .\u

muncsi veçhile ( 6000) alu bin 

adet niz:1n1namc cap ettirilecektir. 

:\li.inakasaya iştirak edeccklsrin 

pey akçelcrini hamilen pcrşenbe 

~tinü ;aat ! 5 de Piyanko mii

diiri. etinde müteşekkil mubaya

ac komi::;yonuna mürcaaat cy1e

melert 

z,\ Yİ: llü 'il et ,·crckamı zayi 

ettim. Eski;inin hükmü yoktur, 

Tıp Fakültesi talebesinden 289 
Şakir ----İngilizce ve Fransızça 

Dershanesi 
Tepebaşı , numara 51 ı-ıa

çopolu apartıınam. İngilizce 
ve Fransızca muall imesi. 

• 

TürL: ınckcepleriylc faydalı eserlerin ililıılarında 
0
/ 0 20 tenıilat yapılır. 

B~ük ye ya bir çok defa için verilen ildnlarla 
hususi mahiyetteki il:lnların ücreti 

idure ile kararlaşcırıllr 

lLA .. ~ TARiFESi: 

Gazeteınize hususi ililn kabul eden yer: 
II.S.lI ilJ.nat accutasi. 

iL:\:\' 
Düzcenin Kavakbıçkı ka

riycsindc Kalyoncu oğlu l la

cı Abdurralımıın mahtumları 

Süleyman ve :.\khmet ye Ap
tullah Resul oJ!;lu Hliscyin 

ve Kalyoncu oğlu 1 hbeyin 

bin İsmail ve J Jli,e\ill oğhı 
i\Ichmct taraflarından ı:nahkc

mcyc bilmiiracaa namlarına 

tesçilini talep ve dava ettik

leri Göl ormaıu 1 lacı .\Iu'a 
kariycsimle Göl kenarı mc\ • 

kiindc şarkan Kal)'oncu oı;lu 

J\Ichmct, şiınalcıı Göl sırtı, 

garbcn çeşme, ccııubcn or

ınnn ile mahdut beş döııiim 

keza mezkur mevkide şarkan 
dere, ~imalcn tarik \ptullah 

o!';lu \Ichmetten te[errııgan 

Kalyoncu oğln ;\Tehlıııede ge

çen tarla ccnubcn Kalyoncu 

oğlu ;\lehmet tarlasilc mahdut 

on dönüm, eski köy yeri 

namı diğer köyiçi meviüinde 

şarken Dal oğlu Aziz, kısmen 

Boz Ali oğlu Remezan ve 

kısmen llliseyin oğlu Yusuf 

ve: kısmen Çakır Hüseyin 

ye Yanık Ilasan, şimalen tariki 

am, garben Kalyoncu oğlu 

Aptullah ve Süleyman ve 

:\Iebmet tarlaları cenuben 

Karga ITasan tarlaları mahdut 
otuz dönüm, mevkii me:tkılr

da şarhen dere, şimakn tarik 

anı, grrben Kurudere cenuben 
kuzgun kaya ile mahdut beş 

döniim miktarında bir bap 

hane maa dam ve tarla göl 

kcnan ıncvkfüıde şarkcn dere, 

şimalen Kalyoncu oğlu Meh

met ve Süleyman tarlaları 

garben ve cemıben orman i

le mahdut otuz beş dönüm 

mC\'Ü mezkCırda şarken dere 

garben Kalyoncu Aptullfih ve 

kısmen kariyei mezkt\ra cami 

yakıl tarlası, şimalcn dere ve 

cenubcn orman ile mahdut 

yirmi beş dönüm , keza 

mevkii mezkCırda şarkım 
cami vakıf tarlası, kısmen 

Resul Oğlu l\Iolla Hüseyin, 

~imalen tariki am, garben 

Kalyoncu oğiu Scileyman tar

lası, cenubcn orman ile mah

tllt anız clöıılim, mevkii mcz
kLırda şarkan Kalyoncu Oğlu 

Aptullab, şimalİ.:n tariki am, 

garbcn dere, ccnul.ıen orman, 

ve kısmen Kalyoncu Oğlu 

:\Jchmet ve İsmail tarlalariJc 

mahtut otuz beş dönlim, 

Ye kirazlık namı dii(cr elma

lık dere mcvkünde ,arken 
tariki anı, şiınalcıı orman, 

garben dere, ccnul.ıen tariki 

am ile mahtut on dönüm, 
ve iki dere arası mcvkiindc 

şarkan dere, :;imalen karga, 

g:ırben Czuıı ıUi Oğlu Ali 
,.c kısmen Dal Oğlu Aziz, 

ccnubcıı Dal Oğlu Ahmet 

tarlalurilc mahtut on iki 

dönlirn, 'c ,\rıııut dibi nıc,·

kiinde şarkan :.\Tolla 1 lüscyiıı 

\C Dal O~ILı Ahmet zc\cc;i 

llamidc, ~iınakıı Karga l lıhan 
garlıcn Kalyoncu Ui(lu \ lch

mct ve kısmen Şaban keri

mesi l~h·cda tarlası, ccııubcıı 

dc~irmcn ile mahdut uç dü 

ııüm, ve köy içi ıncvkiiııdc 
~arkan Kalyoncu Oğlu \ lch

nıet, ~inıale11 tarikı anı, gar
bcn DC);irmcn dcrc:;İ, ccnubuı 

Kalyoncu Oğlu Süleyman 

tarl. urilc mahdut un iU dii

ıılim, ve mezktır nıe\· kide 

~arkan Kalyoncu Oğlu :\ fch

met, Ye kısmen mezarlık, 

şimalcıı Kalyoncu Oğlu Ap

tnllah, garbcn dere, cenubcn 

Bat ishak tarlasilc mahdut 

on iki dönüm, Keza mevkii 

mczk urda sarkan Kalyoncu 

Oğlu :\Ieh mct v e karga lia-

Seyrisefain 
Trabzon birinci postası 
l Cunıhuriyct Yapuru 7 k,1-

nunsani pazartesi 12 <le Calaca 
rılıtımıııda!l hareketle İnebolu, 
Sam~un, Gircson , '[rabzon~ 

Rıze, !Jopaya gidecek 'c do
nüştc Pa;~ar iskel~ile lli~e, 

Sürıncne, ·.rrabzun, ·rircbolu, 
Girt;son, Orao. Ün\·c, ~aro~un, 
İnebolu, Zonguld•ğa uğrıyar:ı
cakur. 

J lareket günü yük kabul 
olunınaz. 

Antalya postası 
( Çanakhlc) yapunı (J k:inun· 
sani pazar 16 da Cala~ı rıhtı

mından hareketle İzmir, Kullük, 
Bodrum, Rado<, Fethi) c, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nüşte mezkur iskelelerle lıirlikıe 
!\ndifli, Kalamaki, Sakız, Ça -
nakkale, Geliboluya u~rl\a
caktıL 

TÜTCX SATI Ş , 
İstanbul icra dairesinden: Bir 

borcun temini için maJıcuz \'!.! 

saulınası mukarrer olup İstan

bul tütün ida,rei iııhisari)bi 

muafazası alunda olarak Unkapa

nında Amcnciyan nam depoda 
bulunan 462 denkte r 7822 kilo 

safi ve gayri mamul yaprak 
tütünlerin beher kifo,u on ala 

kuruş ile talibi uhtesindedir. 
Mc?.kôr tütünlerin yeniden mü· 
zayedesi işbu kanunusaninin 

dokuzuncu çarşanba günü saat 
ondan oniki)·e k~dar m"zkiır 

1\minciyan nam depoda icra 
edileceğinden talip olanların 

mczkor gün ve ;aaıtc depoda 
hazır bulunacak memurine ınü .. 
racaat edilmeleri ihln olunur, ................................................. 
san, şimalcn Bat i,hak, garlıcn 

değirmen deresi, ccnubcn 

Şaban kerimesi Elveda tarla

larilc mahdut on .dönüm, 

mczklır mevkide şarkaıı Kara 

Ali ve kısmen 11 fermuş l\ta 

ve kısmen Deli Ali tarlası. 

şimalcn Ya111k 1 ]asan tarlası 

ve kısmeıı Dal O!l;lu Ahmet 

zevcesi 1 ramide, garbcn Kal

yoncu Oğlu :\Iehmct ve kıs

men Dal Oğlu ,\hmet Zc\ • 

ccsi 1Iaınide, ccııub~n Uzun 

Ali Oğlu Mehmet ve kısmen 

Dal Oğlu Ahmet ve Şanış 

Oğlu Ali tarlalarilc mahdut 

on beş dönüm, ve Kuzp;un 

Ka)'a dibi, namı diğer Gül 

kcııan mcvkiincle ~arken 

Kalyoncu Oğlu \ ptııllalı ~i

ınalcıı orman, gmbcn tıırikı 

anı, ccınılıcn tarikı anı ile 
mahdut üç düncim tarla üze

rinde bir bap hane ınaa danı, 

Ye nıczklır mevkide ~arkan 

dere, ~inı~il~n orman~ ~arhcrı 

Kalyoncu Oğlu :\ülcynıan 

tarlası ccnubcn yol ile ınah

dnt beş dünunı tarla üzerimi<.! 

tahtani dam ,·c 'amanlık 'e 
[c,·k"•ı! dürt 'odalı haııL·ni'1 

tc<çili•ıe bir itiraz olanların 

ve tcıııdliik itkLhıııda lıtıiLl· 

ııanlıınıı bir buçuk aı içi•'dc 

mah\cnH'YC hildirıııckri J,\. 
zımdır. ~lııhakcıııc ı\Lİnıı 21J 

~ubat o~s çar~an1 1 )a ~aat tlll'l 

· mu"l .ık nldu.~u illin oluntll'. 

... 
ı R ecep 22 [!! Burc 

Cuma 
• Cedi ı 

Erkek; Münasip isinı Kız, 

Demir İnci 
Günün nasihatı 1 

'\e _)~~ -~\ _•l"-ıJ~ ya_v.ı; ol b.ı ,ıJ 

l\les'ıH ııı üdi.i rü A hmet ~ükru 


