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~alarak istimdada başladılar. Zırhlılar ve tayyare fılolan imdada gittiler 
Sır Kleytonla bir hasbühal !Vasıf Bey A_nµpad akış 

Irak k -- 1 d k Bugün Köstence tarikile istimdat 
omiseri tayyare i e gi ece · gelıyor • --

Sabık k-- . d d . 1 d Sabık '.\loskoYa sefirimi:~ ~o vapur omıser e ün seriınize ge e i 1 J • zınir ınc·h\ıfü \'a,;ı[ Beyin' 

kar fırtınaları dolayhilc Peş- balfık denizin
tc tarikilc "clmcktc oldu~unu 
yazmı~tık. ?llumaileyh lıııglin de buzlar İÇİD• 
J\ü,tcncc tarikile \'C Roman- de mahsur! 
ya Yapurilc ~clırimize gek
<:cktir. 

\'asi! Beyle birlikte ;\los
km a sdarctinc tayı~ edilen 
Bükrc" sefirimiz 1 llisc\İn Ra-' -
gıp beyin -<.le şehrimize gele, 
ccıı;i tahmin olunmaktadır. --Harf inkilabımız 

Muozzanı ~ir eser 

Tayyare filoları bu 
gemileri kurtarmak 

için çalışıyorlar 

---.,,,. 

j 
Bir Fransız gazetesi alfabemiz
deki ıslahatı bu kelımemelerle 

Bcr~iıı, r 3 (\..\) - r:,ır
bi baltık d"niıintlc lıuzlar 
nra~n1 drt kala:ı , l l..'k,rri~i 

lnıı;iliz, 1"·cç, • ·qf\L\', Leh, 
ye J:;,toııya !ıayra ıı ta,ı)an 

otuz '"ıpur 'lıarekq:,iz 'e er
zaksız knldıklaıw ı, ioti 1Hlat 
,tmektcdir. n;r k. [inden 
beri 'apL ·lara nıu ı enet et
mek 1·azifu,hlc m •ul olaıı ------------ - _j 

İ .SU" kle7cou Ankara istasyonunda 
ng;lteren · l k M. l<Je ın ra komiseri Yalnız bir defa gittim, bir 

~ Yton geçen pazaz günü hafta kadar bulundum. > 
Pr" · 

~lo,j P<>•lası ile Ankaraya 
~ en eve] saat onbirde 
"'ınış, başvekil 1 p h 
~'h· smet .. 
lıi B.ariciye vekili T evlik Rüş-
t~ Yelendı ik mülakat ettik
. tonra 
ıaqı gene o gün akşam 

Yedide lstanb 1 d" " tü B· u a onmuş . 
ile ır ıııuharririmiz M. Kleylon 

•vdeti 
içinde .... e.nasında yolda tren 

&or~mü~tür. 
M. Ki 

•erdi . eytonun muharrirmize 
~ gı ıııal;ımata göre komiser 

apları A 'k 
~·ı men a seyyahlarını 

ı ol ak 1 b1ır~daıı ar . stanbula gelerek 
b;, Surıyeye gidecek olan 

Vapura b· 
Plır I ınecektir; bu va-
QU d •lanbuldan Suriyeye iki 

n e v 

demiştir. 

M. Kleylon uzon zamandır 

Mısırda bulumuş olduğu için 

Arap lisan;nı öğrenmiştir; bittabi 

araplarla yakından temaslarda 
bulunmuştur. 

Muhrririıniz Mısır ile Irak 

arasında nasıl bir fark gördüğü· 

nü M. Kleytona sormuş, şu ce
vabı almıştır: 

- Halk Mısırda da arapça 

konuşur, Irakta da arapça konu

şur; fakat her iki memlekette ku-

nuşulan arap lisanı arasında ol

dukça fark vardır: Meself Mısır-

lılar ekmeğe ej ( arabl harflerle 

...;-;• şeklinde yazılan kelime ola

cak ) derler, halbuki Iraklılar, R aracaktır 
'akat k . ' hubüz ( _:.;..) derler; maamalih 

Qı bit 0rnıser cenaplarının han-
el•ye 'k lnın · çı acağı henüz ma-
d'iid· h 

ılıtiınaJ k· 1-J ır; 1 
ti mal ki Beruta, birbirlerinin dillerini anlayabi-

t.lk h 1 
aylaya çıkacaktır. An-

her iki memlekette yeksek la· 
bakaya mensup olanlar kolayca 

lllı~i . k I lirler; yalnız cahil ve aşağı 
ot..ıan ta ıs e ~ye çıkarsa çıksın tabakadakiler müşkülatla anlaşır· 
C.ktir, YYare ıle Bağdada gide- lar. Mısılılar ile Iraklılar ara

arasında kavmiyet itibarile esaslı 

bir fark olduğu meçhulümüz 
değildir; yani bu günkü Mı-

Surj. 
da . }e •evahili ile Irak arasın· 

ıhtiyac 
~irıııı k· a göre kullanılan ve 

tırlılar aslan arap değil, fakat 

tavıif edıyor 

Pari;, 1 J (:\.:\) - (Ocu
nc) gazetesi Türk alfalıe,i· 

nin blahıııtlan bahis nqrct
tiğ bir makalede bu islalıa
tııı qıirmet telkin etlen ve 
~iddctli siyasi inkih\plarııı da
ma en mühim rncnılckctlcrini 
lıayatıııda tecelli ettiğini ha
tırlatan muazzam bir eser 
ölduğunu yazmaktadı. (Ücu
\Te) diyor ki: Bu Llahatın 

en mühim faydası maarifin 
iııki~afı ve Türkiye ile ~ıha
nın diğer kısmı aru,;ında Arap 
nlfabesiııin yükselttiği <cd<lin 
Yıkılması olacaktır. Bu ishıhat 
Cazi hazretlerinin dedikleri 
gibi in>aniyct tarihinde Tür
kiycvc ~anlı bir mcYki tcmi
ni;ıi · btihda! eden hareketin 
bir cüiiidllr. '\iemlckcti ma-
1.iyc, hem de >ıkı sıkıya rap
teden bağları büyük bir aınıi 
ile koparan iktidar fırkası 

her islahat i~inc kat'l bir 
harar ve giızd bir görü~le 
tc~cbbü,; cdivor. (Oeune) 
gazl'te,;i dil teceddüdü en 
mühim salhalarıııdan biri 
olac Türkiycnin ihyası ·ese
rinde iktidar fırkasına murn[
fakiyctlcr temenni etmektedir. . 

Ankara hukuk faklülcsi 

~har 
1 

ışı btiap edebilen büyük 
e er d 
~ var ır; bundan b~ka 1 

Ankara, 14 (Yakıt)- Ankara 
hukuk fakültsiııiıı binası ikmal 
cdilmiıtir. Cumartesi günü 
derslere yeni binada başlana-

.A.tt.r _'ı 3_lı_'•_c_ü -'".;.rı_ıa_m_•z_d_a,_ıı_, .;.; __ c_a_kt_ır_. ________ _ 
..... ~ -

- ' . 
Schb :;uyig 1 !ol tein ı·:ı a 
zırhlıları_ me~ki)r gemilerin 
imdadına gitmi~tir. l lıık'ılmct 
tayyıın:krle erzak giindcr
mekrcdir. 
Diğu tayyare filoları 

lm~ır arasında kalan gemi
leri kmtarmak i~ıı Bal
tık dcııizi•ıdc istik~afııt yap
maktadır. Dlin di r iki 
zırhlı bir Frnıı,ız bir \iman 
ve iki Ru~ ıı;emi>inc yrırdım 

ederek Kici limanına girme
lerini temin etnıi~lir: 

Rasataı1 J]11iz 
ı11iikcı11111el }Jir 
rasataııe o1tıyor . 
F'a tin B. teşebbı'isl eri 11-

rf p 11111\'rıD'ak oldu 

KandUll rasata.nral müdürü 
FaUn B. 

Rasatan biıtçeşini c t~piti 
e na. ncla Jıa1.ır bıılnmak lizRldip eden Bağdada muntazaman 

~len ta 
"'•kt •. ı. YYate pqstaları işle-

'""' haıt d Yen bu ' a a bir defa işle-
l"l'in har PQsıa tayyareleri aabah
Kudu •ket eder, gene 0 gün 

'a.ıt bıe U[!Tadıkıan sonra akpm 

~!'1!!!11 re Ankaraya ~den mlltllir 
'<'atin beyin bugün nya ya
rın şehrimize anlctiııt inti?.ıır 

1:dilmcktedir. 

•ıı~ B D ,. ağ dada varır. 
ı~•r tar 

<la~ aftan Suriyeden Bağ-
biidir:oı:::bil ile de gitmek l<a
aııı:aı. ıkı otomobil bn mesafeyi ı-
den B &Gnd alabilir. Suriye-

1 len ~Wadall otoıııalıl) ile gider- -
Çö erde b 

'' azı bedevılerin 
bıt.ı.,. f~rıııl a tnaru:ı kalmak b.

, • at L 
dirdir, u ihtimal pek na-

~- !\] 
ııın.r' "Yton evelce uıun "ilet M 
on letıe ~da bulunmuıtur; 
l'.iibit olaraı. Mısır ordusunda 
lıarı, ifayı vazife tim' 

ı uıııllrııtd. lf, 
&'t:ne M,. n l<>nra ÜÇ l<!ne de 

b\IJıııı ır daiı.ılıye nezaretinde 
A1ıı l!ıUftıır. 

~ıııız M "okc Ir.ı.ıa . K!eytona 
lııııuıı btı1 bir •IZlfe ile bu-

iJ"Yton ~! IOIUlııt. M. 
illa eı 

1 
1 , 

BaJka memleketlerde 
Gönlerden beri bizi donduran endişeye dü§üreıı, hasta 

eden kar, soğuğa alışık şimal memleketlerinde yeniyeni eğ
lenceltre ve.ile oluyor. Bir lngillz mecmuasından iktibas 
ettlğlınJ:ı: fil resim, hen!lz bizi korkutan izleri etrafımızdan 
Aliıımiyen kJf& ne zevkli ve tilıli bir hal veriy<1r~ 

JCqı bu balil~ ldiıı S.teme.z.. •. • • 

J laber aldıJ';ı·nıza !!Öre, l'a
~iıı B. nısatancııiıı memur ve 
tahsisat cihctlcrintlcn tak\ iye
si için hükumete bazı tck
lillcr derme~ a,1 dnıi~tir. 

Kandilli R<bataıı:,, 'ıı kad
rosu haıi hazırd.ı f mu,hir, 
5 ilml memur, 1 sııatçi ye 

bir de aldt muhafızından 

ibaret buluıınıakt.ıd . 
Bu kadar, rasat i,lcriııi.1 

tam ve nıiıkcmnıd bir ;ekil· 
de tcch iri nokta,ıııdan çok 
noksan görülmdac, yeni ·ııc
murlarht tezyit '"~ takvfre•i 
icap ettiği ileri s[ıriılıııektLtlir. 

Diğer taraftan, zclzcklcri 
tahrir Ye i~'ar için mt1bı11 aa 
olunan ,ismoı;rar ıılctfııln Ye 
taras,;udat içra<ı için tcd ik 

edilen oon si;tcm lıey'ct 
büniinün }Crle;tiril ccklert 
binalar inşa olunnıu" fııkllt 

tahsl•t kAfl gelm di!';lı:ıdeıi 

el' an binalar• konma· 
ııiıştır, 
[ Alttarafı 8 Uoctı 

San atkirfarımız tarafından Ertuğrul Muhsin Beyin nezareti altında çevrilmekte olan An· 
kara postası filminin ikmali pek yakıaşmıttır. Günlerden beri ırünetli bir hava bekliyen sau'at 

karlar aou kar afetile busbütün uzaklara giden intizarlarına dün kavuımutlar ve günetin ziya· 
ıından iıtifade ederek filmin son sahnelerinden bir k11mını çevirmitlerdlr. Milli filmin tama
men ikmal edilmesi bir iki günetli güne baiilıd.r. Böyle bir iki gün daha elde ediline yeni 
Türk filmini on heş gün sonra beyaz perdenin üzerind& alkışlamamız çok muhtemeldir. Resmi· 
miz filmin dün muvaffakiyetle tespit edilen iki ıahneıini gösteriyor. 

~~nayi ~re~isi etraf ın~a Su kanuııtı 

Sanayi bankası çok 
lüzumludur 

Fakat sanayl erbabına 
müfit olmak prtile 

Dil enciiı11eni 
Ti1rl( lt1gatıı11 

ııa~ıl )'apıyor? 
Talioı re terbi.re reisi 
L'ınin Be;-in beyanatı 

Aııkar,' 14 (Vakıt) - :u 
kanununu hazırlamak iızrc 
.i\afiada muhtelif mahallerde
ki su miıdürlcrindcn miıtc~ck
kil komis ·on i~ini bitirmi~tiı'. 

Ticaret oda>ı kongresinde 
müzakere edilecek olan sana
yi krcdısi hakkındaki rapor 
ikmal edilmiştir. Raporda sa
n;ıyi YC maadin bankasından 
da bah>cdilmcktcdia. Rapora 
naza:an sanayi bankası teşck
kü!iiııdcn beri sanayi erbabı-
na yardım edememiş. keııdi

~iııc dcncdilcn fabrikaların 

idaresilc meşgul olmuştur. 

Kon11;redc bu meselede 
güriişlilceektir. Dün bir mu
harririmize ticaret odası ikin-

1 d rebi 1 famdi Bey şunları 

~öyknıi~tir: 

• Filıaki raporda Sanayi 
bankasından da bahsedilmek
tedir. Bankadan, piya"ıııın 

umumi yazi)(ti tetkik edilir-
ken Sanayi bankasının da 
s;ınayi erbabına ııcdcrec 

i,tifadebah'i olLh.ğu tcspir 
ellilmhtir. 

\ okrn san;ıyi b.ınkasınıı 

"zumsuzluğu ileri suriılmc 

,tir .. \laamafih Sanayi baııb 
sı j,ıcnilcn )'ardımı yrtpama
ını~ar. 

Diğer taraftan Sanayi ban
kası müdlir vekili Yu~uf Zi
ya Beyin ne düŞündüğünü 
öğrenmek istedik ise de Yu
• [ Alttaralı 8 Uucil 'sayı!amızdadır ) 
• 

Ankara (V akıt) Maarif 
Vekaleti ·Talim ve Tcrbi~e da
ir.esi reisi Emin bey muh
telif mesai! hakkında sorduğum 
suallere cevaben şu beyanatta 
bulundu: 

Dil encümeni t .. limatna-

M .V. lalim •e terbiye dairesi relıl 
Emin B. 

mcsi mucibince ilk eve! yapılacak 
mesai meyanında mektep kitap-

\hidlırkr cumartesi gtınii 
vazilclcriııc dönecektir. 

Layıhanııı bu hafta hey'eti 
'iekilcyc \'erilmesi bekleniyor. 

Jicoret nıutaueleleri 
Ankara, 14 (Vakıt) -

Devletler ile ticaret nıub.vc
lclcri aktcdilmek hususunda 
llariciyc Yek~lctinin lstihza
ratta bulunduğunu yazmışt.m. 

\lllzakern~a bu 11;linlerdc 
ba~lanacaktır. Bu arada ilk 
nıurncaat eden '.\fac1rladır. 
Romanra ile temditli nıuka
Yckmizi temdit miıddctı 1 1 

şubatta biteceğinden tecdidi 
muhtemddir. 

Talimat siyaseti 
Ankara, ı-ı (Vakıt) -

i"unanlılarla ulJn müzakcr;ı~ 

iki gL.ndcnberi bctaelic de
Yam etmektedir. 

Yunanlıların talimat sipsc
ti mıizakeratın inki:;:ıfına rıa
ni olmakıadır. 

larına esas olacak bir • Gramer> 1 Günün hulasası 
' 

ve LOgat hazırlamak mevcut i 

idi. Gramer hakkında tahkikatta ı ı 

bulunmak vazifesini azadan iki l ı' 
zat deruhte elli. Logat mesaisine 
b~lanmışbr. Mesai !arzı şudur: 

--- '.t 
Emden süvansı 

Dahilde: 

Eve! emirde larus üniversel de 

1 ı 

bu gün Taksim a~ 
bidesine bir çelenk 
vazedecektir. 
* «Yıldız» imzalı 
mektup mesele i 
etrafındaki tahki
kata dün de de-

mevcut mefhumları tesbit ediyo. ! 
ruz. Sonra bu mefhumlara kar- ~ : 

şılık olarak kullanılan Türkçe 
kelimeleri bütün logal menabi

inden araşbrıyoruı. Bu Türkçe 
kelimenin lisanımızda hakiki ve 
mecaı.i ne gibi manalara delalet 

eylediğini kezalik eserlerden ve 
lugat menabiinden buluyor, bu 

' vam edilmiştir. 
[Yazısı .l Uncu 'lyıfanıı~ wr 

surette fişleri hazirlıyoruz. Neti- i 
1 

1' 

Haricte: , 
cede yapmak istediğimiL şey 

şudur: 

Medeni bir lisanda mevcut 
bütün mefhumlara talrabül ede
bilecek kelimelerden mürkkep 

bir IOgat. Bu· vücuda geldikten 

sonra yalınz edebi mazimizi 
tetkik ıçın lazım gelen ve 
bu gün kullanılmayan kelimeler
den ikinci lngaıı haurlarn8k 
kolay olacaktır. • 
[ Alttarafı 4 üncü sayıfanıızda 1 

Kış Avrupada 
' 

1 gittikçe şiddetini 
arttırmak ta dadır. 

1 
* lbnissuud~n epi 

' 1 zamandanberi ha-
zırladığı büyük ta· 

'' . i arruıuna başladığı 
, 

1 haber veriliyor. 
[ Yazısı : i~cl sayıfomızdadır) 

' 
! ' 
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l larbı umwııi mağlubiyeti il 'f 

I d
. . 111 .. b .. ·1ı il d . ler arasında :ıktolunaıı mü- i: ğÜnde (31) litre süt verdik-

0 llrlll=., 1\"lijJ (l\"/'I ( 1 ar, O lLT (01lctt\ ar fl lSe • ta 1 k w· Al H l•••ı• fesbft OlUDdU • • re (C nıucı mce nrnn :: ~ 

Zorbalar konagı sanp 
J,l.~,ıtıvcrdikr. Galip fcnJi 
1, pıya gcknk:·c bih-a>ıta; 

- • 'c i~t diklerini.. sor
dt u. Aşçı ustaları: 

- l\onaktaki kbanl,ırı 
i ruk; başka :ı garezimiz 
~oktur .. 

Ü doııanıııasııiın lskara flovda Y ,-----"!"'""!"'" _____ 1!!!!!1--!!!!!~!!l!!!!~--!!lmlllll 
I! ( Scapa Flovv ) da silahtan li[ · - ıı J 
H 1'1:rlt edilerek sulhiııı aHine i! q un 1-
ii kadar o halde bırakılması ıı a 
•• ·· I g ta'karrür etmiştir • Almar # - ' il donanma 1..-ııınandıını :ımiral !.. 
lİ foıı Rüter ( \'on Reuter ), f 
li Alınan gemilerinin İngilizler 
ğ tarafından nptedilerek Al-

1 
' 

ft rııaııya ııleylıiııe kullanılma- .fi 
!i sınıfan korkmuş, birgün ~ 
E bütün büyük Alman harp it ..__lııl!ııiııll _________________ _, .. . -
E gemilerini İskap.ıflov !ima- i 

~-·········--······· ... ···"'~ .... ·---·····················--.. 
Ku ru~ıu yıl~tı 

- ,\ \uhaniri : Eşref --
rı.(j .-!!Ol .. -............. ., ) ............ •:: ..•.... 

~ .... -............. - ... ······· 
Şurada biraz K5ıııil patanın aln-alinden balısetın 

i~•.trim. Fakat kendisi doğra bir ;ıdam idiydi de drafı 
dönen h1rsı1lı«lara niçiıı bakmıyordu. Eşkiy;ıdan çaW

1
'. 

niçin tutmuyordu filan gibi bahisler biı kitabın \'azıfe
baricindedir. Benim nazarmı d:t Kamil paşa Milat pa 
kadar hiiyiik bir zattır. ııc çare ki ikisi de erazi!perrerJır; 

lfü;birisi bir namuslu adanı yetiştir=ıniştir. Bu t~~: 
lılıkmii zamrn', o zamanın saray po!atilcasına ittibactan baF 

ııtll' 
hir mana veremiyorum. Kamil paşa zanı~mmız ad3 bif 
rından olduğu için bunun mesleki ziyasisı s:yJsiyuna aıt ~ 
mesele olduğund.tnberi karışmam. Gelecek de müpriuı~ıl 

I hakkında ıı.ısıl muhakeme ederse etsin. l'akat Mitat~ 

1 

ölmüş bir :ı.daııı olup -011dan korkurn olmadığındag 
1 

. cclılinde biraz söz söylemekle beraiıer ahvalini teııkl 
edeceğim. Büyük Reşıt şa., Ali şa ıem .:.l:lukça ııı!ıd 

Haberini yotladılar; iç.:r
d ki kbanlara da te'miııat 

' nller; « kendilerine bir 
u.nr olmiya nı .. » bil<lir
dil r. 

' lıbanlar t 'ruin:ıu in p 
t m olanı • niçeril re 
k nştllar, asılerle birlikte 
lı r ket ettiler. 

~ ı: 

ij ınnda batıı:nıışt.ır. g - Ötd'letrberi alman inelcleri
nin di~ memldcctleriıı inek· 
)erine nispetle fazla süt Vet"

dikleri malo.mdur; mesela 1927 
senesinde Bavyerada beslenen 
bir inejtlcn (1 l ,370) litre 
süt alınmıştı! bu surerele al
ınanlar bütün dünyaya kartı 

sütçülükte mühim bir rekor 
kazanmışlardı. 

bir sen' evelkinden daha ' 
}~tişticdiler, lıem re' iklirdl ııl• nduldarı =n uııd' 
lı.a.ritiyeyi pek giilcl id~re rttıler. rH 

Galip ef cndinin t füni 5 t 

gostcrip mud.ıfııa.1.ı bulun
stalann hoşlarına 

·w. 
- H di anızda ol uz .. 
Deyip a)'nldıLır. [r] 

Y Cllİçttilcr W.lip clcndi en 
ra umuru cihadiye nazın 

B · efendin :ıradıl:ır. 'B iç 
~ndWtin akşam, an t bdili 
bvafetlc 1-açn~ını ~ndiler. 

Htlikat Behiç efendi ka.;
nıı l'I, meydanlarda yoktu. [;ı] 

Behiç cfenJinin bçıp 
kurtuJması :ıgal~nıı gözkrini 
açtı. 

DefrorJar Tah.;in 
l;ona..,~a saldırJılar: 

efendi ·, 

T.ıhsin cfcnJi de ıneydan

l:mla yOktıı. BihuJc ~ere 
l,nn~ğını .ıt.'\Vlp ıar.ıyank 

a..; u t cttikr. [ı J 
Alemdarın l·.cthü,Lısı ( 4) 

.\lusrafa Refik cfcncüye <;ıra 

gclnıi')ti: 

Refik cııJi dcrdimcndi 
konağında iJi; kolayım 1 
bıılııp bçmamıştı. fik , 
ckndi '7orb.ılarııı ('\araç ı~lı:ık)j 
de tt1huıa dn,(\nı [)" gc'md;tc 

olduklJrıııı hablr aldı, ı.ıbii 
<;0kald~rı n:l\•dcvc \ n 
gurultükri j,itmcıı"ıcsi ·ı k.ıııı ! 
yolıtu. 

Refik cfrnilin·n J;o:ı~ı; ıda 

11 1 
\ c:ıTi sel b.ın ı·ardı . .\ k~lıur 

il -köy as.mı "lu<.tJf:ı ll!.,d Ja 
OT lW ıdİ. 

f{d ık cfı;;ıdi kbanlan 

Nufıa1·;·1ri: 1/iiscyin Ralımi 
i:-lı•r 3) ılıı a.;ııı. Ü!iiı·se - Bu ıuüua~cbclsiz-
1..abalıat 1 hıı~<'dc değil lifti ihdas eden ben 
ı... .. !ıdisiııdı·dir. nu ~<lü- <l f:;iliın. 
ııııu katili hiz llel"•iliz, -Ilu adanı yn~amalı .. 
,arısıdır. Çii11h.ü onu (~l::'ldiği gibi buradan 
ııra) o gü!iaı~ <l;n a gcae lendi ayabıile ~ılı ) 

le uföıdererı o ~ırfın- gi i .. O~ Lurada bir 
<hr. lı l c.11 ~· 1 şm ı~la dö-
- F: kat bu y~111 ülü · n ded1kodn karga-

'Hlan»n ha~mda bu ' !arının <'l'l<H'a<'al..lan 
ıı ı iinal:ış . 

nı ı ! 

:~ ~ok m "i- · 
olın ıy~r 

' 

• 
"olgoı.tarı aı·lık dii .. 

•• t .• un. 
öldtiğiinii 

il Dün~·a ~rilıiııde misli güriıl-İi 
:! . . 1 d. ·- kil -~ ı: :: memı~ ır a ıse UlŞ cuC'l'J!: c .. 
!i bu nu.ec~ın ne suretle !! 
iİ ctrt)·an clUğini :ınl:ı!m:ık 1çin~ 
!! bizzılt mira! Röler mühim !: 

1 
b. I! 
ır ~ser yazmıştır. !! 
Gazetemiz bu ·m tıribi İi 

1 
eseri yaltuıi:la W · etml'~ !! 
başlı~·awiır. • !i 

l.:.:::ı::ı==u=·=:r:= -' 
• Kaı· ... 

Ya ·'aııııı 
yetiı e son 
• 

ıııektnıııi

d e ·eJc 
ilin~ e il rel d t·lı. l 
bir doktor eelbedilir. 
lla ta ~-0re up uzun 
uzat lu·. 
Yakası güğiisli a<_:ılır. 

ı '3bızbu· ı:oı· 1 issolu
nur ·r 1 a tc •. Ki\lp .. 
t duyll\ur dtıynhn t 
ara sıra tek- Li~l bir 

Geçen ı 928 ııenesinde gene 
bir almaıım in~ (12,327) 
litre liit vennqtir; bu urcıle 

edilecC'ğini y;ızmıştık. Ahiren 

bulıafta, tespit \"e 23-30 ı:ftsan 

Bu lıaftıı.ıım iiç günü çocuk 

mühim bir muvaffılıyet elde 
edilmiştir. 

Almanların süt istihsaliııde 

fenni ıauller riayet eUııelc 

saycsiııde elde ettilcleri bu 
netice türle müıtaluiiUeri için <le 
bir nımıunei imtisal olraalıdır; 

çünkü bu ıııisal leıını .istihsal 

usulleri sayesinde bir inelc:ten 

günde (31).(32) litre kadar 
süt alınabileceeini ııöstermelc:tedir. 

Su saatleri -- --
Şirket tamir için 

7 5 lira oliyorl 
Son g(i.nlcrJ . sularuı 

doınuası 'fıriindcı b:ı
zı e' lerin su saatJari 
1..ırılmıstu. Sirketin • • 
saatlarin tamirinden 
7 5 ika tribi falı is bir 

ı:ı .. 
para aldı~ı lıabe.ı· 'e
rilmektedfr. Emanet 
hu mcselevi sili.et 
nE'zdindc tahkikat ede
ecktir. 

t~rbiycsi1 üç iınii çocağtııı 

uh\'ali ·sılnyr51, bir günü de 

çocuğun içtimai Va7.iyetinc dair lr---v·ar•ı-m~r cvelki 

VAKiT 

lı nO<' 4ı '~ bir st>Y sıı-. .. 
Jl)a~tı .. Reııinı lıakik:.ı-

' l f n ı 1 ·rrn 
lıabcı· ~n. .\ ın:ı.
sın ki ben oıılar~ eiiı·-

Değil bunlar ttnahı Mit:ıl P.aµ tıa1i Fuat 

rner\;umun da lca'bına yetişemez. Ortada ;:ıdaııı c!ınalc iitS' 
Aptülhamit kimseyi bmıl.nıadı. Nanıııslu ~1::1"ı .ın:ı!ı_'~ 
fakat bunlardan ezcümle fllıW .paşanın ı~tışdrrdiklerıııır 

hangi namuslıı -:ıda:m mahYedildi, ma \~ ılmcyen :;: 

kimlerdir biz bilemi}'Oruz. Birim bı dijiımz bir~f ..Ji 

Mitat pqa eyi :bir 'llay' nr i ol.ur, un uğıı }tlıv 
~i iüare ede 1. - Haııii;-eti m:ılüme 'C sarı liSI •• r qpt 

1 \ ıınıııldk beraber - dahili tıııricı başka bir eriyJ"'li __ ~ 
Galiba eııe sadetten mladık. Saf {)Jdıı~ .içiıı 1l - jjc1:1•·-

tıüJ.1eperda:dı:k kin !{amil paşadan da ırıız deceliO'' 

IRl.ldeld maceralar eçfö,ieıı • za.rıwı sonra 

il hin dıroadı olup o ;zıımanlar lmıir aSkeri 
tıtbihi nlım 'Faik pA adan şittim 'ki qnfı t 

dedikleri kıl'aııın aslı dot~usu Uli. ·,ı; 

1 Sonra .son nıısraııt kendisi tahrip ~!ti drmiş. Blı bÜl
1 

1 bir ıncizyyeti cdebİyedir. Müşarünileyhin nüktedauııı;ıııJı11 

1 bir şey daha yazzcağım. Bırzaıııan bir mecliste kaza kayııı~· 
kaınlığıııcla LulundJ.liuuı 'Irada bir müslüıııanın başına ~~ 

ı tencere giydirın:~ • .& iya lıristiyaıılığı tahkir etmiş oıJugıııtı' 
ılan balıislc bir çr.ik yerlere şikayet edilmişti. •ıısd 

Bu bapta merhum Nevz:ıt 1'C §iıııı.liki Mığnisa meb , 

ŞCkip Beyle birleşip uir müıiab.aaaı:ne .razmştık. Ki.ıuil rA' 
.. nt::-0 

nın damadı Faik paşııd.ıın bııaa pı.ıl ya~tırelını mı, s~ ' 
· · · ·naslı' tırmryahm ını diye s:ır.mu~tuk. Pulsın: vcrılmesını nıu ı:I 

"Ri>rdü. Ren <le ôvlcce takdim ettiğimde Kamil paşa ( ~~ 
ı. Efcndi,l.'l:ııı~t1ı al!aır.ı~ısı'.nz _ama rullamam_:bsınkız l1 md·~ı'ır lla~ıh r(aır.ı pa.şa ısını r.ıusemmasına mllL .. ı o "" 

ğer.çc~teıı kSmil bir adanı ya~at'.lm ş olduğu halde. ~ 
yelıştırnıck hususunda rn:ızharı>'ti yoktur. Onun ,ası 

adanı olanların lıerısi alçaHır. Yt"ıksekliklerini bilenler ,.,.rsS 
gö~tetsin. 

llcy larl:ı sa,-ıtşır. . J.ııl 
\'tırcği.ude hu intikaın idazJ rh·i i#C) .ti':' 
• t ...... e,· e ·· •. 1 .. , w;.ı.aı" ~: 
1lir ·;<celi g:ıy\rolx'tiTii i ~ıaıınl . • · ı.~u<'e~ 

j ınese enın · 4•, 
miihiıı lıir iş zıınmıııda ! • (C

1
"

0
' 

. · ::lzluın Ulvi 
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B~~~l~~ :_,I -H-ar-lci-ha-be-rı-er_.I 
ısır~a ~ir ım~ıse 

İyi idarecilikte 

Müte~arlz vasıf 
Narz!ık lazım!.. 

Af•ııb.-1 1 \ • F ' · ı•r rtı.nsı7. ınec-
nıu:-.ınd., ı:ok n;q·i[> bir 
sev okud r' k . . ' . unı. ·a -.t ~,ı\ 

l\ın en tal f 
b. 1 . 

11 tarafı hu mc•ele 
ırı,rre h 

fecidi _ır ganp degi\di, belki 

l . Sora bo""·I • b• 1 ·1 .. ' ·- ır ıa 
•rıısında . :. 

oldu. t n tıhıı his: istırap 
~u halde, b<'n elemden 

tılak, d 
b a <ta haz w • ·k 
enıe d . ze1 e 

h b'. uyı·ular içindeyim. a.,,. 
b " k,mbur Rörmü< bm-ur o;b· . . • 
t~ il· • 1 •ennnıivorsam bile 
•.•• 1 b 1 . 

lrt• u "l orum. O agırbaşlı 
~<nıuanın 

d orıaya attlğl daYa 
ıu ıır: 

1928 so . d h ... n ·ın e ir pı rsembe 
ııı.un.. • · " 
d ~ toplanan Fr.nsıı ah-
•nıısi F . 

1. ran~ıı. lısanının mü--
•eının0\ b· 
lab d·ı 1' qramrrinin yazılıp 

e ı ıne.i h kk d kar b a. ·ın aki hazırflğı 1 ulın H uş ve işe başlanmıştır. 
ı er akademinin böyle bir 
'atar 
C vermesi çok baittir. 

ayet tab·· b h h . 11 ir aktır. Elbette 
•rretıın· b 

Yıı1 ı una vermezsiniz. 
nız, kendi kendimize bunca 

Rraıııer k b 
v . . ıta ından sonra, bu 
. en ısı ni . l D· 
ııı çın. ıye bellki sorar· 

<f'l~h·· Noyse ora" sizin bile
· ,.fı ız 

bu k şey, fakat hadise sade 
' ararla bitmiyor 

• Rev d d ' r~kl u e ee mond un mu· 
ı ve m"d kk·k tel . u e ı muharriri,me--

eyı ta d· 
Yeri . en erın, en çapraşık 

erıne kad y 
dı~ ar ar aştın yor. ar· 

netice şu . F k d 
flıi • • ransız a a e-

•ınin < 1928 
zıtf b· de nihayet ha-

aya ıldiği bu gramerin yazıl
masına n 
ilttj b· . e zaman karar verilmiş 

1 ılıyor mu~unuz? İnanılacak 
ky değ! 
iıııklıı ı anıa, inanmamak ad 

llıyle •ıı. Bu karar, adıyle sa
,ı. lanı • 1634 • senesinde "ene 
"<tdeıni · h " de nın araretli bir celsesin-
l 63~~a geçiri\miı! 1928 -
t:" 294 ... işte aziz briler, 

~l~nın hala karar şeklinde 
~n k u kararını sizlere arzeder-

~ 
.. 'k endi hesabıma utanıyorum. 
~n .. 

u aradan geçen 294 sene· 
.~ Zaman içinde koskoca bir 
aitadeın· . b-b ının utün himmeti, ayni 

tıırı b· k iha ır ere daha ifadeden 
ıet olınuştur. 
Fransa.ile ;.,.... . . 

il• -~ıınen garp ıçın 
· ftrcfl· . k· h ı netıce değil mi?Ü garp, 
ı er h 
~l l rsatta biz şarklıları ağır 

ın:. ı ıkJa itham eder hareketleri· 
-ıı:e ' 

~erhamct ve istihza ile bakar. 

~•v ı\ olmazsa bizim ağırlık, 
aya~ hı ölçümüz, nihayet altı 

ın \sar d . 
ayd e er. •işin iyisi altı 
did·a çıkarı• Vecisesi bunun şahi· 

ır ş· d da b. ını i Fransa da kendi 
1 lll) 1 . 

ne a·ı Cse len arasına, kendileri· 
•ek 

1 
en Ylibek bir müessesenin 

orunu k d '1n a d ay et•inler, • iıin iyisi 
y ad ""l 29 çıkmazı cgı • 4 senede bile 

. ...~ 

'-.... 

nac•o ~ . 
.., ,.,cılaı1c1111z 

-.~,-~~~-
·lra ı bil 

F 'nt ••;·ıfamıztl:tJır ) 

C't ~t.n il. rıı,ata-~p n 9'.!'J 
bir Çnır .:ıe bu hu;u-ta da 

ıttt:ıc 
ııılnı . nara il:h·r,iııi te-

,ı 't . ,. nıı·tı'r y .. 
cnı ~o 

l1ı eli .. ·ne hı tçvi n. :\T. 
t 'l: den b 
ı t 1, . u ~ekildc çtk· 

b •1'chrdc . 1 , 
"l<ıl .ı etler ucrhal 

b ar,t Yaz 1 
llnlar,];ı ' ·0 nıı:ıt·aktı· Blitlin 

fıJıt t . n sonradır ki K:ın-
ı., as,ıtanc,· . . 
'•r "ı ı, .· · l t.ım nıaııa,;ıle 
ltıl ikı· ~ et ra,ataııc i ~ >ek-

ıs·ıp 1 · 
-. ' cc ehileccktir. 

Me"p..--d 
ıı u u nebevi 

' 'nnıazanı 
•Ur,1., ~erifin besinci 

" &tın.. ' 
:'lıutcaı·· u cunıa namazını 
ıı ' 1P nıerhıını r r . 
< a.:ı ~ "e dt zade 

• klınıct Er 
llıevıud · endi ruhuna 
f U llCbeyj )· 
e~e~iııd •traat ettiri-

" ~n nıerh edin k unıuıı ahibha 
, arda·ı 'E .. 
'ilnı;1· . ~ arı ı ' Y up su! tan 

Şenfi 
ne dnYet olunur. 

· F evk.ilade ahvalin teıiratını 
lngiliz askerleri bir sihirbazla azaltmak ve derhal izale 
avenesini ortadan kaldırdılar 

l l:ırtıını. 1 :ı ,\ .. \ - . ll•ir· 

1..:a annd:ın \'C poli~ ku' \ t'I h. rin

ck·n ınUrl·kkı.:p bir kol ırh.:~1ıur 

ı-ihiahaz (:\·ckoııdin~in 'hLii:ıµ;;\ -

lııııın k<Hn hcltııHltıı!,"ll l)l:n~krıı~ 

tlır~ımt y:ıkınında 8 ':'llh'.1.t~ı l fulr 

l~alıilı..·~i~1in t:ı:ı.rruzun;ı ı•.!.!,l":ıın•~tır. 

'l';ı:llTuz defedilmiş ,-ı..: .\ucr 

k.hilc<i efradı fir:ıra meclııır 

olınu~tıır. 

"i.i\':1rilcr hunları ~ n1il ınc

~'.lfr,-e k:ı.dar c:d\ip crıni~tir.I (uer 

k:ıhik i•ıdcıı il\ kiji tele! \C hir 
("ı)k ki .. i 1nl·cruh ohnu~tur. :\l:ık~ 

tlilh:r ara:-:.ında C.Yek \'Ontlin~t de 

lııılıınmakıadır. İngilir.krtlen hiç 

bir ınaktul \ c ya ınecruh ynk~ 

tur. Bu mii<aılcmc l Jııcr mem
lı.:kctindeki b.yanın lıo.~lıca nıu~ 

~~ki olan c,ck rnndin~in mes
leginc niha,·et \Cl'mcktcı.liu·. l\lu
m•ilc) hiıı İngiltere ab hindeki 
hn,mane faalh·cti 19~8 >cneleriıı
rle a..;ker SC\kini icap cnirn1i~tir. -

inıiltere Kralı iYilegti 
Pencerenin önünde gazete 

okuyor, yemek yiyor .• 
niıı;or. ı ;ı ( A .A. )- İngiltere 

Kralı bııp;ün birknç saatini rnrak 
oc.13!'ının penceresi ürıiinde gar.ete 

oku maki• ~cçirmiştir. Aln ali sıh

hiycsindeki salah o derecededir 
ki halihazırcb almakta oltlıı~u gı

da rabiidir. 

Avrupada kış 
Gittikçe tiddetiai arttırıyor 

Londr>, 13 ( \.ı\) - Ruıı;ün 

ıcrmomcırc dliııkünden daha aşa
ğı tlü5ınü5tür. Daha fa~la >o~uk

lar olara~ı söylenmektedir. •·tkr
fnrd,hirc , de k;iin Ros;om ye 
de J"alırcnhcit nakı:; ö dür. ilca· 
din~ Yakınınında 1'ayınis ıH.:hri 

huı tutnuı.ğ•ı ha~lamıştır. "(;uild

ford • da \'ey C\chri donınuıtur. 
• Londradoki Lea nehrinin lıirkı;mı 

donmuştur. l\:cnn<:t kanarında bir 

çok solopuryolarla dlr t:ıkıın 

bahri nıcrokip buzlar içinde 
mohsur kalmış. kanal da Eading 
kurhunda donmnjtur. V:ıxla mik
tarda yağan kırlar dob' ı>ilc Gol 
memleketinde Safübury O\ rnnı.la 

yollar gcçilmez\ıir hale gelmi~tir. 

Londra, 1-! (A.A.)- Geçen 
gece Londrada Jıa,·a giil"liiıneıniş 

derecede soğıık olmuıtur. Jlirçok 
su mecr.ılarının paıla) ip harap 

olma<ı yii'l.ünden h3'ıl olan zarar 
\e ziyan on binlerce in~iliz lira
sına baliıı; olnı:ıktaı.lır. 

Buzların çiiziilme;inin bii\ ük 

~cvzcnlar tc\ lic cuncsindcn endi· 
şc. edilm~kıcdir. 

İsveçte 

Bcrne, 13 (/\.A.)- So~ıık hıl

L\ şiddetli şurcttt! hükünı sür· 

ıncktcdir. İsviçrenin şarki kıs
mındaki .hazı vadilerde harııret 

sıfırdan a;a.ğı JO dereceye inmi~· 

etmektir 
D. Vck&letl tlddctlt k't müna•ebetıle 

vi.liyetlere mü.hlm bir tamim yol1adt 

Dahiliye \ekili tarafından 

'il:\yctlcrc atitklJ. tamim tel
gırarıa gömlcrilınhtir: 

İyi idarccili~in nıiitcharir. 
,-a,ft fnk:ıiı\dc alını! kar~ı

sıııda me\cut tc~kih\t \C \"C· 

saitten azami i>tifadc ederek 
tedbirler almak \C Icıka· 

!;ide alınılin tc;;iratıııı ar.alt· 
mak ı·c derhal izale etmektir 

Diıtcr lıir rn;;ıf da hıı g-ihi 
ınutadm re\ ];imle hadis olan 
ı;ayn muııtaz:ır ahYaldcn m[i

tcncbbilı olarak e;;ki te~kih\t 

,·c tertibat ııok;aıııııı ııcır· 

mal zamanlarda ihzar 'c 
itmam e(lcrck her h:ınl(i ihti
male kar~t hazır bulunmak
tadır. Böyle i>tbnal hah\ttan 
i'tifade etmemek idare Jıa, -
za>ıııı daima hu gibi tehlike· 
!ere maruz bırakır. 

llinaenalcylı hıı ~icklctli ı c 
btbnal kı)ııı >chrin hayatı 

ıınıumiyesinclcn hanl(İ saha
larda na;;ıl ıc neden buhran 
tel'lit ı·e lıanp;i faaliyet saha
larını tcdik ettigi Ye ~ehrin 

alehide hayatında ne gibi te
sirler ika ettijl;i ı e ne ll"ilıi 

,·csait \'C tcdahirin C\'ıelin

den ihzar 'c ittilıa7. edilme
dip;i için bu neticeler tcYcl
liıt ettiği te,bit edilmek 'e 
btikbaldc lıüylc hadiselere 
kar~ı bu hadi>clcrin tedbirle
rini haddi asl(ariyc indirecek 
;;ıırcttc mlicdıhez bulunmak 
iccp eder. 

Bu tedbirler meyaıııncla 

hidcmatt umıınıiyeyi ifa eden 

litt:'u~t ~·c rc:-'n1i müc:-;~c~clc

riıı ele uııııtulııııyacağı tabii 
Ye 7.Ururidir. - ---

8enayi ~re~isi etraf m~a 
( l\ttar3h birinci sayıf3nıızdadır [ 

su[ Ziya Bey meş!!;tıl buluıı

du~uııu bildirdi~i için kendi
silc görü~mek kabil nlıııaclı. 

Ticareti bahriye müdürü 
Ankaraya çai!rıldı 

Ticaret oda>ı Ticareti bah
riyt' ~ıılıcsi müdiirii :\khınct 
Ali '\ı:;fet hey iktisat yek<\
letiııdcn !(elen bir telgrnfla 
Aııkaraya dayet edilnıi~ YC 

dliıı gitnıi~tir. Pazar gıınu 

a\'Clct edecektir. :\lchmet :\li 
beyin 

aza bulundıııtıı :'crlıc,t nııııta

ka mesaili için c1:11·et cdil
dii!;i tahmin eclilınektcdir. 

Hilaliahmer kongresi 

J lil:iliahmcr konı ıin 

bu g;iin akti miikarrerdL Fa
k:ıt lıaı anın muhalefetinden 
dolayı koııp·e )!;clec~k hafta 

cuma l(iiııiiııe talik cdilıııi~tir. 

························-···················· .. 
Ye yolcıı nakli) atı a;~ari lrnldc 

tir ( 'cno\ re gi~lli üzcri;ıd..: ~1.:~ ri 
1 1 . • inmi~tir. 

~~rcr durmu~~r. Bir.\aç }tnin 
"::_---_-=_ıı11111ııııt1ıı1111ıııııuı111111ıllll11111111ılllı111 1 ıııııııı111111ı==--'_-:::" ü1<liiğü bildiriliyor. 

Fransa İki, üç sahrla 
Pari< ı:ı \ \ A.) fraıı•"nın ~ ~ ~· ~ . .. • - ii"ılllllll11111111UUIU11111U11tıı1uıı1111111111111ıt1u11ıı1ıılllllif:: 

muhtelif ycrlcrinı.leıı geicn t·,l~raf· Hint Pren•leri İngiltereye oadık 
l:ırı.la şiddetli \e dc\anılı l•ir •o· Bombay, I.J {A.A ) - Hint 
~uk hii!~ünı f.Üınl\:kte oklu~·u 

l•ikVrilnıcktcdir. Bôrçok yr:·]c:·<lc 

u11:.:h:1.:ul surctrc !.-rıj'.t:.ın ka~· d"rnri

yollarında \'C dif!:cr yP1lıırdıt ınli

nak:t!:tu t;üçi.:-;-drınektr-LHr. I\llite-

'e k<ırı:lilar 

do~n'u~:or. "iilıın le ncti(~r !enen 

haylı ka ~al;ır Yuku hulnn1~rı..~r. 

Çekoıluvakyada 

Pr:ıgııc, 14 (A.A' -- :'!ovnk • 

yada şiddeıli bir kar fırıın:ısı 

hüküm ;iirınekıe ôlup demir~ol
larını kur nlıında mahsı•r bırak

mış ,·e Bratislıvın etraf ile ola -
ka;ını raınamen k~miştir. Hemen 
bütün mektepler kapanmıştır. 

Telg-raf mubaberatı son derece 
güçUikle icra edilmektedir. Emtia 

presleri meclisi Büyük Brit:nıya 
ile ittihadı nıuhafaLa lelıinde 

bir karar sureti kabul elıııiştir. 

İbnissuut taaruzaını geçti 
Berlin, 14 (ı\.A)- Bağdattan 

bildirildiğine göre İbnimmt niha
yet uzun nılıJdettn btri 
Iıekleııilen taarruzuna başlamış
tır. 

Mütaha.uıslar komitesi 
Paris, 15(A.A)-/llütalıassıslar 

komltesi Alınaıırada ticarttc ve 
lıaı-nıa müteallik muhtelif ıııese
lr!crin tetkikine dcı·aın etmi~tir. 
M.Schacht bilhassa /\\. ~ Parker 
Gilbert » in son raporunda 
münderiç neticeleri münakaşaya 
çallşmıştır. 

VAKiT l f) Şuhat 
ı _ - -

[ ) 
Fakirlere yardım 1 Şehir haberıerı 1 

Adliyede -
.._ ___ ...... ..- firka teşkilatını Emanet hütç:!!_ 

Dos'.-(·J~r u • • ı ' ikmal ediyor L Langı ışıere, 
Davasında müddeiumumi 

ceza verilmesin> iııtiyor 

Puli' nıüduriyetinden ba: ı 

nrnhrcm dosyclcri çalmakla 
maznun olarak muhakeme 
edilen l·:nis Fahri, (!hami YC 
.\bidin l~fcndikriıı muhake
mesi, Ltaıılıul ikinci ceza 
nıalıkenıc>inde son ,.afha>ııHt 
gclmi~tir. 

.\liiddeiunıunı1 nııı:ı\ ini Fik
ret H., Enis Fahri l•:[endinin 
llhanıi ı':fcndiyi bazı Yaitlcr
clc bulunmak >'lıretilc ip;[;ıl e
derek, onun ı a'!tasilc dcı;;yc
kri aldırdııı,1 'ahit ı;iirnıii~. 

ı·:nis Fahri "fendinin ceza 
kanuıııınıın b4, di~crinin 240 
ıncı maddeleri mucibince tec
zi yclcrini İ>tCmi~tir. Sirkat 
iddiasından l•:ııi;; ı c Alıidiıı 

l~fenclilcriıı b~raetiııi t:ılep et
ıni~tir. 

Enis Fahri !~fendinin .\y~e 

Rdia ! !anını ın Bcbektcl-i 
nimle kiracı otl"atile oturur
ken bazı e~yalarıııı alıp ı;ii· 
tiirdü!(iinü de sabit görınii~, 

,\ hınet ) lazım Efendinin em
niyetini suiistimal daY:mncla 
müruru zaman ıııcycut ol<lıı-

ı•ıınu söylcmistir. r n • ~ ' .. 

:\luhakenıe rnlidafaa ıçm 
kalnıı~tır. 

iki avukat ha1dcında 
:\lanı[ iki anıkat hakkın

da baroya ~ik:lyctte bulııııul

dıığu söylenilmektedir. Bu 
şi1"lyctin 150,000 liralık bir 
nıc,;elc ctrnlıııda 

müekl,illcrin hu 
tıırafmtbıı izrar 

olduğu Ye 
iki anıkat 

olıındııkla-

rını ileri siirdükri mc\·zuu
hahbtir. 

Rirnyetc nazaran. bu hu
sıı>tn rapor da vcrilıni~ olup 
yakında baro inzibat meclisi 
kararını bildirecektir. 

ra·z~b·•~ı SlltUNU 

Babasına kızmış 
Kendini öldürmek istemiş 

Yeııikör sakinlerinden kuru -
kahveci Mehmet Efendinin Hilmi 
ismindeki oğlu babasile kavğa 
etmiş, biraz sonra da fazla 
teessüre kapılarak kendini öldür
mek istemiş ve neticede gcibe .. 
ğindeıı agir bir tabanca yarası 

almıştır. 

Manto isteyince 
Fatihte mukim 1 lasene H • 

kocası Hasaııdaıı manto işlemiş, 
bu arada biraz da ilerigeri 
söylendiğinden kocasından fena 
halde dayak yemiştir. 

Tavuklar uçtu mu? 
Unkapanında oturan zahireci 

Divrikli ftcm f:feııdinin evinden 
evelki gece 42 tavuk çaiınnııştır. 
Hırsızlar henüz tutulmamıştır. 

Yangmlar 
[ıelki gece şehrimizde iki 

yaııgnı v.1k'ası kaydedilmiştir: 

t - /llalımutpaşada Tarakçı-
~ 

Jarda Seyit Ali Uendiııin duk-
kaııından yangın çıkmış, geni~

lenıedeıı soııJürülnıüştür. 

2 - Ahsa rayda, ine bey mai'al 
lesinde İsmet 1 Jaı\1111111 32 No. 
evinden yangın çtkmış, bir yor
gan yanıııışllr. 

Koyun çalarken 
Evelki gün /llevliıt i>ıninde 

biri sürü halinde kayığa bindi .. 
rikn koyunların ikioini çalarken 
yakala nım~tır. -
T eff iz işleri 
\ il:\ yet tcHiz komi yonları 

hergiın i~tinıa ederek munta
zaman çalı~ıııaktadırlar. Diin
kii içtimalara f,kıln :'il. unııı
nıbi :\Ichnıct Be\'lc mülkiye 
ser müfetti~i .\lıiut 13. i~tirak 
etnıi~lt!rdir. 

Fener duba.ı 
0

haıara uğradı 
Boğaziı;inde Solitıadaki fciler 

dubasmın fırtınadan 

uğradığı dün ticareti bahriye 
müdüriyetine bilclirilınişlir. 

L lcr ın:ıh:ıllc zcnp;ininin o 

mahallenin fakirlerine yartlım 

etnıc'i için fırka nahiye 

merkczintlc tc~kik\tına dnanı 

etmektedir. Dlin kadıköytlc 

fıkıırmıııı tcsbitiııe 

nıı~tır. \·ali Yckili 

lı:ı~kmıl

YC ~chrc--

mini .\ T uhicldin B. diin bu 

nıc>t~lc etrafında g<irii~nıck 

iizre fırka mlikttisi l lakkı • 
Sinu~i ııa~a,·ı ziyaret ctnıi~tir. ' , . . 
Pek yakın hir zamanda hiitlin 

~chirdc zenp;inkrin fakirleri 

lıc;lc mc,ii.,:in te~kil:\t ikmal 

cdilmi~ olac:ıktır. 

Muhtaçlara yardım 

Ercgli . Keller - Diy:ırihc

hir hattını in~a eden ],, eç 
p;rubu muhtaçlara cl:ıgıtılıııak 

iizrc 1 JiJ;iJiahmcrc 1000 lira 

te\·di etmi~tir. ---
Sir Klc)rtoııla 
l)tr lıasl)ttlıal 
il .. ~t tJr:ıfı ı inci ~alıifJmı?.ô:ıdırl 

bu kıt'ada vaktile ~akin olan 

ayrı bir ırkın ensalinden 

mektedir. Bundan başka 

gel· 

Mı-

sırda epeyce fazla Türk alile· 

!eri vardır ki bunlar azçok 

kendi lisanlarını ve itiyatlarını 

hala muhafaza etmektedirler.• 

demiştir. 

M. Kleyton Ankarayı çok 

enteresan bir şehir olarak buldu

ğunu, burada bir iki ğün olsun 

kalamadığı için müteessif olduğu

nu, ileride buna fırsat bulmağa 

çalııacağıaı söylemiştir, Aynı 

zamanda Türkiye ile İngiltere 

arasında halledilecek hiç bir me· 

sele kalmadığından iki memleke

tin miinascbatı sulh ve sükıln 

içinde inkişaf etmesi tabii bulun

duğunu sözlerine ilave etm~tir. 

Sabık komiser de ıehrimizde 

Sabık Irak İngiliz fevkalade 

komisii Sir Hansi Dops dııo 

Lotüs vapurile Beruttan şehri· 

mize gelmiştir. Sabık komiser, 

halefinin kar dolayısile yolda 

teehhuru üzerine vazife.ine ait 

bazı hnsusatı görüşmek üzere 

şehrimizde bulunan Sir Kleytona 

iltihak etınek üzere lstanbu!dan 

geçmektedir. 

Sir Hanri Dops İngiliz sefaret 

erkanı tarafından karşılanarak 

scfar~I könağına misafir edilmiş, 

ve Sir Kleyton ile görüşmüştür. 

Mumaileyh şehrimizde iki gün 

kalacaktır. 
---------

f element ue norue~ıe 
Ticaret mukavelesi 

temdit edildi 
Bir ıniıddcttc:ıbcri ı\nbrada 

bulunan fclcm::nk scriri Daran 
Rcngcrs selırinıize avdet etmiş
tir. Muıııaileylı 1\ııkarada Türk -
reıenıenk ı·e Türk - i\:oıTCÇ 

ticaret nıııl:a,·elderile 

olıııuştıır. 

ıne:cuı 

f'cleıııcıık ile araın:zJa 25 
teıııınuz 928 ele imzalaıı.ın tica
ret ve seyri sefaiıı ımwlıcdcsiııin 

tasdikine iıılizarcıı, ııınr:ıkf:at 

ticaret iti!;ifııaıncsi lıarici;·e Ye· 

kilimizle naroıı Rilli!Cl'l ~ıa~ımbl 
nota te:ıtbi stı:·diJe 1 aj;ııslos I 
929 tarilıiııe kadar kıı;dit 

edilmiştir, 

releınenk sefiri ~ım zanıJııda 
memleketimizde Norveç hükO.· 
ıneti nıeııaliini himayeye me
mur oldul!undan Türkiye ile 
Norveç arasmdaki ticaret muka
velesinin de ı ağuıtos 929 
tarihine kadar temdidi için 
hükQmctimizlo itilif etnıl§tir, 

yüzde kaç nis
petinde sarf e

diliyor 
Emanet yeni lıtitçe>inin 

lıan!(i hlcrc ı·c ) lizde kaç 
ni>pctindc sarkdildi~ini !!;ÜS· 

tcrmck iizre bir btati-tik tan· 
ziın etnıi~tir. Bıı bt:ıtbtiğc 

giirc: lıı;a:ıtı umumiye için 
251! J 8.JK lira ta\ı;b edilmek

tedir ki lıiitçeııiıı ylizclc 37.25 
ni tc~kil etmektedir. Te1.yin:ıt 
YC tem rat için 330000 lira, 
lılltçcııin yiizde 3,30u, şehrin 
imarıııd;ın nıliteı·cllit diiyun 
için 2u~OOO lira, lıtıiçcnin 

~ ü1.dc J,85i, ctfaiye mulıa~

>ıNıtt '..? 10200 !im, yiiz<le 
3,02. maa~lar Ye ücretler 
l,422.:J47 lira olup lıiitçe

nin yiizdc 22,44li, tanzifat 
i~lcri için 666,846 lira biit
çenin ytizdc 9,:'i8ini te~kil 

etmektedir. 
l':m:ıııctin '129 ına,rat büt

çesi cemiyeti bclcdi)'edc ~eı·

kcdilıni~tlr. Ç'cr~amba p:iinü 
miizakcrc>inc ba~lanacaktır. 

Kanalizasyon 
Emanet in~aatt biten yer

lerde kanaliz:biyonu i~lctınc

p;c kanır Ycmıi~tir. Hunun 
için C\ rda kaııaliza>iyonun 

şebekesinin E.manctçc tc>cl
Hinıii l:lzııııgclmcktedir. Tc
sclliinıllcn ~oııra şebekeyi 

i~letmd; için şirketten bir 
ıntitaha'>l5 btcnilcccktir. 

Bu m[itaha»ıs Türk me

murlara i~ktnıc ameliyesini 
üp;rcttiktcn sonra şebekeyi 

dcığnıdan doıtnıya Türkler 
i~lctcceklcrdir. 

Fakat her şeyden eı·cl, 

h:ınaliza,iyonun ey Uftaınla

rik irtibatı temin cdikccktir. 
Kızak tecrübesi 

Kar yağdığı zanı:ın nakli
yatta kullaııılın:ık iızrc tecrli
be;i yapılacak olan kızak 

dün Emanete p:ctirilmi:tir. 
Tecrübe tilin yapılmanıtjtır. 

l\ızaklarc!al kar kalınachgı 
takdirde tecrübe yarın yapı-

l:ıc:ıktır. 

Em den 
Bu gün zafer abidesine 

çelenk vazedecek 

Emden krtnazi\rü 
su rari Y<' zabitanı ile 
gemi efradından ınü

rekkep bir grup hu 
giiıı saat 
si ıııdeki 

(12) de Tal
zafer abide-

sine merasimi ıualısu
sa ile relen!, 'azf•de-

• 
eeldPnlir. }fcrasiıııe 

rr Tal,!"imc gidiş, ge
ti.~ c·~ımsııu.la Emden 
ıııuzıkn~ı leı·ennünı 

eılı'('ektir. 

Bir ziyafet 
Em den zabit mmzetlcrin-

den yüzü ıniitecariz nı~:m

riıııiz beraberlerinde birçok 
Türk zabitleri olılıı/;u bide 
dün Sirkecideki «Veni Joh;ıl:u 

da bir üi:le ziyafetinde bııluıı

mc~lardır. 

füı ziyd~lte 1\lmaıı z:.bWc
rinden birisi ay:•.!::ı k~lkark 

Bü:;iik G:tz'.ı:i:ı ş:ıl 1:,iycti l•:tkkcn-
d~ hürnıctki~i·et.nc c:;1nl~!cri 

il!ti\'a eden· bir nutu~ irat 
ciUld~n so;;r:ı, bftyllk ilcisi 
ci;ı~ılıurunıt.;.!!l:ı şerc:linc heikesi 
idarei akda!ıa daı·~ı etn.iıiir. 

Bu nutka mı:~abil Tiıri<l~r 

taraimdan da A!ı:ıan m;ıı:ti 

lehiode söıier söyien:ııiı ı·e 

şereflerine içilmiş, sonra i:;tiı:ıa 

dağılmıttıra 

Nükte! 

T
anıdığım ve sevdiğim bir 
ğenç var ki son günlerde 
kendisile sıksık buluşuyor

dum, 

Bu gence son zamanlarda 
garip bir hastalık arız oldu. Ben 
konuşurkıın dinliyor ye ekseriya 
çok manidar yapmağa çalışhğı 
bir güliifle: 

- Gene bir nükte mi? diye 
söyleniyor. Yahut ben: • 

- Şu kar da hiç dinmek 
bilmiyor! 

Nev "inden sudan bir söz bile 
söyliyecek olsam derhal: 

- işte bir nükte 1 
diyor. 

Öff bu nükteden! Havaların 
bu kadar sğuduğu ve karnı otuz 
seneden beri görülmemit bir şid
dettle yağdığı şu hengamede bu 
nükte sözü bana berdelacuz gibi 
tesıre b&Jladı. 

Nüktelerin 5°'-uk olması bir 
zamandır, adet oldu. Ben ise bu 
gün onun ismindeki soğukluktan 
bizar oluyorum, acıyın banal 

• ' Fuat B. 

Dünkü •Akşam• refikimiz 
Köprülü zade nin ismini 

•Mehmet F uct • ~eklinde 
yazmıştı. 

Bunu görünce birisi dedi ki: 
- Merhum Emiri Efndi, 

üstadın lak hını değiştirmek için 
hayli uğraımış, muvaffak olama· 
mıştı, 

Akşanı, bir hamlede ismini 
değiştirivordi. 

Emiri El. sajı ol•aydı, ne se· 
\•inirdi .•• 

Yıldız imzalı 
mektup 

Kadri,rc llaı1ı-. 
111aait clcğil111i? 

l\leykuflar lıal;kmdaki tah

kikata dün tcı kifaııedc l lik· 

met Bey tarafından clcrnm 

olunmu;;, yeniden bazı şalıit· 

!er dinlenilmiştir. 

Re;,;am Ali Riza bey, tWn 

tel"l,ilaneye r;derck :ıilc;inc 

şeker ve lıa~ka yiyecek şey

ler getirmi~tir 

Tahkikata esa~ te~kil eden 

mektuplardan, Kam beyin, 

Ankarada bulunduğu smıd:t 

hemşiresi Kadriı·c ! !amma 

gönderdiği mektubu nc~rct

mi~tik. Kadriye l !anımın ı\n. 

karaya gitmeden e' el Rci -i· 

cumhur hazretlerine göıukrdi~i 

mektubu ela bu r;iin derce-· 

diyoruz. 

Z[:rfı ii1.cr!mk "RcL-icum· 

hur Guzi :.\hl'tafa Kemal l'~. 

ll:ı7.reticri;ıc~ ı azıot vardır. 

Zarfın m-bı t:uafmda ~Top~

ne itatYan Jı:ı,t.ııı~'i y::nıııda . . 
35 nıııııarnlı aıv'tm .. n ::ı .ı

nıarnd~t~ ~t.:kHndı.! bir aurı.:..; 

g·G~tı.:rilmi~tir. 

1\!d;aıbmı mc~line g:lincc 

bir ciimlcclcn ib:ırcttir: 

afl:ızı hu~u:::ıt iı;in gı ·,:·l ~ .. 

mclJiı;ime mli,~t!e buyıırıılur 

mu, elenelim? 
10-1 l-'128 

cr\"'1Jdızı> 

Uu, y:t:a k:ı1tnıi ile par~li· 

men khğıt tızerit:c yazıLııı~tır. 
llıı nıcktııptab.i "\'ı!.l!Z, 

inı~~h ... ı~un l\adr:yc I l:ı.nıına 
ait olup nlıııAc:.~ıııı·ı da t:ılı

kikat csnasınıla tetkik oluıı

d~ı ve akılııi gonrrır ı nıa· 

reler elde c.lti<lı&i .0) i;;.,ı!· 

mektedir. 
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VıU<IT L) Suhat Sa 

(Vakf) · n millet leri sa 

- Dünkü nu•hamudan rnııDaat -

- Fakat <:'feııtliııı, 

~ok l<'e~iif l'tlı·ı·iııı a
ııa, al('Sİ ~iiııdi'ırüyoı·-. . 

SllllllZ. 

- i~ iya, ko~ ııuının 
kızarnıa ıniiddı>~ııi u
zatıyorum. ~:ızıııi ıııi
:,af irimin bu gaı·ip lıa
rckeılcriıw lı:n rı't i'di-• 
yoıtlu. Koyııuııu, ııkızaı·L-
ı.ıak kiıı ah'l'İll biı'az . . 
d;ılıa öle..;iııc giiliir<lii. • 
Ciice nihayet giilcrek: 

- Bu koY1111 ı·ok . . 
ıwfi~ göl'iiııüyor, hir 
parçaçık bamt H'l'İl' 

n1isiıı? 

~liimldin 

efendim. 
-Fakat benim kaı·

nım ac, düııdeııberi 

,,.., 

• 
ağzıma bir :f'y koy- Ci'ıce okadar vaha-• 

nıadım. Ilil' dilim ek
silmekle koyun tüken-
mez a ... 

rau biı· :sesle siiyliyoı·
du ki Xazıninin kalbi 
yumuşadı, <'İİte) e a-

Millet mekteplerine 
Yeg:lııe taYsivc edilı'ePk 

E~ SOX YE • EX DOÜllU 

Millet mekteplerı 
• 

KIRAATi 
SABRİ CEMİL 

Ilt•ı'kes iı:in hiliıımesi liizumlu ilmi, 
alıl:\ki, 'ataııi, milli paı·<'alardan se<;il
nıiş ve <>ıı son iıııl:i knidelcı·iııc 

vazılııııslıı·. . , 

Fiutı 40 kuru~tur. • 
<><> 

Millet mektepleri 
• 

ALFABESi 
SABRİ GEMİL 

Fiall 20 kıır11ş 
<><> 

Millet mektepleri 

Yazı Rehberi 
SABRİ CEMİL . 

Döı·t dt>ftpı·dcıı ihe\l·ctıiı·. 

Jleı· hiı·i 5 kuı·u~. 
<><> 

Topları alaıılara yüzde 60 bl\oııto 
Sal ıs H't'i: İKDAM MATBAASI , . 

:Siliyor ı usun uz? 

nehir Günler gittikçe uzuyor 
Bir gün gelecel( insanlar ge 

nedir bilmiyecekler mi? 
di. Onu .'ize "'ririııı. 
fak:ıt buııdan lıa~l,a H'

ı·ı•nıeııı 

Cliee : 
-- f,eıı ııc iyi <_:o

e11ksuıı. dedi.. Xazuıi 

biı· t~b:ıgı ısıltı, pı<'agı 

lıilebi Eti ke~<·ı·ken 

kendikı ıdiııe <liisiiııii-• 
'oı·du: • 

- .\t_: bir adamı do
' urmak İ<'in kardcs-• • • 
Jcı·iıudP tlayak da ye-
ısem kııtler cııııcm, 

hunun seYahı hana 
'eter ... • 

Diinya hiı· toı)a<' ı.ribi 
" ol 'l) 

kcııdi ıııill\ el'i eıı·a-

fıııda düneı·. 

Fakat dilııeı·keıı a ,-ııı 
• 

'c ~iiıwsiıı cazibclc-
t. . ol 

ri ııdpıı lı u~ıı le gelcıı 
' 

ııırt Ye <'Pzil'lt1 ı· onun 
lıtH'eketiııi y~na~lat
nııya sebep olur. ~Jet
' e cezir adeta kiiı·e
mizin dönüşünde onu 
<lurdurmıya ı.;alışaıı bir 
knYYet gibi tesir edeı·. 

Bunu neye benzete 
• 

biliriz bilir misiniz ? 
dönen lıiı· topaca par-

cıdı. 

Bu esnada kapı bü
yük bir gürültü ile 
Ytırtıldu. Xazıııi giikri
yerek bağırıyordu: 

- Y3 murda bizi ne 
şeııısiyesile yu zu ııe 
vurdu. Reınzi kulağım 

bekletiyorsun ynınur- cekerek: 
- Aı:taht'Ylerim bu . . cak? • - Ni<'in beklf'ttin 

• 
giin bana bir parça 
Yeı·meyi 'adetınişler-

Xazmi kapı) ı açar- bakayım serseri? diye 
açıııaz büyük ağahcyisi · bağırdı. 

f)il eı1ciiı11eı1i Belediye kanunu 
leyıhsı 

( l' ttara[ı ı inci <ayıfamızd;ıdrr "\nkara, 1-t (.\ . .\) - Da-
hiliye vekaletince hazırlanan 

Bu iş!n en mühim ciheti 
Ye devlet ~urasınca tetkika

ilim ıstılahlarına ait olan kısım- tı hitam bulan belediye ka-
dır., İotilahlarda takibi hızım ıwn ]uyih;ı-ı km yeki ileri 

gelen esa•ları tesbit ettik. Darül- he\ 'tine takdim kılınını~tır. 

ıununumuzun ve memleket T ebabet; att iki nizam-
ilim adamlarının müşterek yar- name hazırlandı 
dımları ile seaslar dairesiııde 

.\nk:ıra, 1-t <Yakıt) -
ısıılhları da teı>bit edece~z- ŞurayıdCYlct ce,bi tcbalıet 

rürkçemizin zenginliği, bil- ilıtba'1 mc:dclcrine, digeri 

Seyrisef ain 
Antalya postası 

(Ç.\.\K KALF::"apuru 17 Şu
bat Pazar 10 da C:ılata rıhtı

mından hareketle İ ımir, Klilllik, 
Bodrum. Hados. Fethiye, Finike 
Antalyaya gidecek ve dönüşte 
mezkur iskelelerle beraber 
Dalrnn, ı\larınarisc Sakız, Ça
nakkale, Geliboluyu u~ruya -
eaknr. 

Bozcaada postası 
hasıa Türk lahıklarının siınai wbahet odalari tql.iline dair ( Cl~LİBOLC) vapuru IG 

nıa i}:ı ııızııı twi le hafif 
• 

hafif dokunduğunuzu 
farz<•diniz. 
Ihı tPnı<U• sebebile 

topacın hareketi ~it
tikçe ytnaşlar. Dcgil
nıit işle bunun f(İhi 
ayın 'c giiııc~in eazi
be tesirleri alımda 
<liinya seneden seneye 
asırdan ası·a kendi 
nıilı,rri etrafındaki 
harcketiııi va' aslat-• • 
nın·a mecbur olur. 

• 
Oııun İ<;in günlcriıı 

gittikçe uzadığı dogı·u
dur. Yaııi giiııler za-

.\zıııi iceri doii:rıı Yii-.. . .. 

rudii 'e: 
-- .\ilah -valnız beni 

ccıı ııe te 
1 dPt\İ ..• 

• 
götür sün , 

maıı ge<;tikçe d 
uzuıı olınaktadır. 
müddeti ölçıııek 
çok talımiıılcr ynp 
Hııhıııan neticeli' 

• 
gü ıılcr 100 seııcd 
saııiye daha uzaı 

" tadır. Bu <;ok hiı· 

<le;;il dh:eecksiııız. ;..., J .. 

nutmıyıııız ki bir 
diiny anın hayatı 
bir saııivcden fı 

• 
değildir. Oüıı~· 
simdiye kadar ya~a 
asırları hiı' saniye 
zarbetsek biiyiik 
yekllna 'arırız. 

Ciice ocakta otur 

ğtı yerden bağırdı 

- Amin .• Dedi .. 

Azıııi : 
( Deyamı v 

Sclılıar, dilber .' e d~lıakı\r sinema ) ıl<lızı 

m
EIGI • 1 • l!X!J • • • • • 

BILLJ DOV 

; Asrt:~:;~ada 
ı : Sevda Pazarı şekilden kurtularak kıyasi tarz da ol nıak üzre iki nizamname Şubat C'unıane'i l G da idare 

mümkün mertebe genirbir su- çıkarmı~tır. Bu nizamnameler rıhtımından hareketle Celilıolu, ~a~'arn hayrc·l Sİİflf'l'filiıninde eııısal!<iZ -ve 
l lcycti vekilcı e yerilmek L:lp;cki. Çanakkale, İmroz, 

rette i'timalile mümkün olacaktır. üzredir. ı J\ozraadaya gidecek ve Ç'anak-

1 

: parlak llHıYaffakiyetler kazanını~tır. Yaf ııı' 
Lahikalar üzerinde dil hey'eti --- - ----- kale, Lapseki, Geliboluya uğra- • Slnarclcrdc oynanan (c,kalt\de yan.-·el 

DEYLET .\L\TB.\c\::il mli- ravak ~elecektir. 
mütemadi telkikat yapıyor. Bizde ı-- 1 .- l m numaraları lıaral'Ptli takdirlere Ye siiı·eh.Iİ 
yazı yazanlar bu lahikaları kul- Tt urEupııRıt en: B•YE Karamürsel mahkemei aliycsin- ll 1 1 1 ı \ 

ı den: Karemüı»clin Kürt köy a \I~ <ll'a maz lUJ' O ına11.lat il' 
landikca fi,an zenginleşcektir. r:1!:ıJ rl':'V:"ll"!"lr:ı~.r-'I ~ 

kariye(indcn c\li ().-mrın o~lu l!Jt,!ıt•R~L!&!n.!&:aL!A!.11.:.ıl!JGEJı:EL:JC.U.:..\ 
Yakında bir bülten neşredile- ŞUBAT NUS 

_ Ali af(a tarafından ikame edilen l;:.ı &HiU!fiZ.HKJii!m!Z_l'.!!lBJ .- ırJ ~~, ;[7.'i' • t>;<; •i f'!J '':'lt:İ 
c<-ktir. Burada halk dilinde mev- 1 ı:"'1 %»!; ""' ı..ı ~ 

HAS ÇIKTI te;cil davasının icra kılınan mıı- ın!i H11ıriiıı 
cut olan ve lügata girmemiş bu- hakcıne;imle tescili talep olunan ~ ı-ı 

ıun•n kelimelerden bir kısmı ve ~ıaal'ir ,<·k:ileıi milli knriyei mezkı\rcnin ıni~clik mc\- li( Melek Sinemasında 
l;,.n tetkikleri "-örülecektir. (,·1lı'ı11 '(' '"rbi,-e lıe,·e- k" -d k ko b "I O - M J k b J A I 
~"Söz derltme• hey' elinin me- ti tarafıııd~\ll llCŞl'l'Jilir. 1~~: :c:.::c;;' ;,ıı~:~n •:o~~ı~~aı:~ ~~ aria a O ini Ve an nje O 

saisini soruyorsunuz; Bu mesai ı-~-·ı::_·_s_11_._\:-i_·_ı _2_5_K_._l_·ı_\_r_~_, Seli~ (l~]tı i\fo;rnfa ccnu!ıen ~ en hii) iik rscı·i ~aıı'aı ları olan 
devam ediyor. Banka di Roma :\luhıddın verc;c'1 ıarlalarıle malı- '!1:11 v cra .ı\lirçcva 

Logatlarde mevcut olmıyan, İstanbul Calata ve beyojt· dut iki yüz lira kıymetinde ,-e Q f'I • l J .. .. k' 1 'l 

Yahut eski
_• kı"taplarda bulunan kırk dönum tarlHI müddei .\Ji ı;:J f ll}IJ}( e )lllllll JlCl'CSll~ :ti' aJ'flllll JIUZ<lf 

hı ~ubclcrindc 1 886 Ye 1903 - ı } 1 J 1 ı J " ) '" 
'I k 1 f · l · · J a~·aııın fa•ılam ve nizasız otuz ·ıın tU11.l İl' <'l'İllC maz lal' O aenıdal'l il'. ~:l:tl )('. 

Türkçe kelimeler fişlere geçiril- •• ım ·rcLj un.ıyc erının " m 1 
m,·ırt !9Jo kc,,ilk-i idıı anıortı be~ seneden beri malik >ıfatile -.·. J_)lH,'Uk matinesinde Duo Yilli, 'c lH c 

mektedir. ' r.·ıı; 
rehlikc>ine k:ır~ı 'ip;orta nıu- le>nrrui eylcdi~i ve müddeti ~ I\',\. 'OF Ye bih iik canh·,ızlil\ nuı11aralal'I· Talim ve Terbiye hey' eli halk t:.:<ı 

için haftalık bir mecmua neşrini amclc>ini icra CYlcdi.t;iııi aha- mezktıre zarfında hiçbir kimse ~ Haşiye : ·aı·iyc.LC teıııa~:ısıııın mali l'ed:ı~ 
li\"i muhfL'rcıııcııin cıızarı H· t ı· r dan m··d h J d"J d·,- fl:.ı ı 

kararlaştırmışlır. Sekiz sahifeden " a ın u 
3 

c c c 'me 'b' lın k:ll'lıklaı·ıııa ı·ağııır fiatlaı· keıııafı:-;snhır-laına arzcyfcr. cihetle kanunu medeninin 6;W · ' 
ibaıet olacak olan bu mecmuanın ı--/,..,..~/-an_h_u_l_b_iri-nc_i_/-ic-ar_e_l _m_a_h_-ı uncu madde<i mucibince tapo'a g:;r JO . \C 55 kuruş hırakılmışl.ıı' 
ilk sayı 1 bu halta içinde çıka- kemesinden: rar<uyi kebirde rescn c<lilecc~indcn muddcalilı mtlm.ım • t!1 · ~·11Y~ın!ID.l_.ıı'°~l1HE al-· · .. l'P·-rı_ gTh~ .• ':" 

• • .. ·ı··ı··· .. •••• ............ __ ......... ::: ••• 
caktır. Kalpakçılar h:bında mani fa- tarlaya alakai hukukiycleri bulu- •••••••• •••••~•• ••••<>••e :.·· ........ ı ...................... .. 

: BU rCN : !.1 lluv;üıı ı;ı.;:___ _ __ -'- -:=-- ı;ı tora ticarctilc ıııc~µ;ul iken naııların hiray zarfında işbu te5- • • jı 1 J ı 
I_· Matbuahn \ 28 - 4 - CJ28 tarihinde ilanı cil talebine kar-. itirazlarını Ka- • M A J' 'ı K S I' NEMA S 1 N O A : i Raspminin mua~ı ar ~ 

: • ı. Hcvcan!t filimini o·cirııK . 8Ş b tt ilHsına karar nrikn :\ldımct ramür;cl >ulh hıı kuk mahkemesi- : DER.YALAR. C.\'.\A\'.\Rl : li · " 
1 

12 u a a 1 Cemil \L .\idai lleYkr zim- ne bildirmeleri lüzumu il:ln olu· : \hiıııessillcri: ('():\' H.\Rl- ~ l! iizrc 

1 y 1 T" k . metinde ala.:a~ıııı muvakkaten : \ lOR Ye DOLORl~'I KOS- : il fflh!lınr!I (lı·nnnı~ııınıı ' a nız ur ve I ',. nur. •o Tf:Ll .o. Yarın ak,anı Yilli o i1 l!u ı u ~ li ıilJ u 
kayc t:ltir·11i ... tı ·tr 1 rın 23-2 ı-----------ı 1 

ecnebi davetlilerine ~ Friı;, Dita Parlo Ye Lil : !! sı·taı1 l'Lliniı 
!J:.!CJ tarihine ıı .i,:ıdı[ cuıııar- N •t Be t 'il · • · • ~ -

h aşı y emsı erı 9 DagoYeriıı [Cıfüili glizini • 13 ·- b .. ık ,·c ma SUS ksİ glıııii saat ı-ı- tc malı- • • • 1 ugıın saat 1-t lll'' 
aile balosu keme rn,ı, odasıııda nıa>a Bu gece Schza<lcbajı l\lillet : M~\~:\J~ RJP.SODİSI: !I 16, lıuçul. nıatindcril~ sı•· 

,..;!!!~~ 1.,-,--~-...,-,,.,-.....,,,-..,~.,,,,,.,,...,.."=.,..,,.I hcydine mürncaat cyknıe- tiyatrosunda Gazelhan Hafız : filınıının ıracsı nıunasebctik : !i varcde bütün tcınaşa~irJ· 
-: _ ~g:::z;.::;.-;.....,,. ·:ı:ı:ı;ııı;ı:ı:ı::ı--=-•111•• !eri ih\n olunur. Hü;eyin Bey Ye incesaz hccti : Biiyiik gala miisamcresi : 1 k 

1 
k 1 1 

c··J\ıl:LW1 '"" ~~=----- 1j n .. [' . · ı .. ·ı=· ___________ , ••.•..•.•. .• ............. nııı ·a 1 ·a ı:ı arııı.ı •. 
- ~.:;.-=-~ ===-- il-'-'. arutta lllll 11lll~l"l Fı h • d kon ser - .'iinni. ,a 

.. 
-'-~!...-'."--'-----------·_~?'-__ -__ !1J:ls-~-·~-:.--.. ,-... _ I.! - fiu~rzaellsı_ı~ne~meala" ası , Şchzadebaşı l\llLLlff ıiyatro,unda K.\R.\GÖZ oyunl:ırı _ 'i:• ·- _, ~ Ramazanda her gc~< \ez • 1•1• ( Aşçtbaıı Tosun ağa) 3 peree 1 t3' 

: 1 15 şubat cuma g-iinü giindüı. fı: Rus !.icar nn1 ;._iJ,ası '" 
!i nccilcr<leki .alonda ttrenniim- :: 

(Ya' rum Komi<cr) 1 perde >aat 15,30 da ( D.\LILA ) yahut ·! gaıını'J .. ı-·ı. •••• ...dl !i ;a;ı; olacaktır. b • 111""'" 
ruar.ııııı:c:nmc:r. agrıca Conlıaz, incesaz Dans, Duet, Yariyete, Raks. ( Oalnıaçya Bülbülü ) ı:::ı:ın::mıımmr.:::::mıı:: ... • 



·~ · 

!,iY4 tro Gleminde 

})adam Pj yrerr 

g Ji ro 

! Opera ) da ( Fahiıenin kın ) - { Majik ) t - yarın ı?eceden itibaren - ( Macar Rapsodisi ) .. ( Melek ) te 
(Vera Miçcva) - ( Elhamra) da ( Raspotinin muaşakatarı) - ( AA.-i) de {Sevda pazarı) 

r ~CÇeu '"l:QC Fc.msız ti yat
,.~:''. çok bünık bit mu
ı ~~t 'kazanmış olan ye 
~(·nıedı f . ' 

ransezın en iyi 
•rı.c;ıJe . 
d ıındtn birisi ohn ~ 'a-lln p· . . l 

fcl J.) era yarın fel ımıze 

l 
yor \'c refakatinde iki 

aııe . ""' tli ,.•rdıı: J-;•c. crhl arti~~ de 

D • }: :arı folua ve U "et 
l!!flo ·ı ., 4 c de gehtıiş olan 

nner~ da : lsveç dilberi 
Up U Greta Garba tara-

frn<lan tem>il edilen " Fa
hişenin Kızı,, haftanın ye 
hatta meYsinıin en güzel eser
lerinden biridir. Iloli rntta 
" olğuıı Kadm,, rıanille ımı

lan bu dilber artist lı.iç ~iibhe 
yok ki bu filimde sıuı"atmın 

bütün incelilieri.ııi. gösteriyor 
ve en teııısi.li miiŞık:ül ı;ahnele

ri tabil e candan bir mu
vaffakiyetlc-eda ıedcl>iliyor. 

lfahi~nin Kızı Şöhret ve 
lbtirasa galebe eden kı:rvvcn:li 

bir aşkııı iıikıı.yc~ se,·en Ye 
sevilen bir kaduı ruhunun tah
lilidir. Ilııyırun -şölıırtlt gibi. rüya 
gibi, vef:a ve lııki>ar gibi tatlı 

ve 'gliliinç taraflarını güzel 

ıavhalarla tespit ediyor. :.\l:ı

riyan ka1psiz bir tahi~enin 

köyde btijiitülmuş \:ıir kızı· 
dır. Fakat o bu ba·it haya
tına rağmen zclti., hassas, ul
vt bir kal.p sahibidir. Anne· 
sile telakkisi, inkisarı ve hu-

lstanbul Şehremaneti ilanları 

~,~;-~~netıneiiırden: - küdar da Salman Ağn malı:ıllesiııin 
1 ''aya ve ~net caddesinde 719 - 81 No. Emanet mali dükkan 
':nae 'ilıa~~ıel.; için ınüzzyedeye konulmuştur. 9- 3- 929 tari
~.~leriıe 1 

1 olacaktır. lalirılerin ° 0 7,5 nisb•tiııde teminat 
evazıın müdürliığüne gelmeleri • 

Acele sattlık emlak 
fa l)lj. , .. ~f~- · k:'ti&ı .\huıel .\but Efendi k4nıa
llıu ·ı u 1 <:esil~ ~anmdaki Alemdar sine-
~ ı 'e arka ·ırı<laki kebir ars- birden 't> yu. 

İt,1 ,ı.ı 'cle ''<' ii ·ıit ıatla satılıktır. E\ in 
• ..,.<ık.Ucre 

nıiiraca t o1uınuası. 

de bir inki~af fku açıyor, 

a rok o bir Pari • 
yıldızı olmu~. 

A3ütüıı .Paris ~i\lıırian, a 

a~ıktır. E'erin rnn k1>1mla· 
rında seYdi~ için yük-elen 
bir kadının senli~i için şöh· 

ret ufkunda na,11 k:ır.:ınhıı;ı· 

ru da görüyoruz. Fakat ne 
zar&rı Yar, bayat kısadır ve 
tılYi bir ~k bütün ~öhrctc 
bedel.dil'. 

Filim çok güzel \·azı sah
ne edilmiştir. l\llıkemmcl bu· 
l · zr yardır. l lit•lcr zarif 
hir surette ifade edilmi~'tir. 

bilhassa Gretıı Carbo ... 

tllrıılllft da: Bu A-ıafta rneş· 
UWlllll ur Rapazı Rıı>· 

potinin ye onun bir rezalet 
şe'klini alım ~apmdikkııt mııa· 

şıtka1arını g0'1ercn bir filim 
1başhı11"1ştır. 

Bütün şöhret \'e ,;tıltaııatı

nı gözlerindeki ~>rnrlı ye ~a
yi kudrete medyun olan bu 
p:ıpaz e>eke iptida! bir köy· 
lü idi. Günün birinde lm]lC· 
ratoriçt!nin çocuğunu tedıı \'İ. e 
mu...-aITak oldu addedilin~' 

l -

. , 

( Ras~ııitı maşılcaf-rı ) nd.n 'i.ir .,...., 
giin gccdikçe biitiin maruf 
Rw; aileleri için ür tdlılike 

şeklini alıycır"'lıı. Bu nıey:mda 

clye\·m Arııcrikada ya~ıyan 

Prens \ı:•upofrın ni::aıılı:ı da 

bu şelwet girdabına düimck, 

dli~iiriilmel.: ' tiure bulunn

yordu. Fakat Prens buna m:ı-

ni olnıira ve onuiı lıiitiın 

Rus milletinin h:ışınn lıcla 

olduğunu gürcrck ortadan 

kaklın1nıasına karar verdi. 

EYvela do,tluğunu kazandı. 

bu pek kolay olmadı. Çlinkii 

kcndiiİ hile bçkerc onun 

gözlerinde ki esrar karşırnıda 

iradesinin kırıldığını duy. 

mu~ttı. Fakat iradesi ııilıoyet 

kun·ctli çıktı ye hir ak~am 

Satılık: vaı)ur 
ktanbul vilayeti defterdarlığından: 

Hali\lle Ayııkapı önünde demirlj, Rusumat nıuhafazasıııa. :ıit 

3 No, muhammen bedeli l:ll60 lir. mü1.a}'eile ı;.palı &arf .usulilc 
20 Şıibııt g~ urilıiııde efterdıırlıkta yapılacaktır. 

ıı1a.le" tc: :\Iarira J :tıi
• ~ ni tarafından tem:il 

&:dil.en ~\'era ,\Jirçna" i io-

-de bir CSt.'f lıo~lamı'itır. .e-

hi>tanda cereyan eden \:ık• 

büyük bir aile ,.e hayat 

;nJır. :\lari 'a Jaku'bini.-i hu 

filimde de mümtaz bir . 

kar olarak buluyoruz. 

Tcpclıaşı 

Tiyatro -
sunda hu 
-ı;in ~aat 

15 .. 10 da 
Yca kşamı 
~ı.>C da 

11111111 

Sağanak 
J>i,·cs 4 perde 

:\luhaıTiri : Y;ıkup l\uclri B. 

U!ii~ te· ı:aıım ; kinci 
·IYIUJll . ~iir ve n;.k hi~ 

l•ye i de '.\Tajik .iliıema,ınd:ı

dır. 1 lem de Pc;tedcn ctir

ı:iJen husu l bir çi ene mu-

7.lk:ts!TI! n i~tinı lile.. 

) 'alnı;o; bu mnzik:ının h:ıYa 
dola~ ılc ç;elme>i teehlnı .. 

ettiğinden filime yarın gece 

haşlanacak ,.e bu gcoe, geçen 

ha[tanın filim.ine dernm edi
lecektir. 

•:\Iaccr rap·odbi• günc~in 

tnm bir harcrctle parladığı. 

ılık ye parlak hasat -günlerin

de \'C :\ T:ıı:aristan O Yalarında 

ba,lar YC bir lJusar zabiti ile 

orırnın meclisi ial· re re· · 

Uwçinin dilber kızı SilY:ı a

nısıncl:ı g~er. Ceneral , edla

cek ile onun ,:enç karı ·ı hi

kayenin kmTetli ~hsiyc!le

riııdelldir, 

Cıinc~li g1mk-r, parlak ~-

c:ııler, ,;arı~ın ·at cglenccle= 

ri, serenctlar, husı sı bir çı 

gene Qrkcı;trıısııı:ı çaldırılan 

;\!acar natme
0

lcri ve Çarda~ 

'fmmin hu"ı.1>1 renkl.,,-i 'e he-
dialamlır. lume"illeri \"illi 
Firiç ile f .ıli Dagover çok 

murn[faktırlar. Eser ronk şiiri 
fııtlll ye temsil itibarile nadir 
bir güzeli - taşıyan bir csr·
dir. 

maddesi ııuıcihiucc tapuya ı..qtl 
edilecı:ğinden Aniidd<abih bne 
ve bahçele~ .alikai lwl<ıilıayeleti 

.bulunaelann lıir ay arlmda Jtbu 

fta ·~-eçcn 
aft8lllft filmi .olan 

• s,·da pa7.arı • ipka edil
mıştır. ~ Taah:ıza pnıp,r:ır rm 
hafta içinde tebdili ihtim.ıl' 

mevcuttur. ~eYda pazarı ''ii· 
yük rağbet gürmüş \'e banıın 

Hoklf.abaz Ü/il 

ıçın teındit edilmiştir. J,sr! 
sinemııda buııdaıı da lıli· 

yük T'll!'Yete Yardır. 
Bunlar çok >eYilen !lıokk;abaa 

Zetti ile Arjantinli ve lspan· 

yol ra'kk:ıselcrin"en tercki.iip 
ı..ı..~iyor. 

,inpYnıe ~-«ıi*Mızca 
lualliı e ı 

c ıığlu l>™IR lcııtu5u: l64 

teaçll ıalcbill<' Jcarıı itirclannı 

l'arıımü-l \lwlı:uk 11111hlıcraesine 

bi.lclirmcıleri liitı\111111 ilan ııhınur • 



lBON~ ŞARTLAR!: 
TürkiycJe fları\te . 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
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kaybolmasından ve llinların münderlcahndan 
• idare mcsul dejildlr • • _..,_. 
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0000 0000 ----Matbaacılık mektebi müdür 
vekaletinden: i ll'~bulda Devlet matbasında bir 

matbaacı!:!; m•kıcbi. açılmıştır. 
l\Iektep: 

Tcrıip 
Ta hih 
Tipografi 
Lltogr:tli 

Kırma ı·e. tcclit 
Çinkogrt!'i 

Şut clcrine ayrılır. Tıı>hih şubesine ortamektcp mezunları, ~inkografi 

kur !arına oıumcktcplcrlc san':.t r.ı 0 kt •pkri mezunları diğer şubelere 

matbaalarda ı e aıdyekrde çc,ışan ışçıkrle yeniden matbaacılık 

:;an"atına inli: ap etmek isti~·cn 1·1tandaşl:tr yaş \'C menşeleri nazarı 
ı 'ıa•~ ahnlT' ksızın kabul ~dilir. T L<il ırıiddeıi •'. ı •enedir, Yalııız 
tashih kur !arı licr >< c don ay dcı am der ı c senede iki de\' re 
ı•pııır. ;\lektcbc g 'llck i .ıenler Iıcrgıin ö(;l«kn •onra sa.t J ile 
S ar ınd.ı De' !et moıboa'"'" r:ıc_ ac:ıat eunclıcU 'er. 

Mektep inşaatı mü
nakasası= 

Gireson Vilayetimuhase
bei hususiye müdüriyetin
den: 

15 Şubat 
19 29 

- HER GCN ÇIKAR TL'RK GAZETESi t nci Tabı 
6 Sayıfa 

~ 
Bu ıeceki 8)1,rrİ----------------------------.., Sayısı 

stanbul, Babıali, A nkara caddesinde ··V akıt. yurdu 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

. Buy-ük -.c ya bir Çf!k defa için rcrilcn Ulularla 
h.ususi n1ahiycttcki ili\nların ücreti 

idare 'le h.ararla~tırılır, 

Gazetemi7;e huıusi Ll&n kabul eden yer: 
H. S. H. illnat acentesi • 

iLAN TARİFE 
~ıtırı 1' 

6-8 inci sayfa,Ja ıı. 
!~ 
ol') 

tfl'l 
~Ji) 

s • • 
4 • • 

i
l i : : 

1 ı-s inci !ıavıfa,t.ı 
: re ıni .ıtl !ar 

" 

l ı 
1 

rcl. 1970 idare iı.;lcri 1971 \'4/.1 hlc:rl • tclc:ra!: \_\KIT - pıı .. t;ı kut:ı'>tı: 46 

lfongraya 
davet:. 

ı ston~uı ti~oret ve senoyi o~asın~an: 
l-t:ınlıul ticaret ve scnayi otla,mııı l 1J21l kcınt.'T<br, 

21: ~ubat pazar gt.nrli saat 1-t tc 
Dördüucü vakıf hanında üçüncü katta oda meclisi salonunda 

akdedilecektir. 
1 - Koııgra riiz:ıamei müzakeratı şuıılaıuırı 

1 Senayi kredisi. 
11 Ticareti bahriyede kredi. 

2 - Kongrada müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve 
scnayi \'e şirketler ve ıııüessiselerle iktisadi cemiyetler ta;afmdaıı 
raporu ihzar edilıp 

[lşul)a t 929 perşeıı1 be al"şanı ına 
kadar och umumi katipliğine tevdi olunacak meslelarde kong ra 
ruzmımesine it'al edilir. 

3 - Kongrada, ruznameye dahil oları ıııavattan başka hususat 
hakkınd müz.ker~ cereyan edemez. 

4 Kongraııııı müddeti devamı on güı •Jür. 

5 - Odaya !"'UkuyYe+ ve müseccel erbabı ticaret ve senayi 
ve şirketler ve iktisadi cemiyetlerin işbu kongraya iştiralC edebi
lecekleri ilan ve teşrifleri rica olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır. 

BU KEŞİDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

İstanbul 
ğünden: 
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kart pcı,tal 
kiılçe kalay 

<ımcrıkan bezi 

69 boyalı ,igara iskemle 
örtu~ıı 

l I 2 pamuk menfücat 
40 teneke i'taıııpa ye 

mıirckktbi 

99 'İl'iın 
42 mh demir CYani 

4.'i sedef dli.~nıc 
96 del.,Jik demir td 

f 10 por,deıı dcktırJk edevatı 

54 yazı hokka:ı 

120 ko;d<! 

l 1 O pamuk nu!,ar·ı tir<! 

7.5 

1-!4 
241J'J 

7 
6 
ı l 

Kilo ı;ranı 
6,7()0 

3,000 
58, 100 

5,100 

p.ımı ' bıı,nıa 

por>clt:ıı tabak 
;ı~uı; kundura çi ı j,j 
peçetelik 
C~) ayı r.:ıti) c 
Zııııpara çarh 
' 

p, nııık mendil ı·c 

çorar 
demir tr3.!j lııç:ı,~t 
Cilalı adi tahta kutu 
ipek i.irmı.: lr.nilı.: ı e 
dlıb<! 

2 • • 3,~00 :ıltııı kaplama gcrd:ııılık 
1 • • 4.0'JO mıi.lamd t' ıaıı zati)c 
J • • 0,8 IU Yıin ıncnsuı::ıt parçaları 

~mniyet sandığı 
l:lğünden: 

müdür- Diyarıbekir 

''uz;,a "' fkr:ız '11.'.rhunattn dn oı; \'C" l\lcdvnun 
i~ınt bcd<.il nuınaras ı ne\ ile nıc\· l;,ii 

180 9324 Üsüdarda Arakiyeci hacı Cafer mahalle
sinde !(ör bakkal sok3ğıııda eski 48 ve 

yrni 66,1,3 numaralı iiç hanenin tamamı 
Naciye li . Muhlis, Şevket Beyler 

70 !l38ti i'sküdarda l(clçededc mahallesinde Top. 
taşı sokağıııda eski 151, 153 ve yeni 151 

180 9628 

ıııınıaralı bir diıkkiinııı tamamı. Emine .\lürşit!e 11. 
Çarşaıııbaba !(alıp Muslihltin mahalle· 

260 

700 

300 

1100 

sinde Köroğlu sokağında eski 8 mükerrer 
ve yeııı 20 numaralı bahçeli bir haneııiıı 
tamamı. · Mm. Olinıpya 

10576 Şehzade başında Kaleııderhane mahalle· 
sinde Caınıi şerif sokağıııda eski ve yeni 

4 numaralı bir hanenin temamı. 
10770 Azaplarda ı:: ı van zade m~lıallcsinde Camii 

10781 

şeri! sokağında eski ve yeni 3 numaralı 
bir lıantıı:ıı teıııamı. 

l:renköyünde Salırayiccdit nıahalksiııde 

Etem Efendi sol;ağrnda eski 131,127 ve 
yeni 35,39 numaralı ınükaddeıııa 7 elyeın 

, 'iyt·zi Ef. 

fatma il. 

hişi rnuhterik iki bap hanenin temamı . Mm. Katinko 
l ICJ.l8 Bayezit!e ve ınalıallesintle Valınikap.ın 

sokağında c9ki l 2, l 2 mü~crrer ve yeni 
18,20 numaralı ba)ıçeli bir hanenin taına-

ııu Reşit B. Fatım Behice H. 
190 12168 Paşabalıçesiııdc eski Sultaoi)·e ve Veni •. 

Eski mektep sokağında eski 93 mükerrer 
ve yeni 20 - l nıııııaralı bahçeli bir lıanc-
oin tamamı • Hırıstaki f.f. Mın. Paııayot 

170 12594 Peyktınede Talıtam inarc m3hallesinde Şc· 
refiye caddesinde eski 34 \'e yeni 44 ıııı-

ıııaralı bir hantnin tamamı. Fatma Zehra, Bel.!ye, 
Atıfet l lanımlarla Ahmet liıılı'.ısi, Omer Cemal Beı ler . 

570 13-149 Beyltrbeyindc ve mahallesinde Küplüce 
sokağında eski 20,20 mükerrer ve yeni 
54, 56 numaralı bahçeli iki hanenin 
tamamı . Ah.:ıet Ef 

16702 Oal3tada Kemankeş kara :\\ustafa f'l3;a 
mahalle ve caddcsındc eski 71,73 mü-

~ kerrer ve yeni 85 il~. 97,99 nunınraiı 

dükkanın tam3nı 1. Eııı;ıı~ ! ı. 
575 18327 Bakırköyündc Kartal tepe mahallesinde 

İnc i r li sokağında 6 1 mı nıaralı bir hane-
nin tamam ı. fatma ı\lelek 11. 

Yukarda ikraz numaraları nzılı emlak ı·adesi hitımında t diye 
dcyn edilmemesi ha"Cbi lc 'altmış bir) gün müddetle satılığa çıkarıl

dığından talip olaıılurın ıe far.la ıaf,iltlı almak istcl'cnlcrin Sandık 
;atı~ ~nıirliğine mGracaat eylemeleri ilan olunur. 

Tekirdağ vilayetin
den: Vilayet hususi idaresi için mübayaa olunacak karası

ğır buğalarına ait münah.sa müddeti J 9.2-929 salı 
günü saat on beıe kadar temdit edild:zi ilan olunur. 

İstanbul mıntakası maden 
"h d • l •., • J • Kocadi vilayetinin AdamU en lS ıgınaen. pazarı kazıısınınAkçuku: 

ve Karatekeli kariyelerindc Hin oJup imtiyazı Galatada Agopyan 
Hanında İsmail Z iya Bey uhdesine ihale kılınmış olan çinkolu 
kalemin madeninin teşkil elmiş olduğu şirkete devri feragına ail mu· 
amelenin tekemmül ettirilmesi, aksi takdirde şartnamesinin 14 üncü 
maddesine tevfikan imtiyazın fesholunacağına dair lanzı.n kılınan 

ihtarname mumaileyhin Amerikada olması hasebile teb l iğ edileme
yerek yazıhanesinin kapısına talik edilmiş oldu~u malum olmak üzere 
ilan olunur. 

İstanbul vila eti 
defterdarlığından; 
Lira 
31-00 • 

Zemin kat: 

i\lahallc,i 

• 1 Jcylıeli ıtda 

~ok~~ı 
\ laıı,• <tır 

Tal;<inıat ve nıli~tcmilatı 

Odun kcimiirltık kuyu sarnıç: 

Cin i 
] ia"C ,, . 

_.1 

ra 1 ç~.ııajırlık. 

Birinci kat: C-ç oda lıir J..ikr odası: ~krnıcr t:ı,lık: ~Tat-

lediyesinde 
Diyaribckir on bei ki 

mesafede Gözeli kurıc· 

gelen 1 lamırrnt >tını kıt. 
üç kilomctro ınc~afcJc · 
nohıdan font borum alı 
thhilı ka>nbadaki tesi•:ııır. 

16 mart 929 ıarilıinJc 
edilmek ÜZfl.! münak;1..,1 
nundaki şeraite tcı fıksn 
zarf u;ulilc miinaka,a\ .ı ı :ıt 
muştur. ~Iunak3 ..... a . 
olan kı,mın bedeh k<- ı 

dok,an beş bin •ek:' Hi Iı 
71Iebdcindcıı şehre uç kıl 
reı c kadar olan e· ki 
Bclcdi<etc ıamir etlıkcek 
bu on iki kilomeırc-luk la 
demir boruya ahzı ~ .. rck k. 
dahilindeki aksamı ınüt<1 

inşaatına mlitcallıi.;: mUht: 
dört uz liralık kı>ıın ıııin 
vede niinakasaya \ azcdıJcı::e 
l'roje \'c mıinaka J k;Ü 

mlıtala!Ja ı c tctkık ctm'~ 
,\rkara ı e İ;cınbul 
he"\·e · fcnnİ\~C'sinc 

ı·c ehliıeti fenni ·e 
haiz talipler;n mün.ıka,ıi ~t r 
riayclc kapalı zarflarını pı 
bckir belediye riya;etine ıt 
ir;al etmeleri il:ln olnur • 

Doktorlar, her tcırl 
zafiyete karşi yeJPo 
şafi deva 

ARSENOFEllA f. 
u t anırlar ve oıemııuııJ. 
l:lv~iye ederler. 
~ıan~lorle ceza d• 

rındn :ıaınır . 

Çatalca tahkikat 
den: Catalcanın Fcrh:tt 
ınahalle>indeıı \lu;caf:ı 
kcrime,i Yl! !,mail 
:\iııkcrrcnı llamm 
\ Ichmct o~lu hm:uliıı eı 
ğin tahmil eylcdi.~i 1

' 

ifa ctmlmck m:ıksıt '' 
·ı k ı· .. 'k' )'f ııt yesı c ·em ısını ı ·ı a t 

cad7. bir lı\• zaınardıın 1 
terk ile cq;<•YYLİP c0 ' 
\'C hini taµ;:ıvvııhtııı,h: 

• - J ı 

ı;ra kıi 'Tlctindcki c~r:ı,r 
'İ}C'lnidc birlikte gı.it~' 

lıo,;ın ıma ·ındnıı dolayı • 
larına k!"l ·ar it~·· ~ını Yi" ,. 

\ • • ,f'; ··1,.l 
yı •'H.:1.%ku:·cnı,ı L""'" 

• ııt· 
tal( n ve da Ya C} :c 

" J 1 h' 'k JllCt;:· m. tkı a ey ın ı .• 
. . ·tıil• 

nın me~hulıyetı lın'' f 
baptaki i'tida suretini~ \~ 
teblı~ilc tarihi iltinJt.O 

. . .. rlıııılJ ren yırnıı gun za 
• • J;l(. 

riren cevap vcrınc,ı 'J' 

oldıı ··ı punda:ı h ,kı.ı1' 1 
' ~n r.rnh.ıkcınk r i kanunıın 

• • cı.: 
i..Lİ nı:ıdtle,i mucıbı0 

!ı;:;at f'l,ıkamına k:1 
./ 

ıızr~ il<\n olunur. ~ . 

b:ılı. ,.....,-.,,.._.;";:~ 
İk'nci kat; dürt odR lıir sofa: bir 1':ıLl. ~ ""' ·'~"" f>' 

l·o;ıincıi - Yarını .;atı arası ı,fak iki oda. I.& fil'51Bıır( 
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Bedelinin nı,fı pc~in ı-: ııı-fı di ·di ilıdc t::.rihindcn lıir ' c 
'c.'nı.: '<lllra naktcn i tifıı olunmak Ye 'hal~ lıcdd' ;il tanı:; lı 1 uma 1 

nımı!' tah,iliııc katlıır hazine n:ınıın:ı lıirim:i dLrCccdı.: ipo tek- ,;.ı;,h 0·.k tıı" \" 1 ~ ' 

lı olmak ~artik lıaUda muh:ım:r !ıanLnin miilklye<i ') ~ulıat 1 r.,;; 12,~8 1~.42 ~~ ı'~, 
929 tarihimkn itibaren nıuzaycdcyc nı7. edilmiş olduıtund:ın 1 Erkok; Münas•P fJtP 

talip olanların 28 ·ulı:ıt IJ2•) pı.r,cnbc gllnli saat on dörtte Se/,~,~ "n 1185;h8~ 
adalar malıııırtlürlu~tıııdc nH.tL'jd l;it kom',ı-on.ı ıııtır:ıc:ıat- ' ' ..ınu , >'"''d 
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luha c· ei hus~ i)C)'< ait ıildyct merkezinde · hale camıı ittisalin
de 11024 liro ~ı kuruı bedeli ke~ li natamam mektep binası 15 

ı\farı-9_9 gunn saat on btşte ih:ıle-i icra edilmek üzre iki ay müd
detle ı e kapalı zar u uWe mlinrıkasası temdit edilmi~tir, Talip olan
ların dairede mc\'Cııı olan re şarınamcsiııi gordükıen sonra yüzde 
yedi buçu t( t(m 1natı mu\'akkatc akçesi ve ya Banka mektubilc hü
kOmetin ksuul edebileceği esham ve ıahvih\ıl• tekl ifnamelerini müs
Whiben encıımcni ı'il;lyece ve ya muhasebei hvsusıyeie müracaatları. 

Billı\tlıı muharrer bilasahip c~yanın 1'!1-2-'.12'.I cumartesi 
ve müteakıp sa tı~ gtinlcrindc lstaııbul i thal:\t gumrüğü satış 

Hilaliahmer· İstanbul mer- , Bugün hava ka~:!'. ~ 
k • Cemiyetin ıııalı olup Deııı i rkapıJaJ;i emlak . şiddetle poyrazlı :;..4 
ezınnen: ve arsanın mtızaycdesin i ıı 17 şubat paz;ı r 

günü saat 3 te merkezimiz binasıııua icra cdikceği ilan olu ;;ur. aııbarlJ\da bilmüza;cde satılacağı ilan olunur. 
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