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~ unaiılılarla müzakere mühim safh ya girdi: Mukabil teklifler yap ıl r 

ıonnıutuueıesi ~ ıyrazdan odo a 
1'opanc .mı arla-ın n oto· 

Bugün 
;~~:11~0~~~ fa~· :k~::t·ılı~: Kon~illi rasotanesi " tur vatmıyacat. rüzgar ~afif, ~aua bulutlu ,, 
:~~:~c~ ~'~;t:~~/r~k" ıa ~~:: f e~iltüy flSllJHHSİ 0 fİ~İf~R Oe~İl~İr. OİYORİ : Btıgiin 7 şubat, Jli-
b· .ılnıışt•r; fü, i~ art• tat- ş • dd ı · 1 d,. f / l~\lialınıer göniidür 

Hilaliahmer 
eünüdür 

u~~~11:~~a ına ınıik nı: ~ 1 . et 1 . Ü 08 lftlllaSl V ai .. Emellel'inin kudsiyeti 
l·crt Mtı,•SC~C'i ile vıpılan ilt' Cemali \'0 Jıjh\Iİ İlC 

~ 1 ., av;Icruıı mcmkk~tin .zİ'l Karlar kaldırılıyor ve eriyor. Vapurlar, trenler, tramvaylar utat senıa\i ol:ı.n bu viik-
l adı rayatıt'da C\"l nctıCl:· b .J it: v~recejl"inden bah,Ldi ir· seferlerini yapmıya aşladılar · .. sek nılicssesey~, bu 

t c\ 1bopaııc otonıol:>il mo!' il"!~~-~~----~=~~~!!!!!"~~"!"'-:;;;=;=::::;-:--"'!!'."!"''!!"'':!-"'!!!!!!"!~~:,-,~~~ ( ulvi St'fkat ynı•d•.ıııa 
aı a r lw ınd.ı uç bil' k tc' ı• • 
'fvk ı • karsı ohın \azifckı·i-amt c Ç"'ı ~cajtı. bu a· • 
dar ·ım ı . . d ·ı tl . ' e tııı!l çal ~ n•·ı en .ız nıız c ('~Cl' ı lllH ct-
lst" Jn!da o:-ı b·n Turkun 1 ' · · 1 1 
lı tıµııuız usım ar 'ar~a, 

U '.1Jiıcc ·c,e n .. zundcn geçin- " :c ı d1:mek ol<lu;;u 'lazarı } onları bugi.in yapahH-
ıkkate konu1or. nıek icin bii) lik bir 

b" Ştiphe,i1: bu nokta mühim fursath; karsılas,nnş hu-,' 
n'·r fayda tcşk 1 etmekt1:dir • 

•iter tarafta·ı Fort mıiesse- hınn'-·oruz. Bn yazife-
~c ını·n ·ı· J opııncdc Yaj)aca!l,ı 11'1' Ottıntohi!lerin ÇOğU 'İ\ırk.İj L• lefİI) en esaSlıSJ l ti• 
Ye ınucavır olan CC'lecbl mt.'m liahmerc az:\ olmaktır. 
lcktclcrc •ev kolunacağı na gü
re bu naklivattan memlck~· 
~nıi,, ayrıc; i<tifadc cdcektir, 

b
undan başka btanbulda uç 
ın 'I'iırk amelesi çalıştıracak Dün JTanı slikt'ınctle geçti. •e•~•••••••••0•••••••••••••· ••-••••••••••••-•••• 

kadar lıüı·uk bır sanayi mü- Fırtına durmu~tıı. Limanda ! Dünyanın büyük bir kıs i 
~~~e':sinin vücuda gclmc>i faaliyet tabii haline ıe;clmi,. • K b d ' • 
ı Lırkn·e 0-ibı' teknik terbi;·e h' 1 1 1 k l : ut u an ırıyor : ' <> ~e m c ıayat, ıiç p;lln ü , c ur : • • : 
~~ malumata muhtaç olan gıınluktan sonra blitiın hayı • • 

ır memlekette bir ned amcll •. i\Jo,kova , 5 ( A.A) Rusı'anın Avrupa kısmı so"uk diılgaları 1 
ın k huyu ile tekrar b:ı~lamı~tı. 0 

c ·tep hizmetini p;ürcccktir. : altında kalını~, l\loskorada hararet nakıs 37 ye diişnıiiştür . : 

b 
Maamalih arasıra daha Kar hasebilc yolların daral- • • 
1 •• Tramvoy münakal:\tı büyük müıküldtla ceryan etmiıtir. Sıbiryada •ı 

un ardan baska faydalar da mış olması gelip geçenleri 
bu] b • k I k •. hararet nakts 4-0 tır. I . una ilir; fakat bizim fik- aceleye sev ·ec iyor 'c tıp ı 
rınıil.ee Fort müessesesi ile slır'atle çevrilen bir sinmıa i Soiuk Mongolistanda tahtessıfır 57!. : 
~;1Pıl?n .. m.ükavclcnin en mli- filiminde hareket eden adam- : i\loskova, (ı (A. A) - Emsaline ancak kutuplarda ıesadü[ I 

m ıyılıgL başka noktadır· !ar .gıbi, hum.mali bir slir'at ! oliınur bir soğuk hüküm sürı:ncktedir. i\Jonıwlistanda ırdan : 

Onu en zenginleşlire
t'ek, <'il kuv,etlmıdi

- recek kısa yol budur. 
Bu gün şehrin yuk.

sek tabakasına men
sup birçok hanım 'e 
bcyl~r üçer kişilik bi
rer heyet halinde eY
kri vapur, sinanıa, 

ıiyatoraları dolaşacak
lar ye az:\ kaytlede
ceklerdir. Kaydiye mu-

1' Şkii~diye kadar Amerika ile pc»da olu,·ordu. Dü>cnlcr ırlil~-: aşal!,ı 57 derece kaydedilmiştir. 1
1 ur ye ara~ındak.i iktisadi ' ' · " 

hlina~clı~t yalnız ticari sa- rck kalkıyor, ve işlerine dü?c :Tiyençin körfezi buz deryası halinde •• : lardan maada Ilcyoğ-
_aya ınhısar ediyordu; Ame- kalka olsun ~itmekten mcm- : Bertin, .5 (A .• \) • Changhıti dan bildiriliyor: : 

kabili ı lirad!r. Bun-

tıka iş adamları ya Türkiycyc nun yollarına devam ediyorlar. ! Tiycnçiıı körfezi tamamen donmuştur. 30 mil geni,llğ!nde bir ! hında birçok miİt'S-
k~ndi mcmlekcderinin ~mai Donan zavallılar.. : bankiz Çinin bu ~ahili ılc her türlü münakalat icra>ına 111Ani ol- : seseler Hiltlliahmer 
hamulatıru gönderiyorlar, JU· Kar fırtınasının mucip ol- : maktadır. Buzun kalınlığı o derecede dir ki en kunctll buzkı- : 1 ( d kJ 
b
ut Türki,.1:den tütün ve r 

1 
h • • pu l1 sar ' e ece · CI', 

al ' dug-u zarar Ye acia arın a- : ranlar bile bir geçit açma!';• m!1vaffak olamamı~ar. : 
ı., '.gibi baıı mah.ulat cc!- • Turkuyaztla 'e gece 
uı:dı 1 kiki ,ekli bıwün, ı.•arııı t:ıma- :· sı·ste ı'ki v .. pur ç ..... pı&tı,, ve bı·n· : -·r·· ı:or artlı; aynı zamanda · M , .. ...a y: 

b
Urkiyc ile blittİll munasc- mile tespit edilmi~ olacaktır. e b ttı g-l"b e yal'ISIJldan SOfll'ada 
•·tı · o·· ç ı ı ı · .• a cuı a •• • k · d ıı··ı · ı· 1 ' erıni komis;·oncular va- un ata cac an p;e en yenı • ma . sıın c ı a ıa ı-

sıta, j : Londra, 5 (A..\) - Breıne 'e ilam bur~ limanlarına u ramak : 
ı·ı ... sı ik idare ediyorlardı; bir rapor, 1.1.cttin köyü mu- • ıııcı• ıııeıı"eatıııa J)ı'ı•eı· ~ · e iizre 1 Jonston dan hareket etmiş olan bir İngiliY. ):iik vapuru : I' , 

t 
1 
ıncmJcket arasındaki bu allimi lsmail 1 lakkı Efendinin : ·cornouaillc>" açıklarında Etltli>ton fenerinin ı·akınınth k H bir : lllU .. -=:'nlCl'C 'eı•ı'lccc'tı'ı•. 

.~dr-~ı münasebet Amerika b ,ı,·l·,ıııırk··ıı, Kl··ıt•·k<'e kt··,,.L·ı·ıı- • "'' "' • , · ' ' ' , • si:; dolaı ışile meçhul bir gemiye çarpmıştır. : 
anıları ve ciddi s1:rmayc- ılcn A)'•,·e ile oııfo Raufun • ı b • 

d ·ı 1 " • :\lilliı·eti lıcııür. anla<,ılmamı' o an bu geminin mürcıte. atiılc • 
. · r arının Tiirkh·c»c ı;ekrck k k" ı k 1 · • ' • 
ık i. l ' ' oııı~uı a ıt er ·en, ıacı ıs- •. ve hamulc>ik birlikte lıatmı~ olmasından korkulmaktadır, •. 

saı l ve ınai t.:sebbtiskre girrn · · nıini t;ı~1ynn bir çob:1n1n da •••••••••••••••••••••••·M•••••••••••••• .. ••••••••• 
... e.·sıne kıHi "dıııi;·ordu. B 1 1 'I 1 d E 
1 ,., ·· ·· ·· ı ı ı ı ı k unt an mac a ,, a tepe e minönü mevdanında ttrk miicssesesmin Tiırki- sunı>uy e 1Cra ıer l omu -. "' 

)'ede j ·ı · f l \arını \ C Ce>etlcrinin bulun- Jbe civarında da karlar aJ-
Tik . rıtomo ıı montaı a J· tından don mu~ bir asker 

11.;ı yapınasile bu v.ızivet du~ı lıildirmi~tir. 
ttb1 .. dtlt·ı·ı c 1 k . 1. -.. -:.!ıı 11111 ııı ııı1uııııı1111 111111 ııtıttııuuıııııı 111111 1ııııı1 1111ı~ cc..;cdi çıkarılmı-:>tır. J3u a~kc-

~lt. • '<.ece rır~ · ort ınucs- : .. •• : 

Eıniniiııli nıqd" ;clırin 

en i?lck yeri olır, ıııa raı;
mcn temizlcnnıcıni~ti . Bun-

""Csın· 1 - Bununku - rin yapılan taY•iycyi dinlc-
ın stanbulda vap.:.:rığı I 6 ~ dan maada bu ıııe tlwda ,e,_·-

•lbrik · · = = nıi\_·crek '.·ola çıktıi>ı anla,ıl-
cıı a ış görmeye b:ı~lı ·ın- En ğ " • rn >ckr 'lıcnıuru tin ıılmadı-
<ır . " = = K - ·ı ı "ınd~ ı otomolıillen\cıı. n ·c,·-onun murnflak olt!u»unu ~ a va§ mı~tır. 

" .. tn clıger bir takım amc- § ~ urt suru eri· " " • 
"• l y b mck kabil olamı;«ır. d;ı J c tiki Avnıpa i~ a- ~ § :\la,lal.ta Zindrli Kuı ll d-
da: arı da aynı pcruı-ipkr E K.ımlilli ra<;atancsinin ~ , arına inen bir kurt :;lırlisti 

ıre ~d 1· · k" 1 k = " tc '·lı' c ur ·ı\'L\·e ge ere· ~ vcrdini ııı:ıl[ınuta !!Ôr<: € [ 
•• • L' u "-ita "irf,~ck ht\ e- "' b " 

1 
.. 
1 

g bir jandarma mii rczcsi tara-
01nc dt"ı· " .' E uı?uıı \ar ''<li!nıır,JL,ı <tır. "' f ı ·· k" t J · t " c ,cceklcrdır; J·o~t mtı· g JJ,·ı"\.·ı I .. J ... : 

1 
·ı g ıııtan pus ·uru mu~ ur. uc 

esesin' =. ıal ıl, muta ıavn E yoı>lu ve kartal dvanna da 
ht . ın açtıgı ç•grı ~iip- : I I = 0 

ız di>fL-r Amerika mue -e- ~ cscccl\ ,.c bulutlu o aca <tır.§ kurtlar incli~i hakkıııdaki ha-
"<:le>i - y 'il . . . = tak.ip ctkccktır; bunun § cşı <iıy ras.ıtancsınııı ~ bcrlcriıı asıl>ız oldu~tı anla-
n_;ticcsi;ıtJc l'ort nt . fab ~ nrdigi nıaltııııat:ı göre ~ ı r·~ası nıo aı . E . 

1 1 
. 
1
. b I· ğ ~ı mı~tır. nu nın memleketimize tc- g bu guıı şıt t l:t ı atıl .uı ~ Kar nasıl kaldırılıyor? 

tik:. edccc~i men'aatler gıt- ~ lodos _ lirıın:ısı _ ~laı:ahıır. ~ Şehirde karlarııı tcmizlcn
k.ıp~~ri' c. ayni mulun mLak- ~ ~.ınıan ı~t~resı butun vap~ır ~ nıcsi için bliytik bir faaliyet 

De ço~?ldıkrn ıırtacaktır. E Hlarclcrıııı haberdar etınış-~ vardır. Fakat muhtulif ceplıe-
1. mk kı Fıı t ·· · - · " 1 Opancdc b. r mue,;esııı •ı ğ ur. E erden parçaparça hareket 
sı du» ır fabrika yapma- § iki rasatcıııcııin Yerdiği ~ edildiıti kin sarfcdilcn ıra'-"-
il; ı;rudaıı dojı;ruv· ·ır iff • • ' "' " ' " ' 
ı tısaıliyatımı·. b' · '1 mkı 1 

"' malumatın arasıııdakı farkı !§ retle mütcııa,ip neticeler alı-
·1) tlııJ z.ı ı r ta ·"n : . . . . : 

d I· ar tcn:ıin cttikt, b· , . ğ anl:ııııak ı~tcdık Ye Kandı!-~ nanııı·or. 
u aYısi .1 en aş"a : . . . , . .. . = 

a:ı~r ı .~ ık a; ıca menfa- § lıy :orduL Cc \ .ıp ol.ırak, ~ TrnmYay Y!Jllarından kal-
tıı •hiın ı;Ctircc1:ktir; ve ,NI ~ 'ı qıl k~y r;ısatan:sının ~ dırılan yıgınlar da buna inzi
surctı ola.'l mcn'aat'cr :ıu § uıııunıı lr:n •l malumatı ~ nıaın edince· mii;küh\t daha 

l'o~t g ırulecektır: ~ nrdigiııi Kı:ıdillinin isı.: j çop;a!ıyor. 
!lıet aran-~~.'c'''' ılc hu!,:.. g \'alııız şehrimize ait ııu- ~ Köprü ve civarında 
ka\•·ı a akteı1 kn ı~ = ı· d' · · b- l = ı··· · ·· k k h 
k 'C IT u! · . . . ": ~ ,unı:ıt \'Cr ığını Y~ U\' ~ ğ uprıınun ara ·üy cİ etill-

<rc ıım hakıkatı hır : . • : 
bı t, ıha tcı it ct!'lı ti k' @: b!r t rtına olnııpcağını, E de kııdıköy geçidinden kadarın 
sı . d,t Cumhuri"et ·ı·L·' kr 

1 ~ bildirnıi~ıir. § iistlinden p,eçmek kabildir. 
nın , ı ı c- - - · ~ • , 1 cıddi 1 ::;ı1ııı•ıın11ı11111rı1111ıııı111ı11ırı11ı1111 11111 ııııııı 11 11 11ııııır,; l\.,. •>prüniin üstü kı~nıcn tc-

•can ı o an ecnlıi · 1 ı ' ı. ı arına .. 1. 1 ı~ arına t Ü)nian ~eklinde tanıt- k 
"-ada ' ınt en ı;cldiğ. · mizlcnmi~tir. Tramvay ·um-
(ıJ' r slıhulct gl ·tcrnıckt t mak istiy~nlcn:-kar~ı kıın1:tli 11an;'<ısı siiı)\irırc makinesile 

a.•ıtlır· l · c ı··ıı 1 ,J • 'k "' "'ıık· . '. )U ıtibar ile I'ıJrt ve ıı . >ır tv"zıp vcsı a;ı . .. , a\ ı yolları temizliyor. 

[ alqarar1 3 uncu sJytfnntl~d3<lır ] 
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Para dağdı yor 
Emanetin fuluıraya 

tahsis ettiği 2 bin lira 
IJ.il8.liahmer, Furka 
mutemetleri ve bele
diye daireleri tarafın
dan tevzi edilecektir. 

Tevziata bugün ve yarın 
devam edilecektir. 

POLiS 

ftHMHlHH 
İstanbul müflıilü!lünden' Şubarın 

on birinci Pazartesi günü ra • 
mazanı ıerifin iptidası oldugu 
ilan olunur. 

Millet mekteplerine 
devam etmiyenler 

.\!illet mekteplerine ckraııı 
ctmiycnlcrin Ji,tclcri :\ Iaarif 
mLidLirltlgLine p;ünderilnıiyc 
başlanılmı~tır, Btı>ılara mek
teplerine r,idcr1:k der:<lcrdc 
bulunmaları hakkında t~kr.ır 

tebligat yapılac:ık, gene ;;it
mezlerse dcrlıal k:ıııunl taki-
bata marıız kal:ıcaklardır. 

lıı s, e csı Ttirkikve"i ecne te,kil edecektir. 
erınaı· ., , ' · 1 Taksim mc)daııında boy Sabıkalı - Ben 

e.:nc Ye iş adanı- .u· 1 l 1 yo/>.~en beni telefonda arıyarı kf mse oldu 
• J'.teıtıne ' sun siperleri gibi yollar açilmıştır. mu, lt,oml~refendl} 

Mu badele komi~yonu -----Bugünkü -içtimaında neler 
konuşulacak? 

Ytnıaıılılar artık 1)tı sefer lliitlin 
ıı1tıallak ıııesailiı1 taı11a111cı1 
lıalled ilcceğiııi SÖ)~leı11Pki~<lir 

-----
Murahhaslar Ankaraya dönüyorlar 

• 
Mubtıdele komisyonu içtima halinde 

, luhtclit Mubadele yunan 
b~şınurahhası l\I. Oiyanıaııdor-

los cvclki akşam fzmit fari•ile 
ve vapurla şehrimize gclınıştır. 

Yunan baş.murahhası geçen c:.-
martesi günü Aııkaradaıı hare
le! etmiş ve fzmitte üç ~ün 
beileıııiyc mecbur kalını~tır. 

M. Diyaınandoplos:ı. müşavir 

Mamapolos da refakat etmekte-
dir. Mumaileylı Ankara miız::.

keratınHı muvakkaten tatilinden 
bilistifade bazı işlerin tesviyesi 
için gelmiştir. 

İ5tilıbarımıza göre bjr m'ıd-

~ 11kara Postas1 

.\nkara Postası hn•ö-ıdcKi 

milli nılicadde tarihine 

:ıit filim bitırilınck iizredir. 

13u iki rcoinı f,;im ek rol 
alan danilbcdayl san'atkiırla-

rından Gal;p ve I:rctinıcnt 

lkhzat Beyleri kendi rolle -

rinde gostcriyor. Filme ait 

tafsiJ,\t sinema, tiyatro ~ayıf:ı

mızdadır. 

Uila~etıer ~onunun 
Bugün madde madde 

müzakere edilecek 
:\ııkara, 6 ( Yakıt ) - \'ili-

yctlcrin idareleri kanunu IA) ;ıa

;ını tetkik encümeni Dahiliye 

huzurile kanunun heyeti umu -
miycsini tetkik etti. Yarın mad -
de!erin müzakerelerine başlana -
caktir. 

dcttcııberi hiıkümetinden lali-

mat bcklire:ı Ywıaıı sefiri M. 

Papa Atinadaıı mufassal talil'ı::t 

almıştır. Emlak meselesi hak• 

kında hüfıınetimiz tar•fındaıı 

yapılan son teklifata kar~ı Yı~

nan hükunıdi mııkabil tcklif:ıt 

yapmaktadır. 

Vunaıı sefiri yeni t:ıliın.t 

üzerine Hariciye \'ckiliınızle 

temas ederek mukabil fcldifafı 

bildirmiştir. Bu teklifat billım.s~ 

Yunaııi ;tan şelırlicrindeki Türk 

J Alt rararı 4üncü •ayıfam.zdJdıc ] 

--~· lil' n hulasası 

Dahilde: ~I 
Necati B. için da· ! 1 

rülfünun civarında ı 
yapılacak olan abi- 1 
denin projesi ha- ! i 
zırlanmaktadır. l ı 

ll- Cemiyeti bele- ı·. : 

diye fakirlere ya-
pılacak yardımın ; l 
miktarını dün yir .. 
mi bin liraya iblağ i 
etmiştır. j 
[ ramı 2 inci sıyıfada 1 ı 

* Şehremanetile j \ 

maryo~era arasın

daki davaya dün 
devem edilmi$ , 

ı 
. ı emanet yıldız gazi • ' 

1 nosuna haciz ko- · 

1 
1 nulma~ını istemiş- . j 

1 tir. lj 
( yazısı 3 iiııcü sayıfada J 'ı I 
Haricte: · 

1 İspanyada bazı ha- 1: 
! /1 

diselerin cereyan l 1 

J ı ettiği, tekzip edilen 
haberlerden anla-

ı I şılmaktadır. 
• İspanya kralının l · 
annesi öldü. 
Jf- Hindistanda ko
lom boda tramvay
cılarla halk ve po
ı· s arasında kanlı 
kavğalar olmuştur . 
[Tafsilat 3 üncii sayıfaJaJ 



~ TÜRK TARiHiNDE ME HUR VEZİRLER ' 
\\t .Aumdar Mustafa pfUia • · 

• · •AY HAN~ 28 ~...,,,..... 

Para, k:adı11, içki, saz ' 'e söz 
------

Ra11ıi:::. Pıı.~a bu Jııısıı.~ta herkesten ilen' !.!'İ-' ~, 

di)'Qr,zei•k11ulo11 başka birşP.r dt'işı'iıll111'i; ·ordu 

AkmJar ;\k rafa p.ı5a 
bile u Kaıncnap » kaJınıı1 
ipıila~ı ik rahatını :ıraınıya 

ba)ladı. Babı llrJ.:ki harem 
Jain:sin.kn « div n » yerine 
çıkarken sıLilılıkl~rım füwli 
bıT agırlık add.:diyordu. 

P,ıra, kadın, i;ki, saz ,.e 
söz efen~ erin as1bını gc\"
şctıuış idi. R.ınıit pa.~.ı bu 
Jıuq~ ta hepsinden ileri gidi
yordıı. Kapu<.taı11 dd) a olup 
r.ıh,ııa dü ünce ZC\ hu-ıı 
,ır ~nı ıya b~ laınıştı. 

llaıt.ı, pa•a \ ~ mü.:cYh~ at 
bııllııg ıından Peri ı '',er 
c;ıriyckr tedar.. cttırhor, 
ele .ı ı enlerden n ha nJ \ e 
ınCl5tC~n.ı!Jrını leıııdar pa ı)a 
ukJim cttnL 1 ten çckinmi
) onlıı. 

für aralık, Rami1. paşamrı 
lı r tarafa hu u i adamlar 
ç .ıraralı « lııtai » ,Jcnen 
.:,ııİJcknlcn nr.ıtııul.ta olchıg.ı 
ş~ i~l\rı işidıldi. 

R ımiz paş.ı, bu ne' i 
ca'1\ knn her z.ıman 1-.-ızhk!J-

f 
•ı' .• 

nnı mu"lıa aza ctt· ,,,~ını 
i İlmiş mc.r.ık sarıııış idi. 

Raıııiz p.ış.ı ile Refik 
1 .ıh ıcı ve Bdıiç efendiler 
g:ındrı1.kri bir mesirede 
tııpbnıyorlar, umuru dc,·kıc 
tbir ınfızakcrcclc bu'unmak 
l'ch.ıncsılc SJZ alemleri yapıp 
ç,ııgi ve kuçcl. oynatı~ or
hr,fL 

f..1cı:c ?t 1cn1lcri ~ene hJ k~ca 
iJi: Gccdcri mlinasip ·Jlılara 

tol'l:ı nıyorl:ır,lı, bur.ıl.ır,Lı ğü

mıı~ ;;-lızlü dilberler elinden 
dolul.ı r içerek ahrnk cdi~or
br.lı. [ ı ) 

Bu mc .. li 1 .. rc henüz 
Jstanbu!Jan gitmiycn iıyanlar da 

devam cdivorl:ırdı , 
Saz aluıılcri az ZJnıand;ı 

al.fı yürucl..ı. Alcnı,Lınn 
l' unıdi lcvcntlcrinc dahi 
si ,ıyct etti. 

H uındi le\ cntlcri çengi 
~lcnıkrinin vabaıı..1 ı değillerdi. 
Rıınıclide ,lcr i~kn ile p:'1ar 
" "kaynak b~şlanııd,ı çing {ll 

J l:ırını <'ynatıp ZCYlietınlkk 
rı~ I! ırctleri Yar,lı; bu g-ibi ıncc-

li ine- <1kü\·cnJe» dcrlerdi(ı} 
Buti\n bu f ı,ılJ.ır,ı büyfık 

: \ .ınlJrdan y.ılııi1. birinin 
i tir.ık e tmcdigİ gürüluyordu: 

İro7.İ lsnuil bey .. ı 2 .000 

J • ı li k ~ll\'\'dİ ile l tanbul 
Jı .ıri.:iııdc Çırpı c da oıurııvordu, 
' lhrc pek cn,lc r indiği 
<>hwordu .. 

-

Diğer \arJf tan, AknıJ r 
Must:ıfa paşanın Babı iıfükki 
n:sıni \'azivdi «nıülôk:ıncıı 
deııeck k;tLır azcmctli idi. 

Sadı'azamın huzuruna çıL
mak aLlda ahiret ~deri gıbi 
korkulu idi. Istanbul h:ıll.ı 
i !erini gördürmcUçin dc\"kt 
dc\'airinin birine oğrayıp 
de.eli ıi anlatıııakt , çckiııı

ycrJL1. 
T.ı~ii her i1 rnsııa ik 

oluyorJu; Yasıtabr ise rüşnt
,iz i~ ppınıyorhmh. 

Bu \ üzdcn Alemdarın en 
clıcıııı~iyctsiz ada,ıı'aıı (ldı
ş tli zeı ğin olup zamanın 

ı karun.ıi.ırı ırJSnı.ı geçtiler.[ J 1 
ltn ir:'. ;:ı \ e ilıtİşama 

d• }klır:'ük gostcrilnı~ iı 
S<;bcp oklu: 

Akrmların adamlan lı r 
gün Babılliyc <<clh-am .ı afi c» 
gelirken y~ ıi .ıskerl k~kil t
t:ın canı yanıp mcnf ıatı k \
bollııl.ırın guı:knnc batnm ,ı 
b.ı')l:ıdıLır. 

Rumeli iıy:ınLırımlan her 
biri ;'ıııı islemeli k;ıftaıı \ c 

s;1111ur l.c1rk giyip Babı'.ıliyc 
Ji,.ın~ geliyordu. 

;\) ıı>Lırın gelis alay!• ııı,l.ı, 
rik'.ıp ag.ıl.ırı t.ı'dıdi elli altııııs 
çubclqr buluruyorJu. 

ı\ rk.ılarıııd.ııı da, ayrı.: .ı 

yagız atl:ıra binmiş hır takıııı 

İç ağ".ıbrı gcldi,,i g< n.lü) or
du. [1] 

Bunl.ır bu şekilde B.ıbı:ıliye 

gdip di\·,ııı yaind.: meclise 
i~tirak cdi\·orbrd ı . · 
Rcıııczm :ırcfcsinJe Ru tırl.ı 

kkrar h.ırbc başlamak zaru
retleri görülJü. 

AlcnıdJr sultJn \Iust.ıfayı 
talıı.ın inclirip ycıinc sultan 

;\lalııııudu gcçirdi~iııi Fransa 
ln;klııı1cı ~11: lıı\lir,!i. 

l Biımtdi) 

[ I Keılu da zade ;ıit cfcnJi 
(el\ azması 1cu1ıc~h cl,a) ıdc) 
,\ ımdan a , .n alarak fÖj le ta« 
'ir eder· •. ılil\ıcranı simin &ima 
aleminde ut \e c.nk ınccalisi 

i?üışrcılerin şeı r ı e •he11k ede· 
rck ... ) 

,2j ,\-ıma r;«rc ·ürıde ani· 
zade kaı lince. (~yende CeHlct 
P04ava ıı;o r c de (küıende..) gii· 
)·emlcnin muhaJfdi olmak gerek ... 

[.lj ıürazam karunq sani olup 
ıairl rinin her biri maliki güıı
cüşa ·ıı~ni ıılüu l ar .• 
. [4. antzade· Yollara il nıaz 

dcrccc,ınd "pzcngi gcr.tıklcrinl. 
rh ayet der 

~V!_t)iu 10 Subat 1929 ()!) 
... :ı.__ ... 

1 
Alulıan·ıri: lliisryin Ralımi 

lıeni ııiirıııi" e ııelh or- ı-cvlı•r<le de hil:'ılıare ., ı J t.._1 .. • 4. 

ııııı ş . kcrnlimi aldaııını~ giir-
- su~. . . all'aklar diiglinı de lıic 'ak.i • • 

lı (i) le lc~ ııi o.tn nasıl <le dcğildiı· .. 
ılllleri 'arı) or.. Cziil- - Arlı!\. sc11i11 ı~ın 
ıııc Pı•rl'an cıı ıniilıiın t'cddı ıııiifl priyata 11ğ-

111ıktalar iizrrıııdrki nıa- raşnıak yorgıınlıık \C 

~ıımiyı tiııe kaııaat gc- liziiııtiisiinc a:;la hlzuın 
tirdim. yok .. isi bana hırak .. • • 

ilen biraz giiç in:\- hak &C) ret yapacağı-
nırım. Vi<'darıi in<'c mı ~ilriirsiiıı... Sana 
tPlldklrnlcıı sonra iııa- çektirdiği ıztıraplarıu 
OIJ'ım.. V<' inaııdı,i:tım hiitiin arılerıııı o men-• 

Savıfa 9 

A )iyede y ni tay· 1 
.......... ........... ·····"······-.~ ........................... -. 

{. b rlr ) r 
• • • ··········· ........... , ............................ ·················· -- -· 

lstanbul ağır ceza reisi Sabri B. Temyize 

aza. ikinci hukuk reisi Ragıp B. 
ağır ceza mahkemesine reis 

Uzun zanıandanh:ri İstanbu l 

Adliyesiı~de bazı tcbeddiılat 

am un 

oldular 
Seyyar talim hevetleri -

Anadoluda Kurak- - -- ' -
1 ıık minttkasına Kitap, deffr, kalem alarak kô 

olacağı 

Alliyc 
söıleniyordlı. Dün zahire gönderiyor ko d l k 12 • d 4 

vck.'ı~etiııden ınfıddei- \nkara. (j \akil ) - Yarın ~ o aŞaCa ve sın en 
uınuıniliğç yeni bir tayin listesi akşam 1 lil:lliahıncr müsamere ına kadar herkesi okuf acakla 
tebliğ edilmiştir. Bu ı;ste ile ~ecddir. Cemiyetin merkezleri, 
btaııbıı! Adliyesinden b.ıızı zeva- ubtleri mulılelif mıbamerclcr 

tın da başka yerlere tayinleri Hreccklerdir. 
hildirilınektcdir . l liWiahmer yeniden kuraklık 

İstanbul ağır ceza reisi Sabri mıntıkalara 000000 lir;ılık buğdaı· 
13 . Temyiz azalığına , İ s'tanbııl un. zahire tcy1.iinc hel"etlcr ç• -

l"kı"ncı· Jıtıkuk re1•51· R•gıp B. karmak üzredir. Ayrıca Erzin · u Temyiz mAhık.eme11i aza.h}ınll tayla olunan 

~amsun ağır cazı riyasetıne, Sabri B . canda kıştan mütec-sir halka 
Oarbl· Karaağaç sabık ııııııtaıı- erzak 'eri imek iizcrc 2fi00 lira 
ti~i Kemal B. Edremit müstan• giınderilmiııir. l laqnana, Keskin, 

Bal:\, Pnladı kazalarına cr1.ak 
tikliGİııe, 1 lukuk tnclu~llrından 

tcziinc iki llilaliahmcr müfcıtiji Süleyman l !ayrı B. Salranboltı 

k 
ınenıur edilmi~tir. 

ıniiJdcıuınuıııilığine, 1 lıı ·uk 
ıııezuıııarıı\d3n Osma" !'eni C'cmiyctin \ıüı ük kon~rcsi 
D. Çanakkale ıııiiddeiuıııuıni ııb;ının ilk hafrrnnda wplanacak

ıır. :\lcrkczi umumi rap ırunu 
muavinliğine , Sultan Ahmet 

hnırlaınışur. 
sıılh ceza hakimlerinden Osnıaıı j - ----
İlhami Bi Sinop &sliye nıalı~e- Simleri defişfİ 
mcsi aıalığıııa, Koycegız ,\ nkara, fi (\ 'akıt) - Ya-

A>Iİ}'C ıııalıkcıncsi reisi Mclı- ıı,ınalıat kaz~,ınııı, halkça Sameou al:ır ~ rlJaseU;ıe tayin \)lunan 
met ait n. İstanbul tic.ıret I'.agıp B. sliylcnilıliği ı;ihi Kızıleaha· 
aza.'•:.ıııa, ı lukıık ıPczuıılarıııdaıı be~inci rcza ıiyasetiııde ,.e ağır mam, Denizli kaıa<ına tabi 
Jl\ehmel Talılr n. llozkır mü<.1- ce~a azalığında bulıııımu~lıır. C:arhi Kanıa~acın \cıpa) an 
deiuıntfltıilti:ine, l lu~ıık nıe- l lakımkrunize yc;ıi ,·azifele - tc:<ın"yc bdilnıc'i karıırlıı~tırıl· 
2unl~rtnLllll l\\uslafa Cev<.lct B. riıılle ııımaffakiyet temenni mı~ 'c 1 lalıiliye YCk:\ktim:c 
ı·; le muddci ıırumiliğine , ed riz . tanıinı cdilnıl~tir. 
1 1 u• uk ırewnları.ıdarı l\\e hm et ı...:..:.;,;,;.;..,..._.-~----------..-..,--ı~---

:\:ri l i~~e~·e~~~'.'.~ 1::~~::~:~: Fu araya 20000 ira -- -
rımıan ı ı~kkı B. Mecid ol Ü ıııü..ı- Dar.., laceze mali müesseseler• 
de . unıilı •ine, \'r,z at s.ıbık 

ıııü ıııeıı "ııınisi R :ır n. ine· den teberru kaydedilerek 
bole ceza ı.aıw- , ·ine, Meslek tevsi edilecek 
mekt~bi ı zıuılar,r dan Apıür-

r~lınıan tlakl-;ı B. ÇerkCi ıııiis- C emiy eti b elediyenin dünkü iç timaında 
taatit-iiğiııe, Liçç lıakiıııli~iıı<.len 

ıııüst.ifa Hüseyin llüsnü n. 
A'.'ana sulh hakim: ğiııc, lstan· 

bul ticaret azasından I:ıııin B. 

İstanbul hukuk azalığına tayin 
olunmuşlardı r . 

Bl\rsa aıasıııdaıı ve lslanbul 

müddeiumumiliği muavinlerin· 

den Avni Beylerin faleplerilc 
tıecay işleri icra ed ilmişti r. 

Ragıp B. den inhilal eden 

ikinci hukuk riyasetine Samsun 
ağır ceza reisi 1 l aıııit Beyin 

tayin olunduğu lıabcrile beraber 

ikinci hukukun ilga olunduğu 

ve taşkil edilen yeni i:ı i r hukuk 
mahkemesine Hamit B. yiıı reıs, 
mülga hukuk aza•ındaıı Osman 

\'e Milat B. lerin aza layin edil
dikleri ieklinde de ortaya hir 
haber çıkm ı ~tır. ikinci hulrnlmıı 

ilı:ası haberinde bir yanlıtlık 

, olduğu tahmin edilmektedir . 
Temyiz azalığına tayin olıınaıı 

Sabri 13. evelce birinci ceza 
riyase tinde, Samsun ağ ı r ceza 
riyasetine tayin olunan Ragıp B. 
unııı mıiddet ticaret <ızalığında, 

hus ka<lııı<la11 ı•ık :wa" • 
cağım .. sen sus, lwkle. 
Elwdi sadakat tr'nıi
nilr bize mı·kı ııp yazan 
'i<·dan snhihinden do 
Allah razı olsuıı. BPııi 
hil',:ok rilıeılerdc ten
' ir \C tl"min t•lli. 

SinuJilil\. namını ~iz-. ~ 

temek m<'eburiyeti11de 
olduğunu yazıyor, fa
kat hakikatin siihıı
tundan ıwnra gelip 
elimi sılr.acağıın bildi
riyor. Rize hukadar 
do taııe biı• is'arla e-• 
sası izah t'dile11 key-

• 
f yr.tin L· patı11a ~· iirii-
ıııek yazifı-.·i bizı• dii
ser . • r oca ını Jnıkadar 
lola) !ıkla kaıı<lırdıgına 
sevinen Perr. n, malı-

Ccnıiyc~ı lıdcılı ye tilin >:tat 
1:; te topla~mı~tır. [yyeJ:\ 
fanançt m,ıkamınııı bir tcz
hrcsi cıkuhnntjttır. Bu tezke
rede >on kar fıruıın<ından 
4ipde,;ik- mı;tcc <ir ol mı 

fakir ailelere -arfetlilmck ii«· 
re 1 O hin lira tal1>i:;:ıt talep 
ediliyordu. Bu tezkerenin 
okunma. ııı ı nü ı tc:ıkıp A Y tlİ 

U. lım:ı nifc:ha,ile birlikte bir 
takrir ' ·rdiklcriııl ye hu tak· 
ririn ol.cının:ı_<ıııı teklif et· 
mi tir. 

Takrink fukaraya 20000 
liru rnh ,ı., edilmesi talep cdi· 
liyordu. ;\Takamı emanet tez
keresi ik h ni il. \C riifcka
·ıııın t:ıkri~ i lıiitçc enuıneni

ne haY:ıle 1 cdilmiı, cnclinıcn 
ik i tekliften '.:!(l hin lira tah
,i,foi teklif eden takriri ka· 
lıul cemi~ ' c heyeti umuml
yeye C\ ketnıi~tir. 1 lcyeti 
umumiye takriri biı ·ük bir 
h:ıhc<le kalıul Nıni<, yal-' . 
mz aza<.lan r uat Bey ~ar 

durdu~u cihetle fukaraya ııı ıı

tl\" enct cdi l nıc,;inc luwm kal-

rc ııı ağızlarla şoförlcre, 
nc,ıeı·c ga, r tlc . ilıti-

• < • 

yatlı u ın ranııınları hl-
• 
~nnıtııııı aıılattı. Ye 
Xccibc llaııımla has-

• 
ha~m 'ercrr.k ciiriim-• 
leri11i miispit lıPr şeyi 

imhaya ealısular. • • • 
Hı1 r iki aile' i hir • 

hiri11iu canına kast-
cliı·irersiııe fitilcvı'H Ser-

• 
mel l\'.:ulir, ~izli kiişc· 
sinden infil:ik amnı 

hek.liYordu. 
< 
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teri kadınclaıı inlikam 
alarak bu ııaıııu ıııc
ı=;clesirıi hemen temiz
leyt'<'eğiııi zeYeeı;i Per
rana \ttdetti, , ma, bu 
i .i na ıl görcblleceki
ne dair henüz nnıka-

madıj\ıııı, binaenaleyh 1 O bin 
liranııı k.Ui ~cltligini >öyle
mi· fakat bıı teklif rctldcdil
mi~tir. 

llıındaıı spıını, ahrnli fe\·
kah\dcdc munak:ıl:itı inimaa 
u~ratınıyan traınrny sirh'tinc 
tc~Lkkiir cdilnil»İ hakkındaki 

1.·nuıil S ı tk ı ve Rc~it Beylerin 
teklifi okuıımu~, bu tekli ! 
hir hayli müııakn~a l arı nıııcip 

ıılınu~tur. :\ zadan hir kısmı 
şirket ı·azi fe,i n yapını~tır. 

Ohiir ],ı ırıı, Jıaı ır ı azife,in· 
den faıl:ı;ını y:ıpıııı;, wzaifi 
t.ıırnmiı·cyc i>tirak. ctıııi5, . . 
me<cla un naJ..kcı ıbtir, de-
'11i~lcr<lir. ,hni H. tc~ckkii

rlın ycçhc,in in tayin cdilıııc
~iııi, Ccıııiyc1i hdcdı ·enin 
te,ek~iiriinlin de l:\nctinin de 
~ıymettar cılduf!,uııu siiyll:
mhtir. 

Reb Sadettin Ferit B. ıııti
nakaşaları lıuh\<a etmiş YC, 

lıu!'iiıı kü mcııınııııi yctı ıııız 
Yarınld tcııkidiJ!lİzc mani de

ğildir, demi~ Ye heyeti umu
miyeniıı ıııcııınuıı i yctin i zapta 

ı·c r biı' ph\ııı ) ol.tu ... 
i ıı ~aıı ht') ccaıı a mıııla 
dağları dı~ ' irarrğini 

sii) iN·, atar, tuta ama, 
icra saati ~cli11cc 

duraklar ... 
nıı i ~ iıı zannettiği 

k•\dar kolay olıııadığı-
111 anladı. Ciiııkii ha-

• 
sıın ko<'alı hiı· kadın-

dı ... 
Onunla doğnıda11 

doğruya, dayaya, ııııı
lıa amaya girişcıııaz

di. rı-ulcn kocaı;ına 

rniiraraat etmek. hlzım~ 
dı, Bir zc\'cc, sclleıııe-. 
hus clô.ııı : Seııiu ka
rın yaptığı fülıişelikle
ri heııim rcfikamın 
üzerine atıyoı•... De .. 
ıuck icin kavi bir su-• 
rat lsteı·. Mazlum L1-

Ankara, 6 tY akıt) - :\la
arif vck\lcti ;;cyyar talim 
heyetleri ıçin l .'i maddelik 
hir izahnaıne ' iicude r;ctir
mi~tir. izahnamc yakıııda ta· 
mim edilecektir. lzahnamc 
millet mektepleri nizamna· 
ıne>iniıı 3'l uncu ma,klcsilc 
müteakip maddelerinin tat
lıikıııa aittir. lzalınameYC r;ü-
re, 'eY) ar talim lıaı etlerinin 
ıı,;;ıı hareketleri en yakııı 

nahiye merkezleridir. ;\ J ~rkcz· 
lcrde daimi bir İrtibat bulu
nacak, kitaplar, ıcılri' le\ <t
tırııı bu 'a ıtadaıı temi'< olu· 
naı:aktır Tcdri,; lcı awııı 

heydın her:ılıcrimlc t:tjın:ıcak, 

lııınlann nakli için hiiylii 
iza~ edil mi rccc:ktir. 

Scyrnr talim heyetleri kı~. 
yaz .. ııırn\; llzrı: ihi dcH<'llc 
çalı ac:ıklanlır. l\ı~ hcyctkri 
t.:~rİni,tıııi ipti·.\:ı<ıııdaıı şııhat 

ııihar.:tiıw ~.adar ı;alı,:ıc:ık
lardı'r. ,\hıal ıınkr nıaar'[ mu
duı iı tarafı~cla·1 k,ı,hı f:ızh-

<ı p111a1 'iınlenkıı, 11rnailiır'.h 
cnafıııı haiz ıntıtıc\ \ erlcnl ·ıı 

inha edilecek 'c ma:ıri[ cmin
kri t.ırafıııtlan t:ı>Yip oluııac~k
tır. l\ı;, ıncktlplerdc iı.~ktkıı ...................... , ........................ . 
g:cçirtnıcklc ikt, i"a cdilınc<in i 

tekli! ctmi,, bn tc:kli! k:ıb,ıl 
oluıırııı..-tur. 

l Yariçtcıı ~elen p:ınıukp~

l:ırıı m kilu,;uııdan (5) ku
nıj ok tun :ı resmi alınırken 

hunun ( 1) kuruşa tenzili 
Emaııctçc teklif edil miş ve 
kabul olunmusı ur. 

Sehriınizc senede 40 hin • 
kilo hariçten, 35 bin kilo 
dahilden pamukyağı gcldilti, 
·ıynca tcslıı t cdilmijtır. 

Dariililc-;.cn in 927 senesi 
hc>ahı kat' i raporunun vari
dat k1<ınt müzakere cdilmij
tir. 
Yarid :ıtı umumiyenin dürt 

yiız yirmi yedi hin altı liraya 
hali~ rıldup;u anlaşılmıştır. lltı 

mlina.<cbctle Darülilczenin 
teY>İi mc\·zuu bahsolmuş, bir 

heyet te~kilile bankalardan, mail 
mlle"csekrdeıı teberru kay
ıledilıııesi teklif edilıni~, Reis 
heyetin sureti tcşckkiilü ve 
ıelıernınn ne suretle ccmedi
kccp;i hakkında Emanetin bir 
proje yapmasını , bil:\harc hu 
proje ü' ttinde koııu~ulnıasını 

tdJi[ etmi~, hu tekli! kabul 
edilerek iç timaa nihayet vr 
ril nıi ~ ti r . 

• 

'i B. in yuzu hö~ le 
• < 

bir şey söylemek iı:;in 

ıııaskr kullanacak ka
dar nazik değildi, ama 
krn<lisi namus n1ese
lı•lcriııc çok cl_ıemmiyct 

'ereıı bir adamdı. Bir 
ınııtt'hhilin bir nnıtelıhile 
karşı hii) le ağır bir 
ithamla yörüyiiver -

• • 
nwsiııi ı1ek nıtl\ af ık bul-
muyordu. 

• 
Kendi inin Perran 

aleyhindeki şiiplıc aıı

Iaı·ııııla çektiği iztirap
ları diisiinerek Jliisrf\v • 
L 'izmni Beye acıyordu. 
Dayaya itidal ile bas-

• • 
Iıyacaktı. Eğer ha. in 
suratla, si.iz sakııımaz 

ivbirarlarlıt karınla ır-o , • 

sa o zaman k.cııdisi de 
se inin perdesini yi.ik-

eye\ 12 - 16 ya<larındJkilc· . ' 
re, öp;lcııen ~onra J 6 - 40 

arasındakilere tedrisat yapı · 

laeakt ı r. Seyyar talim nı u:ıl
limlcr iııe ta li matnaıncıı in .;.1 
iineli maddc,;indeki le\ :ızı ın 
\"C nıa:'arifi zarııriyelcrindcn 
başka ayda 50 lira ücret \"C· 

rilccektir. 
\":ı;1, tlcr lcri, md,tdıi ol

ın ı yaıı, kıı heyetleri l(itıniı·ct1 

köylerde ıı~ılacaktır. l\lualliınk 
maarif mlidürltil(iincc tayin 
olunacaktır. Kendilerine anla 
30 l"ra ücret \"erilcccktir. 
Ccrc:tlcr \"il:hc:tlcriıı millet 
mcktcpk ·i t~h,.batı ndan ye 
kiiy >:ındıl,larıııın 'ardımla-
rııı;bıı temin oı;ınacaku r. 
hlİY ,,andıkları muavenet 
miktarını lıer •ene mayı<ta 

vilayet millet mektepleri he
yetine biJdin:ccktir. 

Tcdri:<ııt muhteli t ,·eyahııt 
ayrı y. "'lıla\ıilcccktir. 

Ders ;1.amaııı çoculara ik i, 
buylıklcrc bir lıuÇl•k saatti r. . 
llrıl~ır!t·i)l :(/e 

• 
Gece iki yangın çık tı 

Bakıakıhde dün p-:<.:c µ;cÇ 
"ıl,ıt ihi Yanµ;ııı zuhur ctıYJij· 
tir. 'r'~ııı::;ınlardan l'irinci'i 
Bağlar )~inde Orııer ap;anın 

kuliilıc5indeıı çıkınış ye ku· 
1 übe yandıktan sonra söndü· 
rlilmü~tür. ikinci yangın d :ı 
Osmaniye köyüuclc ç ık nu~ 
ve bir ev yandıktan ımnra 
sön b[i riilınü~tür. 

-----~ 

itizar 
l\Hind~rccaumızın çokluğıı · 

na mebni " Eşrc!in l;uy ruklıı 

yıld ızıD nesredil ememiştir iti
zar ederiz. 

..--------------------1 Yarım asır evelki 

VAKiT 
7 Şubat 1879 

Şehremanell tar a f ın dan 

D erseadel oe hiladı :;</ıisede 

mevcut umum esnafın tahririne • 

haşlanılacağmı yazmışldı. Aldı

ğımız ınalümaia g6re yarın 

çar~uyu /eehir derunundan emri 

ialırirs memurları tarafından 

b~lanacaktır . 

* K aoaninl deoleü aliyenln 

lisanı arahiye dahi lercumesi 

ile f eoaidlnin temim edilme.si 

iradel aliye/ lıazreli ookcilelpe

nahi ikiizo,:;ından oldugunu El-

----· 
sellerı ~k ıılu orta yii-

• 
ı·iivf'cekli. 
Iİusrev Ni zrıııı i ne~· i 

hiç tanıııııyor ı leğildi . 
Fakat 11 ı 11•p "' ııır:-
lel.~c lııı ı, · ı· i ı ı• il) guıı 

kiıııscl t> r olıııad ıklarııı· 

daıı her lf'sadiil'l •ı·iıultı 
'adr('c St'lamlaşıl'lardı· 
S.~hnazın kocasıı :l 

söyle hiı• tezkeı·c vazdı: • • • 
M11lıtercn1 t'fendiııı • 
Ağır bir namus ııır· 

selesinin hallii faslı 
hu usuuda giiriişıne-
. l' ı· Y·\-nıız azım ge ıyor.. ' 
rın sahalı ı;aat onılt• 
nc>ıdiııize gelccrğiııı. · 
l\tiivacehcdfl zcyccı 11ı 

ı '\ Hanımın lıuztıı·u < • 
. arttır. 
' Bu n1iil:\katın rı>\ ,·r 
telıiri vahiın net it•eırr 

(Bırnıedl 



Casus Lorens 
kimdir, nasd yefilti, neler 

~-ıo-- )'aptı? 

'

· "Rahip Yalaber,, den 

, Pı1nu k k()priİtitİ 'rrık: H. J 
no·i/;.. .. ·------
~ ...... cas11sı kopnlnıln olt11dı IHJ111lull·ı 

h<J\·accı/.·fı· ı · .. · 1 I 
• 

1 1 e11 oır ltı/C'ı,· nıı·ar/(nu ı· . . ' 
ıJ Pakiı nöbeıcilf'r ... 

Ar.ıp k · 
t d . tı\' etlerinin tah:ı - kıldı. t 'mılh. ete: ihti ·' :w ~iirLi-u ıtmaın ı·ı· . .,. 
/. ınand:ı c rl 

1 1
) ordu. \ ~ nı ) orhu. Z:m:n ktn 'etlerini 

Cl'tlcral I' >I m.tnlı L'Cphc,indc daima faal bultındurma/.:;a 
ı:n.ı 1 a kcnha~ ın \l.ıanın <laınfmnlan tehlike. i 'ardı. \la{ ına ~ r 5' 

Jlck gt; l) ordu. Loreru l lm de .\llcnbi dl!n hubdar 
)akında k 

''İne . ' ll ua g-ekcc-
c.:nıın oı ı x.. taan11 . l Uı.aı dü~man 

b un.1 kar l 
ir takı ~1 < urm:ıl, için 

rn ·ı· m harekiıtn nfristi 
"tiz :.. ., · 

l1ard "u · t:ı) )ardcrinin bom

hmıf ~lırmiı~ olan us.:nnn bu· 
na nıul,ııbil bir cemile ~t"ı-.

lcrırn:leri İL'ap etmez mi idi? 
l~td hu dU~UtH.'e l ,orcm.İ Y cr
nıtık miıca(lcJcsinc se\ ketti. ınanı ·ı . 

~tı ihl<ıl .1
• c turk i"tihz.ı- Ep;cr ~ imendifer klipnı.;u 

t:ı:ırrl 1 cdılırl,cn, lllutaaddit berha' a edilir 'eya hiç ol-
1 ard·ı h 1 llıanı ' ıı unular:ık dıı_.- rna/. ... <l mtihim bir h:ı..:mı ug· 11 naz· . 

darben· .. ın dıld.:ıti a ... ıl racıfırsı, hu hadi'c ı:ilistin 'c 
hak· 

111 'urulacaırı cihctccn Şam artı...ıııdal,i m iın:tkalatın 
CCkt :ı nokraJ,ıra cdhcdile- inkitaını tl'min edecekti. An-

ı. ~hık 
dcnıır ut ta:ıru1; nokta::-ı 
ı.._ \Olu h·ıtt . 1· 
·~ttı t;hri '. ~ 1

l. ı .. l .. oreıl'' 
~ı- l P '.ızı fc mı kendi 

cnk hunun yapılma~ı için 
hiıyuk bir pen aı;ızlık i terdi. 

Bundu nım affak olmnk 1 ll)C 'I) 1 j 
a )ol· ' rnıı,tı. ki ç:n u ... - için arn11 cctc~i nıc' cudiye-

ı. ·l çıktı· iti . ' ; 

b~ hı, C) talı • ' 0 a yuz kad,ır tini belli ctmcckn 400 J,ilo-
ır k· .... ) anına ropl:ıdı. metrelik hir ~ah:l\.'I h:ıt'a mec-

h •1ç !{tın l!rha ~onra bir tren 
ı. 'a oh 
.._llttl ı '' or 'l! trend n · 
ıc unlar lağanıların darbe-

) ll~rtı\o d 
"'- ~ıd · r ıı. Lcıı· .. n ı - ,·ı ki ı 1 l t ''\: " '" "' g-ayL ~ e ) :ı · a_.ı ınca .. on ,a : ıı 

h1;\)ıç b~ltıl hatıratın en mu- :;o ihl (ıO kiloml!tro) u bir 

burdu. ~ura .... ını da ~üyk·mek 
l::lzım ~clir J,.i hu !'aha :-ıkı 

bir tara,:mda tahi değildi. 

ta~,i ır lahını bu hadbc\ e ırecl! ) ıirlıyiUi ile nlmnk im-
'J ctrni ti. • k<inı 'ardı. ondan . onra~ı da ( c rın an· 1 . • 

,<ll.zc. B· .1 ~~ ını...ıı .• \llcnbi, trılic k:ılmı-:- bir ;:.l!) eli. :\caba 
,.;nd ın chı' . . . 1 
'

1 c t ccpc"ı uzc- tali !.!.elll! :-l'r:-eri n~ilizc ~ar ı.. ltı\ tık 'k '. 
~ta h. rnı Y<t-.ta hare- olacakmı idii' )rık..;a ::-imdiye 
t'.-rrlız U%ırl.ın1.\'ordtı. l~ih"ı·· k j .. ! "· ff 1. t 
"'it "l"'o" ·at ar gı ırc 11~11 mm·a :ı ,ıyc 
~cl~nir".: ~ll\affaki~ctlc neti- tekcrriir ctmi~l!Cckmi idi? Yol 
)ı:r·a ..orL'IN Ye m cm i J!LWhıl,le katedi1di. Lorcn,in 
~ ll/.Criıı J ., • 
ekler ı· c Hıcum ede- yanındal,i <ıltı hiııtli çabuk 

~ol kıl~ Buranın i~p,ali \c yol alamıyordu, 1 lecin Lİ/.e· 
C)h ·ı· ının ycg<inl! hakimi 

allfü· .1 . rLh.:r· ın ı tıhakı \ raı"l 
ınc 1 tı. 1 •11nın ~olunu .aça· 

, -<ırc11 • b 
i ıd· ın u t:ısa,' uru 

' ı, rak·ıt 1 ı.lt b ı· ' a~ .ırı:a t.ı ... a' -
\rap ·tl ilkle kaldı. C'unku 

a·ırr • ~clıleıı ' llzu ancak zaht-
c :ırazid l 

\; i k · c c )at chebilc-
b an:ıati 1 l'k :ıt1 1 • • gc l ı ten :-onra 
t... • ( l\ 1 
""'l rtıı 1 c olma~ınlı hu 
· eh · il 

111 
ınc bulumu~ ol:ın 

r ~· I llkahı::lc bil mi le ma-
li"J.ı :ıcakl,trdı. Bu "-eraic 

,. l 1 . ' 
L k lır çok h:n atı teh-

ıı, nıak · · 
't ı-., an u• -

lJıııtı ". • ..... 
ı t!L • .ıı har he \akın 

' rı Czd· . 
t· ırınckten j ... e ha-

t... mın eki 
ı. 'eten t. til d-

l~<ırl: 
ti 11 ine 

1; ı l/.ar mecburi\ e- · 
l\ülınc·ı r • 

' C\ 1 al.tek: ,.,_ 

rinde .... ur':ıtle .:...itmc~c :ılı~ma

mı:;-lardı. < >n uç ~aatlik -.on 
bir merhale k:ıtcdiklil,tcn 

onı .ı, kupnı guziı k tu. 

.l\ıipnımın ın:tlknı ~.ıtlıı :ıl

tına ı.ı,innck LorLlh ~ihi 'u
cıidunu hLr tılrhi harcl,ctc 
:ılı~tırım~ bir adam için cocuk 
oyunl:ugı idi. Tam mm, rr.ık 
ohıcahı ... ır:rda hir tufl!!;İll 

ym nı 1.ınma'ı ml' \ m 'lli f,,ı-.t 
çıların mc\ cudi) etini J,opnı 

nöbl:Lçikrinc.: bildirdi. J l<.r 
taraftan pnıjl.'.ktörlcr tutularal 
tufck aıe ... ine ba~l:ındı. Lorrn" 
için arcık ml:~ u'mll kıçmak
tnn b~ka çare J al nı.ımı':'tı. \ a
ralanmadan ~<il,·1~ ı :-ıyırırnt'ı 
~ene huyıık hir lulllf dcgil mi 
idi t 

'ili lıCdl 

J t{ de::, t.!.n :::,11 w s w u ı I m f' İ:::, 
Şe~te <- -

tlıanetinin dün mahkemede serdet-
~ tiği bu talep tetkik edilecek 
'. 

1hl1
{' -

~lZıı 1\ •• nıarl<'li ill' ((Yıl-
~11 .'llMeeiı·i ~1. Jl:.ııı-
ıl St·ı·ı·a 
\l'ttl· aı·n .. rndaki 

j• ılJ•ı ıı 1 • • 
~t 1 >ıı·ı11ei ı·,,..,_ 

ııaı k '- l{ 

~qi,, ı f'tnesirıde ,., .. ,_ 
J t• d .. 
lltıı111ıs1 ıııı tlf',am o-
~lnlık<·lU'. 

• ı H1p 'I 
ı·ı·•tıı ' ·' a "'o .. Ilı .. . 

·) Ooo 1. gos h1 1· lli iri 
\ ll"tl 1 ~ ~ ~tlo 1~ 1 1

1\ kPf alNi11 
ı·~r .. nıutı·•' ~, lı.uı ( l\l'll tf• rna~-
1 . 111th 1 1••ıı·ıt· t • (\Ail l'tz-\ (.l ti· 1 ' t • 

S~hrrmmtl'liııin 'r-.. 
kili Fc.' zi B. {\ Taf ıı·i-
hat ml'~lu ıt. sara\ \Pi'-. . . 
vrr ~ıkn or· t:ımİl'al 
' . ' 
) ap1laını) or » dl'ıni~, 
nın ahit ıar·af 'ekili 
Sıddık Sami B. hmnın 
doi:,ı·u olmadı~rnı ~ih-. ' . 
lemi~, ~al'H) da <'l) <'' m 
bnlunmnan es\arnu . .. . 
i~limali i~lilılt\k sure-

- - - --- --- ---- - , -- -- - - ~-~-:_·~ -~~-

-
--- - 1 Üeı ta.rafı 1 inci uyıfamızdadır ) 

EfriÖfiloS~a Jlolomhi.Hh ~D:J!l~ııklılr Bir far/fan da eriyor d:ılgal:ırla mucadclc ettik. 
~ ıl• 1\ DDUD ftut-yUl}ll Hl Diın gıınç~ :ıı;tı,i!ı için kar- Xiha~ et Bu) ukçekmccı.: sahı-

K 1 t ffa ıl ·ı ., ~ ı· ffh • ~ . Ahalı framvaycılar ve l:ır hir t<ır:ıh:ın da crinıcğ'c !inde de demir :ıcrık 
ra aranur.orı e BSI truen 1 nllle m us~erı polis biribirine giriyor lı:ı~l:ımı~tır. Beş gün çaJkandık durduk 

1 la\ a :ıçık 'c ~iinL·:-li de- Be~ ~lİn h:m~lc tama ... ımı.r. 
3İ~~~Ui surette ~oroı~ttlHr. k~ı~::~~~~)::~~·ı .\ .. \ Traım :ı~ ':ıın etti~ takdirde uç dört ol mı yarak denizde çal kandık 

1 . ~ıınc k:ıdnr karlar tamamen d d k ı h l · Hab.ıbullah· akıl danışmak u''zre Ka"'b·ııe .~k·ı Are\Cİ eri ~mı ur u -. )tin :n:ının 'lira/. 
y t·ı· ık ı r erimi::-. urtmlaıı kalknıı .... ola-

• ' agnşu 1 
a iyile_.mc ... i Lizcrinc hitcn kh-1 ngifız zabiti çagırdı !. çıkarmışl:ırdır. caktır. 

\hali polis Yan sokaklarda.. ınliuiımuzii itmam i~·in 1:-tan-
Bcrlin. :i (\ .. \) - l\ara~ıdcıı 

gelen hır tclgr:ıfa ıı:ı,rnr.ın. K:ın · 

dch:ır ile C:ıınc ar:ı ınd:ı imtid:ıt 

eden mıııtakad:ı m:ınullhın ta -
raft:ırl;ırı ılc .\li .\hıncdin ınuh:ı 

riplcri :ıl'tl'ınd:ı '°idcktli bir mu • 
lı:ırclıe <tlıııııştur. 1 fı;r iki t.ır:ıfın 

za ,·iatı nuih imdir. 
l lalıilıullalıın 1 ıı~ili7. .,t:firind1.:n 

kendi~inc p:ıra ikf":ı7. etme ini 'e 
ic:ıbınd:ı kullanmak Lizrc emrine 

bir ta\~ :ırc :ım:ıdc hulun<hırm:ı -

.ını ric:ı etmiş olduğa ~o~ len · 

mektedir. 

Pl ... aHr. :; \. \ " l{ll\ ter 

:ıjan ı bildiri Hır~ l\,\hıld.kı İngı-

1i1. ~d:ırctınin hLı...tı .. i iıntİ\ :ızlnr -

d:ııı \l \:thut mu:ıfi~ etten İ'-itıf:ıclc 

ermekte oldugun:ı d:ıir ol:ın h:ı -

lıer c':ı ... ııdır. f li • lıir ccııchi 

de' Jet ~imdi\ e 1.ad:ır ne 11 l:ıhi -

lıullh:ı ne de s:ılı:ınat iddi:ı .. mda 

bulun an her haııg.i hır ~· iM t:ı -

ııımı_.cır . 

Auk.u·a, () (.\ .• \.) -
Kanda!.'a:· l lrı·nı, Jlc
znı·. ~kznh 'r. ~l<'ymr
rn• '<· f\;ibilt· miiHwk 
G:tzın '<' Hik, l..lılıukct 
'e l\:ihiliu ('f.:'llllhtıu

thl 'nki olup !'t•mıi 

et•mıhi dt•nilen 'il:IYcl . 
ahali~iniu '<' ~'hıhan1 
'c ~afi kahilelt•leı·iııiıı 

Kı·al .\nımınllalı haz-
ı·eılt·ı·iııi ıa İ:o\lifahu·ım 

-
Bir pastırmacı kendini astı 

Dıııı iı~I::\ l' do:.:rıı i,tmıhııl Balık· 
p:ız .. ı ınd:ı flci lıir inıih:ır lı:ıdi"l"'i 

~ı\nıu, tur. T:ıhkik.ııınııln g111'(• 

B:ılıkp:wırıııda T:ı .. çıl:ır c:ıddt>ındc 

1 (ı4 nuınaı .ılı duh~,tınd \ Jl:"l"tır 

macılık ,,pan ·nı~ı.ın ı:hndi 

bır mudlkt l\ d nıuhmın bir 

h::Mnlı~:ı tmırlıııu~. hııtu tcd:ı' i· 
kre r.ıl.\ıncn hır ıuı lu lın-t.ılık 

ı; çıncmişıir. 

1 )ikr:ııı l'f ~ndi 1 )il il Lt 1 !'(' d (;il 
çok ıtılitlt"<:ir \'C lıcdbin olnıu~. 

di.ın ~aat 1'2 nıddeh·riııclc krııdi· 

"ıı'ıı dukk:iııın L.n Jııın.ı ..... m·ık ~u
rctile iııtih.ır uıııı l r. 

Z:ı')ıt.ı ll ıkuıru ın , tdıirın 

else.dini mı 't 1.: cdu • J, h t li· 

<::enin inıih:ırd ı ih:ıı c.t ol h um 

tıbhrn ll°"pic ltnıi". cc"ct de .ıı · 
·ne tc~liın ı;<lılmı .. tir. 

1 >ıl<rnn efendi. ınul .ıı ı ıd.m 

lıir:ıı C\ el ~ :ızdıgı \ :ı İ\ eııı.ı nc

:ııdc intih:ırınd:ııı J,ım enin ·ne t I 

( lm:ıdıpını kn\ dcııni,ttr. 
Yangınlar 

Ih:,oglund.ı (),.r~ı, uk ı ınd:ı 

18 numaralı c\dc oror \ilk -
-.:ı!'ldrın ocla~ndnn 'angın çıkını~ 

'c .. iJndurıılınu ... tur. 

4* E,·elki gece Bıılıkpazarıı dtıl,i 
k.m::ıli.;ı;a~' on kulubc .. iııdeki ~:ıı 

dolu tcnckl:lcr tucu mu_., derhal 

ondiırulm uştur. 

§ Şi.,lide Kır ~okug1nd:ı hf -
km an l~kndinin e\ imkn ) :ır-.ın 
çıkn11ş, sira) et etmeden tı:ı ... tırıl -

mıştır. 

~eri almahw1111 riı1a 'fi 
;nii~:ll'iin ·ıe, lw uuiltt·-. . 
fil\ml arzı il aa ı t'' I<·-

• 
dil l<·ı·i 'e lüuıdt•ltt\rıu 
Eft!arıistan l\ı·:ıllığının 
uwı·C'sr HlH\11'\1 o1nıa~ı 

tnk.aı·ı·iiı· Nli~i .\ııka-
(._ 

rnda1..i Ef~anisıan hii-• 
'iik cleili~i Htrafmdan . " '-' 

hatakı·ir h:Wİ<'İ\ f' 't'-
• 

k:'tlt•tint• h·hlig eılilnıi~
ı j ı ·. 

* ~ıo~k(na, 5 (.\ ... \.) -
Ta:-; a1·an!;1 hih.liı·h Ol'>) 

• • 
«Tt'l'lllf'zdcıı bildil'ildi-
~11u• uüı·t• Balın Saki ' ~-, 

larafmdaıt a~k(•ı·i mii-
sa' i ı· olaral\ da' cı cdi-. 
lt)ıı iki j ıı~iliz zahili 

' 
l\:lhilr mu' a~salat t•t-
·mi~t i ı·. So~uk 'e mr·h-., .. 
zul kaı· l\:ihildt• n. keı·i 
hnı·t·kalı tehiı· <'trnPk
lr.d i,.. 

Soıı hir 
ftaht•ı·<· ~flrc k<'rıdiui 
Kı·al il:)11 Pd(~u llahi
hullalı .\li ~IehnıC't lt~
lıiııc j~ıifa ef mek uı
yelindedfr. 

i 'I. uı i r gazett·lt·ı·i11irı 
L.k:l11 mlidiiı·iyeti ıwz-. 
(liıule ~ ,\plı~ı tahkik.a-
la ufü·r,. İznıil' 'ih'ıveti 

<' • 

dahifitıdP, uwı·kezdc 
rnlihadil \'(:' UHYJ'I ınii-.. . 
haclH olarak ahn11~ hin . 
kii~uı· nmlıaciı· \l\ı•c.Jır·. 

. n ll lntılaaciı·lt rdt n 
4.000 kiism· aile leff iz 
do~' asJ Yf•rnıi~tir. Be~-. . " 

'iizii miit<1 t•rn iz clos-. 
'arım ıınrnnuılr!'-İ iııhu· . . " 

t•dilnıi~tiı·. Yihi 0tiu . . 
kazalal'nıda i~e altnus 

" 
hiıı kfi.,.ur mlihadil \C 

~:n ı·ı miihadil ııml ıa-, . 
t•ir 'ardır. Uu 'ataıı-

d~ 1oo1lar da ::oo den faz
la lrffiz dos' n~ırıı :-:a-. 
l:\lıiyt•lıtu· ııaaknmata 

tc' di (1 lrni~leı·dir. ., 

\"erik·u do~) al:.wdan 
'almz elli ~ adaı·ı inme . ., 
t•dilıui. l iı·. 

" 

ihı 11 c· ta' i <' c "Ül'O . t-
trmmuz ha~langırma 

kadaı· .kanuuerı hitınc~i 

ıd.ırc .. ıne war- h J 
nı:1. ederek l ... tanbuhın ~mı :-ok:ıkları- u :ı :ı' dete lüzum ha .. ıl oldu. 
ntc'c , crıri~tir. Etf:ıi, e otomobil· nın ,.c mahnllc :ır:ıhırilc, u- Isianbula dönerken 
lcrinc hinmi., ol.ın mu.:dl:ih z:ık :-l!nıtlerin 'nİ.i) etleri fc- 1 >üncrkn 60 tonluk hir 
prılis ~cti.,crck ateş açmı,lardır. n:ıdır. !\ar hural:ırd:ı 'a .. ati çektirmenin imdat talep ctti-

Üf maktul , ardır. . . . olarak 1 ınclrcyı hulu yor. p;ini görduk. lnebolulu J ıa~ın 
Colomlıu .• 1 (.\ .. \) - l ıam· Tramvay ve vapur Rcbin .ahip bulunduğu ... ay-

\ a\lar grc' inde 12 gtınliik bir Şeh~·lk lnitlin hatlarda di derya i:-:mindeki hu çck-
rnlitareko bu "ab:ıh in11.a edil mi, trnım :ıy i~li) ur. \ :tporlar dirmcnin derhal imdmlına .:it:111 
i-.e de um uk bir he.' cc:ın hukiim muntazaman ~ckrkrini yap-
:ıurmcktedir. l'u1İ!! ahali~ i d:ı~ı • mı ya h:ı!:'l:ımı~lardır. 

ettik. ımeri tcmanen don:ın 

h 1 r B•kırko'~ue tren.. yedi taife ile iki çocu~u ':ı-uı kcn ~re, dler rebi ırp:ı :ınmıştı . ,... ,, 

1 Pur:ı aldık. ı·ektirme\·i de ':ı-J 5.000 lim:ın \c demir ~olu Diin :.abaht:ın irib.ıren .;. , .,. 
purun nrkasına hrğ'lıyarak amde .. i p,re, il:\n etmiştir. ~laa - tanhul - Bakırkü~ arn ... inda 

ınafıh bunlard:ın bir çoğu ıckr:ır tren i~lemc:tc ba::-lmm"ttr. 1 t:ınbula getirdik. 
işe ha larnışur. Dun Bakırrk<i\ unl! dört tren Ekmek isteyen sandal 

Gece merkezi Poli.. hin:ı .. ı tahrik cdilmi~tir. Dtin ak-:-ama Yolda bU) iik bir :-unda, 

tn_.l:ınınışrır. l'ofi .. iiı; defa mil· k:ıdar Bakırho~ unclen :-onrnki hii~dcn ekmek , c u j,tcdi. 
t:ı:ırrızlara hi.icıım etmiştir. Bir hat iiZl!rindcl,i l,nrl:ınn kal- , crdık. Denizde k<ılc.lı~mı1. 
çok kim'c h:ı .. rnncyc kaldırılmı, dırılma:;ma de\ am edilmi~- hl!ş ~im zarfında lıııdi tch-
' c on Poli~ .' :ır:ılanmı"tır. \'azi· :-ede \"Ol tamamen açıl:ım:ı-

Jikclcr geçirdik. .\ hırmarada ~et celılikcliclir. BiHiin Poli lcr mı, ttr. Bu ~tın de temizleme 
ı- 't:nelcrden beri hu kadar ~ih\hlanmı;-ur. <ımcliyc:-ine de\ am olunaca"'-

Polis müfettişini recmetmişler cır. ~iddctli fırtına gl>riılml;mi;;-tir. 

Bomba\. 5 A .. \) - Dun bir Alj·mlJu YC çcrkc .. ktiy, k:ı· 
arh~cle c .. n:ı .. mda atılan bir taı:l:ı h:ıl,çadaki trenlerin lauta-
yarnlanmı., olan .\,rup:ılı J>olb rılması için Çah,ılınaktadır. 

ınufcttişi :\1. Trie .. \e~ aldı~ı ~a- Bu :ık_.ama kıdar yoldaki 
r; l:ırdaıı h:ı tanede iilmü-.tür. trenlerle A' nıpa trenlerinin 

~,11111 ~ıııı1 111 11ıııııını11111ınıııı11111ııııııı1111ııı 1111 ıııı111~ p:clebılcceklcri tahmin edil-
= = ~---==_ İki, üç satırla::----~ mcktcdir. 

Anadulu hattında 
f.\ıııııııı111111 1ıııııı.1111ıııııııı1111ııııııı1111ıııı 11 ıııı111ııı 1111 i?. \ n:ıdnl u hattında dun Pcn · 

Tun:ı• beyt ağır hasta.. ck~c kmlar munaknlıit ba~l-
Tı mı...:i '.\. \)· 

mı.,' 'l! nk,aın iı:;tii,tc bir Be\ oldukç:ı a~-ır 
ıı:ı ... cadır. !,aç trl.'.11 hareket etmi_.tir. 

Prafda grip ve 

Bcrliıı. :5 \ \ • 
Praguc dnn btldiriyor 

\ 1Li tC\ li şekilde grip 'e ku, · 

p:ıla1.1 hiıkum ~urmt:ktcdir. Biıtun 

nıc k tcplrrin kap:ıtı lına .. ııı:ı 

bıırı~ et hu~ıı olmu<:tur. 

Bombaydaki knrgatalık •• 

111CC· 

14oınbm. .=; (.\. \ )- l ltikıiınct 

kurh:ın etmek iızre çocuk kaçı· 

rılını~ olduğu ha\adisiııi tck1.ip 
etmiş oldunund:ın k:ırga~:ılıkl:ır 

. 'aat "cki.zdc de .\nkaraya 
bir po t ı treni hnrehct etmi::-
tir. Dun lzmittL'l\ tren ~clıne
ıni .. tir. Bu ~un !\nJ..:ara 'e 
kony:ı.ra mutat i'.mnanlarindc 
harcl,ct edeceklerdir .. 

Denizlerde 
l\:ıradcni.zde hulunan lıu-

ttin ':ıpurlar gclmi':'tir. Bun
ların :ır.ı ... rncla T:ıdla. Seren 
'c Abbn.;c 'apurl:ırı rnrdır. 

.\bha:-a ':ıhunındaki yolcula-

* ,Kar ve kış 
Anadoluda ne gibi 

hasarat yaph? 
Ank:ır.1, (J (\'akıt) - Da

hiliye ,·ck:ıtcti J,ı~ 'c kar 

hak~mda ,·ifıh ~tlcrdcn tclı..

rn rı.ı malum al btcmi .. ti. ( :e

len carnpl.ırdan butiın mem

lekette Jddctli . ogukların 

me' cudiyeti, bir çok m:1hal

lcnle ~ oll.ırın k.ırl:ı kadandı

gı, h:ızı ) t.:rlcıxlc (~c 1 uçuk 

ha'' anlard:m tddar oldu~t 

anla~ılnıakt:ıdır. 

* Tren Ankaradan kalkh 
Ankara. (ı ( \'akıt )- .\nkal'J 

po .. t:ı,ı 1 fa, d:ırp:ı~a~ :ı harekL 

cttı Tren çok k:ılııb:ılıkur. Ko -

durmuşmr. 
rın liman idare ... inc ~Ü) lcdik-

ridorl:ır :l) :ıkt:ı !-!'iden lerlc dolu -lcrinc nmrnran J,:ırndenizdc 
dur. 

buz parçalnrına to'adtif edil- -
Zengin elmas damnrlrı bulundu 

l .ondr:ı. u \..\ ) l\apı:ııı 

hildirildı~inc J!;lirc ( >r:ıngc ncl1 -

riı~in :::ağ sahilinde .lengin elmas 

dnınarl:ırı kc .. fedilmi~tir. 

Bulgaı: kralı 
Başvekil ve hariciye nazırile 
beraber Romaya gidecek 

Londra, 5 ( Fos) -

j
in:ı;iliz ~nzett•h1-.. . 
l'İ Dul~nr kralı-

nın l'(•fakaliude 
Ba~H_•kil \C lıal'iei,\e 
unzıı·ı hnlundu~u lınl

de bu~iinlflrde Hoın:n a .. . 
gidf\rt•gini) azıyor. Ga-
zel()lf'!' SPYahata hih l'ık . . 
elıt-:\mmh et 'eı·h orlar. . . 

~- --

mi-;.tir. 
İmdat istiyen vabur .. 

l'ırtınnnanın ilk ~umi Ol -
mc) danı td ... i.zine (S. O. S.) 
i ... arcti \ l;rt:n ':ıpurun Ru~ 

bandıralı (Tom.::k) 'ahuru 

ollHıi!;u :ınla~ılım~tır. Bu 'npllr 
k:mıdeni.zdc in .ı a~zında 
J,,1raya oturmu-.tur . 

12 tayfa yaralı 
Bu~ uk bir rmın:ıda hu 

\ :ıpur drndı ld:ın r ~ l ... i ... i 
~ ar.tlanmı-:-, 'e murcm.:b:ıtrnn 
R ki~i ra,,ık Jimamna men ... lıp 
., u kru n:i ... in kanar) a moto· 
rile Şe-hıiın11.c ı.,elirilerck ln

giliz ha~tane ... inc ) ııtırılmı-:-tır. 
Ron vapuru kurtarıldı 

C l!kmccc öriiııdc kara) a' 
otur:ın Rem 'apur.ı kurt~ırıl

mı~tır. lkı~a/. haricindeki f c
ner duba ı Bd) uk dere~ c çc-

Konferans ve konser kilıni':'tir. 
Bugün gelecek l'apurlar 

Bu Pcr~emhl: al,."amı ccıt 21 

de ocaJ.aa .\Jukrimin 1 l:ılıl B1.:\ 

tar:ıfmlıan ( \n:ıdoluda Ttırl..luğLn 
Te su .. i.ı ille\ zulu bir konfcrnn ... 

, crilccc.ktir. Bilahare (Calli Gi.ır
çü ) nin c~crlcri çalın:ıc:ıktır. 

J lcrkcs gelebilir. 

················································ 

1\ r:1.;in l'lot 'e Lenin Rtı... 

, :ıpurları bugün limanımı7.a 

~elcccktir. Bug;ı n k•>prlı açıl-· 
ını"tır. 

Feyyaz vapuru 
.\ larmaracln bir "-:thilde 

Teffiz işleri 
İstihkak sahiplerine 
bono mu verilecek? 
'feffiz i. lrJ'iuin hazi-.. 

ı·an nilıa~ eline kadar 
hitnw~i l:\zım grlnwkte 
olduğu wın ınr' eul 
komi~\ on ii''" ihh\~ • .. < 

t"\dilınişt iı· .. \ lıiı·en hun-
hwm da ilıth aca k:\fi 

• 
olmadı~ı a11la~ılnıı~ı11·. 
iutaeı l:izıın ~t'l('n (11) 
hin do~~a ,m·dıı·. (\. 
komi!"' oıı i:'e bir a' <la . . 
aıwak (15) do:-.~ a~ ı iu-
flw <'l mi~t i r. Bmnrn .. . 
yeg~'tı•c ~ehPdi <los~-a
ları n tPkcmnıiil etnu\
llıis hulunma!'-ıdrr. ~liil-• 
kivc ha. ııılif Ptli~i M li-.. J ., ., 

fil Be~ bu lrn~u~la 
Yali Brvl(• g(iı·ii~mfö~-

.. '- " " 
ıiir. l\cuni~'tHılarrn 'a . . 
tez\ i1 (•dHmC'~İ, Yahut . . . 

l(lı•iı ıt l\{\l•sılık ··, 
fll(is' • gos-

tile oları chcıui,ctsiz . ................................................ 
fflzım ~elen 6450 dos
ya dnlıa uırtltr. 
Isba.iiada kar yerine 

farı kumla ürHilmiis-
kara y:ı oturdu,ıtu ri\ fi) et edilcıi 
Fcyya1. \':tpuru da ehin sub:ıh 
mm n .. alat ctnıUir. \ :ırur 
kaptanı <llin fırtına~ ı nerede 
g'C!çirdiklerini ~u ... uretlc anlrıt
makt,1dır: 

isıihkak ~ahidl .. riniıı 
l))j . . '"(' kaı·"tı· ' . , s t fl l'-
1 • ' Oflı••t 1<·ti ııi 1

' ~ •l11·em·ı r ıı ({ \' ı , 
'~atı t d ' dız » a ih-. (• 1 . 
Pı~ '(· Jlf• ohu·k lı il' 
1 1\ ''llıl ~ -
~ \tf '"'l nıa..;ııu i~tilı
l . ~t •·n 

lk 1 ~ ol , ta lep je ri 
ti lı lll U .J~H' • 

~<'\ lrrdt.•rı ihaı·et oldu-.. . 
ğmm jf{'l'İ ~iirmii~tiir. . . 
nJahkenıC', nıartta Jnı 

lıu u~ıaki k~ı·at·ım hil
diı•(•eckt ir. 

Neıriyat davası 

«İkdam;,, {< _\~. mn ))' 
« on Strnb refiklf ci'i-

uıiz ak·vhiruleki haki-. 
ka a ınnlıalif ıır.~ı·i)af 
d3\ a. ı diin hif'iıwi <'C

Zttda ı·iiyrt ohııım11 .• , 
amkacltwlaı·clmı bnııla-

kum yağdı 

ı~ı>artaya tahi Atahe~~ 
nahh f·~hliıı merk1\z 

• 
k 1 . , .. a ·a msma 11n· ıw!:. : .... 

ı·ma lchliğat yapılama- e~na ·ıuda kunı ~n~
dığından, muhakeme n11~, ka:uhanm .. oknk
kblmı~t~r. ..l ları ve c'lel'iuin <lam-

ti'ır. 
... 

Afyonda. bir kadın 
yandı 

.. \ f yoııda Halide it • 
ı rniııile ilıtivar bir . 
kadın sobttdnn eh lde-
ı·i tutuşara diri dfrj 
) uunıştır. 

Kaptanin anllıifıkları 
Geçen ça~amba Q'\lı1li t\lu

dfül) fi) a gidecektik. l larnnın 
nmh:ılcfcti yllziind~n erte:-i 
giin hare.Ket ettik. 1;<.-'('~ı~t'tf 

~mrilli önltmlc ~i<l<lctli bir fır-

ellerine, enıh)ki met
rukenin !'-f\tı~ı e~ua~uı-., 

da mutehrı· olıuak iiz-
re hiı·c·r houo 'rl'il
lllf'Sİ dfı~iiııiihn('kt<'lliı'. . 
Ke~ fi) et 'c1':.lletc hil-
dfrildii!indon kaı'j ka
rarı 'ek:.'tlet ' 1 ree<·ktir. 



VAKTi 7 Subat 

(Vakt)ın millet 
[ m.an. ıçıınde •• 

l'ii\'J!••••••••••••• ••••••••••••ll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••u•••• .. •••••••~ 
~J: ::::: :::::; t::::::::: :::::: ==;.:: ::ı:::::iii= ı: i :: :: : ::::: :: :: ::ı ::ı:: :: ::: ::::: :: :.~;: :: : : ~J 

ııır ......... Hiıaıı··~ ölıme·r:e····· .. ··V .. ·ıııi ] C:::: .... ..;;;;;;;~o~r:...:ın:::.:u~s~u:::::n~u~z~----:ı 
Yüz sene uyuyan sultan 

-----
1:.: ı::: 
fü! Yaraların kaıılaı·ile lıo, :uıııııs, fül 
ıuı • ·· ··:· 

.. 
' Dünkü nuıl-amadan mabait J 

Yeıııt'k ~ c11dikteıı soııra pı·ı·ilcr 

lıt·p~i 1-.ii<,:iik sııltaııııı ~·aıagıııa 

dojtr11 il('t'it>dilı·r. J(pr hiri. kı>111lisirıe 

hu iğııe ile yaı·alaıııp iilınc:-;iııi bti
voı·um <lt>ıli. 

mı t ;İİzeJ ~ İİzİİll bir aJı•Hkll parlaktıı•; fö! 
i=.=i,! l ,·kıııo;undaıı <l:ıh:ı siııııli ll\:llllllll'i mi . ' ._ ,\ . .:. .... 
ı==ı n· ı· 'k . .. k • ' :=== 

ordekler yüzmeyi ken 
kendilerine nasıl öğrenir! • 

hiı lıt>tli~t' \l'nli. Biı·;ııei peı·i sultana 
(il:'ılıi giizt'llik) lıı•di~P t>lli. İkinci 

pı·ri ( İl:ilıi ~ı·fk:ıt). (\·i'ııwii ııı•rı 
( ıll'lıa ) , düı·di.ııwi·ı (H'rı lf~s

lıir cdieek Lt'flact ) hl'~İll<'İ peri 
(giizPI sı•:-;), allıııcı pı•ı·i Jc (saadet) 

Pa<li~ahla kaı·ı~. aglanıağa ha~la

dıl:ıı'. Bu <lakika<la yediıH'i peı·i 

pcdcniıı arkasııııh111 <.:•klı "': 

fü: il' ge llH'I . sem gol':'C IS11.:tllll' • ım 

mı .\rzı hoğaı· \C \tlK:ll'K('ll, hiı· alt'~, ii!i 
ı··· ' ' .... 
ı!ıi 'pıı St'f ekal H' lllCl'll\llllt'l lllll'll sal. !ili .... - .... 
!ili Oıılar l'Pııa iki kızıl kaıı karıl~~. !li! 

Biz yüzmek için uzun müddet t 
yapmıya mecburuz. Her suya eir 
bırdenbire yüzmeye başlıyamaz. - .\ğlaınayıııız p:ıdi~alıım, sul

l: nıın, ılı•ıli. Ya' r1111uz iilnıivceek. • 

c::: . 1 ı ·· 1 · ı · ı t :::: m! SPn oıı :ırın ( wııııaııı~ııı. (\\ ıı :ı . ım ..... "' . . ... 
ım tlı•p üliiııılrı· kanatl:ııııp tı<,:aı·kı-n mı 

Halbuki ördek yavrusunu dabıt 
dafa suya 1'-ırakhğınız zaman yüz111 
baıladığını görürsünüz. Ördek,onıt 

kimse öğretmediği halde yüz111 

İlııi~ aı· perinin bağladığı hi'ı) ü
vii tanı:mwıı dı•,(tistirt'ıııt'nı. Kı~ııdi-. . . 

iiij l'lı>ııiıı ııwlPk k:ıııadıııa hı•ıızİ\ Pli im .... . .... 
mı Elin kaulı gilğiislPre gcrilı;iıı, i!!i .... . ... 

!'ine h ·r ll'zgiılı igıtı•si balaı~ak. lı:-di H~ t'lli. . :m 'ı•n ıııılara tPsdli dük, sil' a tlük. mı 
:~: . ~ 

mı . 'aııa \('l·:-;in kudrt•liııi illa\ i giik' im Bu dakikada ihli):ıı· ıwı·i kaııhu-
1111111 o~ ııataral-. yakla~tı! 

Yi'ız ~wıw de' anı ı•den bir ti) ku~ a 
dalat'ak, 'iiz seıw soıll'a bıı u' ku-• • 

mı Üliilt•ı· de ıwfc~iııl(' diı·ilsiıı !.. mı 
!!!! Celal Sahir !i!! nasıl becerir? Bu sualin cevabını sc 

- Yt'ıııiıı cdı•ı·inı ki lıiitiin lıc

di\ elt•riıııizi n fa, d:ısız olduğıııııı 
<lan u\aıı:wak. • 

..... . ... 
••••a••••-•••••••••••••••••Uaeaneeeeeaee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••:••••aeaa~•• A lab 1 rı'ııı ·ı························ .. ························--······························· ...•.••.• tabı·ıde bu 1° ı"rı·z ~ ::: ::::::::: ::::::: ::: :: : : ::: . :: :: :: : : :::::::::: ::::::::::::::::::::: ::: :::::: ::::::::: ::: :: . 

• • < P:ulisah hıııılal'I i~itiııt'f' dı•ı·lıal 
~iirt'el'ksiııiz. fiı•ıı de :-;izin ahiret hiı· kaıııııı ıw. ı·ı·Lti H' lıt•ı·kı•:-;in tl'z- İngillzce ve Fransızca 

llıırı!liı11ı"~i 
• 

:;::'ılı knllaıııııa~ıııı ıııı•ııt'lti. 
• 

('Ol'11ğıııı11za üliiııı 'ı•ı·i, ıwııııı. . . . 
llc\Oğlu ro W kutU>ll l(H 

Bir tl'zg<'ılı ij!ııt• ... iııiıı lıatıııa"ıııı, 

KADI STEN 
SEM[_ 

~ r··1 
Kl.0\11 \ 

!\.11 .. c•mi: 
O. R. 

'l"'iı il ili" ll(/Stf öl(//i r 
'/'i11111 r 
llllli!, 

... 
iilrhiktf'll sonro 0111111 ~-<'rİn<' tor111111 

oii-/ıı l/in111 S11lı ile dir'rı•r tonınlon 
Ü ) ~ 

!!,·ı•r1111•k istivor!ordı 
' ' 

- 7ü --
Tinıuruıı üç büyük maheyn- Tinııırun hayatta bulunduğu 

cifı~rinden biri öldürfılınü~tü. sırada iki defa öldüğünü işaa 

etmiş ve kimin isyan edeceğini 

aıılamaK btemişti . 

Devamı yann O.mma:ı::::::m::, ___ • 

................................................................. . ................................ . ::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::u:::.::::::::::::::::::::::::;::::: 

il!! Bu aJ r'ssaı11 !!il .... . .. . .... . .. . 

!!il Asri sinemada illi .... . ... .... . ... 
mı faır ticare!ıııe dair gayet acıklı bir saflıayı nıusavvır mı 

ili! Sevda pazarı I!!! .... . .. . .... . .. . .... ··:· 
ım naınırıdaki enısal,ız filimde esırler m r.111ında bulunan ıı:ı 

·=== BiL. LI. DOV :::: .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
mı Bir es;r gibi alçakça snıılarak, v• vahşice döğülüp mı 

JL\ YDİ K.\LI\ ! .-----·---"'1 

MUSİKİ PERİSİ: ( \' .. rıı;un amt·leye) 

Dişlerimin halaskarı 

Hapishanei umuf11t 
müdiriyetinden: 

1 lapi:-anci umumi .\leh terane kc1,;,ır' 
., if.• 

~unun olh~ıptaki keşifnamc ... i ınucı l 

Bınrun adı Buludo idi, Cihan 

}'llırn ogullarındandı . 1:.velce 
wılediğimiz veçilıle Cılıan, 

Prens Ömer tarafından üldiı
riılmiiş,ü. Diğer iki nrnbevııci 

ise ! !erat şehrine giuerek Tiıııu

nııı eıı küçük oi!lu olan ~Şalı 

R.., » a iJl,ca dıııişkrdi. Şalı 

R ·. f-i··r[ ın f>lkesin'ıı ıtınl'nı! 

\alı i ı<li. 

Bu şayialardan aldananlar 

kıyam etmişlerdi. Onun . için 

Tiıııurıııı ölfıınüııü ıııfıleakip 

bir kimse buııa inanmamıştı. 

Bunun neticesi obrak biz lıeııüz 

Tebrizdc iken Tinıurıııı hayatla 

okluğu, ordu$uııuıı başıııd.1 

Mımı k 'ıc te-ıelıbfıs dt ~i 
sô~ len!lmi~ti. 

.... ,. ..... 
mı hırpalanmaktadır. bu !'Üze! kadının bu suretle tahkir mı ' 
mı edildiğini göreııler rikkat ve !etssür içınde pıııan knlınak- mı 
mı !auırlar. DİLLİ DOY ile beraber ve ona l.'iyık bir sahne mi 
lfü arkadaıı olan (JILBERT ROLAl\T) ise vazifc;iııi bihakkin mı .... . ... 

İ~lL' .•-:ına ilh:ım h:ıhşt·dccc..:k, ku' ,·et 
\-C <t; ret likriru olan KİN Y Ü M 
LABARAK. l lcr yemekten ><ıııra bir 
likiir kadehi -ıd:\YÜ.\I L \[l.\R.\l\" en 
fa1Ja ku\' cttt.n dii~ınüş ha:--Laların bile 
:ız zaın"n zarfında ikti:'ap ,.c iadci 
ku\ 'et j~·in k,\fi oldu~u A:ihi en c ... ki Ye 

1ni.ızmin kansızhkları 'e zafiyetleri de 
izale 'c tı..:da,·i eder. En muannit ı::-ıtma

l:ır dahi hu şayanı h;l\ret il;\~ karşı;ında 

~crian zail olur. J la~talıkran frırtt ınc1;.3. 

iden zaıflamış olanlar. 'akıindan eni 
nı.:~vı.inlima bulınu~ çocuklar. inkişaf 

dnrelcrinde iztirap çeken ı;cnç kızlar 
lohu!'n.dan kalkan kadıniar. ya~ın ilcrlc
ml'"t ha~t:hılc ku,·,·cı.;,iz kalmış ihriyarl:ır, 

kan;ızlar \C hilha>;a hali nekahette bu
lunanlar her haldel\İ'\YÜ.\I J..\B.\RAK 

~ara hını 

bulunur. 
içmelidirler. l ler t:cıancde 

cc ildrei in.;oaat ,.e t:ıınirat yir1ni ~tı~ 
ınüd<lt.:tlc münakasaya . vat. cdll~~ 
oldugund~ın kcşh1ameyı \'C ınah' 
mczkılru ~ilrmck arzu. edenlerin h;l" 

pi..;hane müdiriYctine C\'mi ihale l11al1 
~~ şuhar 929 . pcrşcmbc ıı;ünü :-~ş~ 
on beşte teminau mu,·akkatekf1

•1 nı i;ıa;hihcn dcfıı:rd:ırlıkta müte;•~\ 
müza\cdc \e nıünakrı:-a komi~yııntı 

lü;ı:unıu müracaatları. 

' lır n Şaha geli:ıce, ken.lisi 
ba1';ısıııın ôiıiüğf"~ü Jııladıktan 

sorra Cıhan Şahın ela kellesini 

3lnHş, bunu miııe~kıp oglu 
Ebubekir ile Tebriıe doğru 

mı ifa etmiş görülmektedir. 1 !er akşam iJrD;lranıa il;lveten ım .... .. .. 
mı meşhur (Klovn Zb 'Tİ) tarafından zengin varyete numaraları. mi 
füı Bıı akş~rıı ıııecc~ni tombala - yarın ilk nıatiııc 13 tc füı .... . ... ' :::: ........................................... _ .................................................. :::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::: i ................................................................................................ ~ ..... . 

Mubadele komisyonu 
[ l snar.ıfı lıltinci "a}ı[anıızlla 

musakkafatıııııı takas edilmesi 
meselesine aittir. Al;'ikadar ma
lıafil Yunan takliiatnıın iki taraf 

-
MahcyPci But•ıdo, !lali! sul

ta 1 tarafıııdaıı katloluııdııklan 

Sl ı ı :ı l lalıl Semerkant ka esıne 

gi iş, ornda lıt• d~ı ~u hütün 

~ln' te varis oiıııuş ve Semer 
kandiıı rtısı olnıı:~tıı. 1 lali! sul
t.ıı bunu müteakıp lıııı'iil< ba

ba<ı Tımı; ·un t ç'·ız ve tckfinilc 

ırcşgııl olmuş, babası ~tiran 

Ş1h h:ıber ündercrek Semer

kanue gel. e inı istemişti. lfalil 
Sul ., l.ıbl<ına Tin'nurı h:ızi-

hareket etmişti. Bu sırada Öıner 
noktai nazarlarım telife müs.1it 

Tclırizin Oarbiı:de büyük bir 
mahiyyette olduğunu ümit etmek

Gerek komisyonun, g erehse 
J\I. !'arıaııın beklediği cevaplar 
gelmiştir. Binaenaleyh Ofımül

cinf:ye naidl mesele si halledile
ceği gibi Aııkara ınüzakerntı 

da daha faal bir şekilde devam 
edecektir. 

·r.i te hm rdecek, Timururı 

in ı r.ıtorıu;u oı. teslını ede
cekti. 1 .1z ~e n ütlıişti. Çağa

la !ar bu lıaziı; kin.in eliııde 

ise ora il ·ııak c l<:rlerdi. 

ı-ı,:,ü lıaki!,.teı Taı•rlar pa

r·} l pan bır ıı.ılleı!.r er. 

O halJ< , lir •.. .,,Jlı inı:ıar.tor 

olı ordu . I-akat Miraı 'j<llıın 

kııvvet toplamış hıılııııuyon1u. 

Öı-ıerin kuvveti bab. s"ıın kuv
vetlerine faikti. Ömer Tebriz 
ve Suı aı ·ıetleki kuvvetlerinin 

de hazır olıııasıın ve ilk emir 

~zerine l:arckcie miılıeyya bu· 
Iıınmaı;ı için emirler verdi. 

Miran Şalı, oğlu Ömerin bu 
har,)çuvane is:ihz.ır .. tı karşısnıda 

ondan korkmağ.ı h~l.ıJı. Miran 
şalı bunun iızerine tevakkuf 
etti,oğlunun mak•adıııı aıılamak 

evLc>ı Haıızadet'İn için elçilı:r gönderdi. Ômer, 

a i' ıinde buluııac.~ğını söyle· 
nıı$fecdi. 1 l~:buki l 'alil Sultaıım 
v 'ı<.fesi olan l IJıızadc f !111zade 
Tiınur ile oğlunu barı~tırınağa 

{ J ŞI} (lrci u • 

Umızade, o~l'l 1 lalil Sultan 
ı! • ika:' el et ekte idi. fhııza

tleı:iıı, J\liraıı şalıtan ııcfrd cttil!i 

b~basına giiııderdigi haberde, 

bu kuvvetleri toplaıııaktaıı mak

sadının hududu muhafaza ve 
babasının Padişahlığı i!;in olu -

ııurken emniyet v~ siıkuneti 

temin olduğunu söyledi. 

Bunun üzerine J\liran şah oğlu 

Ebubekri, Ômerin yanına gön-ve ;ıııdan koıkıuğu için belki 
derdi. Ebubekir, kardeşi Öıneri 

unıın Sa'tanatin:ı ıı•t: ıaltieı eder- I 
li O 

c. il 1 yakJlıyarak babasıııııı yanma 
( . nun meramı ""ı aııa.ın 1 

ı:-':' ecepi'li söyledi, fakat Miran 
o.;lı ı l lalii ~ullana ·İn ikn!i idi. 

• ş.1 1 1 buna muvafakat etmedi. 
Jlu fikri oi:luııa telkin edipJr•lu. 

B;, ·ıııerkantlc hulıınduğu -
ınuz sıralarda 1 lolil Sultan ile 
faııışııı ış ve lıay 1 i görüşııı ü~tük. 
O .ıanıan ! lali! 22 yaşında, be· 
yaz \·e ~işınan bir gençti. Bab:ısa 
.Miran şaha çok beı zerui. l lalil 
biçe ~on derece itibar ı:iister -
nıi<, bizi lıüyük habasıııırı yaıııııa 
s;iifiiriiyor~eıı bizimle uzun uza
dıy görüşmüştü. 

Evdce de anlattığımız veçhile 
Öaıcr ile Ebu Bekir öz kardeş

tilrr, yani ana ve babaları 

birdi. Bııdların valideleri ı\\iran 

ş.ıhla bırhkte bulunuyordu. 

Valide sııllaıı yalııız başına 

h~reket ederek oğlu Önıerin 
yanına gitti ve ona mfılaki 

oldu. 
1 BltmeJi) 

tedirler. 

Komisyona cevap Atinadan alınaıı talimat Türk 

teklifatı hakkında Yunan hükiı-
Diğer taraftan Muhtelit ko- metinin noktai nazarını· bi!dir-

misyon için Güınülcinede bir rnektedir. Bu defa Ankara mü-
biııa tedariki hakkımla Yıuıan zakeratıııın bütün muallak ıne-
hiikOmetine yazılan notanın saili halledeceğini ümit ediyoruz ı 

cevabı da dün komisyon riya-
setine gelmiştir. Bu ceyabııı 

mahiyeti hahkında ketumiyet 

muhafaza edilmekte ise de Yu
naıı hükiıınctiniıı esas itibarile 
komisyonun Vunanistana naklini 

terdç etmediği anlaşılıyor. Ancak 
Yunanlılar komisJon için mü-

Ankaraya gidiyorlar 
~\. Diyaıııandoplosun istan-

bula gelmesi üzerine hareketini 
tehir eden Cemal 1 lüsnii bey, 
heyeti murahhasa b3ş katibi 
Muhiddin beyle birlikte Cuma 
günü Aııkaraya gidecektir. !(e
za Yunan murahhas ve ıııüşa-

sait bina olmadığını behane virleri de aynı trenle Ankaraya 
ederek Gümiılcineye nakil hu- gideceklerdir. -------
susunda teallül güstermekledirler· İhtida muameleleri 

Bugün içtima var Aakara, 6 (\ akıt) - İh-
Muhtelit Mubadele komisyonu 

bugün umumi bir içtima akd
ed~cektir. İçtimaa türk, Yunan 

ve bitaraf bütün murahhaslar 
iştirak edecektir. Reis ~I. Rivas 
Yunau hükumetinin cevabını 

heyeti umumıyeye tebliğ ede -

cektir. 
Bugiınkü celsede Muhtelit 

komisyonun nakli hakkında kat'i 
bir karar verilmesi icap etmek· 

tedir. 

M. Takasın beyanatı 
Dün Yunan murahhası M. 

Takas son vaziyet hakkında bir 

nıuharririnıize fil izahatı ver· 

miştirş 

tida muamelatının tanzimi için 
bir talimatname hatırlanıyor. 

Küıüktc biın ve din tadilatı 

mühtedinin nıüracatı lııcrinc 

mahkemckrin kararına miis· 

tenidcn yapılacaktır. 

Matbuat balosu için 
Türk Matbuat cemiyetinden: 

Bazı müessesat ve fabrikalarca 
matbuat balosuııda tevzi edil
mek üzre gönderilmesi arzu 
edilen kotiyon ve sairenin niha
yet şubatuı yirminci gününe 

kadar Cağaloilunda matbuat 
cemiyeti merkezine teslim edil· 
nıesi, aksi takdirde kabul edile

miyecqi beyan olunur. 

Trpeha<ı 

'l'i,·atro -
:'tında l•u 
ak~am ~:ı:ıt 

~ı,.ıo da 

ŞEHREMANETi 

~ ~ ~ 
1111 

111111111 

MÜJDE 
ve C'unı:i ıı,:üntl ınatına ~aat 

ı ~ .. ıo da 

MÜRAİ 

Yazı makinesi 
( \dler':in ufki hurufat tipi 

imtiazı münhao;cren r\dlt:r ,·azı 

makintı-inc n1ah:->us bir lıu:-u

siycıtir. 

Ar;m oJundu~u kadar \tık 
kopyalar çıkarılabilir. İlelebet 
dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 

senesinde ADUm fabrika,, 
tarafından imal olunmuştur. 

llüıiin dünyada 36000Q 
makine >atılmıştır. 

Türkiıc vekili umumiliği: 

İsıanbul, Galata Voyvodıı han 
Xo i -20, Posta kutusu, Galata 
447. 

Anadolu \il:\yti için iyi 

centalıklar ve seyyar memur· 
lar aranıyor. 

Teshin vasıtanızı tezyit 
için 

] 1_jlel{t1·il{ · sobası 
K l TlJ .At 1 11 lZ 

Satie 
Beı·o•rlu Jletro J lrın - İstanbul 1ııkrt1 , o 

crırlrfrsi 

Veresiye 
Devlet demir yolları ve limanları umı.J~ 

idaresinden: 
İdaremi1. için :ılınacak 14.'i adet ,·a.:pnd demir ak;aınını~ JJ1 ıJı. 

ka;a~ı 14 Şubat 929 perşembe günü saat ı fi da .\nkarad:ı. I' 
palaota malzeme dairesinde icra edilecektir. .\ lünaka;ava iştira~ ı# 
ccklerin tekli! mektuplarını ve (1000) lirılık tcminaıı mu,nk~ v ,,. 
rini ycYmi mezkl\rda saat (1 ~.JO) a kadar uınuml idare ) aıl 

1< 
müdürlüğüne vermeleri IAzımdır. Talip\tr müııaka<a şartı'l3rııe .,J 

!Jfl"" 
(100) kuruş mukabilinde Ankara malzeme dairesinden lia)' 

mubayaat komisyonundan tedarik cdebilirkr. -
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Fll!!!!_trıtthabı 

.. ~~im Mr noMn 
Sınerıı· ·ı 

Z\ıl • a cmimiz<le ara>ıra 

1ı . ıur eden hau had,; eler 
ll.c bu ~·· . . 

ii . ~un mtıhım lıir nokta 
1.erın<1c teı·akkuf ve i;aret 

2,ıı111·, ,ın1 l"Crı 
ı yor. Daha zi-

ı c lııl.z•t 
alaı; mtf"i'a ah\ılerini 

~l·ar eden o nahoş hadi 
< crııı ıuh 

i 1• ı. , • urunda a il hir 
il ·I• 1 • 1 

llıık .... l 1 " an bu muhim 
h 

11 
!ılım intıhabı. nok-

• c ır. ·· 

M: 
ıı:ıu d~mız herhangi bir 

e , cyı k , 
ılir a ktmck dcıı-i(. 

' ı•ııımı " 'e surette JiÖrmek 
u umı "iir• .. .. . 

etmek . . h -ıuşıı ışarct 
t 1 tı\ o·uz. lladisatın 

erı 'r k d 
'j, J ar, meskut kal-

ı 
11 maile karsıfan!'l.ls a-

cr ı ' ' l ı ' aka<larların ~filim 
\ 1 inde azam1 di:..kat 

n gö<tcrilrıesi zaruı ,tı ı 1 
l:ıı ıiraz ihr' ılkar kar-

ı ıı i ını g ı tcrıyor. 1 I ıl-
r /. , :n intı .ıbı, iç" e bi-
~ıı 11. rlıi) e ve nı-• k ıncf-

u . 1 arı tığı derin bir 
de .1:1.,, yıık hir san"nt me-

irı nınn 
\'c•J; ın ıı kadar kuv-

uı· 
ıı~. r ı1ropnge dacı ve 

ulc "u 1. . 1 . -b l ş ıu ur..;e, 

- --

• .'Ciyafro ınema 
.. İllll ...... iiiiiiıııı ................. IZll~ • • ........................ 1:1111 ...... 
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andıran kışı, şehir için olduı· /' '.I J 1 

ğu kadar sinema Alemi için 

de mühim addedilecek zarar

ları m'ucip oldu. Programları 

mevsimin sayılı eserlerini ihti· 

va etmesine ra~ınen birçok 

sinema salonlarını bütün haf· 

ta içinde giden müşlerilerln 

ndedi bir kaç yüzü geçme

miştir. Bu vaziyet kar~tsıııda 

sinemaların geçen haftaki 

programlarını ipka etmeleri 

lazım gelirdi, fakat hepsi 

deği,tirdiln Ya'nı:ı: Alhamra 

geçen haftaki ~ \"olga~ ile 

beraber Polanın yeni bir 

~serini de oynıyacaktır, 

Yakında bitiyor~ Melek sineması bahçesinde 
yapılacak 

~irstudiyo 

"Ankara Postası. ndan bir mücad~le sahnesinde Galip. Sait, K. Kemal ve Ercüment Behzal Beyleı 
Bir nıüddettenberi irıekçi 

kardeşler tarafından filme aldı-

nlan « Ankara postası > n• .. 

mıştır. Ertuğrul Muhsin Beyin 
idaresi altında Darülbedayi 

inşasına başlanmıştır. 

Al~kadarlarm bütün gayreti 
filmi önümiızdeki Ramazan 

ile cYlcnmi,·e1 razı olmustur. . . 
\"ak'a genç kızın inki>arı, Ye 
hiic\lıare usta tıa~ilc izdi\ a~ 
ile bitiyor. Pola lıtr yal.Jtki 
f bi ıniıkcmmcldir. 

( unıe1ı) le. ııaslıran n-
mı; A . lh~ ı ·ransı!. 

anlı inin enteresan bir kısmına 
.mir. 1 5 irci l.ll; ıin gözde i 
ol.ın YC çcvirdi·;i lıinih:n c 
intirita aycsin<.İL' lıtiy'ik lıir 

nıı[ıı/. kazanan i\Iadam Pıı;;'." 
p .. Jur filmin ruhudur. Do
roti Gı, tarafındJn yışatılan 

,\(. Paınlıadıır, k.ıJır.ın a,k 
,aha<ın:!a zck<ht sayesinde ne 
tdılikclcr atlatmıı·a yaman bir 
kudret \C ıııuğfil olduğıı•hı 

\ uzııhla giisteri) or. 

l ff.sri J ~e : ~ı;iı1t Pg~~'· 
tarafımfan tcn1'il c:dilcn Ye 
7*1manımız<la ccr~yan ctmi-

Garp haberleri -
Penleye ue~nı 
.\lanı r sinema yı1dı1.l:trın· 

<lan • ·orınıı Talmaç ile llari 
Pik[ordun >incma J•ay;ıt•na 

rnrdi kati yede '..-cı.ı :•rd. ı·ı

tk lııılundul lan '011 hah~rkr

dcıı :ınl:ıjılnıı~t,r. lkri l'il
!•ırt clyc,·ın ın Tillmi c lclu
ı;u km' etle . <iylencn ".\ l·ı

kct.. i-mindcki filimini ç.
Yirnıckle mc;:gulJtir. nupL; 
Ferbaııksııı karı ı olan ileri 

bır lı:ıyli defa m" ron rJir. 
Kocas'.yla kcndi<inin yC\ 'lıi 

kazançlan ( 5000) thıl .. r gibi 
hayrete ~a>.ın bir ) el-un 
tutuyor! 

l\kriıı''l lıııtyc \"Ctk oı.ı 

.'ıdıi pek rı·ı'.; '1 deıt 1,ct'~ 

·urm,ı 'l'aln1: .. ın1,i kul:1..l, tJn 

kt J:r lt-ılctm•ror: yı:; ! 

l'iılıakib ~ft·aıc Ycdaııı 

vı k.ıti bir c'-ıclıi oı ın Ln 
lıa1.'~ z:ınır,t 'orma da pek 
bariz bir ~crhJlcye gc'"lli,ti. 
Hır hakı:'.la F,Örc ~5 yaşıııda 

t.ıhıııin cdilrıektcdir' ı:ı;,r bu 
adet dognıys.1 hu 'cd.ı i~inc 

geç lıifc dcııilel br. Ç kii 
bir r.rtı. 'in ölur.ıti hene' > ni 
ıılkı:I•)l'. .!arı\ J..eııc!, x E.ul-. . . 

birkaç güneşli güııliık işi · 
arlisllerinin iştirakile yarıılan 

bıı milli filim 7.8 kısımdan 

ıııiirekkep olacaktır. l'ilinıiıı 

'indP. itmam ve iraedir. pazannda Bılli Dov 
düklerini gö:mektir zannedi-

- -:t • .. 

mevzuu ilhamını milli mücade
leden almıştır. Bu kısmı Ada-
pa?.arıııda, bir kısıııı şehir lııı-

dudu içinde çekilen kurdelenin, 
bazı sahnelerini itmam için 
«Melek» sineması bahçesinde 
dünden itibaren bir stııdiyo 

···········································--
Hlhııınrt ıta· iki kunctn 

llD U U , kurdelesi i-

le ı\lhamra hu hı!ta mıiste;;-

ııa hir çehre gösteriyor. Fi-

!imin hirbi olan • Yolga, 
Yolı:a•dan geçen hafta bah-

sctnıi~tik. Yeni filime p;clince 

- c:z _ 

yoruz. 
i\Icriyc gelince, 

36 ya~ıııdadır. 

o hcniiz 

00 [ill o[~][!] lj] 00 ~ 
• OarUlbeda ılde, !\liı.}dc ~ 
ij E!h..,..a: Volga - \'olga - Aşk § 
!ı dılencilerl :ı i 0p.,., Kla , .• Aşk •• 

lj Melek, Madam d6 Pambadur ~ 
ij Majik : lknizlcr C:AD&\.·:Ln a 
6 A.u-t t Seyda puan 0 
~-· .. ··:::::::ı:::::::::::::::::::::::::::il 

yctclcri de vardır. 

( MııJ'I"• ) tn · Doleres Ko-
U ~ li . stcllo ve Con 

Barrimor tarafından temsil 
edilen "Denizler canayan~ 

kuYvetli ve müthiş sahneleri 

ihitiva eden bir eserdir. Can 

barrimor mtıstesna kudretini 

BOÖAl içlN 
.NEFES BOR IJLARI İÇİN 

CİGfRLER içiN 

YALDA 
Pastilleri lliiktJllaı&lıllr 

Bütlin eeıH• ... ecza 
depolarıada 

uhlır. 

VALDA. 
lımlal tAf'J&ll kutaiar 
dvnide ..ı.ep edlııls 



.-----
ABON [. ŞARTLAR!, · j Gazetemizde çıkan yazı ve ! 

[ ' resimlerin bütün hakları mahfuzdur 1 

1·u ti\·cdt:_ li. ıçt~ 

Kuruş K ruş 
ı Aı · ı ı >0 000 
l .. 400 800 
6 • ;30 1450 

I.! • 11(,}IJ ·•.oo 

c:aıctevc göndertıecck: mektunta.rın tizeriDe 
ld.ı.ı.;: için~e idare • \:aZl\a ai c (\'azı) 

i arerl k~ulmalıdtt 

Baıılmıyan mektupların iadeıindcn 1 kıymnU

mukaddereab mektuplara konulmoı paraların 

kaybolmaımdan ve illnların mündericatınd-.n 

id~r<.: me•ul delildir. 

7 Şubat 
19 29 

~~~ ÇIKAR T0RK G.\ZETıst 1~ Tahı 
8 Sayıfıt 

Bu scce<i aı'} dd d V kıt d 1 Say~ı stanbul, Babıali, Ankara ca esin e ·· a ., yur u 
1't ~. 1970 idare i,.lcn 1971 yazı ı~lerl • tcl;?r. f: \ \KIT - po':ita kutusu: 46 - - - -- ---- --- ~-·----- --- -- ---- -- - - ---

1 
Türk mekteplerife faydalı eaerlin 

[ ilanları!lda o/o 20 tenzilat yapılır 

1 ! Buyük n ya bir çok defa için Yerilen 11;\nlar!.ı 
ld.ıre ile kararlaştırılır. 

1 

bll.)J.!-1 malıi5cttek.i. ilılnların ucrctl 

Gazetemize hususi illn kabul eden yer ı 
H. S. H. ilinat aeente:si • --· 

iLAN TARİFE 
S;ıtı~ 

6·8 nd >yla1a 
~~ 

5 • • • 4 
~ • • lil\I 
•) 

- ' ıt -.nııı 1 ,. • l."{V 

1-8 incl s:ıyı.L.ıJ.ı. )ı 
resmi i\j,nJ;ır 

-·--=---.,....---============- iııı111uııııııııııııııııı111111ııımıııı111111ıııııııııııııu111ııııııııııııııu111ııııııııııı11111ıııııuıııııı111111ııııııııııı11iı1111ııf 

Borsalar 6 .~~bat •9:.~... İ McıJıuqair ,.~ _,,,, -··~ i 
~ .. ~.,·=--~ ... 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilana 

1 
1 

i":~ : : "~:·1 ı- ::: ,. :: ::: !:: .. j (~relin eserleri Jv !l < ._; ,.,, ı , 
~~ ;ıi!! l!

5 

~~0:00g ' ;Eski harflerle ~ '~- -~.J ( 
2u ' il! "] ' ra1ırri 

n yhı::ına k 1 
AT ... t ır\"a sılinl 

26' L"Y Homauya 
20 ı., '\ot Bulgar 
1 Fc'rnıeıık flo .nı 
20 
20 

Fr:ın ız f 1 ;u.g1 
Italyan lir~t 

20 karon ç. kq - ·ıo' '<)':\ 

~9 50CO 29 

Semti Mahallesi Sokağı N. Nevı icarı sabıkı icarı ıPuhar- ın 
t.dirnckapu Atik Ali paşa Lökyııcüler 29 diikan 17 şehri 
Biiyiik çarşı Yağlı"çılar '.'.>riic(iler 3 :ıı 72 lira s,ıı 

" • » 33 )) 30 • • 
Büyükada Vah Şalcı 6 hane 200 » ' 
Yedikule İmrahor İlyas B. İmrahor ! 9Q dükf,rı 200 -. ' 
Kadıf:öy Caferağa Yeni 10 hane 240 • • 

;p » » • 12 » 240 • ., 
Kınalıada Ankara Livadiye 1-48 » 125 • • 

B:ıl.ide evsafı muharrer emlakin bir sene müddet ve müşahcre sııretile icara raplcıl~ıı 
üzre 21 - 2. 929 tarihine müsadif perşembe ı:ünü saat 15 te ihaleleri mukarrerdir. Taiıııl 
emvali metruke icra komisyonuna müracaat eylemeleri. 

1 f'cr \Ollt:le c r:o,·iyı·l • 
1 Zc~ ti c Leh, l l • 

20 p, 1a1· c \' g ~ıa,j·a • 
~O fit: Jç ~ .. J. fr;ııu~ı 

f I cıC'· 1 ı~pan l 

~g sog ~!! 10 ~~ 
1 

(K;~:ı;!:'.l~~:~{p ' ;~ )\ < j 
0000

11

2

13

2
1

•

00000

0
0
0 

000

1~1 °321 0
0

00

0
0 

1

. !§= __ -_-_-_-_=_ 'l'c\Zİ ''•·ri: "'=-~=--~ Nişantaşıııda sadreesbak küçük Sait Paşa kona~ında ıo-11-2-929 tarihlerine müsadif P. 
• , , _ ve pazartesi günlerinde saat I de zikıymet eşyayı mütcııevvia bilmüzayede salılac~k 

Taliplerin maharri satış komisyonuna miirncaJt eylemeleri. 
31 oo s ı 00 

, § ~-l[~•••••••m:ımiilliliüi.iiiiii2ii~•m&1ii~·~zı==:=:::ı:=z==::;ı~ 20 Is ro tr n~ı 
ı ~ff.: lt ")'6 

Cr.k . 
Iondra üz 
!in~ rk 

e tılr lıı,::;iliz. 11rası kç:-u, 
1 Tu k lı•:l'-':l dolar 

Pırıs • 
fil ~o • 

Be .u • 
• "Oiya 

Bruksr·I 
Amıst rdam• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

frank 
lir· t 

mark 
JP\3 

belk:l 
f)or•11 
rrrınl< 
kuron 

Cine,· re 
ı·r g 
Y.yoil;ııa 

~ı tirit 
'öl şı.na 
Ati na 
lliıkı·cş 

Be çırat 

• 
• • • f.JliU 

• • 
• • 
• • 
20 ley 

• veı.ctu 
:tl'ltılı 

• dıı>;ılımi 
kI'll~ 

Ti.ırk lir3~I 

Tahviller 
J,ctıkraz dahili • vall( li :t 

tıuynnu mu,·ıı.hido 

lliraruiycli de-nıil'yol 1 1 

l t.ııLul tramToy El rkell 
Rıhtım Dok ve Aııtırepo 

dnar 

J. tanbul anonim EU şirketi 

Hisse senetleri 
iş baoka.ı 
Otnıarılı bankası • 

780 00 780 00 ·-=~-~--= Vakıf yurdu '~ "~--~~ .... ,..,. .,,=--=, Antrasit sobalarında son tckemmül&t 
- Belçıkanın meşhur (Nestor Martin) 

982 ~o 982 oo _ Fia{ı 1 ::_lS kuruş "" _ fabrika~ı mamulatı son sis lem kok' 
0 ~~ !:·~ 0 ~~ !~,~~ !uııııııı1111111ııııııııııı1111111ıııırıııııı111111ıııııııııııı1111111ııııııııııı11111111ııııııı11111ıııuııııııııM111ııııııııııııı·-'lllllll 5~~~~~aTa~1;~::~· iktisadi ve k~t'iyen 

~ ~~ n~ ~ ~~·~ Posta ve telgraf levazım ve gaz kaçırmazlar ve 50 ila 300 ıııeıro 
ıııik'abımlaki hacmı ısıtırlar. Antrasit 68 25 00 68 25 00 

31 Is'~- ~os sı ,~.437oos mebani müdürivetinden: gibi kok da yakarlar. Sağlamlığı ve 
.. ·· J mükemmelen işleıresi teminatlı ve 

2 56 2 2 56 25 Posıa bcndiyc ihtiyacatına 2000 kilo hurda kur~un, 1000 kilo yerine vaz'ı ve Antrasit tedariki 
ıs 1 

2 
5

'
1 

111 
65 0~ sicim, 2500 kilo paketlik kağıt, 100,000 adet tahta kapsol, 70,000 müesscnıizce tealıhGt olunur. 

3 50 50 3 Su 7, ~~~~§~~ffiS~~~ 3 ı 5l ı 12 75 adet tahta eıikct, J,500 kilo küçük mLihiır mumu alc~i münaka>a Her liırllı yedek ahsaııı da bulu-
4 39 7ı; : 39 so sure tile mübay:ıa olunaeaktır. ııur. lstanbulda !lam illi ye türbesinde 

38 18 38 28 12 şübat 6alı günü saat on dorıtc münokas»ı icra olıınaea~ından 17 ııuıııaralı Zanıı:oçyaıı müesscsesı Td. 
24 37 50 ~4 , 37 50 taliplerin olbapıaki ıannameı-ı gürınek üzre her gün , e münaka>aı-a menli llelıiç Bey ticarctar.esi . 
28 

oo 00 23 oooo iştirak için de yuıde on beş teminadarile birlikte \eni pO>tanede 

89 •5 00 
2~4 

• 8 

• 

• 

• 13 
136 

5000 
80 

25 

o 
00 

89 '75 00 
75 00 

80 
223 
8 

1
13 

00 
60 

~ 

müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaatları. 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni {eriip 

1 ci Ke~idc J 1 

iKRA:\Iİ\'ELER 

Yeni plan 
Şübattadır 

LİRA 

Jst. 72. Ankarada: fae· 

Ticaret ve zaJıire borsası 
aıı,ooo 
18.8 l K, Kiralık mağaza ve 

bodrumlar 
fiallar Ticaret bor~aFı ll.atibun!UDılligi tarafından verilmistir. 

~ -
Okkuı 

Azam1 
n:. P. 

Buğday% Çavdarlı 

Al-lgar1 
K. P. 

Yumu•ü 00 00 COOO Oo.00 
Kıı-lca 00..00 0000 00.00 
sıınıer 00-00 00 00 00 00 
Seri 5-8 18 ıo 17 35 
Donnıc oo.oo oo 00 00 00 
~eri malılııt 0-00 oo 00 00 00 

-ZAHİRELER-
1 

ç,.\·d:ır 

Arra 
ı iqır· 

1 ular 
Fasu ye 

15 10 
133l 
0000 
0000 
4800 

-HUBUBAT-
tgu .ıDl 

\.us ycmı 
4300 
173:> 

ıs ıo 

183) 
000 

0(),00 

4400 

3400 
17,30 

.......... 
-UN

Çuv;ıı kiJO!u 
Ek!stra ekistra oo 
Eki~tr:ı 

1550 
1400 

Bir11Jri )'umu~ak oo ıaso 

liiı·iııci Ecrt • 0000 
iküıci • 0000 

TİFTİK -
Atık.ıra 130,00 

Ak,,~lıjr 000,00 

Yapagı Guz yunu 145 00 145,0<> 

-AV DERİSİ-
Zerdc\3 
SanEnr 
Tillıi 
J\.1.1ıu..lu:ıı: 

tı; fınd:t 

C:cvl ı i 

çifti 0000,00 0000,00 
6650,00 6650,00 

• 2000,00 1200,00 
• 0000,00 0000,()(; 

-FINDIK- 1 

11100 ııoool 
0000 0000 

De\rlet clcınir )1olları ve li-
111aııları uınumi idaresinden: 

·-~ 
~ 

>
LÜTFEN 

1~0 
i8:8 MÜKAFAT: 

DİKKAT EDl!'>iZ 

Bu seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en ~en· 
ginidir. Çünkü : 

1 - I0,000 lira ve daha yukarı büyuk ikramiyeler geçen 
sene yalnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İ.ab<:ı ihtimali 
'I. 67 artmışur. 

2 - U:\ll'\l İl\RA\JİY~: ADEDİ: Ccçen seneki kc~idc· 
!erde yalnız ( 2,000) idi. Bu ;ene tam: ( 3,900 ) dür. L'mum 
isabet ihtimali de tam: •10 95 (yani iki mi;li) artmışor. 

3 - Piyanko yüzünden zengin olanların adc'<ii bu sene 
~eçen senekinin tam iki misline çıkaeakıır. 

t - Balıçekapıda dördıincıi vakıf han tahtında 11 ·70 ve 12-72 

13 74 numaralı mağazalar ile tahtındaki bodrumları müştemil olup 
Ek<prcs bankasının tahıı isıicarında bulunan daire 22 mart 929 
tarihinden 931 senesi mayıs gayesine kadar kiraya verileceğinden 
kapalı ıarf usulilc şölıatın \-.dinci gününden martın ikinci cumartesi 
günü snrıt nn diirt buçu~a kadar müzayedeye konulmuştur. 

2- Talipler müzayede ve münaka>a ve ihal:ii kanununun onuncu 
maddesi mucibince tcklifnamelerini bir zarf derununa vaz ve temhir 
ye üzerlcrine isimlcrile şühretlcrini tahrir ederek mczkılr memhur 
zarfı 2~70 lira miktarındaki teminau mU\·akkate makbuz ilm[ihaberi 
Ye rn avnı mıktan naıık hank kcfalctnamesilc diğer mLihLTlıi bir 
zarf deı:ununa vaz edilecek ve mazrufun üzerine teklifnamenin bu 
mahallin talep ve isticarına ait olduğu işaret olunacaktır. 

3- ;\lüzayededen akılcm ıeminau muvakkate rnretinde \'C ikinci 
madde mucibince it;ı kılınacak mıkıar bedeli ihale on gün zarfında 
müddeti icara ait mıktar ihale Ü7.erinden teminatı kat'iycye iblAj!; 
olunacaktır. 

4- Talipler müzayedenin yevm ve saat icrasından mukaddem 

işbu zarfı bir makbuı mukabilinde Enciimen idare Riyasetine tenli 
c<lcccktir. 

Seyrisefai 
Trabzon ik!ıci posta 
( \!'iKA R \) , ıpı.ru 7 S 

{.~ perşembe akşamı 
rıh "lınd~ıı hareketle 1,,>11 
<!•k. İnebolu, Sinop. ~,<Jl~ 
U nı e, l'at<a, Ordu, ( ,,rç 
Tral zrn, füze, !lopayJ gıJr 
\"C don '.stc Pıızar iskelc~ilc r 
Of, SLirmene, 'J'rabzon. l'J 
hane, 'J ircbolu Circson, {l 
I'at>a, ~anırnn, Sinop, lncl»l 
u~rı,·acakıır. 

İzmir sür'at postası 
( İzmir ) vapuru 8 ŞU 

Cuma 12 de Gafa~, 

umından hareketle Cu 
ıesi l O da İ zmire gi,\ecck 

Pazar l J te İımirılen f 
ketle pazartesi gdcc<·k 
Vapurd;ı mükemmel bir 
kestra ,.e caıbanı mevcuılt' 

Bozcaada postası 
( GEi .!BOLU) vapuru 

Şubat Cumartesi ( 16) 
İdare rıhtımından turckc 
Gelidolu, Upseki, Çnnakk 
lmroz, Bozcoadaya gidcc<'k 
Çanakkale, l..:\pseki, Gdih•~ıı 
uıı-rıyarak gelecektir. 

Antalya postası 
(A: "\F,\RTA) vapuru 10 i 

bat pazar 10 da Galot~ rıh 
mından hareketle İzmir, l(ull0 

Bodrum, Raılo,, l"edıiy~. Fi~ 
ke, Antalyaya ~ıdecek \'~. J~ 
nüşte meıkür iskclckrlc tıııl 1 

Andifili, Kalkan, Sakı~, Ç4 

nakkole, Celibolnya u~rıı 
cakttr. 

1 lanlarpaşa ,·c Derince !imanlarırıdaki antrepolara va;;e- · 

tlikcck c'yadan alınacak ücretlere mahsus olmak ve 1-3-29 

tarıhi• den itibaren tatbik edilmek iızrc ( 1004) numaralı 

rnLvekkat kviınladc bir antrcpozaj tarifesi ihdas cdilmi~tsr. 

• 5 Talipler Vakıf okarlar müdürlüğüne ~üracaatla umumi şart· 1 Şaban27 [!] Burç . ()e' 

Faz'ı ınalur!'at almak wy.ı bu tarifeden tedarik etmek 

i tiycnkr ista iyoııl.ır v..: an'ıarl:ır mticıırluklcriııu mliracaat 

etıncııdi'l•.:r. 
l'mumf iılurc 

Hıl~liahnıer merkezi umumisinden: 
DokSl'.~ beşt iç ve doksan beşi dış olmak üzerine ( 880 J W) 

eb'at mda cem'an ( 190) adet otom bil lastiği satın ah nacaktır. 

I'ski.~hir lfüaliah. ıcr anb~r•nda teslim edilmek şartilc itaya talip 

ohnl2'"n ,. recekle•, lastiklerın markalarıle Türk lirası olarak en 
- . 

( \ Hkt ) ın 7 ~uhat 

M harıı 

Jloris Liibldn 
• Boıruır nn • kadının • Ra • 

ııl " c karşı bu işro;ini görunce 

k,ndini ka\ bedec,k g, ,i olınu~tu 

ikriledi, • Joz• fin , i kdları ıle 

sarın k istedi; fakat kadın o ana 

kadar ı:t:Jhafa:za er ği s(ıİ(tlnetinı 

bı de l'ırc J..ylıedcrck " Bnman

yan • a karşı hC'lcdiAi kini 

izlınr e ti: ve • Raul ~ ün k,ıı • 

disi den beklemediği bir ;iddcıle 

muk1belcde bulundu: 

- Bana dokunma sefil! Scn
d(.ı; korkmğumu d~ zannetme. Bıı 

,;tin_ yalnızsın. Btni öldcrcmiyecc· 

1~29 Tefrikası: 76 

~rııt.--rcimiı 

Jlelımet Gayıw 
ğini biraz eve! anladım. Sm bir 

korkaksı~. Ellerin titrcyorılu dc

~il wı Korkma "Bomanyan" 
\'akıi ge'ince benim ellerim tiı

reıııiyeccktir. 

"Hoınanynn., "Jozdin fülsa

m\>,,nun tehditleri ve rahkirlc.:ri 

kJrşısında ric'at ederken kadın 

olonca hı:sumeıini mcıdana ko
yarak de,-aın ediyordu: 

- Fakat daha rakım gelmedi. 

lüzumıı ııuktarı i~kence çekmedin. 

IIatı:ı hiç çekmedin. Çıinkü öl

müş sanıyordım." ... sıl azabı 

AYVALIK 
IL\YSEIÜ 
~IEHSİN 

son fiatlarını ııilıayet şebat111 yirmi sekizinci güııü akşamına kadar 

Ankara Hilaliahnıer merkezi ıımıımi,ine bildirmeleri ilıin olunur. 

bundan sonra gôrcek<ın.. J lem 

yaşadığımı hem de birisini serdi~ 

j!;imi müşahede ile meyus olac~k

sın ... Anladın ınıı' 

Evet işittin değil mi? Ben 

"Raul.,ü seviyorum, (lntı evvel:\ 

senden intikam almak ve sana 

habtr vermek için sevmiştim. 

Bu gün ise scbeo;iz olarak, • Ra

uf., oldu~u için ve onu artık 

unutmıyacaıtım için SC\ iyorunı. 

Bu muhabbetin derccc<ini o bi

lemez; hen bile ,bilmivordıım. 

Fakat bir kaç günden beri hen

den kaçu. O '1ıkıı bütiin mer· 

cudiyetimin ona mcrhnt oldu~unu 

anladım. Evet aık ne dir bilmi

yordum; aşk işte budur, içimi 

altüst eden his ... 

O da "Bonanyan, gibi müthiş 

bir heyecana kapılmıştı. Aşıkane 

;ayhaları " Bonanvan • a verdij!;i 

kadar kendisine de elem veriyor 

denilebilirdi. "Raul" onu bu halde 

!!;iirdükçc memnuniyetten fozla 

burudet his,cdivordu . Tehlike 

csna~ında kendbini kaplaını~ olan 

arzu, a~k ,-c tak<.iir hissi\·11tı 

tanı ;ıııı(;n ınunt;ıfi (•ldu. •·\~ozin..,in 

leıafeı ve cazihc<İ bir >crap gibi 

sönüyordu. 1 fcnUz dcjtl~mcmiş 

olan yüzünde yaln f. h:ı!<>ta \·c 

gadd.ır ruhunun fena in'ik;bı 
• 

mc~hut oluyordu. 

.. Jozi11,,, "Bt man\an,,a k;ır~ı 

hücıınıd• Je• " t • ~ lıı•ı ft 

kı,kanç hir lııdc:kdc mukJbekllc 

bulunuyordu. llıı iki mahlukun 

uzun müddeııcn !ıtri aradıkları 

esrorın miftahı tir eç cck ıke 

her ~C} i unucarak ihrira~larına 

kapıldıklarını görmek yeis vere-

namenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar tarafından ' 
Perşembe işhn ~srtnamc ahkaın mündcriccsi taınamcn kabul ve ziri imza kılı

narak bal:\da birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte ıncııı· ( , Erkek; Münasip isinı f{ı• 

hur zar[ derununda mezkur şartnamenin de itası lazımdır. 1 Cihan Afel 
---------------------- 1 Giinün nasilıaiı Nafia fen mektebi mübayaat . ! Yükoel ki ye.on bu defildlt 

komsiyonundan: ! 1 oo;;, .. ;,::·;;: 
\lektehimizin ı .. ı,, 929 gay;ine kadar ekm.-k ve Yqil sehe : . Rü7.~:ir lıafif ıııütahovvil. jıt' 

·ı. . .h 1 d l. k 1' d 1 k' . 8 b '' \a bulutlu. ı uı,·acına ycrmı ı a c c ta ıp çı ·ma' ıgın an nıt.:\a<. ı ıncz urcnın 2 ~u at il' ı.;;--..-------..---,.-.._ .... __,_.,_ .... 
9'29 ptr~enbc günü :-aat 14 tc talibine ihaleleri Yapılmak üzre -- ~lesnl nıiıJiir ı Ah~ct Şllı.1' 
c ;um üş suyunda ıncktt:he müracaatları. 

---·· - - - -· ·-- -· ---·--
c.-k bir manzara değil mi idil kan kavuran ateş .eninkli(;bi-
J\,arı sabıkanın büyiik sırrı, zi· bir aşktır .. onda da hem öldür • 

kiymct taşların keşfi, cfsanc\i mck hi~~i hcn1 Olüın ınündcıniçti. 

hudut taşı, sandıkça ve içind ·ki E\·et onun lıaıka kim,c ile yap-
yazı, Ru,iilen valıle. oraya gele- dığını bilmckıeo<c, yahut beni 

cek ve kendilerine hakikjtı bil- sevmediğini iiğrenıııekten<c <liııı-

dirceck olan kimse ... hunların hiç le kendisini oldürmeı i tercih 

biri;i şu andc gözlerinde değildi. ederim. Fakat, o heni seviyur 

Aşk fokurdıyarak akan bir sel • Bomanvan •.. Se\'iyor h,m de 

p;ibi her ;eyi 'Üpürmliıtü. Aşık- çıldıra;ıya ... anladın mı? 

brı ebediyen biribiri ile boğaz· "llonanyan, hiç beklcnilmcdiı;i 

!aştıran ihtiras ve hüsumet hi<lcri şu sırada acı bir kahkaha sanırılu. 

yekdı~cı ne müclılıct cidallcrin· Hidd ıi şeytani bir şnk içinde 
den birini vermekte idiler. s<innıüştii. Dedi ki: 

rkrar • bnmanvan .ın elleri - Seni se\'iyorum " jozdin 

kl\rıldı, boğacak bir vaziyet aldı. fül;amo, ! Evet haklı;ın .. Senı 

• .Jozin , dclıccsine hucunıuna seviyor.. Her kadını seydiği 

dc\:ım ediyor; herifin suratına gibi seviyıır .. Güzelim .. Seni canı 

l"n ıürlu tahkir fırlatıyordu. çekiyor .. Başka birini gor,ü,ı o 

- Onu seviyorum, anlıyor - vakıt onu özler ... 8en de azap 

musun • Bomanyan .ı Beni ya· çekiyorsun! • foıefin Balsamo. Hele 

şuru ikrar tı ... 
"ı - ı-: \Ct.. Eı;er ihanet cıoo 1 

kail ofs;ın1 ct.:hcnncın 31.J 
çekerdim • l'akat o bana jh~~I 

bıf ı· ı.:tme~ .. ~en olnıı~ an 

baııa yutturmak. 
.. l' l1' su,tu. " llonanyan " uy ' { 
d. ,cf' 

hainanc meocrrcı 'br:ız c •l 

kı kaıkı {cf ktu . r 
Lııdi<e i, i gı'·tcrcn nıufıl 

bir seda ile kckekdı: ,J 
1 • 

- Bir delil... l J.'c t-3ıı· 
1 ·<t . 

delil gô .. Bir ı ;:ret il" 1 t 
• k . . rı oııtı 

Jı..ğcr anaat Kt'tıfıf'C't ' .\ _. 

k k . ·ı ... dıcrP tipe gcbcrur gı H to-

ririnı. 1~fl 
1. İP > 

h:or"a~ın<.Lın bir lıa ına.u 
1 l 'llıı' ucuna kuzgun hir top ... 

bfıt'ı. 
yapılım~ bir matrak çı 

"Bomanıw. dedi ki: -dl) 
(Dııınc 


