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Bir Od tüne kadar 
Çıkıırıklar durunca 

Yeni romanımız başlıyor 

Hilaliahmerin rahim ve müşfik eli dün yenide~ .... k~;·~·~·ı .... ·k·;~ .. ~ .. d~ 
lecet ~Broler~e "Yakt"ın hususi mülakatları: 1 Hililia~ıner IÜ O Millet mekteplerinde 

- - iktisat vekili Rahmi B. diyor ki Hayır5C~n bir ~----~--~---- ~ 

Kadıı1lar eri cklerdeıı dalıa 

cnm.: i 

Jltt ~ene zarfında Jl. i\1. ~I. <ieıı çıkacak çok ~evat 
) eı11 l'"aı1uııla r 11eler(liı-

Serbest ınıntaka 

DUn yeniden a.ıa 
kaydedildiler 

Dün 7 şubattı, Her fel.ikctli 

fazla ala1ra gösteriyorlar 
içlerinde emzikli yavruları ile birlikte gelenler, 

·onları 11 Hu turken derAe çalışanla.r var Tek ekmek Çitçilere yardım 

Türk baytarları iki yeni aşı bulbular 
A n1.an, (\ :ıh.ır lkti-. ıt ı.ıkkınd.ıkı mlitaltlatı Iut-

\.ckjjj fü · mi be) i m.ıkamın- kdcr mi,iniz? 
da çalı:;ırkcn zi) .ıret etti 1. - Tek ekmek bak mda 
Kı \metli \ elJlimiı ·· \· ıh.ıt.. tccl,ikat ikm:ıl edildi. 'ı .ıpıl-
n. m na i t di im mul;\J,arı makt.ı olan kanun ) ırnla 
l ir ı-,<: rn.:l i. Kendi ile c' 'ehi, he) eti 'ekile) c arzcdllccek-
l u "'ene mccLi:::.tc J..:ınuni) et tir. 

1,az ınnc.ık tcklHlcrin nder - J fa)\ ancılık hakk nda-
ol luklarını ordum: ki mc-.aini:.ı:in ) eni "ne sa 

- Bu ~ene H. :\ 1.\ r. ölçu- foh:ın nelerdir? 
Jcr 1 aırnnu, is I,anunu, ) .ıbani - Atıçılık hakkıuc.la bu 
ag.ıçları a ıl.ım.ı I,nnunu, maden senenin tc~cbbtislcri ön ı 'e 
bnunu. mu iki) eti "İlmiye, mil- z'rmıtc eh eri\li hay mlnr 

l.~tisal l)ek_ilı Rahmi B. 
11 lrnrid ticaret dairc ... i och- , cri:,tirmcktir. Kar.le\! bl.) 
farı, un re minin tenzıli, pi- Jcrdir. JJu k.ınunl rd.111 Jwra-.ında 20 kadar fngiliz 
ıin~-, ziraat od 1.m. iti ban olç.ufcr, ticareti hnriciyc, lJl k, rnğı , c a~ö1rı ılc rcton 
ırnt hir!ı kri, Jimanl.ırın re ... mi, madnc.hr.ı abrıl kanun- a\ gın , c hı~r.ıklnrı ithal 

te' hiden idare i, mandıra 'c lan B. 1. M. &,, urm:ın, ınul- . edilrni:;tir. 

ağıl k.ınunl.m td\Hf edilecek- ki) eti <mai~ c kanunuları ll- (660) kac.1.ır ıncrino" ko-
tir. Bu 1\ıınunJ. r, tl.ırp mcm rn) ı de\ lcttc tetkik edilmek- ) un , c koçl:ırı da getirilecek 
Ickcth:rindd,ı kanunlar tct- tcdir. Dihcrlcdnin de 'ek,1- ) .ıp:ığıçılık 'eçhe~iııdc de c.:id-
ltık ve mt.nılel,ct ihtiyacılc keçe tetkikatı bitmek iizrcdir. dı h;]<\h:ıca başlanmı~tır Bir 
tclıf edilerek tanzim edil mi~- Tek ek mel ta;,:l\' uru .ılttıır.ıfı J uocu Sa) ıf"ınıııdadır ) 

Kar gene devanı 
111.ı edecek?!. 

Dün Öfleden 
sonra yeniden 
kaı· yafnuya 

başladı -·-
Fakat Rasata-
ne havada bir 
fevkaladelik 

"ak'adan sonra fclftketzedelere 
l aı dun cliııi uzatan J lilalfalııner 
giiııü jeli.. 

Bu nıünasebeilc aza ka) dedil
di. Bir hamın \·e iki beyden 
ınütek ep olarak teşkil olunan 
10 kadar he.> et, bankaları, tica
rethaneleri, şirketleri, maruf 
eşhası \'e l.ıelli başlı müessese
leri gezertk liilaliahmer cemi
.> l"Hne aza kaydetmişlerdir. 

Bu hcyeııcı , mür.'.!~aat ettik
leri ze\':tl \ c 111 •• s.·.sata, senelik 
aza aidatı olan birer hralık 

makbuz brnkn ışlardır. 
Aza !\aydı faaliyeti dün ~abah

tan geç ~akta kadar devam 
etmiş, neticede blı h:ı) ır ve 

Aza kaydeden l:e:r'etlerd•a 

Cemal ve Ziya beyler 

yardım cemiyetine mühim mik
tarda yeni aza \ c yeni varidat 
temin olunmuştur. Cemiyete 
dün ~ enidcn intisap edeı !erin 
hakiki miktarı yarın akşam belli 
olacaktır. 

Aza miktan 
Yaptığımız t~lıkikata nazaran 

Hilalfrthmer cemiyetinin İstanbul 
vila} et merkezinde 30 şubesi 

ve bu şubelere mukay)el o. rak 
da l-2000 kad r azası ,, rdır. 
Diin 1eniden kaydolunanlarla 
bu nııktar bir haylı artmış 

bulunmaktadır. 

Cemiyetin yardım bilançosu 

Em niyetin her 'csileden is
tifade ederek yaptığı son seneye 

K:ır, sanld; LİÇ p;tin lstan- • • ait yardımlardan birka~ıııı bu-
btıl u alt lİ:it ettiği )Ctİ~mİ- gormıyor rada tckıar ediyoruz: -Yarın ruzgir timal isti

kameti etrafında mütehav

vil olarak mutevassıt . tid
detle esecektir. Hava, ara 

sıra karh olacakbr. 

Bu bava istanbulun mu
tat vaziyetidir. 

Dün ruzgirın azami ıür
ab 9 ıo metro idi. 

Enis Behiç B. 

) orımı~ gibi c.Hin gene baş- t rn:ılialınıer u. J\t Konya 
tadı. lki giindtir sakinte~cn Dün alqam vapur- kıtıığı teıaketzcdeıcrine hııdi 
'c lodosa ÇC\ İren ha' a, f I . biitçesindcn tam 600000 lira; lor se er erinı yap-dtin ö~lcdcn --onra bfrdcn- Torbalı harcketzedelerine 100000 
bire değişti 'e k.1r gene hlar. Fakat frenler lira Yerdi. Cemiyetin İst ııbul 
tipi halinde ) ağmağa lxı)adı. İfliyemedi şubesi de veremlilere 1000 lira 

D ın :ıkşarn dairelerinden -·- sarfetti. A}rıca ıııal(ıllere kol-
i) .ık • m bu kı-.mın tc- · • b k t çıkanlar, i~lcrini bitiren] • hık değııeğı; sun'ı aca , er-

tipi) i gunincc biran e\ <.; 
11 ızlcnıne ... i bitecektir. Bu un, his edilen askerlere meml1:: et-

L, krinc <lunmek için tcla~a Çcrke-.. kö) iinde k:ılan tir nin !erine gitmeleri için yol p:ıı ası 
lı, ,Janııslardır. gc h.:ceği iimit edilmekte- Jı:u ikzcdelcrc }İ}ccck ve y. la-

Anadolu hatbnda d ı. cak vermiş ve vermektedır. 

~lillet n1l 

tc ı> 1 erin de 
tedri~at ha
raretle de-
'anı etnıek
tcdir. E._ki 
lıarflcri bi-
lenJere nıah
su olan iki 
aylık .. \ kur
~ım·ı nda de-
rsleı· bu ayın 
sonunda hi
tanı bulacaR-
tır~ 

Yapılan is· 
ta tistik lcr -
den, hanını-
1 arımızı n 
Tiirk alfn

hesin! i)ğreı.-
mck hususunda er
keklerden daha fazla 
ah\ka gösterdikleri an
la~ılnıaktadw. 

Hat ta cocuklu ha-
l> 

mmlarımızdan hir4·ok-
o 

ları, emzikli olmaları
na rağmen der~lerdcn 
geri kalmamak ıçın 

mekteplere) tn rularile 
beraber gitnıektcdirlr.r. 

~laarif idare i müte
akıp de' relerde em
zikli hammlaı• icin .. 
;n rı kur~lar tcsbinc . 
karar 'crmistir. • 

Haber aldığımıza gU
re Dalailh e vek~\leti 

" 
son giinlcrde vihiyet-
lerc gönderdiği h"r 
tamimde nıillet nıek

teplcriııe de' am eden
ler icin ınufa sal birer .. 
istati tik c·et\eli yaın-
larat ~nratle gönde
rilmesini bildirmiştir. 
Yil~hctimiz dahilin-., \ldıgımız ı ıın ta g re ıkti

at \ek.Heci muka el u tıc:ıri) c 

ı sc liğinc t in dilnıi tir. 

Dun :ık ... am tipi h ı 1 ~ ( altta atı lnı;i s ılıifJınıı la 
ha,Jıyan karın de\ amı gerek f ._.;.-.. ____ .;_,._...r-..-..-....,. _______ _ 

Anadoln \c bcrcksc . :ı.ık -----•••• .. •••••-~--9.ldiİlll 
demir\ ollarmdaki imcndif cr 
mtinak~litını durdurmuştur. 
Dun kardan C\ el Ercnköy 
'c Göztcpc eh arına Ta) uzc
rine kar ) ı{!;ınları du mu' \ c 
ehin bu hatta )<lpılması mu
k.ırrcr olan ) celi cfcrdcn 
ancak iıçLi ) apıl.ll Hmi ... cir. 

dt'ki millet u1tıkteple
ı·iue de' anı edenlerin 
miktarı 110000 ade
dine aklaşmıştır. 

"' 

Bıırsadaki 

ıııulıal ~ıııe 
-----

Dün maznunlar 
müdafaalarını 

yaphlar 

Şark demiryollarında 

Rumeli demir ) ollarında 
hen · m ın• kal.it a ılın mh-
tır. ('crkc ... kö) Lindcn hududa 
k ıdar olah kbıın ttımanıcn 
tathir edildiğinden A' rupa) a 
giderken mezkur bta ... ~ond.ı 
kalan ekspres yoluna de\ anı 
ctmi~tir. Yalnız inekli ılc 
Kabakça ara ında tatbir edi
lectk 100 metroluk bir kı-

dakı in il' 'apurik 44o . · 
\ purd:ı 'e ki men de Be oğlu d 

geçırmişlcrdir. Bugün de in ':t"' 11 tem , a mahallerini gezdik n 

Kadastro kanunu ve 
bir teklif 

Ankara, (V kıt) -. Ma t 
cdım B. (M 1 t a) k d 

J f ı (:11-

din cııl ı ıııd n üı; r . z:ı ı c k -
ulac.ık ı ulıtelıf bir encümen 

tctkıkiııi biı t krirlc t klJf et
mıştir. 

at:: O clE>- • 

Bir tef~r talebi 
Ank r , 7 (Vakıt) - & şve-

eanün huıasaSt 

Dahilde: 
Gazi hazretlerinin 

evelce Şişlide ika- ı 
met etmiş olduk
ları evde şehrema
neti tarafından bir 
inkılap müzeei te
sisi kararlaşbnlmış
tır. 
[ yazısı 3 üncü S<t} ıfada 1 
• Belediye azab

ğı intihabatı için 
namzetler tespit e
dilmektedir. 
[ yazı ı 3 üncü ıf d:ı 1 
* Beşiktaş mer .. 

kez memuru Ra
sih B. köprü me .. 
murlarından birisi-
ni kanunsuz olarak 
karakola sevk ve 
hüriyetinden mah .. 
mahrum etmek 
cürmile muhake· 
me edilmiş, bir ay 
hapse mahkum ol .. 
muştur. 
[Vzıı4fııcis, J 

Haricte: , 
Hombayda mecu

silerle mtislüman
lar arasındaki kav
galar w.ttik e 
bir sekle d · 
yoı. 

,,. Kabıldekı 
murl rımız I 
tay arel r l 
terk tm' l r . 
* Almanyad k 

bine buhranı baş
ladı. Bir nazırı isti
fa etti. 

Taf sUatı ( 2 ) inci 
Myıf amız.da, son 
haberler, kıMnunı%

datlır. sım kalmıştır. Burada 225 

toc::.=-::::.c::-=:>c::::.11 aintle çalışmaktadır.. 

sonra :ık~am 6 da 1 la} fa) :ı rnute\ ccilicn lı:ırckct c) li} cccklcrd r. . . 
Sc~ rıscfain idaresi şehre elecek Sc:nahJara :ı:ıtılmak için. ~oku 

salonu içinde bir sergi aç1111far. · 

k. et memurin kanununun dôr
düncü maddesinin T fıkrasının 

tefsiri için meclise iM' tezkere 
vermiştir. 

[Bu }azıların t. ı t 3 ü -
cü sayıfada] 
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. TÜRK TARiRfNDe 
Alemıiar Mustafa pajtt 

-~AY HAN ·- -~ 2n •--"-4• 
t\ lcı11dar iileıııa~ i kork:ut111l1şttı 

/lu::ur 1111·;raj(uıs111dn ) '<'flİ ka::askcrl en'11 

lii:uoısıı::.lıığtt S(J) -lr•11i11re ... 
-~-

.Ayrıca c ki rr,ınsız s.: fi ri 

.. Sebasıiy.uıi " ye Je L.ılip 
efendi k~knıi ik· bir ııı~ktup 
-ı:azdırınıştı. Bu ıııcktupt ,ı. 

.;tndinin ~.ıJr.ızanı olup 
~y.ınbrb ittif.ık (',krck • ·iu
mıccdidin fad.: oluııdugıınu 
il.lvc etti. I tanbu!J.ıki FraıNz 
sd iri ile aııla}mak müşkül 

olJugunu yazdırttı. [ ı] 
lııer ihtimal.: kal'}ı lııgiliz

kdc gizli uıüzakcrcy baş
l.ınüı. 

lln sırada Silistircd•n Alem
dara bir ını:ktuıı gc:!Ji. 

Mektupta Ru lımn lbrail, 
Tul~1 \'e İsmail taraflarınd.ı 
t.ıl'ışidatt.ı buluııdukl;ırı luber 
Ytriliyordu. 

Sili tircJen erzak da, isti
} ılarJı. 

Alemdar divan ycrinJ 
nıülakercdc idi, mektubu 
pJıuttu. 

cdiste lıazır bulunanlara 
nt Japılınak llıım geldiğini 
sOl'du: 

Aklığı ce,·artan ürktü; 
't ın efoııJilcri, Sili üreye 
e ·ık göndcrilnı ~i için tct
li ıt yapılır Silistircdcn t:ıhri
nı ile sorulduktan onra 
cu~ taki kasabalara ayrı ayn 
!: iri r vermek kap ettiğini 
., · ltdiler. 

Akmdar şaşırdı : 
- Abc öyk şey mi olur? 

O :t:lmana kadr Moskof on 
dL fa Silistircyi alır. 

Dedi, hemen " R.ızğ.ıt ıı 
nılıtesdlinıinc bir mektup 
)'lZdmlı: 

- Tez ..• Silbtircyc zalıi
n)le iındat et.. 

Emrini \'crJi; emri nıulı
iı di. [l] 

Alcmdann Ru!çuk :ıyaııı 
ilıcn kcstinnc tarafıııJ,ıa 

v;111tırJı~ı şeyleri Jc\'lct 
;ııu.ımddcıiııJc de tatbik 
ı.:l cktı: be' s görmediAi 
an 1.ı~ılıyorJu. 

Daha JoğnL,U <ıklı ermiyor 
idi. AlcıııJ.ır. bir gün g•nc 
iııı ıı huzur ınür.ıf.ı.ı ıı sımlJ 
ııkınayı korkuttu: 

Divan \"Criııdı: şcr"i bir 
mlırafaa ',;r,lı; Yal."ayı, k,itibi 
m sele ·i aıılatı)orJu, nctkcJc 

lıa.ı::ı:skcr efrııJi: 
- Hülaııcttiııı ... 
DcJi. AknıJar k.ır~ıdan 

;ıHJtlı: 
- ı\ ıc.. <hıl i~i }U hı.,:ük 

dendi gor,lu \'.l o büyük 
dendi fazla dcgil mi ? 

Isı.ıııbul kılırelcriııe J ı\·ıl,lı . 
Ilo~ı cfcnJikr, ilmi man

sıpların kıldırılmak i«Lcnıııc
sİll.lkn J,orktular. 

Yeniçeri o~Jğında «~ · ınıi» 
satın alıp scncJc dört defa 
ha:mJ.m p;ıra alrnıya alı
ş;111tırın ma.ı ldrı kcsilJitıi 
gibi, üleınaya da bir tırpan 
atıLı.:agıııt ~,ıııJılar. 

GiJip uğradıkları ınccli -
!erde Akın<lar aleyhine 
~ykıuncgc başladılar. 

İleri geri lakırdılar eJile
rcl· halle Alemdar aleyhine 
tahrik edilirken yeni bir 
mesele d;ıha çıktı, yalım 

çıkarıldı : 
Bu; Alen1darın yapıp 

ettiğini bilmiyen cahil :ıJ:ı
ının biri olup etrafını aran 
ılalk:wuklann teşvikilc hare

ket ettıgını gö:>terınck 
itibuilc muhim idi. 

Şayiayı çıkaran mull.ı'1k 
zade At efendi idi. Ata 
efendi: Mcdiı1c mollalığı 
etmiş, hubub t net.aretindc 
bulunup Anadolu kazasker
liğine kadM yükselmiş idi. 
Şeyhislam lıgına bir basamak 
kalan hatırı ayılır adamlar
dan bulunuyordtı. 

Ata erendi dehşetli surette 

« fyon • Jl\ künü idi. 
Alemdar Ata efendinin 

büyük kardeşini ı~t.ınbuld:ın 
r.cfyctrnişd. 

Rivayete göre: 
Ata c:kndi << ~fy0ıı » 

keyfile Babt:ıliye gidip 
A lcmdantın kank5inin afıiııi 
rica etmek isıcmi5 idi. 

Tam Alı:md r,\oo ri.:a 
cttil(i zaman içeriye Rusçuk 
raraımıJan Refik \'C T .ı.h>in 
cfcııJilcr gitıııi.;lı.:nli. 

.\lcnı<lar hemen Refik 
cfrnJi ile Tahsin efendiyi 
harcı ,dip: 

- « He cfr1'lli .. ben ne 
S<:ni. ne kardcsiui YC. ne 
müftlı ,.c kaz.ı kcrini bilirim. 
Benim ükııu neme Lizıın? 
oııl<ırı sürnıı:k neden iktiza 
etti? 

İşte şurada ouır.ııı kiın~c
lı:r; - din \'C dcdet el.len 
gitti, diye beni gctirdikr 
şu ad.ıınları sürnıck nizamı 

<lcYlctin temelidir dediler .. 
ben d.ılıi öyle ettim- [ ı J 
bo~ yere bana beddua 
cııııcvin .. ,, 

.lkıniş iJi. ı\ı,ı cfondi 
yalan gcrcck ,\kındar lıak

kıııda bu isn . ıdı ııaldcdirordu. 
(BiınİcJI ) -----Deve sorJıı; \'<İni kazaskcrin 

luAuı~suslu~uthİcııı bAh<etnıi~ " [l} S•lıa.;ciraniıc name yaııl-
oı.lu. ması dikkat edilecek şeydir. 

Alemdarın sö1.kri O. aat Alemd~rla arolartnda r.nnı~ıklık 
---- - -- - -- --
.!!at )in 8 1929 tefri!,.ası : 7 o 

ıJ/ulıarrıri: lliiseyiıı Ralı111i 
ll~~lit cdct·cAiııi arzct- ak~~mıııı saal doku
ıııek. nıc(•burh etinde- zuııda cliııe ~e<·en bu ... (. . 
yiııı ••• ~hıtlak ı~ahul nıektuhu a<;ıp oku· 
olnıınıaklıgııu ı rarile y mıta ilk 11azarda hid
g .lc<'eğiııı. C:e,abi bir drte nıaj:;rluhiydtiııdeıı 
te'.l.kerrııize de llızuııı k c ıı d i ıı i alamıyarak 
)Oktur. Kararım kafi- .• ö~·lc söylendi : 
dir... - Xe lıaltrder, bu 

llrı:::.lii11ı (J/ı•i yuhanın herifi? .. Bu • 
lln..;rcv . 'izaıui Rey ne terbiyesizlik.. Re-

, ' , 

Em den 
İki tün. sonra 
şehrimizde 

Alman lalclır~iııi lıa
ıııilt·ıı liıııaııııııızı zi' :ı-• 

ullıt 

11aberler 
Burs daki uh e e 

~Tapıldı ))ii 11 111 ii<lafaala r 
-----=--

<ıfl:::::ı:a::: 

K yru~ıu ·yıl~ıı 
- ~\uharrirl ; Efref -

::t:::rn::::::::::· .... l (• .-•••ı•u•••:ı:::ı 
iJ ......... •••••• 

ı·et c'derrl,. olaıı Em-
llcıı zırlılııo;ı Pa1.arl('"i 
güııii ı-aaı 8 d<• gdc
e(•klir. ,\lnıaıı zırhlısı 

<'' rl:I Sf'limi\ r. l,.ı,.la-

Kimisi iftira olduiunu ıöyledi. Kimisi' 1 

masumiyet iddia etti. Cemalde "böyle . : 
serserilerle teşkilat imkansızdır , 1 

uydurma, düzmedir! ,, dedi 

kıt'a 
Y erıi dünyaya daya bqını ey kuyruklu, 

Asıya yoklamadan uhıene mefrui olıun! 
Afrika kırmızı bir tala büründüttı sarısın; 
Kuyruğun Avrupanın üılüne bir luf olaun! 

• • 
~ıııı ~elaııılıyaeak, hun-

• 
Karar yarın verilecek 

B.ıl<İdaki kıt' ad• \' ıı ;tralrn kıt'a;ı hariç kalınca kıtaatı h3111'' 

acabo ora" kullulacak mı p;ibi bir , ahime lıa;ıl ol ıııaınabdıf 
ı L'ınumiı et İtibarile dünya bir toptan başka bil' te .lc#H111r 

daH soııra llugazda hiı• 
c'l'Yclaıı ~·aımcak 'ı' 
Dolıııabalwc iiııiiııdc 

• 
ılemirlh·<·cektiı·. Bııını 

' 
nıiih•ak.ip 'l.i~·art•l kısmı 

haslı:y ataktır. • • 
Gemi suYarisi 'alhi • 

~ehr ·ıııiııini, koloı'lhı 

kuumııdanını, doııaıııııa 
kumanda11111t ziyaret 

• 
edecek 'e üğk-deu son· 
ı•a keudisiııe ziyarelleri 
iade <'dilecek.tir. 

Dün akşam hariciye 
ınurahlıa lıKtııdan Al
man :e(al'etiııden re 
bahriyed<•n hıtihap ('di
h.m zcYat gemiııin hma
nııııızda kalacağı gün
lere nit programı h'S· 

llur,;ı. 7 c \'•kıt ) - nu~ün 

ıııuhakcnıcY e deıam edildi. \«-
killerden :'\uman lley. t•lısildar 

l\lu,tafa namına müd,ıfoada bu

lunarak miickkllinlıı te,;kilatla 

al:ıka.-.1 olınadı~ınt sü~· l e<li ve 
l~ratınl İ!>tcdi. 

ınilll müc-:ı<lcfedeki lılıoJ<:tlerin

dcn h h'cttİ+ digcr müekkili F.~-

rdin •a~·ır oldu~unu ıti>}lcdi. 

('<mal kalku. yııılı~ı müda· 

funoıncııl iik~ürügünc binaen 
kutibe okiıtturulmasını i>tedi; 

bıınıla dikici ile Snbrlnin ifade· 

!erindeki mubıycncti k3ydedcrck 

Sabrinin ifadelerinde ktt<t oldu-

&unu süyliyot Htiradır, hapisa· 
ntdo tqkil;tı yapm•)t dı.işünmi

ve imk:ln ı oktur. rüyalirim ka
>ıt>ı;ıdır, hakıkiılit, OO}ie li•t••-
rilerlc teokilılt imkan>ıl.dır, ur
dtırma. ılü,,mcdir diyordu! 

G•rdiyaıı K;tmil tahriri mü

dafaa>ınıla. işrete inhimaklnılen, 

bit etmi)erdir. ;~ret c~n•.'lnda, püskülsüılc C'c-
mali Koçırmak, paro rnrıııak için 

tınan tah•be, i nalı- cemiıct yııpdıklarını. fakat pü~
rh·e lllCklebillİ Yl' di· kUbü•ün bilahire u.uhhir mey-• 
~CI' bazı ıııuJınlltH'İ zi· klinu ııcçcrek kendisini akt~ttık-
. . t ( "I , Z f l:ırıııı , mahkemede yatın . ovlc-) ·u·c et ı •t•11o. ·ı .ır ı- · 

• ' ' diklerini siirliror masum oldugun-
h da Erk~iııı harbiye Ye dın bcraeıİnı . tılep ediyordu. 

fiahriye n1ekteplcrllllİZ MüdıM uınumlik ı.tafınWın 

hu ulcbi tekrar ettiler. 
İkinci cel>cde, wkill erdoıı :\-

,af il bir buçuk !'.dat müdafaa.".! 

hıılıındıı. 'I ıııawunuıı nkiliydi. 

nıuckkillerinin celıalctlerindcn. 

ıoklitıi hUkClmeıin moM•ını bil 

mediklerinden, bir ıeşebhU~i i 

gayri tam için idam olamiyaca· 

ğından, te,kllauıı prııgrıım>ı7.lı 

f;ından. mc~elcnin rara nırmak 

gayesini hedcl ittihat. cttiıı.inılen 

;\;kcr Kademin cazibeye kapıl-

Kedinin >ıçanfa Ol nanıa,ı kabilinden gelecek çar anılıa •kı1 

: ' kuHuklu \Jldız l;er halde bu küre ile ornıvacaktır, ıoparlıl'll" 
' ' . k . k • .• •11 · , ymarlıı•aca ·. ya ) utocak, ya clındcn kaçı raca tıl' , \utar, 
: ' son ııe[e .•tc imanı .kılmil<lcn al'Jrma.-ın i.lu4•1 bizim gibi ,-ukk 

' . 
ıı arz il'.in her \akıt edilmekte olan duahırdandır. 
· Şu ılünı· a denilen Y"' arlak, in;anlartn ?.annettikleri k,ıJaı· {ıı 
, l büyiik lıir şey i:leğildil'. Sükkant zeminde iiylc vahimeye hl\ 

· getirecek derecede çıık hir ~c~· değildir. Hitinci>inln l<patııı• 

paşa ımrhurnun 4tiddci bevti kmdir: 

Ecramı hlnihaye ile birdir asuman, 

Niıpet oluttıa zerre deiildit bu hakidanl 

dığıııtlaıı. kocabaş llü>cyinin hü

suıueıe maru7. olduğundan, ınil· i 

ckklllerinden bir kı;nıı hakkında 

tatbiki i>~nUen (.j.6)ıncı mai.ille · 

tkincisl!ıe gelince o ... t)iinyanın nufusu J,4.i~,000 mil)'()fl 
ibsrettil'; bir buçuk mil;·ara bile çıkınırur. 

Hu hlsabı yazmaktan maksat ınalômu ilam kabilinden hcrk~illl 
bildiği hir şeri tckrat ile malônıaduru~luk etmek Jetildir. ,\tıık 
fıkra hu cümlenin yazılınasına sebep olmuştur. 

nin bu cürümle aJcmi tc,•a!u

kundan hah ·etti. \'ekil namul.. 

Cem~I il. müekkillerind •ıı bllhas<a 
Yetim hakkında, zenginligindcıı , 

serserilerle teşriki mesai ed~ml • 
yectglnden, çcrkesleri kandırmı

ya ıııukı~dir nlıniıdııtının, jaıt

dırma kumsrtdanı Tevllk Beyin 
şehadetiyle ~abit olduğundan, eski 

hizmetlerinden hahscdctck •ima- ı 

sının cani çehre~i ta ıınadı&ını 

ilfrc \'e taklibi hükumet teşeb• 

büsiinUn men[urlutunu izah 
etti ve: 

- Giinül i•tcr ki cumhuri
yete sadık Borsanın alnı karar

ma ın dtdi, bcraetlcrlni t tcJi. 

J..:arıır Cumaftc ·[ gUnü \eti-

* 
1 

Fıkra 

. Birııün birçok kiti Beytn yüzllne bakar~. 
: ' lzmirde Hizmet matba· -Aman ne dJ1orsııO 

asında oturuyorduk, m•r- l>iınyaclakı nufuaun bil" 
hum Memdu/ı Bey: buçuk mılyar bile 01' 

- Acaba dünyada füpheltdir! 
kaç milyar nufus vardır? Dedi. Bu ıefer ıtlll 

Diye Hın Ahmet B. içinden çıkamıyanA~ 
merhumdan aordu. Ah• Bey. 
met: - Ben santim h.-·, 

- 20 milyar!.. ~le söylemtıtlm, efen~ 
Deyince tabibi edip Cevalıını vermltU. 

doktor Etem B. Ahmet ( De•aını .,., ) 

· ~nstoua~a iSletüleıJoı 
tarafından gezileccktir. beraeılcri istenen ıligcrlcri de Iecekıi_r. ___ _ 

Enıden Fuıbot ıakı- İhtiyat- zabiti ~la- hmirde zelzele 
Mosk.oya, 7 (A.A)

.\ıııele tarafından ga
zcteJ ro \erilen nıüte
addit luwannamelerde 
ispcküla~yoııun te\'eS· 
siıiinden şiknyetle ek· 
nıek riyalına ntll'k 
yazedilmcsi hu usun· 
Ja iı;rar odilıııektedir. 
ı-;knıek mübııyaa111 için 
Leııirıgratta şimdiden 
hu:o;ust defter usulü 
tatbik edilmekte ve 
ohalh· bila fasıla lü-

Hilnlra~ıner oııı. 
[Ôst tarafı 1 ııtt uylfamız# 
lırtınadan :zaral' aıırenie"~ 

ırıırıırı şehrimizde To- caklar ve bedeli izmir, (A.A) - Bu-
tonya Alman takımı nakdi giin ~aat 9,50 do de· 
Ye istan lıul ınuhtelili --· _ , amsiz fakat şiıld tli 
ile birer ıııa~ yapması B. M. meclisinde d(lnkü , -0 Jıevecuu te\'litl cdeıı 
nnıht(I nıeldir. nıil:wkereler • ı ı ı · bir ze ze e o ıuuştur. 

Ticaret ~asında Ankara, 7 (Vakıt) - 8· M. Jla~urat \(l zayiat yok· 
meclisi buğüıı reit l(~zıın Paşa-1'i<-tu• t odası iclaro 

lwyeti diin iCLiıııa eı
mi~. ooa ksıı~rasımn 

' L 

24 ~ubat pazar giiııii 
toplanulsına karar Yı't'
ıniı-;lir. 

• ................................................ 
olduğ\ı •nlı ılıyor . Suh4ldc llu,. 
çukta ıanı~ıılar. 

['.!l Alemdarın mühürü şü ~ le 
imi~ : 

"Ya !\fulunımct kıl <cf:ıat 
ümınetindir ,\lu>t:ı!a Alemdar ... 

• Hu mühür elyc' m g:ılot.1 ı:üm· 
rilgti muavini 1 ınail lleydcdil". 

[.1] Hunun aılı olmanulıılır . 
Pınnr T li~at aranını ıı;iJ.lice yolla
yıp (Kabakçı )·ı) idam ettiren. 
Şc,lııslam ,\rop zodeıc; - llu 
yrun efendi ~i;dcr hem h:ışl 

lıüı ük lıem işi bu)ül;,ünli/. diıcn 

adnm hiiyle dem:.z. 
--- -

11111 ri)'asctinde lçtiına etli. tur. 
i~tanbul (l()lis ser komiserlerin· 

den ınfısledi İbrahim fc\'Zi 
Beye, hizın~Utrfnin vaıifesi 

oldugıırnlan islikltıl madalyası 

vcrilnıcm~ııl kabul etti. B.1ıı 

vtktılct butçeleıiııe muuzaın 

tal:sisat Yerildi. Bıııııı ınüleakıp 

çtkirgc kanunu mil:r.akcre cdlldi 
ve ıncmurlarııı dahi çekirge 

miicadelcsine i~tirak mecburiye

tinde oll.lttklarıııa karar verdi. 

A~J,cri ınlikcllcfiyct ı.:.ıııu

ıııınun 1 OfJ uncu ırtaddcsi 

ırtucilıiııcc ihtiyat z:ıhiti o

lacakl:ırdıııı lı:ızılarınııı lıcdcli 

nakdi Ycrmcı\i tercih edip 
bckayada k:ılarak mezkur 
kanunun ~G, 8<) re f 08 inci 

.. ............ 11 ................................ ... 

ıııatklclcrindcn istH:ıde ctlik

lcri anl:şklıp;ından bu gllıilc
rinln lıctldlcriniıı alııııp ulın

nıırıu.::ıgıııııı tııyini hakkında 

l i :.\lilii ınGtl:ı!a, Adliye ve 

hiitı;c ~ııciiıncıı ııııı;o:hat;ıları 

ıııii/,akcrc edildi YC ıbkc-

ri ıniikclldiyct J.ıınuııunun 

( OR iııd ınaddc,;inin J,anuııu 

nıah;u,; mucibince ihtiyat za

biti olııcaklardan lıcdcl nlııı· 

ııııy:ıca~ı hakkındaki hiikmiin 
kat'irct ve 1'.1r;ıhaıı kar.;ı<ın

da hu hapt:ı ayrıca bir tcf

<irc mahal ı;iirıncdiğl h:ıkkııı

dakl biitçc cııciimcııi ın:ız
lıatast kabul edildi. 

• 
znın miktarında ekmek 
ten1in edilmektedir. 

Gavat B. GeHyor 
.\ııl..aı·a, 7 (A.A) -

Tol,.yo büyük elçimiz 
c,n at. hey 'aziresi ba
~ıııa gitn1ck iizre lıu 
giin ~chrin1izdeıı hare
ket •·tıııis ve istasyon-• • 
da lıaric.iye \ek:\leti 
erk~\nı tarafından teşyi 
edilmi~tir. 

uim kabul 'cya ademi • 
kabuliinıtı hiç elıeııınıi-
J<'l \ermeksizin zor 
ile c\ iıııc «clcceknıil' .. • 
lıı~ırlıAııı, kahalığın da 
bir haddi 'aı·dır.. ka-

nu? O karısının zau
paralarını hari<;te aı·a
.ı n, bize rıt• 1 .. 
Geıu- karıları ohuı ilı

ti~nı· k;ıcalar )i:Vle böyle 
~C) !ere giiz ) unıına
lıdıı·lar. na~ka ~are 
Yar 1111? Ben Schnazııı 

tirct•eksiıı. Hu uğır na- ' nu ağır namus me
mus nıes'elcsi ne ol a selesi olsaolsa Şelıııaz
gcrck? Naınus, namus, la P('rranııı urasıııda
naıııu · ~fazluın l'h iuiıı ki rekabet keyrıyetiıı· 
de beııiın de tanıir lleıı doğma bir ş~y 
oluna oluna ııanıusla- olacal ... Hurreııı J,ut-

bul etınczsenı acaha 
ııe yapacak ? l\.arırııııt • 

huzurunu da ~art koyu- a~irt!'liklerinden kimi 
)Ol'. Ağır bir nannıs ıııes'ul tutu)orunı'!l\.abul 
ınc::ociPSindcıı halısedi- etıucnı 'c ::;elfün .. Ye
'or.. diği haha bakın terbi~ 
· Onun ıı:lnıuı-;1111dan ye iziıı .. Kabul ctnıcnı 
hana ıı<:?. Bcniın ııa

nnısunıdaıı ona ne ? 
Tutıar :e.v, Yallaln .. 

' . 
lliinyatla .. t· garip a-
danılal' var. Bu P\'den 
onuu karısına il:inı 

aşk eden kimsekı· Htr 

• 
ue yapacak l.ıakalıııı ... 

!lir cıgara yakıp sa· 
)onda dolasarak dii-

• 
·sıuu·csiııdc soylc de-• • • 
yanı eder: 

- · .\lı Sehııaz alı 
' 

başıma daim neler s~-

rımızın artık vanıa, 
• 

dikiş tutar yeri kal-
ınadı. 

nen herhangi bir na
mus me '<'le ·irıin Jıallii 
faslın da scl:ilıiyctlar • 
bil' kimse de!(ilim. 

' Ciinkii dlizeltehil eın • 
kendiminkini \oluna • 
kortun. Ağır namus 
ıncs'elesi, bunun ha· 
f if ini hiç ısörnıediın 
ki.. Hay Allah cezanı 
versin .• 

1 1 

fi d~n a ı.. Hu çapkın 
oğlan beııim karımı da 
sevdi, onııııkiııi de .. 
n •ııiıukinden bıkar, 
onunkine ırider. Bizim 
C'ı 14'riıııiz onun iki dal-
vunı ... 
• Biz~ apaçık aşık sı-
fatile de\ arn etti. Öte
ye <lamat namzctli~i 
ve flcsile :vanastı.~laz-• • 
hım Ulyi Bey kızı 
Reşideyi karısının zaın
·: parasına 'ereckmiş .•• 

Cemiyeti belediye geçen ,., 

içtimaında lıtr ve fırtılJI"" 

zarar gôten fakir halka da,; 
mak !l2re 20000 lirıı verrıı'lf 
Bu paranın 10000 lirası ~ 
emaneti tarafından HilAiia~ 
göndtrilmif ve dünden , 

ren de, geÇl!n 1entlerdeki ~ 
dım mazbataları esas tutııl 
şubtlere tevıle başlanıımıştıl'~ 

Mütebaki 10000 liranııı ,ıf 

zi:ıtı da bu haftA içinde ~ı' 
lacaktır. Histtleri taaYYil" ı/ı 

şubeleri kaydediyoruz: K•d.# 
700 lira; Eyip: 700: Unk•r;f 

355; Bakırköy: ~O; l(ara# 

rlik; 540; Balat: 300; An~ .'fi' 
hisarı: 635; Sultan Ahıne1·? 
Saınatya: 360; Aks.ıray: 'il' 
fatih: 540; Üsk ıldar: 11 
Beyoğlu; 1200; Beşl~taş: :J{J· 
Alipaşa: 185; Ku ıık ' pı; ~ ıf'I 

Bu paralar ıruwrnet~ 
taç halka şut •eler tıır~fın f 
ihtiyaç!: rı derecesine göre 

ğıtılacaktır. -- . ~ .. •• ~· jıl\ 
A ı ıla~ı laıı goya ~ 

lıir !leydrrı ınılıt', 
' ' 11•1 

yok. Oııım h: Ji \iıı 
deıı \'Ok gİİIİll Ç• f ,:I 
luwif pek lı:ıııılıah11 '; 11 

E,·e kabul l'tıı.t·ı~l':ı:ı 
barı .. sokakta eauı<'•ıF1 ;. 

' 1 ı'ı bcııziJor. llu rlii ıı 1
' 

1
.t 

ortada ıre ııP ıı"' .. ı 
h 'l''p 

döııdii. Pek tıabı'' 

değilim. . ıııı 
geııe bir az ~h11:;i .. 

dizgiııleriııi çekıı 11 

1,i, i · ııe imiş ııefc 
aııla'-'a} mı.. t•'' J ~ • j 

Hu re' Nizaıııı Jll' 
cesiııi eai"rırtıı· ·· ı•ı' 

• ~ f ''-''' davette g ne 11 'ıııı·1 

nan bir ci b::uı ,o• 
- C";ı~ 



•Meşhedi· gibi! .. 

Bn,kaları, ne dh·ccel,, 
rck bilnıi~ orun;, ama 

Cani· 1 len . on cscrkrlc, 
·lll( ırıl·ı11 '1 . 

d " ' "•IN\cth.:r için-
e \fc.,hcı· ı . • c l.,c en daha kuv-

' ltlı bir . . . 
}) tıp ~urcmınınım. 

il}<ıtın · 
~nrı.. Hn hemen her "'Jha

""1 lıl'r r· 7.aınanında onun 
ınt, "-nlcnll • ·· 

i ir tchc er; oın ru 7.C\ abi:1. 
r d um arkr ınd: 11 "C\"-\; c.n t ı · 

ar 1 \ ıızt 'l:ı hclirıni-. 
~ ll um 'J h • 
ı, · ·' C-:- cdi. hemen 
, mcıı ı · · b" , .• 

i ,.G '-rı ır · ı, rtan:n., 
r,J nu tur. 

Bc1 far· . 
t l'n <ına hc:r \erde 

' el li · · 
, (t, • !lm1 ~ı~ lcmi-.tıın. ı:-

nı ı. ı. ı· 11 
• ..... l: 1 lir • 1 "''(. 'b 

· ı •ntl ı . · 
~ 1 l 1 tt1ı:11 ad~ ">C· 
l l~ • . 

ı.. c ıp \'.Ol i manhmı 
'cı.:ırl· h 

' 
, ·ıbcr cr hid<ld \,; t(. 

n h c r <>nund~ d ı·ma o 
t1rl rını. 

~lc ) 
tı • ' l n bir k·ıdıl' nıcl,-

1un la , ·ı 
J· , 11 c \lı.:.hcdn i hın:ı.-' ııal\,al · 
,.,. 

1 'c n.ır ..,iJc .. ik kunıl-
·•ıl .. 
ı._ gorduın. Bir 1,adın '-ani
'lil'l icin 
J) ne f tna bir te!'hi ... ! 

ı}'Cr.:ck • • • 
lıak . ' 111

11. 1'.!ı! Belki :-Lr.c 
\ crnıc:J 1 \ 

haJ·J· ·ızıın, fak.1t hen de \ •) ını. 
Bir ı , 

ttıb 'c.:rc ın hanım, mel· 
unu \ ·1. • 

I . 11111 ınc-.lek ıah1hi ı..r .c c 
· 1 "' nll adıl oldu~u d:n :ı-

. c b:h}. mı-tır , a\. l.\·or, c,· ı-\rin· · · 
n.. 

1 
ın her ne:, inde bir 

c e:I, ''h"111· · .. k '" '" ı \ \:tt gorcrc · ~l)eı~ , .. . . 
<lın... " . 1 ır1111 diplomalı ka-
tl1ın . hılnıcm :ııııa, ~:ıliba 

\ada ı · bi · ıuncltın J...orkunç 
r ı>c:,. 1 

b \ • •J maz. <"'ocultumın Urr.un· • 
lan '1 panıul-. tıl a\ arn\... 
l' 

1111 diı dlnne:1'.tcn J,o:koca. · 
r Ccrral ı ı 

rıı ' 1 1 ' dıploma ı çık.ı-
ı hu 1 , 1nnıın, \k-.hl..'di dc-c l ., • 

'''·d· lı c mutlaka :\ h; ... hcdi-
'" it (. • 

ı . , Pi· •r:ıp \amamak 'c ,., u. u· . . 
ı.. ır <it mıc\ i dik.oıck-'" t<.:r • • • 
llıt.: . zı., ) :ı' rıı...llnun giyin-
' nt nc1.arctlc dm.h oJabi
ı..nlerc ı 

eı Hından miina<.iıı bim 
ll'ı;ız. 

tıdıııı k lı 
t,, 1

' «\atm hir im-
"1ıd1r ( · 

1 • )na crcnkrin en \U\!tık 
u· ak Illu' azcnc i1.lil-11..:ri, en 
' ç olçıı .. ul.JuJ..Icri b.Lt.c pı.:k 

ı:dı\nr \· . 11 t,n 1 · · ırını mc:- c ,-
l cın 

l ~CJ::c 'L r.ıcklarına, ) irmi 

l ı) le \ 1 tdd oldtıkhırını 
r ·ı · 1 k. "l -.de \ u\\-.ck 1 C:rd · 
le: , ı.: 1 ha~ l.rr<ıc:ıl,l:ınna 

"adın ol 1 1 1 ı 1 ' 111 ma" a ı-.a sa ar. 
l:t. (il) 1 

·cı . 1 n a iktifa ct-.ckr, \adar · · 
~·idil 1 

1
' 

1 cdc:rkrdi. Dıın-
cla.,. \lldıl'la erke), fcd bir 

unuı . 
ı 'in ~cı.r:ıfe~ ni dt~ilc.lir. 

· lıınbirl<:rini ha ... ıın 
~ 1.:tinc1 . 
11,.,. c. goru\ orl.ır: Benim 

••1111 • 
du crnıcdip;i t..: i, tı: r. 

~~ 
ln.tihad.rt 
P,.!'ka - -
b 1 nahiye ocakları e ed· 1

Ye namizetlerini 
\· bildirdi 

C:l)i b 1 
• t h<ıbı . _c c.·di ~ c azalarının 
1, irır.: 1 ıçın hclcdh L cbirc-

l c: r lal' . 
ll'ıc.ktcd· l\ ete de\ am edil-
• ır. \Jı h·ı . tc i •!ltl ı H C\ ellerin 
t • ti.ınl'.im ı·ı 

c:r b cc ı mi tir. L\ ... 
1 lt S{Und • 
11.:re taı· lll. ıtibarcn nı:ı 
n·ıh ik cdılcccl tir. Fır-ll 1\ c 

lt h .1 . ücakI.ınnda dor-
t <.: C:dı,c . 

ı.. llit . 1. · .ıza. ı naınizcdi 
l l C( llı..•1· k f 1 •ııi til' c ı rk:n a bildi-
ı · 1 'ırl ı · 
t.:r ·ı.. a lU n:ımizct-

t ' a ınct ı:ır1·ı an ;:. , 
"' ''"" naıniz\!t ı. l ederek 'k· 

c <ır ·ı · 1 ı h·· fc·ı,··ı b J <ın .. l • L 

'ltın 3 h <.'(.feccl,tir. intiha-
l a[t aca~1 0 '1~ n 1 adar y:ıpı-

. i ~ lcnnıektc ı· 
ll'ıc.l1k" ( lı. 

Jüı1 ı ccmhcf l . 
llltıdd . • ı lclcdın! lllek ctı 2~ h . 

1. tcdir. y '- şu atta hit-

1:.ısi 2s nı· eni belediye ınct-
ana artta uı .1 

C<tktır. { ucfo. tOf,-

. 

Giresonda bir facia 
-

Zifaf gecesi gelin güveyi gözetmek için 
tavan arasına çıkan delikanlı 

A Jnındnıı \rtırtı1arak öJdii 
Giı·e:-oonda ~1e1 i k H 

kari vt•sind<' h İ r zifaf . 
gf•<·rsiude feci hiı· ei-
navet olnrn!'ltur. . " 

~ft-:.Uklide Caku· Mt•-.. 
li!\ oğlu İlı~aıı namm-.. 
dnki hil' l\ih d<·lil\:m-., 
1ı~ ımn diiğ'iinli ~ npıln·. 

f mna "('<'('~İ !!rlin ile . ' 
"ih (~' zifaf rnl:ı~u a 
r" ... ' 

~id .. ı·Ieı·. Yf' k<·ıulilt\ri • 
'almz lurnkılara1 ha-. 
nf• halkı cİ\ar ,,,Icrr 
gidf•l'leı·. Bi•· nıiiu{lt•I 
' 
.;;oııra, !.!ree ,·:u·ı~ına 
~ ~ . 
do~ru İhsau '" ıırna~a . . . 
ha:laı·. ı;-akat ~elin - ' 
hnnım kocn~uıı Ti\ an-. 
dırarnk h\' an da ~e~lpı· 
i:ittiitiui SÜ\ lc'J'. İ h~aıı 

" < • 

bir ka<· dal'a kimdir 
• 

dive ·f'~leuir~Nlc hiı· . 
<'f'\ ap alma~ ırat·a. l\c<li 
~iiriillii~lidİİI' dİ\C~ .. . 
teknır uyumağa ha~hu·. 

Bir aı·ahk hn auda 
!!ene hiı· luu·t·keı i:i-
c " 
dider. 1'ekı·ar· ~eslc-
nirler. Bu d<•fatla ec' np 

alamaymea t~l\ nna doğ-. 
rn hh" el 1\1\11. un ~d~nı\ 

" 
·J. e oldnkitu·mı hihuf•-
d(•u he' ean i(·inde va-. . . 
wklnruıda heklcrlcı·. 

Y:.H'ını ~aat ~om·a t:n an 
~wa~ıudan iuilli '(• uf 11-

mn scslt·ı·i gcliı·. nu 
tlt•fa ~(·Iİ11 il(~ gİİ\C~ 

J...apıdmı ~ı kma~a <'t'

saı'f'l t'd<•nwzl<•ı·. ( hla
dam n pt·ııc·eı·c·~imleu 

nıarlar ktz anasmm o~fau 
habn.:mm '{\mııa k:wu-. ~ 

rak hndis''' i anlalll'l:U' • 
malıallc lıalkı ilt· h·k-
ı·aı· e' e gt•lint•ı·<·I la
' aıı ~1ra~ma t:ıkılıı· hiı· 
~cıwin al kanlar 1 İ<'İudt• .... 
'(• öhuii~ bil' hnld<' .. 

'attığı ~fü·iilii1·. . . .. 
Sırf ırc•liıı ilt'l uii, o-.._ ~ ~ 

vini11 'azh etiui l<'lkikıw . . 
l<·ee~~ii~ frirı ta' an a-

0 

ra~ına . aklauau 'c atı
lan kurşunla g()zföıii 

o·rtvhelkrPJ... üf eu l\al-~. 

pakt,:ı o~lu Yusufıuı·. 
Biı· giiııliil\ lıalla hiı· 

~··et•lik 'usletl 11 sonr:ı. . 
istenırd(·11, hih11Pde11 
hiı· t·iı ınyct yapan i h
~aıı ~imdi ıııahpu~ı11r. 

ir ayı hika-
• 

-
C\ ('l hiı· ~Pre yatarken 
ahu·ııı kapı~ı a~ılır. 

lüu·ı koea lıcmeıı dı

. ar" a f'11·larlnr. Bir de " . 
hakaı·laı· Id hiı· a' ı 

• 
alıırdal\i i>kiizii c-\kar-

• 
rn1~ aütiiı·ih or. Kaı·ı ., ~----, . 
koea ti\ ını n iİZ('l'İ ıw . 
atılu·laı·. Cok ht•\ et·aulı . 
hir nıibaı·aa\ ı ıııiit~a-

~ 

kıp <tkiizii knı·ım·n·lar. 

Alıırın I apı~mı c·~ h•c 
kanat ık.tarı ~Olll'U H't·-, . 
lcı·in(• düıwrleı· .• \r~1-
dan hi ı· ~:w ı )\adar 
ge~·(•ı·. alııı· k:ıın~ı gc•ıw 
~H;1 hr. 

" 
Bu d«'fn daavı alm·daki . 

·inecri c·ık:u·ını:-; ~ütiiı·i-
~ d o# ~ 

yoı·. nu dara da eı·kt•-

<rin <'P$11'<·l. kalmamı. -ı-ı ~ 

tn·. Fakat. Zeliha güz 
crfü•t• tri>re İ uclri rı İ il a YI 
~ ~ M • 

Hu·af 111dmı v<·muc·sine 
ıalıamnıiil e~lcııH'z .. \
~nğı ko~ar, halta~ ı ka
par 'c ıck haşmn a~ ı
va hiic•um Pdcw. Zeliha . 
ilt} a,-ı aı·a~ıııtla •·eı·c-. 
~ qn (•dt•u hu ~f·f t 
ıu 'i~ara::u]a nihayet f.l) ı 

rnağlnp olnr. Al(lığı 

halla \aı·ahu·11ulaıı a-. 
kau kiillivt·lli kaıılnr·n 

• 
ı·ağmcu H.' ı lıomuı·tla

ua houuu·dnua or11wna 
ka•·;u·. İıwk de Z<'liha-

~ 

mu hu ~ i'ıksc·k t·c~Hrdi 
!-iı )C!'.'iitıtlr 1\nr·fnlur. Biı· . 
Ua.~uıa koeu hit· a) ıyı 
mağlup c·deıı hu ec\~

sur Tiiı·k ı\,ulm11111ı hn 
J\alır: rnarwa mac<·ı·a!-ıl 

da hu ~tn'(•ılr ııilıc.t~ el 

hulur. 
Diyarıbekirde Asri 

mezarlıklar 

( Bi~ urıhckir ) ı·efi
kımız 'azl\ oı·: . . 

~\ ldı~11111z malt imara 
gfü·f• mnkaıın 'il,\~ l'l; 
a' aklar ahında 1\alnn 
~:~ııir mezm·lığırn hn . . 
ft•ııa 'aziYl'llen l\11rlar-. 
mn"- 'c ~<~lıiı· ('İYarmda 

" 
~iiıel lıir rn<•\ kide l'C'n-.... 

ui 'H mwi hiı· ınezaı·-
lık it;in l:\~ım ~<·lc'H 
h•dahirc h'\ f'. ~iil et
mislir'. 

• 

Vasıf bey 
yesı Dünkü vapurla gelmedi 

l •nclay111 Bezi 1' k<•- h:ınir mcb"u·luğuıı:ı inıih:ıp 
'üııde hfr \l\ ı hih iik 1 İl' c.dilcn :\lo~km:ı .diri \ :ı ıf Bcdn 

'fıadİ~C tnCY~falW •g:..[jı•... i\lcbko,:ıd.ın h.rcket ccri~ini .\jnns 
' . 

mi~til'. Uu kö\ iiu uıı tclgr:ıııarı hildirmı.-cir. 
" • Dlın m:ı:ırif emini BchçN he) le 

du~i ~a kadar ) nkmı il- sair m:ınrif erkanı, nıum:ıile~ hin 

da tek hil' ('\ \ Ul'dll\. b:ııı do::.tl:ırı i~tik~:ıl için rıhtımn 
Bu ('\de Zeliha bmillt . giimisler-c de Odc::ııdan lim:ını

d~ lıfr k~ldıufa k.o 'l j tnı.{a g·dcn Lenin \'ıpurunda 
V:ısie l>C)in buluncudt}ı ırnlıışıl

Otuı·nı~ır.IJ6rL gii t mışur. 

r -- --rı~ı--~~~-~lf!c:~ -
Kabildeki memurlarımız Bir görüş .. 

- ..... • --..... Fransızlar H. Çiçeri-
Aile)erf Je beraber Ingiliz tay... nin seyahatını nasıı 

B uglin hu satırları vaz
madan diırt, be~ ·:-aat 
e\·cı hen '"'Cumhuri-

Yarelerı·ıe gehı·rden ayrıldılar görüyorlar 
y Pari , 5 Fo!!) - f 'ran ız ga· 

yc.t .. in iri harflerle b:ı .. ugı 
'--. chirdc tabii hayat :l\ c.kt 

ediyor,, scrlıh ha-.ını cıkurJ..en 
birden bire h:I\ :ı karardı 'e 
J.lp:ı l:lpa kar yaı.,rnıa~-.ı. b:1~
ladı. 

tenı~erloytin~iltenn in 1ı~anistan~ati uaziyetini ~~·~~:~'" 'ı.se,::~:,:~~:. y~~~:~: 
1 1 t 1) dcrk\;n hu sc~ ah:ıu !\T. Grandi-

n H s 1 H n a 1 yor f nin Ank:ıranı se~ahatilc al:llta- Ya, :ı, ya}\' buğ1ılana~1 pen
cere camına b:ı-.ını dayar.ı· 

Sefir ve mcmurlnria ailerlnl K6bilden harice ta1ıya.n fngtltz tayyarclcrlndcn 
biri hnrckettcn evvel 

Pişavel', 7 ( A /\ ) - Bazı 

Türk ve franlı mçmur aileleri 

de dahil olduğu halde 9hız kişi 
\'e birçok J lintli bugiin iiç 

ingilız ta~ ya resi ile K:ıbilden 
nakledilir.işlerdir. 

Londra, 7 ( A.A.ı ) - Avam 

kamarasında Sir Austen Clıaın-
berinin den İngiltere hükfımc-
tinin Aiganistandaki müteaddit 
saltanat <lavacılarmd.an h.erh:mgi 

birini şu \'eya bu surette tanı-

\ ıp tanımadığı ve yahut bıııı

lardan hcrlıanği blriıre şu ,·eya 
bu tarzda dostane muzaheretle 
bııluııup bulunmadığı yolund~ 

bir sual sorulmuştur. 
l lariciyc mızın şu suretle 

CC\'ap 'cnnjştır: , n 'il • • 
lGıbiilcield lhgil sefiri hali 

hazırda şcbre Jiakim olan yerli 
meımırin jlc ~a~ ri rc~mi bir 
surette terı'iasını ıfıuh:ıfaza ct-
nıcktedir. f.:ılaıt bu miinasehc,t 
emniyet m~s'clcsi \'e ~cnebilerin 
Kfıbildeıi çıkarılıııa~ı ·gibi ma
halli umuru istihdaf <;tmcktcdir. 
Di.!er taraftan l(nı1dehardaki 
iııgiliz konsolosu Kral Amanul
lah ile niın resmi surette hali 
tem:ıstadir. 

Sir Chambcrlain ~cvabına şu 
sö1f erlc niharet. 'erı\1iştir. 

J~vclccde burada söylcdigiııı 
gibi İngiliz lıükfııneti ı\fgaııi~ 

tanda iktidar mevkiini ele ge

çirmek için çarpışan muhtelif 

hiziplere muzaheret ve ya mu

a\'enet etmek suretiyle Afgan 
umuru dalıiliyesiııe ınüdahale 

ııiretinde asla değildir. 

JJir saı ·Hı 
' . 

Mosko,·a, 7 (A.A) - tiabi-
lıulla.Iıııı Ali Ahmet han lehine 

tahttan feragat ettiği ri\'ayet 

edilmektedir. 

4nuuıullah ha:=reıle
rine sadık '·i/ti,~<·tler 

Ankam, 7 (A.A) - liorat 
\'C Mozar vilayetleri ahalisi na
mına ınezklır \'iH'ı.yefler \'alileri 
Mehmet İbrahim \'C Abdülaziz 
lıanlarClaıı. Ankaradaki Afgan 

büyük elçiliğine gelen telgraf
larda her iki \'İlayct lıalkmm 

Am:ınullaiı hazretlerine o1aıı 

merbutiyet \'e nadakatlcl"! teyit 
ve müşarünileyh Jıazrelleriniıı 

teceddfıtkrıraue faaliyet ,.c hiz
metlerinden şükranla bahsedile
rek bu ıığ urda ki mesailerinin 
ınuvrfiakiyete iktiranı için bü
tCin mc\•budi} etlerie çalışıııağa 

amade bulundukları bildirmek
tedir. 

Kar devam mı 
edecek?t 

r ( ,uıır.ırı birinci !:,\\ ıliınm:dıı 

Jr:ık f c\ k:ıl~ldc konıi ... eri 
Sir l\li!;rtonu şı:hrinıizc ~ctir

md.tc ~lan tren de dıin Ku
leli b ır aza 1 ... mlar ~clcbilmi~
tir. 

B:.ınliyü hattına gelince 
diın \"~il kü) ı: ata tre.<n tah
ril. cdilmi::-tir. 

Dehizde 
Dun a\,~:\m hafif tipınin 

me' cudiycLiııc r.ı~n1cn eh ar 
sc\ ah il :-eferlcri rn untazam 
surette ~ apılahilmi':'tir. Ba~ta 

İzmir olmak uzr~• dtın bir 

çok po ta 'ııpurlar1 lim.un
mız.ı ~clmi~t.fr. 

Asya vapuru Haliçte 

l 'ırrına dcılayı--ilc olduk
ça tchUJ..cli lfü J..uzn ~cı,·iı'en 

( .\ .. ya) 'apUrtt linımıımwı 
u·clmi-.tir .\ .... , :ı. 6 ık hırp:ı-

l:~ımı::.' g;" cric-.i, 1'.ıpmn küp
ni-.unun bmo y1.:rlcri p:ırı;a· 

Janını~ttr. \ apur tamir icrin 
l lfü:ı: girmi~tir. 

T omp kurtulmadı 

Karmlcnizdc 1\anı ya Qtu
r:ın Tomp 'npurunun ha-
mule-ini ulm:ıga nadolu \'a-

puru t,ritıni::tir. Y~ktiıJ An:ıdo

IU\ a :ıktarılm:ı-.ım nıiıtcal,ıp. 

hı;mlcr.::>C.\ 'rıpur lwlld kur
t:ırılabilccck'"':tir: 

Buz tutan yetWr 
Sun so,·ukltırdan şchrin11zin 

baıı tarafl:ınnd:ıki sırlar huz 
tutmu~tnr. Ezcumle. Kahtnnc 
dcrcşi, ~ilihtara kiiprii'iiınıın 

~ ul,arı kı-.rm kılmilen dun
mu~, ı:) ip 'e • lıthice ele 
. ahili er denizden IO- I 5 mc.t
royrı k:ıdar buz tutmu':"tllr. 
1\cz:ı, 1-.tinye kO) unun ::-nhil 
o1mı) :ın }\Nml:ır da huz . 
tutmıı-;-tur. 

Telgraf muhaberatı ne halele? 

Son iki ~un k li siiJ.. Ltlll'trcn 
. onra birçok ) erlerle ynpıla
mıyıın tcl~rar ınuhaheratı in
tizama girnıi:: ve :\nadoludan 
mutcrakim tclg-raWır gel mi~ c 
ba~lamı::tır. 

Pa';'ıtcli ham hcniiz i':"lı:ı,ıc
nıcktedir. 
Bir taraftan da kaldırılıyor 

Em:ıncr rooo nC/.:ıkti fcni· 
) c :ımek-.ini g-ccl' ~unduz 

k,ırların tcmiıknnıcsilc tıl\ -
zif ctnıi~tir. 

BayopJu \'t: I~tanbulda um
mi caddelerin karlan siir'<ırlc 

kaldırılmaktadır. Karlar 1,iip· 
rıi ii-.tiındcn denize dükiıl

nıcktc 'c Beyoğlu tarnf ından 
dıı ~it.ıdwıınun öniindeki ar
~a\·a vıj{ılnıal,tadır. 

. • Takıi ücretleri 

Kar hugiin d('! y:ıJ!,nıadı~ı 
tAkliird"' ~·üv.dc 50 otoml)bJI 

rn~i iictctleri, 1 ~rarmôan iti
baren .kaldınlacnkttt. 

dar gorll\ or. ----
Sırp kralı 

Ayın sonunda Zağrebe 
giderek bir müddet 

orada kalacak 
r .ondr:ı, 6 ( \.i\) - Biıclapcş

[\;Cfcn " 1 ):ıih· l:ıil ~ c tı.:l~r:ı(ln 

bıldirilh or 7.ağrcptc 

dn r:ırı eden \ c he· 

nu.1. tC:l' \ Lıt etmemiş 

t1l:ın ,:n ı.ıl:ıra n:ıza

r:ın h'.r .. ı \lcksnndr 

bu :1\ ın niha~ 1..timh.: 

'c ) .ıhut :.\1,trt a\ ırın bid:n ttindc 
me:t.kiır şehre gitmek ni~ etinde· 
dir. l<raı or.ıcl:ı uzun mudclct 
kul.ıc:ıkıır .• \Jak::ı:ıdı Kr:\IIP;ııı milli 

':ıhdctini rnrsine ç:ılışmulwr. Bu 
iıib:ır ılc biıt:ıbi J lın :ıt lidcrl,•ri 
ile gorü.,ccckcir. -----

Enflüanz 
Parisfe müstevli 

bir halde 
) .ondra. G ( .\. \ ) - 1 )ail) 

ı '.\ l:ıilin Pat is nıu

h:ıbiri l>utun Fr:ın
sadıı mu tc\li hir 
şekilde hukiim 
sürmekte ol:ın cn
flü:ınzad:ııı ) alnız 

. . . 
rak clı:;-:ırı-.ını :-cyrc daJ~ı~ hir 
do tııın, hir [ıll için :ırk:ı ... ına 
döndu ,.c: 

- J fa\ a, dedi, rn-..,rnncnin 
nıporlaııııı tekzip ctmd, j.,. 
tcmL·di! 

J) ıı...ı u! f ':ık.ıt. ı nı,at. ne-

nin hi c ı"- • .ıp rl.ı! ı '.1nl ı 1 i 
h:n :rn ın ı) ı · k c iı t t n 

hah .. dİHınlu O 1.ıı ı ı 

do~ı u çıkın ,1• d ı tlU 

t:ıhmi ıi dcı,..,nı t,.ıku. c \ ~ 

"°' Kömür! 

D iin 1 lil \li.ıhını:r (\mi 
vcti, T.ıta\ lcıcta c' i 
"r:ın,ın lıiçarclerc da-

gıtıl ııı:ık uzcrc 2000 okk:ı 
J,i)ınur ı-atın aldı. 

l fadbcnin bcl.\~atınc dık

kat ediııi/.; gcmır-.ıınu:1. I,i 

runı \ c ) un:ın gat.:l·tdcrinin 
<ltc:;-in mc kulclı:n .zm allı hın 
ı-.ıtnmanıı~tır! 

r'fk:!Ji~ 
ittisf uetili-ra~mi 8. ile 

mülatat 
1 > • h d 2 >()() ) ( Üst tarafı 1 inci ıayıfamızdadır 1 :ırıs şc rin c _ ınu,:ıp 111-

lundu~unu 'c bunlardan ..!.luniın mr:ıf can cfa ha~' <ınlarınıııın 
;,Jmiış olduğunu lııldırmcktcdir. .albın ha talıklardan muhafa

zn-.ına ç:ılı~ılmal.tadır. 
Rci i \ c :izıbınd:ın çogu hu h:ı~- ~lutnhn-...ı-.1anm1zdan mu-
t:ılıjt:ı tutulmuş olan ınch\ı-:ın 

rckkep bir J,oıni ~on falik mcclbl lı:ırici~ c cncumı.:ııi lııı 
hlh:ırntuHırında . arhon y<ıni gun toplnnmı~acakcır . 

_. Dalak hn talıjtı hakkında 

Almanyada rccruhe1cr Y•tpnl'lk uaedirıcr. 
_ Bu tccrıibclcrin ımihi~ eti 

.Kabine buhranı fiilen ı,o, unlara tatbik cdilun ,ar-
başladı Hindenburg bo;ı :ı~ı-.ının l,ı:çilcrc de L\ıt-

müdahale ediyor bik edilip l'tlilmi)CCt:P,i \C 

IJcrlin. 7 ( \. A) - t\h:rl,L'/. .:1rbon h:ı ... talıp,ıııa ~akalanan 
fırkn<:ı baş\Ckıl 1. bııtun h:l) \:tn1arn nltl~ik cdi-
:\ hillc:rin uzl:ışm:ı pro- Jcbilccek ) ıılnız hir <1'>11111' 

jesini rcddccmi~tır. ) :ıpılıp yııpıl:ınll~ ac:ığı hakkın~ 
• lunakntlt n:ızırının dadır. Bu jki :ı::l d:ı Turk mıı-
i .. cifası rc-;mcn tc:} \ut t.ılıa ...... ı.. b.ıyt:ırlarıın11. tarafından 
etnıi::;ur. ltci·icumhur hultınmthtLır. 'nrından itih·t· 

··ı ımucnburgun buhr.ına rnud:ı- , 
ren 400 },o, un 'c keci iı1.t·-halc cınıc•i ınuhccmddir. · • * rinde tatbikata ~cçilcrl:k te:-ir 
den: ederi 'c mahiyetleri ıniı-Bcrlin. {ı - :\a:r.ırl:ır lıir h.ı-
t:ılrn-. I" bir he~ d huzurunda 

kliınct buhranı ihtımıılinın refftt- kontrol edilecektir. · 
ınck için mÜi'.:tkcre\ c de\ ııın - nu :-ı.:nc crifçikrinıi1.ı: 
cylcnıcktccUr. Caıctt'f<.'r \ azi\ eti yardım y:ıpılmı~ m1dırt 
nikbinliklc kar::;ıl:ımakt:ıtlır. :'\n· - Ru ~ene /. İr.ıat lxınka;,ı 
zırlar ıncrkcı fırk:ı:-ının kabinede tarafından ~onbah:ır zcriyan 
.ı nazrrlık elde etmek için \:tki için iki bnçllk ınil)On liralıl, 
ol:ın ı:ıleplerin muhik okhı~unu ı~ur:ıkr:ın miitcc "ir mahallere. 
tc .. iliın etmktctlir. m nen , e nok~mı , .mhm !·a 

Reişfag mi5akı kab~l. etli pıl;nı::-tır . .., iındi<kn ~ıııhtaı; cif-
Bcrlın, 6 (.\. f\) - 1-.eı.-tJp; çikrin ia"c'i için l lifali .\ hmeı 

Pari, mi-.akını 127 rc!e k:ır::;ı t:ır ıfınc.l.ın ~ .ıpılmı~ Dl an 
22:- re) ile k;ıhul t:tmi~tir. ı:ı.aı. ınııa\ cncncn nrıd.ı 500000 

li~ ette kalanlar :ıra,ında kılnıini--tkr lir:tlıl. bir mu.n cnct ~ ap1l.1-
nıerke:1. fırkn-.ı miıfrıt milli' etper- c:ı1'tır. 
, erler ku) lü fırl.:ı~ı ıntı1'11pları · .'crb\.-.t mmtal,·ı tctl.,,j. 

, c hiri,ıi~ anlar, c:o:-~ :ıli-ck·r lııı· k:ıtııwı ncticc-.i ne olmu~tur · 
Junınafrtadır. .'crbc-.t mıntaka hak 

- 1'1nd:tld tetkikat ikmal edil Yat (!ezintisi •• -·-Loil Çorç meğersem 
Sudana tetkikata 

gidiyormuş .. 
1 .ondr.ıı. 6 \. \ ) 

kamnra ... ında l\l. 
l ,oic c.orcun 
Sud:ınd:ı yap:ı

ca~ı sc~ .ıhııttcn 

ın:ık:ıat ne ol~ 
duğu :.urctindc 

\,am 

.sorul:ın hir su:ılc cc\ :ılıw sir 
o:.t~n Ccmberfoin dcını~tir ki: 

Libcr;ıl fırka ı liderinin hu "c' :ı· 
h:ıtten ın.ıJ,,.:ıdı ha ti h.11.ırcb · U· 

d:ın k ır;-ıcm:ı · çıkan mc::."ckld' 

Jı:ıkkınd:ı dusrudan doğru) :ı rn:ı

lum:ıt bcih-.al \:tmcktir . • \) ni z:ı· 

m:ındıt l\1. • .oit t•or~ ım:zktir 

e) .1'latın • \ 'alii um umı:.ı 

t nıtl, :u·irleri fü: ~ bi:ltat tem. ı:a 
huluıımak ııi} etindedir. 

mi-.tir. 
Namık Edip 

l\1iize 
İukdrip eserleri Ca
::.i //':.. /erinin cı·lc
rinde l eslt ir edilecek 

J 

Gıı:r.i 1 Lı:. lı:rinin t.ilit ırck{·dc:ıı 

... cmr:ı milli miicndclen:n c:.a,l:ı

rını hıııırlndıkl:ırı Şi~lideki ika

mctp;illlarında inkıl.lp miı1.e»min 

küs:ıt l dileceği ~ :ıt:ılmı\ u. 
Emanet jnkıl.ip ıniiz~. inin tc,bi 

h:ıkkı:-ıda m:ınrlf 'ek.,letile muha
bere etmi.,, net.ede ıfüı/.cdc 

ı "hir edilecek' n~.ır 1.\Jc c~. anın 
teSJlili için mütah:ı~"'" zn\ :man 

1 

m'tird<ep hir J...•omL f o'n teşkil' 
tak:ırrür ctmt. tir. 
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] l\1übadelcde i tilna i···ı;;:·::·;,:;.··s:;~:·: L Adliyede ! lerinde büyük mükafat! 'Sinema 

Bir merkez memuru 1 GÜ m ül cin ede bina yok mu 1 fr.,:·D:ar:'EtdaAıya LihraZ ! ~m:mmm:::::!::!::m:~::::::•==• 
Keyfi muamele yaptığından bir ay hapse mahküm oldu. 6u yunanlar Atina ve Se- : ,, : ~-········•••H••···········································~················ 

cezanın teciline de mahal görülmemiıtir • 1 • :::: .~ .. fl l H fl M D H ~ınenı~sındı 
1 A ·e...,_ • t klif d• ) i Konserva ar1nı : ~m sngmı 11 il U U 

f~:·lııbııJ fü;i°ınl'iİ CC- Ana-oğul arasmaa anı 1 e e ıyor ar .• l lcrkc:-, hillistisna, ler- :. ~m 
1, f• JI ~<~aıı~laı·m f)l't•-. .,ramı Ztl nıahkeııı<\l"İ, Be~ilaş i.H l('C anını t~wa- • : cih eder. \Jc~hur doktor : mı . ' 
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uwı·~('Z ıtıc'UHll'tı hısih ırıc arı o~ u amza -'- • 1 ıı Fıu 
yonu cluıı bir he) eti uınu- ~le kombyonun nakli ıncse- : iizrc sureti imnllcri, hali • füi • 14 J 2 • 15 1 2 ' , J\~K D l .E~C '' 

lsmail 13,,, afe, lıinde- Je)1hine a<~ılan nu"~ı·u- · · k · · c 1 1 · h kk d k. v k : b"'I . . h r : :::: POLA . ·t:cRI· , , _ mı re ıcrınıaı a ·cctmı~ur. _,c - c ... ı a ·ın a 1 J unan no ·- • ta H crının mu a a:1.asını • m: , 
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1 
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r . 1 k . 1 • • 1 . , ' ' 1 1 l . ı " l '1'"" k 1 • ı 1 il ı · 1 • ı . • . 1 • :::ı 1 5 J 7 1 2 • - '\ \ ı ( a \f\11 ın tel 11\ m 1 ll) t' ·~ !"e )Ü )) ~ f' uh \( - SC} e ur ve yunan mura ,_ tın nazarını (. a >" urnıCI\ tcuır. : tcmm c.:C er. : mı • J 7 r , ~ • r 8 l 2 , • PULA ı'.:ECRİ 

:"llUll a~u· < .. ezada mu- hasaln k.imilcn i~tirak cemi~- Ymıanfıların, \Iuhtclic ko- : Entes! Mükemmel! Sıhhi\ : iiii • 18 , 2 , 20 1 2 • • \'OLG.L yoı..G.ı\... hitiı·ıııislir. 

Ha~i h BP~ in, küpı·ii 
ıuürm·i,e~iuin tedi\<~ . . 
.-tlilııu•nı(lsİ uden dola-
'ı hiri~i ile nılinakn~a . . 
t\df•ıı ıah~ildar Zi va . 
Ef Pll(Iİ) i ho~ nund an 
kutusunu c·1karuırarnk . 
karakola ~e\ kelliği 
lll('\ Zlllıhahbtİ. 

~lahcuw, kencli~inin 

kaınm H~ nizam daire
~iııd(• lıarekeı et nw~ ip 
ke\ fi surette nmame-. 
le yaplığmı Ye ) apıl-
masını _cmrrttjğini ~a

hit bulınu~, eeza ka-
1' 

umnnmu 228 iıwi mad-
dt-si uuwibince bir ay . 
hap~e nıahkimıi) etine, 
hu cezanın ıeciliııt1 tir 
mahal olmadı~ma ka-..., 

rar 'Prmistir. 
~ 

Kofakosun muhakemesi 

isıaubul rığır <'eza 
mahkemesi, « Londra » 

otHlinin miiflis ınii~te
t·iri Kofako~•1n muha-
k(lfllf•~iııc tliiıı devam 
t•tmi~lir. Şahit dinl~
nilmi~, muhakeme şa
hit celhine kalmı tır. 

Fırkada 
Fakirlere para tev
zü için bir içtima 

yapıldı 
f.cmaneiin fuk:ır:n n tahşis 

ettiği paranın "urcti tc\ zü 
hakkında göriı~iılmck fü:rc 
diın fırkada miıf cttiş l lnkkı 
Sina..;i P.~:ının riyasetinde fır
k.ı mufcttişlcıi bir içtima :ık-
tctnıi .. lcrdir. lçciınna Şehremi
ni .\luhiddin \C Jlimayci 
eda\ cemil) eti n.:i .. i Saim 
Be) lcr i~tirak ctmi~lcrdir. 

E' eke Ycı-ikn 1 O bin lira 
temamen te\ zi rdilıni~tir. 

lkir.ci I O hin Jira da l lil:ıli-
ahmerc, hrka mutl.11ctlcrinc ve 

Helcdi \'C clairl.: -ine 'crilıııi,tir. 
Dunku içtimada tckarrur ct-
ti~inc ~ôrc, hu para bu~iin
lkn itih:ırcn hclcdiyc mii

durlerinin ncz<ın:ti alnnda 
hıkarnya <.lajtıtılm:aknr. 

J lılılliah.mer, fır~n ve be
ledi) c d:ıircleri p:ıra tC\ zia

tmı mii .. ccrckeıı idare cdcl:ek-

·----·---
Bursa mah/r.mesınden: Bıırsada 

kaz~ hanında tüccardan Hayri 
B:.yiıı istanbıılda galatada rıhtım 
caddesinde 39 • 41 mımuralı 
m:ığazacla rcğbi otomobil acen
tesi miidürii Osıııan Riyazi Bey 
zimmetinde hir kıt'a bono mu
~ibiııce bin lira ınatlubunun 
tahsili hakkında ikame erlediği 

dava fızerinc herayitebliğ irsal 
l<ılınan da\'etiyc nıumaileylıiıı 

clycvnı bıılunduğ mahal malum 
olmadığı beyanilc ze~·len iade 
kılınnıasile bittalep ilanen tebli
pat icrasına 20 - 2 929 tarihine 
müsaclif çarşamba 0 ününü yevmi 
muhaY.emc tayinine karar veril
miş old:ığundan yevmi ınC7.kürda 
taat on dörtte b\ırsa birinci 
hukuk mahkeınçsinc bizzat gel-

nıedıği ve yahut tarafından mu
uadak bir vekil göndermediği 
takdirde giyaben muhakemeye 
d~vam ohınacaği ilan olunur. 

1 1 . I I )erdir. Rcı:, :\1. 1 lol~tut. mu- mi>·) onu muh<ıdelcyc gaj ri • . •.. .k : cm Jl I • . • • 
tal\t"'llH1Slfle ).\"\ aılllH"\- • ı !er bır teı:ri.ıbcsı buyu • • mi İlt' 1U~ ıt'V'<~I l mu~alllllY«':"J 

• • kaddcma \erilen karar mu- tabi 1'Lirklcrin toplandı~ı Gar- ı • "'H • ' .. Mit 

• 

f IJ'. cibiııcc \luhtclic komi yonun bi Tmkyaya naklcttirın_k i~- : hir ~U\'aH.ıkiyct. ~İl ZU· : ~~!i Rus hey'eti muganniyesi suvarede dahi taganni edeCI•" 
il 1.. • fer! Lmum bakk:ıJı,·e ma- • :::: • 
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~tıp J,of 11 J\11·ıldıg1111 bit bina haı.rlıınmJ-.ı hak- nan cevabınd:ı Gümülcinenin :.~~;ı~a~~,~~-~~1!1~~~-•••••.• ~ ........................................... -raTi~i-oTiiT~r[Şi 
kında ) unar. htikt)mccinc ~ a- me ken buhranın.i maruz munaka~at olmu~-:a da lıır Bugün 

k.eııdisinin 't' karı~ı- karar \"Crilnıl' i ıalik rdilmi~- Melet ~ı·nem~sın~a ~ Darülbedayide: !\Jıirai " zılan nnl.ı\ a gelen Cc\ ahı kuçük bir ı;;chiı old~ıı.ı;u bil- !I }. • 
1 1 r ·- tir. Yunaıılıl•ır esas itibarile • Elhamra: \Tolga. \olgn • 

1}11} l il Hl ili'('( Clf lgt tebliğ Clılll~tir. 1.lirılmcktc \ C biıt.t bulmak 1 • kl" k l 1 !f dilencileri 
\ unanı:,cana na · ı ·a m et- () ') O · · H 0 K. \ k 

İ<;İH ondan d~l\ aeı ol- .\hlıjtınıız ımılt'ını,lt,ı ~üre htı"Lı:-undakı llllİ~kLil.\n.ın hah- tiklcrıııdcn (;iinıl'ıldncrc ol· ' B. Ti fıl~ \t~ .\N- H Mp~r=: '\11~ \C ~ ~ p bndııf 
duklnrmı ~ih l<)miştil'. Yun•ın hukCımetinııı bu cc· cçkrck :ctanik ,·cya \tınaya maz:::a komi_~,omın p~·k ya· TO~YO ~IOHENO llllll !( M:J~lc; D:nı:~r ;:0:\:r; 

· ., rnbı y<ılnı1. CLinıiikiııcde bir ıı.ıh.li teklif l)lunm:ıkcadır. kında Scli\nık veya l\tınn~a temsili ~frzinlt'l'i :i Asri : !ie\da pazarı 
Şahit 1 (' I' d i il 1cilileeı.k1 i I'. hııM tcd,t HL i m ""k •İli c 11111 n- Dun bn l"C\ ap İİ>.crmdc naklcd ikcc~i mil hakka ktı r. Ma~am ~o. POMPHOUH ••m::::::::::::::~::::::::::ı:G' 

.Şirketi hayriye müdürlüğünden: 
11 4171 8453 12358 16334 20478 24044 28)22 32624 
51 4192 8461 12385 lfi4~2. 20521 24131 28023 32676 
65 4~48 8507 J?475 J 6314 20i50 24162 28255 32724 
85 4357 85 l9 12511 ıGIJ6 2 l7 JO 24173 28285 32777 
99 4389 8515 12538 J6ti94 20739 24209 28294 3284~ 

13 t 4430 8538 125JJ ı G7 iO 207~6 24~33 28319 32843 
:-54 4466 8694 1268~ 19874 20361 24307 28~34 32916 
197 4497 86'.)7 127')3 16:ll 5 20)81 24329 23391 32919 
232 4527 8932 1·~775 1718:> 20 )~q 24,M7 28453 32936 
269 4586 9073 1287 4 17'H 2 21049 24 ısı 2854B 32958 
314 • 46')3 91 1 o 128<)3 1 7').32 31084 • 24430 , 28562 32982 
385 4612 9231 I31til 17'>39 21086 24482 28750 32939 
414 4613 9295 13tC)7 17258 211 1)7 244>3 28BJ5 33)11 
576 4761 9309 132JI 1726~) 2110) 24524 28859 33J25 
684 4880 9394 1331 1 173Q3 21175 24627 28J30 33035 
692 4894 9428 1:nıs 11313 21223 24553 29 lt6 ~nı 19 
707 5 )6 t 9444 13323 ı 7 4 ~5 21234 24656 29 >22 33176 
709 5135 9542 1348() 17410 2 ı 252 24668 29167 3320) 
748 5142 9549 13647 17422 21256 24701 29193 33228 
758 5158 9577 13653 17468 21277 24916 293}5 33231 
787 522J 9717 J 3707 17559 21287 24 }25 29387 33333 
792 5286 97~16 13748 17586 2J376 24970 29505 335!14 
856 5367 9798 1375 J 177,19 · ~ 1 g17 :.. 24 ıs:i 'lH516 33647 
916 fr.~78 9816 13752 17731 21604 251)7.f) 2~HBll :13675 

924 5451 9d48 13841 178<)] 21701 25122 29i31 33718 

1101 5474 9895 ı:rnsı ır124 211i·1 25391 29'>78 :n1öf> 
1124 5584 9905 139:l5 17930 218Cm 25421 2Jti:l3 3J785 
1156 5619 9917 )3~17 t7J52 218~9 25413 2J782 33~14 

116s 5704 9n20 14 l42 18012 ııs7G 25481 2Jsı ı 3JH45 
1271 5705 9931 14 )fi~ 18035 21947 25488 29860 33851 
1298 5833 9969 140'J2 18058 22189 2~552 2~ }20 33375 
ı 365 !l879 99J2 14 H;'• ı Hoss 22 ı 29 25575 2::ı ng 339 J ı 
1311 6~34 10019 14212 ıs )89 22141 2ss·rn 3J0)2 :B:un 
1463 6112 10J23 14282 18132 22Hi8 25747 30380 34')54 
1632 6163 ıoı 13 142H3 18153 22222 2s199 30403 34084 
1806 6227 10130 14:\0'l 18ı15 22275 26175 30485 34089 
1815 6~70 10187 144:i3 18273 22325 26182 30435 341]2 
1832 6276 10258 1445) 18375 22332 26197 30542 341ti8 
1874 6300 10289 14459 18432 22338 262g5 3Q3Dl 341~1 
1893 6337 10349 14488 18526 22455 2646J 30l61 342J3 
1895 6347 10429 14576 18595 22561 26561 30)71 :i42ıl8 
1925 6337 1()449 14675 18695 22664 26644 30974 34257 
1977 6483 10475 14743 18712 22755 26662 30984 34320 
2076 6541 105~6 14816 18735 22772 26553 31015 34483 
2158 6546 10645 14898 18855 22833 26531 31043 34573 
2178 6647 10678 14937 18857 22854 26732 31197 34591 
2180 6377 10757 14939 18976 22876 2ô799 31270 25J9.J 
2202 6579 10766 15042 18984 22923 26819 314~0 34748 
2308 6721 JÜ962 150JI 19.)88 22652 26849 31320 3481ô 
2349 6829 11024 15133 19121 23012 26929 31485 34875 
2381 6918 no10 15100 • ı92n 23056 26955 31611 35026 
2407 6948 11111 15245 19235 23086 27051 31641 35164 
2496 7044 11221 15297 19276 23094 28108 31649 3521 l 
2604 7047 11222 15306 19395 23109 27157 31fi70 35240 
2614 7103 11234 J5'.l48 19401 23157 27235 31726 ~35~63 
2652 7105 11235 15455 14407 23160 27268 31728 35329 
2791 7123 11318 15523 19474 23175 27420 31826 35491 
2800 7173 11326 15742 19557 23243 27454 31847 35543 

2822 7320 1J425 15754 19534 23472 27470 31940 35561 
2851 7323 ı 1549 15767 19573 23526 27538 31942 35659 
5863 7456 1Jfi74 1579J 19722 23580 2?559 31958 35715 
2950 7465 11705 15814 19731 236~ 27592 32067 35716 
3063 7470 11707 15909 19786 23652 27594 32173 35836 

3333 7529 11755 15915 19797 23697 27611 32185 45870 

3377 7541 11767 15920 19863 2370J 27696 32210 35878 

3435 7728 11819 16040 19934 2]789 27776 32378 35952 

3551 7760 11890 16061 19962 23793 27833 32402 36011 

3845 778 J J 1967 16159 20'~: 7 83794 27858 32414 36018 
3890 7897 12014 16179 20359 238 ı 5 27881 32443 36120 
4011 7889 12 ı 03 16 J 94 20380 2391 ı 27922 32494 36294 
4072 8169 12190 16290 20388 23H51 27972 32552 36346 
4011 8439 12292 16331 20390 24007 279'\'l 12S75 36389 

36431 
36514 
36524 
35551 
36570 
365S5 
36()83-
36693 
365~8 

36745 
36760 
36894 

3-i 902 
36')09 
36914 
3fü)24 
37038 
37139 
37169 
37181 
373[)9 
37319 
37320 
37333 

37349 
37356. 

37365 
37482 
37418 
374]6 
37511 
371)52 
37591 
:n105 
37876 
379]5 
31~no 

:H'.l52 
38085 
:l8:J86 
38115 
38]46 
38]99 
38429 
38453 
38556 
38612 
38'133 
38737 
38738 
38746 
38840 
38885 
38937 
38976 
38979 
39055 
:i9130 
39214 
39222 
39227 
39264 
39329 

39291 

39525 

39550 
39567 
39591 
396~4 
39664 
39708 
36837 
39851 
39930 

Şirketılı:ı) ri)'e nizamnamei dalıilisinin 38 zinci maddtsi mucibince 2 şubat 1929 tarihine müsadif cumartesi günü 
Şir'ketihayriy~ idaresinde hükumet komiserinin ve meclisi id:ırc heyetinin ve ıııürakııılırııı lıuzuriyle icra kılınan 19 uncu 
bşidedc balada numaralan muharrer 722 lıisse~·e kur'a isabet <.'ylcınişt.ı 

Bu meşhur nedimenin 

VERSAYDAKİ hayatı ... ENT
RİKALAR! ... AŞK MACERA

LARINI nuı~n' ',,,. 
muazznm f ilinı 

suvarede FRANKlRDİNİN 

Bozcaa~a postası 
r CELİ BOLU) ~ııpıırıı ~ 

:· ub:ıt Cumartesi ıo) 
idare rıhtımınd:ın h:ırı:lc 
Celidohı, Up eki, (ana~ 
lınro1., Bozca.ııd:l\ a gide<.~ 

Y('llİ ııumarnhu·ı Çan:ıkk:ıle, ı,,ııp.,eki, Gdı -----------1 uj!;rı\ nrak gclc~ktir. 
Antalya postası , 

TepeL:ışı 

Ti\ :ııro · 
sund.ı bu· 
gün saat 
l:i,30 da 

\ e :ık~:ıını 
21,JO da 

ŞEHREMANETi 

m~ 
1111 1 

11111111 

MÜRAİ 

(.ı\;'\.\FART.ı\) \'npunı l~ 
bat p:ıı:ır IO d.ı Calata 

1 . " 1 mımlan hareketle Jzmlr, uf/ 
Bodrum, Rados, Fethi~ c, 6' 
kc, Antı:lya~a gideccl' '~,.ıP 
ıni:;;Lc mczkılr i:ıkclelcrlc bıÇ 

ndifili, Kıılknn, Sakız. ;ı 
n:ıkkııle, Gelibolu\':ı Llğfl 
c:ıktır. 

--Trabzon birinci postası 
S perde komedi 

.:\loliycrdrn n:ıktllcri: Seniha 
Rauf 11. \c :\1. Kemal Be\. 1 

ı-EG_Z_A_M_~_. 
' ı ı~~ki y:ırn \ e k:ı;-ıntılıır:ı en i~ i 

ıHh; \<l:ın:ılı Şiıkrli Bc)tn Der-

( ıu:ŞİTP \SA ) ':ıpur~ 
:;;ub:ıt P:ııartc i 1 ~ de. G bO"' 
rıhtımından h:ınıkctlc ine 
• ,.... 'l'ı·abZ :-Oam,,un , \. .ırc on. 
Riı.c. l lopaya gidecek 'c 
nuştc P:ız:ır i kel esi} le, .. I 
Siirmcnc, Trahıon, (,Lir 

Girc ... on' Ordu, Ün)e, Sa 
· ıtr• lncholıı Zongııld:ığa ~·~ ~ 
e:ıktır. l l:ırckct günii ~ uk 

nıo/. mcrhcmidır Deposu Sirke-

cidc Ali lliza ecz:ıne-.i ta~ra} :ı 

po ı:ı ile bir lira, a p;öııderilir 
bul olunm:ıı.. 

ısın~ al tımıny airteti eu tat tuiuıı 

No 

J cn9 Scnc-.i Şubatın ı ı iııd giiniiııden itibaren 

lla.maz:m scn·i ·j 

1 luıut 1 Jıır:ıkct F:ısıl:ı 

Birinci 
l lar:ıkct 

10 Si~li • Tiincl 

IJ Tatu\l:ı-Tiincl 

J 2 Harhh c-Fntih 

l Si~li<lcn - Tiiııclc 3,h 
l TLincldcn - :;ii"li,·c 9 

{ 
T:ıt:I\ l:ıd:ın - Tünele JO 
Tiinc.:ldcıı- T:ıt:ı\ laya ' 

j 1 larhi\ ~den • F:ııihc 4.1) 
t F:ıtihtcn - 11.ırbi} c~c 9 

1;; Taksim· Sirkeci{ '!:ak-.i~ıdcn·~!rk~ch c :i.8 
!'iırkecıdcn • 1 ak:-ımc 1 O 

16 \lacka-Bcv:ızıt ~ ,\laı;kadan-Bev:ı7.llla 7,IO 
-----ı Bc):t/.ıtıan--'laçk.ı'<alh.24 

18 1. k. 1• "h t Tak:-imdcn • F.ıtıhc 
:ı :-1111- ':ıtı ,. ·ı 'J" k . 

atı Hen - a ~ııııc 
15 

19 1• t l I'~. 7. tf Tata\lade -Rc\azıd.ı o,12 
:ı :l\ a- JC\ :ı . ı I' ·ı· 1 3 1e) aı.ıttan· alfı\ :ı~ a ı. 

~--------· --------~ 

h.!l(J 

20,50 
~l,30 

h.09 
lı, 19. 

7.10 
7.35 

i.00 
7,40 

:-.4t.J 
8 .. ~~ 

7.00 
7,50 

Bc~iktaşıan · Bchcj!,c lı,01 

l 
Bt\ikca~tan -l~mininıünc 

8 
h.:l2 

Bcbckıen· l~mini.ınunc fı,.~O 

22 Bclı~k-Eminonii Emiınöııündcn-llcbcgc 
16 

h,H ·z - Bchckıcıı-1\arakı.h·c 22,17 
.!G 

41.> J\:ırakiivden-Bebq~c 
45 

2.l,01 
{'.; Bclıcktcn - Bc~ikta~:ı 
'h 

'h 2J Orıııl\•ıv·Al: :ır.ıv f Orrnko)dcn-.\ks:ır:l\a 10 6.3<) 
5 , 1\k~:ırn)d:ın-Orc:ıko\c 21 6,.38 

N ılrt:ıı..m • ı-.ııih .1 Orıakiiydeıı Fatihe 
\ F:ıtihtcn-Orınko~ c 
, Bcşikc:ışc:ın-ratihe 

J4 fü,ııa.ı~ - l'111llı ı. ----i F:ırihtcn-lk~it\t:ış.t 

•V\ :0:•) l)(j .;;H,••-

- 21,43 
7,9 7,00 
J 8 7,41J 

ı\ k:ıara \ <l:ın-To\>kupı ~ a 6 6, 12 
{ Topkapıdun-Sir <cciye 9 h,:l3 

32 Topk:ıpı ·~irkccl J Si~kcci~cn-'l'opkapıva 24 7,09 
.... _......., _ _... __ Şchırcmıniııden-B<:yazıd:ı':22 20,.~6 

l Be) a;mt:ııı-~ehiremiııinc :lO,:i8 
Top~apıdan· \k.;ara)a 

Ak ar:ıydnn-Ye<likulc\c 6 6.10 
( Ycdikulcden-Sirkırd) e JO h,3.l 

JJ Yetlil.u!c ·Sir ı.c,·ı ~ :-\irkccidcn- \ 7 cdikulC\ c ~7 7,13 
/ ~anı.it\ adırn - llev:ızıd ı ~5 20,.54 
l tkJ:ıllttaıı ·:o;aın:ıt\a)tı 21.19 

Vedikııledcn·.\k~aru) a 

lstanbul Baro riyasetinde 
26 K:lnumı:-ani tnrihindc vaki umumi içtimada ~~, 

miizakcrcnin 9 Şubat Cuınurtc:ıi güniınc talikine ,k..ı 
rilmiş ise de havanın muhaldcti de\ aın etmekte okf 
dan umumi ictimaın 25 Şubat mezkur günde hazır l> 
malan rica olunur. 



VAKiT Subat 

(Vakf)ın nıillet m~kte /eri saylfası 
' PWZP ti 

:: : - ][ ..._. : ....... , ...._....._.:, ...... Bi_!iy-or_m_u•u ..... nu_z? _____ ] 

Yüz sene uyuyan sultan Vücudumuzu ısıtan 
giydiğimiz el~iseler midir ? p ( Dllnlal nıuhaastıdan ftllhlt 1 

adi._nhıu kızı on altı ya ına kadal' hiçbir 
1e~h göı'mecli. 
Bir ''Ün kız haba..:ımn sa~ fi esindeki ~nl'H\'tt 
gitti. arayın ta' an arasn~a ·çıktı, hurada l:ir 
hirttnetçi kadının gizliee tczg:\k işlediğini ~fü·
ılft. iğne eline battı, Kız derhal yere dli~lip 
"~"l''•l\.ıtltlı. 

Padişahla korısı bütün şehrin doktorlnruu 
tlAtrdılar. fi.,akat hiç birisi onn U)'andırına~a 
mu-.arrnk olamadı. nu dakikada en ~ene; peri 
8tldi, kırala kırahçaya Şehirdeki saraylat'ına 

•Rıelerini menetti. Fakat adamlarım saray-
tll &erketıi' • 

~i, Kızın iistiine fevkalade siislü bir el-

~ak ı f paralar müdür. 
lliğünden: 
~tnıeti N: Bedel mUzaytdesl Mcrhutlaun mcv1m ve C\' St\h 

~~ 23 20429 numaralı senetle medyun Muhittin J(ut
si Beyin ÜSJ...'iidarda Hac.-e l le~na Hatun mablll· 
lesinde Paşa llmıru !caddeSlnde atik 80 ccdl.t 
l 00 numaralı bir tarafı ~alt Pa,a vere esinin 
dağ ve bahçesi~ hlr tarafı ifrazcn .\Iu~t Be) c 
ferlğ olunAn mıhali, bir tarafı binha~ı HMan 
Beyin ôrnı:mı ve ar~~:;ı, bir tarafı Pa,a llnumı 
c.il ldcsilc ın1thdut 7.lK zıra m:ıa ulıır htr kıc':t 

•~to ıno 

6()() 

arslltlm uınrn'tm. 

ioo5 t numıırnh şunctk medyun %uhur gaıc

te"i :ıhibi Ömcl' Efendinin l~llhık:ıpıda ~ıır:tcisak 
nınhallc~ind\.' T:t\'~nnta~ı cmldc~inde atik ~=-
cedit 42 45 \"C 6 od,ı 'c :"2 harim nuınnmft 
bir tarafı l~m.mct nrıı:hı. bir tararı ı OCı }l.lrit.t 

numar:ıh nrS3 lmr.cn ı O nuımmıh nr:-:t 'c Ru· 
kl)'c J lamm Ye lchtnct lkr :.ır alan,. hir tar.1-
ft Mehmet ,·ahyi ve biraderi ,\lclımct Ferdi 
[fcndilcr '1rS:ıq \" bazen ı O 1 ntnnımıh Emn
nct al'8a. ı \'C t:ırnrı rnbil tnrikı :un ile mnhdut 
1 S23 zıra \ e harltn. ile t:ıpu :;cncdine nııi'.tlr:lt\ 
cedit yüzli :15f>O, ~cdit sathı X75,l!l metro 

ınurahhaı hir kn'.ı ,,r,.mın tıun:ımllc dcrunUnc 
cari nı ır nm,.tmı tınlı su. 
~07 IO ııuınttrnlı crCLlc medyun fct, a emini 
E ıu fü. zc\'CcJ Ş\:rif )\C ~ı hku 1 lnmmuı 
Bcyoğhınd:ı FcrU·oyiındc rum kili'e"i nrka 
cadde 'ndc :ıtik 'ıı cedit (()~ nmmır:ılı, bir 
taraft lhr:ıhim llıtb:ı hane 'c hnhçe ... i, hir tarafı 
rum kili. c i :ırk,,,.,, Jki t:ır:ıfı da :ihurın uhtc
stndc bulunu nr,,ıl:ırl.ı m.ıhdut :loO ılrıı ar:-ı.1 

07.Crlnc kı\rglr olnr:ıl\ mehni f c' kind~ 1ki (Kin 
bir l1nla. hir :ofa bir sımıı:ılıV,ı ımıhtc\ ı bir 
ll.ıp ahırın ıcmiıı 'c ehniye:;iııiıı nısır hl~:-c!loi, 
~U734 nuırı:trh scncth.: medyun Farına hnnunın 
~;.. 11.ı~d!t ı\~·arul,u und:t Y;ıl,up \~.ı m:th.ıllc-
.mdc Alcıtt n~~ . ok:ı~ında atik ı 6 cml:\k 'c 
6 ' nd.t 'c 125ll- ı 200 harita mımrnlt bir tnrh 
lbr.ıhiın B\;~ 1..: t.ıh i olunan miirı·c1. .ır~a, bit· 
t ırurı l lu'c) in lbhıni Be) \ e h:ı7.cıt ımılp;.l 

hıırhf)c nezareti 'Jimhincii ~ubc kctcbc ... indcn 
J ı.ımlt Bey \ c hir lanıfı İh an ı·:fcııdi :ır .. ·ı ... ı 
'c umıfı rabii t.ırlkl nm ile muhdm lJ' zir.ı 
be parımık n11 .. ,,hıı-.ındu mufr~z hir l.ıt"a 

nı:-:mın mnrnmı 

ı r l ;-a ııum rolu • cı,ctlc medyun (\~mil hey 
'c \dile J ı,tJi:-.'l t1nnıımı1 f\17.tltopral,ta Zlllıtii 
Pa :1 nı.ılınllc:indc B.ı~dnt t.':ıcltlc inde :ltll, mil
hı 11..:r l'.nlit 20 ıninıcrolu ~:ı~ mrufı Z:ırifc 
h •. 1ım111 h:ı;1c 'c bahçe i ol t.n-:tfı l hi:-ııii 
l\ ld k Jı.mımııı h:mc ve b:ıh~-c ... i nrknsı (),:ıy:m 
l\lıı.,ır dendi :tr a ... ı ön tnrnfı B:ı~dat c:ıdde--i
lc nıahtuc hodnnnuııda bir od.t 'c odunluk 
'c kumiiı it k, , emin katında il,i odn bir halı\ 
b rmci kannd ı lİÇ oda ve bir h:ıl.l} ı 'c :ıyrı
c ~1kaf altında iki oda bir sofa ,.c bir hal:I· 
'ı ınuhk\ i 208 .it·.ı :ır:>adan 1 :>o .%irn ına

h:tlfindc mchnf hlr hap httncnin mnı:ıım. 
...! 1 ~ 1 O ıuımcrolu . ~nctlı: ıncd) un l,a) mak.ım 
· :th\hntttn bev 'c 7.C\ cc:-i ,\lclilhat haııımın 
Gal:tt:ıda Bcrc~er ;mdc ın:ıhallc:::indc %lırcf:ı !'O

t .ı:., mta c-.;ki 4 1 ~eni J<ı niiıncrolu iki tarnfı 
·lltmıa m:mak .tk<trcti, arka ı 3:i,.r n~ımcro-

ht nıngza ccplı~. i ?.iırd:ı k.ı rt) la ırnıhtut 
tahtında dukku~1 bir taht.ıpcrdc IIG. jIJ ~ı .. m:ı gynl-

rnı, 28 zir• ınurnhbaında mebni fcvkiadc 
180C) l~S. odal.ın mli\'«.:mil bit t'tap mağazmıın aman ı l 

il 869 numar:ıh ~cnctlc medyun L •ın:tn 'e 

Mu7.aHcr I Imumların 1·.ı,ka&ı(>ta , mK.w r· ' 
... 

bLe gi)dircli. Kızı ~tir· alım odada hir alfnı ya· 
tn~n ynıırdı. \'c !'\!Waydn ınt•H·ttt hlitiiıı " ~n~rı 
tez~ah ipliklt·ı·ile :m·dı. nu iplikler hiitiim 
eş~ uyı olduğu ~ibi nrdı 'e ~erli y(iiind ınu· 
hafaza etti. 

İlk zam:ııulaı·tla l>iı•t·okları balH'~nin uıtn<'la-
l> .. • • 

ı·ma sarılan ipliklt•ri 3\'lfl i~:t'rİ girme~'' çahştı-
lm·. Fakat. kimiu c'Ji değdi i~t1 hemen diişiip 

üliivordi. PadişHhla knrı ı tahtlarma hit~hir 'ari~ 
~ 

hırakmadan ühliiler. Haska bit• aile '-'erlerine 
- re,l 

padişah oldu H~ :allanat siirn)f'~·e başladı. 
lhnıdan ~oııra nwmlekeH6 •~ıkan bir·t·ok 

• • 
muharebeler hadi:clcr, ) iiz , eneli uyku) a 
vatan ~ ultanm hik:evesini unuUurdu . . 

Manisa vilayetinden: 

Elbise ısıhnaz 
------~~--·...._~----~~ 

Şu halde niçin kıt mevsimlerinde yünlü, 
kalın kumaılar intihap ediyoruz ? 

nu tam ~orulmu hiı· sualdir. 
E~t·ı· « dhisc bizi nnsıl ı~t,~ı· ~! >1 di
,.,~ ~orsav<lmız, CC\llhı111 'cı·nıek • • 

gli~ olurdu. ~:iinkli (•lhİ!ı!C bizi ı~ıl-

ntiz zaman t\lhL c· so~uk1tu·. Ouu hiz 
1 l(ll'IZ. 

•:i~ diğimiz f•lhLc 'cya ı,alfh 

vii(•tulunıuzdaki lıariU'etin dı~aı·ı 
# 

t,;ıkıp dağılma~ma mani olcluğn it;iu 
hizi !-'ıenk tulnr. Uiz Je paltonun 
hizi ı. ıuı~rnı 1.tuıuederiz. ElbiseJ~r ....., 

maz. sa<lt·cc harareıimizi ınuhafaza 
edt•r. Biz k•\ndi hal'at·etinıizi kPn
dimiı yaparız. E1hist•de ı~ıtan hir 
şoy ~·oktnr. Uinaeualt~yh üzerimize 
giydi~imiz clhi~eyi ı~mmak i~~iu 

de~il. kNı<li harareıimizi ku~·het-lnegöı - .t\lafelur ) olunun ~ ~so il:i 4 ' ~;;o kilcımctrclcri ... , 

. ıeağı muludaıa ~d•'n ktmı3~tan 

~·apdnu~tır. Nasıl hir bardağa . u 
ko)duğuuuı zamau ~u sıııp nl\
nıazsa, ımltoınnı içinde kah>.n ~ı:ırasındı (2500) metı·cıık tamirau esa~ire in,a:ıcı c ı92.3'•) tir.ı (Q) memek i~in giyeriz. Halla tlii~iiııün 

kurut bedeli keffi ur.erinden l 6·2·929 s:ıııt on bire knd:ır mtiddctle 
\'e kapalı zarf ~ulilc munakasa\•a cıkarılmışur. Taf~ilAt almak hiz elbisemizi iiıt1rimizc giydiği- cak da thşarı)'U ..:ızıı) çıkanıaz. 
isdyenlcMn Vttiyet onfi:ı başmhhcndbli~ne mlıra~ntlan. ·~~~~~~~-~~-~~~~~~~-~~d~~~~~~,~,~-~~l-~-a~~~~-~~~-d~~-:~ı~t~üt~ 
------------------~-----ı J pirto -\'e hpirtolu içkiler uinumt miidurlü5 iin en : 

M • ·ıA t• d vcffa \'ani veledi lodori ile anısa VI o.ye ın en: 126,000 ADET EVRAKI Petrakinin, Elisavet binli A\·· 
Kasaba - Pana \Olumın O 1 583 ifa 5 · 883 inci tdforııetre-leri MATBUA TABI ram ve Jstratiden ir:tikraz cylc-

arasmdaki yolun famirah esasiyesi \'e bu kısım üzerinde 0,60 Ye dikleri üç yüz 
011 

sekiz lira. 

1 ve 2 metrelik üç ınenfeı inşası 9699 lira 68 kuruş bedeli 9 ~uhııt 93q cum:ırtc.;i saat 1 ı de ihale edilmek üzre doksan iki kurup mukabil \c 
keıfi fizerindtn 9-2-21.J2Q tarihinde sa.at on bire kadar mfıdetle k T I' 

1 
. 

1 
faen ferag" edilen Bo;:.azlçindt 

kapah zarf usuiilc ınrmakasaya çıkanlınıştır. kapalı %ar[ u~uıııc mlin:ıka,,ayu onmuştur. ·' ıp erın mu )a- ~ 
Fazla t"f'".ııa·t ."lııı"k 'ste)""" t.aiiplerin \'İliyet t••f;, .. baıı mfı- 1 1 . Arnavut kayDnde birınd caddt" 

a" " .. 
1 

.. ... ... • \•n.at komi!"yonu kitahctine miırncaat ey cmı: erı. 
ı · ve aucu bakçe sokaklarında kıl-lıc11dislii!ine ınüraceatl:ıl't. 

Hilaliahmer merkezi umu misinden: 
Doks.ııı beşi iç ve doksan beşi dış olmak tızre ( 880 

t:lı'adında ctın'aıı ( J90 ) adet otomobil ili ti~i satın alınacaktır. 
l..skl_.~!ılr r ıımıııhıner :mbarında teslim edihnek şutile itaya talfp 
ol:ı.ıılanıı verecekleri lastikleı in inarkalarile Tük lirası olarıtk en 
son fiatlarıııı ııihayet şub:ıtm yittni sekizinci gfınil akpmına kadar 
Ankıtrn. 1 filali:ıhıner merkezi tıınumlsinc bildirmeleri ı au lunur. 

Yll, mahnııc~indc Topkrtpı c:ıddc. inde 
UW cedit numaralı bir taraü Ycktn t:r. oknğı 

hir r:ırafı merhum binbn~i l lalil B. ~C\'t.'C"lf F:ıt· 
mıı l J. hımc:--i YC hazan hahÇC!'İ, bir tnrnfi cl
ycvın hinhaşı Naınuk B. hane. 1 ,.c hıoııtn hııh
çesl Ye t~ntfı rnhli Topkapı <.:.ıddc,iJc mahdut 
~emin kııtındu iki methal tiÇ oda biı· halı~ hi-
rincl k:1ttıı ii~ odn iki :;ora bir halt& ikiııci knc
ta \iç odu bir sora 'c hir hal;'t \ c çuu uralı
ğını mii. temil 5~0 zira ur ·a(lan 24~ zıra ma
hallinde mebni m:ıa hahçc bir h:ıp nhş;ıp ha· 
nenin tamamı 

~Lôô 22U 22104 nnm.ıralı . en etle ıncd yun Rifot h. zc,·
cc i Zeynep %incti 1 l:ınımm nug.ııiçindc Y c
ıılkörttc ~tizek\! Ali B. mahafü~,,indc ilrpncı so
kagmda :ıtik r O cedit <ı·8 ırnmarah s.ığcanıfı 

l\nruhct Ağa :ır:-n ı ün turalı arnbatl so1,a~ı ar· 
kn t:ıraf ı kaptan B. \ erc:-dcıi lı:rne h:ıhçc~i :-;ol 
tnrnh Zincti 1 h\nınıın hancsilc ınnhdut zemin 

' 
katma diirt ııda iki hal:i, ikinci k:ıtmdn dört 
od:ı hir ~ora hir hain hlr ~tı:-ulhunc 'c dahili 
clcl tirik tcrtibannı ha' i 21 ~ 'l.lra ıtr:mdnn 200 
~ira ın<ıh:ıllinclc mebni mua: bahç:t bir hap hn
ncnin m<.ıf hb-.c i 

ı J:iO ı 35 21603 num.ır.ılı netle mcd) un l la~an heyin 
K:ıdıkti) undc 11 ı an pa~n TTI;th:ıllc inde Rn iın 
p:ı,a 1 ında ntlk 3, 3, J 2. il:\ 14 cedit nu-
11111mlı hir tnrnfı lh~an hey hnncsi bir tnrafı 
pertik:\r 1 Jii..,n · cFcııdi lıaıı~i bahçesi, bir taraf t 
do~rnmncı \1cmct up;a ar.::ası ye b:ızc1ı Nahit hey 
nr:-a ı tar:ıFı rabli tnriklc mahdut bodrµın katın-
da odunluk, komiirliik zemin katında iki od:ı 

lfü kapı :ıltı mahalli bir matbah >İr hal:\ Ye 
gusiilhane, birinci kntta iki oda bir . ofa hir 
oda bir haH\ ikin<.:i katta bir oda tnctdinn 
hıı t mahalli olup carzt in~a.;ı güzel 430 zira 
nr a--ımn '•3 zirıı m:ıhıtltinde mebni mn:ı ar. a 

• hir hnp nim kflr~ir hanenin tam:ımı 
Y:ıkı{ pımılnr 1iıdürliiğunc ırn.:rhun ohm halAüa muhar

rer eml:lk~ ah iplerinin borçlarını 'crmcmclcrinden dol:t}'l 
birinci \ c ikinci muzııycdclcri nccke_itıdl.!. hi7.al.ırıttd .. a gö~
tcrilcn hcdcl:\t ile t:tlir>lcri uhdc::-inde tak:ırriir etmiş 'c 21 
şuhat 1<1211 tnrihinc ııılisadif perşembe .glinii4 &'lat ondan iti
baren :;on ıniiz't) cde:;inc haşl:ınarak muhammen ıkırmctlcrini 
huldukl:trı takdirde :aat on hc~tc ihaki J,ııfi) clcrinin icm~ı 

.mukarrer hulunımı, tur. 
1nhalli miizavcd1.: dürdiincli \·akıf hnnın ikinici kntm 

.da ı ;o nunı:ırada \ raktf paralar MfüHirHiğiidlir. ..;ızolunacak 
bedelin yiizd~ onu nbpctindc pey akçesi ,·crilmc--· ,.c mii~
ti!'rilcrin hiY.t.ut ve ya mu-::ıddak wk:lktnamc ilci miır:ıcaat 
c~·l_cmclcri .,eraiti miiZa) edeclcndir. Eçclcc talip o\-yjld:ı mez
kur giindc hulunmı ·:mhmn soıı talipten madası kc:ffi yet 
cj~ls; addolunacaktlr. T:ıtiplerin vaktinde mliracaat C\"1•:me-
~ri U~n olumar. 

URANA 
YAZI MAKİNALARINDAN 
YE~l BlR P~\l\Tİ \'ÜRt1T ET~tl~TIR 

Dun fiatlı eyi bir makinaya malik olmak menfaatini& 
icabı olmakla mübayauında iıtical ediniz. Maktnalar'.mı& 
her türlü ihtfyacatı temin ederler. Yalnız bit Alman ban
kaea tarafından iki bin makine .. bn alınnufttr. Mııır 
Maliye nazueti her eene maklnalanmızı tercihen müba-
1aa eder. 

PEl\KEO 

lıware ~•~ı ıüdirlilllldeı: 

•1 in 52, 54, .56, 58 kalp ve 4, 6, 

2, 2 Nö murakkam ~irinci cad· 
de de 52, 54, 56, 58 kalp Ne> 
ma ars:ı baraka dere sokağın

da klin 4 numaralı hane ve 6 
,ıumarah ma arsa mağ~a ve 2 
numaralı arsa ve sucu bak~I 
sokaiında iki nutnarah diger 
arsanm yüz otuz iki hisse itiba
rile yirmi hissesi borcun veril· 
memesinden dolayı fndelmüza
yede İki yüı lira bedelle talibi 
uhdesine ihaltf tvveffsf bilicra 
lhalel kıt'iyainin on bet gün 
müJdetle müzayedeye konul
muştur. MezkCır mahal halen 

ttmamlle arsa olup hududu bir 
tarafı Alckşiyadi hanesi \'e sucu 
bakçat aokagı ve çikmaz sokak 
bir tarafı Etfaiye tulumbalari 
koguıu bir tarafı dere sokagı. 

tarafı rabfi birinci cadde ile 
mahdut olup derununda kapa
dılmı~ bir kuyu vt iki bin altı 

yüz otuz dokuz buçuk terbUnde 
olan mezkrır arsanın içinde kirlr 
fiç buçuk ar$in terbiinde mal.
zen ve elli iki arşin terbiinde 
hamam harabesi mevcuttur. 
AnkaZCl Aleko efendi mahiye 
on sekiı Jıra icar vermektedir. 
Teınamı yedi bin dokuı yüz on 
sekız buçuk lira kıymctlı nıu-

hammfnelidir. MeıkUr hissenin 
iştirasitta yüLde beş zamla talip 
olanlar ve daha ziyade tafsilat 
almak iiteyenler hi98eye musip 

1 
kiymeti muhımminesinin yüzde 
onu nisbetlnde pey akçesini ve 
927-9742 müstashiben müzaye-

de şubesine müracaat etmeıeri 

(500.000) tane aza tn:ılıhüc 'crckaı:ı 'e (!ro) tanatt.: miıfctşlık 
ve 28-2-929 tarihinde saat on 
beşe kadar ihalei kat'iyesi kra 

tnlim:ıtn:ıme.:;i bn-.nrılııcakur. talil' olac:ıkl:ınn pey :ıkçclcri ile lıerııhcr kilinacağı ilan olunur. 
~ul>aun on ikinci :-nlı gunu ::ı:ınt on hc,tc J>hanko miidurluğündc l!it!!~~M~af!!!!!b!!!!U~A!_iiihn~~i!!!!~ 
mUtcşckkil mü~pıat kom i) onunn miirıı~atları: 

Phanko müdüri)eti hin:ı,,fnın nlt katında )aptırıl:ıcık olan tııkrl- 8Şubatta 
ben (J 500) kilo demir dolpların beher kilo u imal \ e ) erine kontıl· 
mak dahil ot<luğu halde ) irmi he~ ıuruşuı talibi uhde.indedir ten Yalnız Türk ve l 
7.İI etmek qs.t ) enlerin ~ııhh:ttın on ikinci • 'a lı ~ünü saat 
mlıbay:ı:ıt kom::ıf~(lnuna miir:ıca:ıtları il:ltı olunur. 

on hc:;otc 

Tütil:n inhisarı umum 
müd6rl6ği1nden: 

(Dik) ın:ırk:ılı (3000) kilo kalın 'l1tdcn l ağı f1<17.;ıihk Jöurctilc 
almıcağııu.lan it:ı~ a talip olanların numune~ i gormck üzre miir:t::::ı· 

atları ~e ıJ .. !.! - 929 tarihinde miihııyut komlsronunda sa:ıt on(la 
huluomaları 

ecnebi davetlılerine 
mahsus 

aile balosu 

Feyziye lisesi müdürlüjiinden 
hk kı--ımda bir muallimlik 

münhıldir. Şctalti IA?.n'lie i haiz 
otınlatdan bu muallimli~ talip 
buTuaanlar evrak ve ~esaikile 
miidi.ıri) ete' müracusları. · 

Müdüriyet 
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İstanbul defterdarlığından: 
Kıymeti taksimatı \'e 

mııhaf!'menesi Mahallesi Sokağı N. Cımi müştemiliılt 

6500 lira 1 leybeliada Yalıcadde 127 ahşap hane (l) 

Zemin katı: Odun kömürlük. Birinci kat: Bir salon iki oda 
biri i taş döşemeli ufak bir sofa bir hala haricen matb Jı. ikinci 

kat: dört oda bir sofa üz~ri ve etrafı kapalı bir tarasa. Üçüncü 

kat: Dört oda bir ufak sola bir hala bir balkon ayrı sakaf altında 
bir oda bir rnatbah hanenin iki tarafında v~si bahçe sarnıç ve 

kuıu. 

İh•'c bedclir.in rırsfr peşinen ve nr!.lı diğeri ihale tarilıinden 
bir sene soııra nakden ı·e tamamen i lifasıııa kadar hazine namına 

bırın~r derecede ipotekli olmak şartılc bal5da mulıarrçr hanenin 
rrulkıyetı 2 şu'ıat 929 tarihinden itibaren bir ay rııiiduetle \'e 

p z rlık suretilc müzayedeye vazedilmiş oldui{urıdaıı martın 

3 · ciı paz.ır günü sa.ıt on d6rtte Adalar ıııalnıudürlüğüııde mü-

te kıl •atış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

E;~niyet sandığı müdürlüğünden : 
'I ... ~ııı·p llaııııııııı 227!) ikı·az 11111ııaralı d<nin 

:-:; 'lll di ıııurıbiııı-e Eıııııi~ <'l ~aııdığınılaıı isııkl·az 
e~ IPdıği mebl:iga 11111kalıil sandık ııaııııııa 
ııı<•rlııııı lıtıhıııaıı Fatih111 lfarraı•t•ı 11111hiltiıı 
11 alıallı' iııde GPleııb '' i sokağıııd,\. 3 ıııiikı..-eı· 
ı kı \l' !),11 )eııi uuıııaralı lıeı·ıııııı·ibi t•: p, iiz 
. irıııi ) t'ıli ıııPlrı> \ c 011 allı dt' iııı<'tı·e iııuı:ah
haıııdarı ilıan'I hir kıt"a ııııılıh'ı·ik haııP aı·.;ası-
11111 taıııaıuı \a1Jp.;j Iıitaııııııtla hoı·euıı , eı·ilıııe-
1~1c:-ı lıasrhile ıniiz:~):eılcyı! ı·ıkrılaı·ak ( 166) 
lıı·a hrdel ıııııkahılıııdı~ ıııfö.;leri ·i iizeriııuc 
olup 9-2-!)2!) ~u·ilıiııc miisadi{ cımıarıesi giiııii 
~mH oıı be~ huı;ııkla kat'i kaı·aı·ı ı•ekilce"•inden 
talip olaıılann yenııi ıııczklırda· ::;aat ~n beş 
buçuğa kadaı· sandık idaresine müracaat 
eyleıneleri iltm olunur. 

lüğünden: 
ounıanısı ..\ltlıavcJe ~'lcrhuna.tın <..i.n~ , cı 

İli.r~ bedeli nc\1lt.: mc\·l:..ii 

12594 170 Peık:lncdc Tahtaminarc mahalle inde "ere. 

12953 

13752 

14098 

142'28 

1424:5 

14~34 

14831 

1.5108 

15165 

1.5257 

15345 

15945 

15950 

15951 

161~! 

ı~.385 

19285 

19625 

fiye caddesinde eski J-1 ve ) eni -14 nunıa • 

ralı bir hanenin tamamı. Fatma 7 .. dırıı, ile ıi c, 
Hanımlarla .\hnıet l lulu•i, ÖmC"r Cemal llcdcr 

95 Üsküdarda \'alidciatik mahallesinde fü~Iar-
başı caddesinde eski 48 ve yeni ~~ numa -

ratı hir hanenin tamamı. Ônıer _\j!;a 

Ka>ımpnşada ilacı Saban mahallesinde \kar-

ca soka~ında eski 14 ve yeni 32 numaralı 

bir hanenin tamamı. l:miııe :\üzhaat.11 

O Kasrmpaşada Kulaksız Ahmetkaptaıı mahal • 

lesinde 13ôrekçi okağıııda 39 mükerrer 

numaralı bir ar>anm tamamı. 

200 Egrı kapıda ilacı Husrev mahallesinde 

Eski çe~mc ve ·eni Kotira sokağında eski 

1 l mükerrer \'e yeni IJ, 17 numaralı balı· 

Binnaz 11. 

çeli bir hanenin tamaııu. :\lahmut _ \ğ:ı_, 

330 Üi\anyulunda Firuz .\ğa mahallesinde Ka-

pılı sokaj!;ında eski 10 ve yeni 18, 20 nu-

maralı bahçeli bir hanenin tamamı. Emine J ı. 
11.'.I .'ahrayi Ceditte :\lama tarikı Çarnş başı 

m:ılı:ıllesinde 9· I num:ırah hanenin tamamı. 

790 Bebekte \'C cadde; ndc eski 68, 1-2. J-3 

numaralı bahçeli bir köşkün tamamı. 

l !asan Refik. Mehmet Tevfik, !'atına inayet Ye 

Emine I\lürü\'\ et Hanımlar 

187 Ü küdarda kazasker Ahmet Ef. rnahalle,indc 

Etmekçibaşi Hıkagında eski ve yeni 1 numa

ralı h:thçeli bir hanenin tamamı. Yahya Ef. 
J90 lleı o~lunda kuloğlu malıallc;i.ıdc kulhan 

sı kağında eski 12. 12 mükerrer ve yeni 1 ~. 

H numaralı bir dükkan ile bir apartımanın 

t.ıınam ı. 

l 4:J S: matyada Sancaktar Hayrettin maholle>inde 

'J kke sokağmd• 23 numaralı hir hanenin 

Sabire I L 

Kadri B. 

~ mamı. 'adide ll. il asan Ef. 

320 Ka iınpaşacfa l lal'i Şaban mahallesinde İmam 
Elendi rnkağında e-ki 6 \'C yeni 4 numaralı 

bir hanen •' tamamı. l fa ,an 1 Iu<amettin ı:r. 

JSO Ak ara da Oroçııazi mahallesinde kulhan 

ookoğında eski 'c yeni 5 numaralı bir ha· 

nenin tamamı 

104 llorhorda . 'of ular mahalle-inde il :nidi) c 

soknıtJnd c ki 7 Ye yeni 2:3 nun Jralı bit' 

l lalil Ağa 

hanenin tamamı J Ialil 

120 llorhorda Sofular mahallesinde Ra~·ıp il, 

soka~ında eski 2'1-, 26 ve yeni 24 rıııın:ıralı 

bir dükk:inın tamamı llalil ,\jt:ı. 
• 

170 1 ~rikapıda Çn~·ır .\ğa mahalle;indc 1 [an· 

çerli kili e sokağında c<ki 39 ve wni .17 

numaralı bir hap hanenin tamamı. 

4464 Topanede Kııraha? mu<tafa \ğa mahallc,indc 

Boj!;azkc<c" cadJc,inde eski l I :ı. 1 1.3, l l 3 

miıkerrer \C yeni 9-, 99 numaralı bir odalı 

dükk!n ile bir apartimanrn tamamı. 

Sıdıka il. 

Şemsettin ,.e .\Tchmet Zi) aettin Beyler. 

Yukarda ikraz [lUrnaraları yazılı emlak vadesi hıtamında ıcdh-ci 

deyn edilme.mesi hascbile (aitmiş bir) ,gün müddetle satiliğa çıka;ıl- ı 
dığmdan talip olanların ve fazla tafsılAt almak isıeycnletiıı Sandık 

ıaıış 4mirliClnJ müracaaı eykmeleri ilin olunur, 

1 
1 

S .\1 So No Nevi icansenevi 
Üsküdar \'crıiıııahalle Andonavi 20 ev 180 lir.t 
Kadıköy ntı OvınMuhtara 60 " 360 • 
Mercan Sam arı viran ene! Dökmeciler 33 dükiirı S l .. 
Bakırkoy Sakızağcı Taş han caddesi l 9:ı ev ' 84 • 

" " " " 100 » 72 • 
» .. " " 100-1 » 84 • 

Kadıköy Rasııııpaşa Birinci 31 düklu 36 • 
Büyük ada Karanfil fısrk 36 ev ı H • 

Balada evsafı muharrer cınlikin şerait rnukarrcresi veçhile bir sene ıııüdddle icara r.ıpl· 
olurııak iizere l·l-2-929 tarilıi:ie ınüsadif perfenbc günü saat 15 de müzayedesi ıııuLırrerdir 
taliplerin Emvali metruke icra kuııısiyomrna müracat eylemeleri . 

Semti fi la hailesi Sokağı N. l\'c\'İ icarı 
Topkapı J<arabali Çeşme IC-5 Ev 60 lir~ S 

> Beyazitağa Meyhane 8 » 100 • • 
,, » » s tahtında dükkan JO "' • 

Eğrikapu A vcıbcy Pastırıııecı 5 ı:v 84 • • 
l> » » 3 » 6011• 

Burgazada 1 Iırıstos l\lezarhk 5-16 » 150 • • 
Kdıkôy Cıferağa iznıir 41 » bOo • • 
Laııga Kiırkçi'ıbaş Yeni mahalle 15 » 78 • ı> 
fdirnekapu Çakırağa Yanaki kalfa IO » 4S • • 
Büyükada Karakol 27 » 100 ,. » 
Beyoğltı Paııgnl!t l larbiyc 6-201 N. apartıııanrıı 6 ınct dairesi 40 elui 

Balii.de evsafı muharrer eıııltıkııı 9-2-929 tarihine ıııüsadif cumartesi günü saat 15 te pazarlık 
suretile ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar koıııisyoııuna müracaat eylemden· 
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Yeni plan 
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şim<liıe kadarkilerin en zen· 

Güzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahis ise 

~· ~ t'ı -

Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pertev müs
tahzeratını kutlanmamak büyük bir ihmaldir. 

Güzelliğin temin ve bekası her kesin istimal ettiği 

Pertev müstahzeratı ile mümkündur. Çünki: 
Krem Pertev, Pertev tuvalet podrası, Pertev briyan· 

tini, Pertev kolonya suları, Pertev diş macunu, Per· 

tev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle· 

ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis 

.\ YYALIK 
K.\. YSElll 
~IEHSİN 

ARSENOFEHATOS 
Zafiyeti umumiyede 

ve hali nekahette eu nıüe~· 
sir ilaç (Arsenofera· 
tos) şurubudur. · 

Eozarıelerde ve ecia do· 
polarında bulunur 

'ı 

ZEİSS 1\1.•1k1 

.\ynalı (]EISJJ 
lambalarmın ıKo . 
iyi ve teminatlı bir zir•• v.; 
a~gar! sarfiyata azami r.rnıl~ 
man ita ettikleri tccrlılıc ıle 

sabit olmuştur. 

DiKK.\ T ! Başlıca lı.111k;tfa1 
ticarethane 'c yazıhanclcnle 

l:imbalarıınızın cc:>i~att ıncv'-ı-ıt 

tur. Türkh c için wkili hulu 
nan KOR. 'Fi El.O ,-e t:Oı.t ı~ 
T \ Y.' mÜc"csinde vrnı m~ı 
rudat: İ-tanbııl 'J'opaly.ın I f.ır, 
J;'' tel: i,t' 1057 

lleyoglu bırinci sulh hu/ıtıf< /ıa· 

kinıliginden: Ahmet nazir bi'yııt 

lüçika ve saire aleyhine cilt.111• 
gir yokuşunda vaki atik ti- ;ı 

ve cedit 11-13 ye 58 nımı.ır.ı!ı 

hanenin izalei şuyu lı~kkırıda 

ikame eylcdi~i da\'anııı icıa !.•· 

imarı muhakemesinde rrıfı< ir 
' rnezkürün gayrı kabil lak:;irıı 

olduğu anlaşılarak izalci şfıyı<

uııa dair verilen nıezburc l,üçı· 

kanın mahalli ikarııetrrırrı ınc(· 

htıliyetiııc binaen ı·irıııi p. ıl!I 

müddetle ilaııeıı teblii'ine kar~r 

verilmiş oldııgu tebliğ ııı.ıkaııı'• 

na kaim olma!· iizre iIAıı olıırıı · 

İngilizce ve Fransızca 
1 fıı rd I İn ı esr'. 

ile ıhlıı p t ku• <il f{>t 

Şaban28 00 Burç · V · f 
Perşembe 

Erkt·k· .. \1ünasip isirn 9't.e 

ı'vtirau GiJ..:ıfl 

Günün nasihat• 
Ne eker•en onu bulurtucL----

Bu günkü hallll 
Rüz~:\r mütavassıı şiddetle cW 

cek, hava kapalı olacftl<tıf-

l ı 


