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1 ı Piyanlto cetveli 
i • 

İ numaraların muntazam listesi 
Piyanko kctidcıindc kazanan 

~YYare piyankosunun 
1\f · komisyonundaki hadise 

lieyeti nıurahhas · · C l H.. ·· 

L __ ...... !.~~ ... ~~~~-~~~~-·-·---' 
dünkü keşidesinde büyük ikramiye 

Taksim abidesi[ Joyyore liYHlOSU 
23869 numaraya çıktı 
Tren facıası 

h\ık .. . amız reısı ema usnu ve 
uk rnuşavıri Fuat Beyler arasındadır Kaidedeki çatİaklar çıme to Düıı çel(ildi 

ile kapanıp tecrübe edilecek 2386~ 
Bir hey' et kaza mahallinde tahkikat 

icrasile meşğul 
lleseıe dün mahkemeye intikal etti. 
~ Fuat Bey, isticvap olundu Abide komisyonu dün mahallinde 

tetkikat yaparak hunu kararlathnlı 

~----~ .. ---...;;,...__~ 
J\1es'uller -~raştırılıyor 

~ lit mübadele komis
~ .L. \ııkua gelen bir hadi· 

le'-.:°' bahsetmiştik, 
~onda .. Törk heyeti 
~ 'lllQ r __ r~ Gümüşhane 
L . ~ ~ Hüsnü Bevle 
-retf lll6r•l.L . . 
liri F ""'uıasa hukuk müşa-
tı. ~ Bey arasında geçev 
~ • dtın lstanbul üçüncü 
~,~emesine intikal et-

p~ lllııuınil!Ae gönderilen 
~hakkındaki evrak, 
fa 'llJti Cemal Hüsnü Beye 
~~eden dolayı kavle" 

' qqgı noktasından, c.eı:, 
~ 266 ıncı maddesi 

-~:\"'!1"81~·~cnıesi talebile 

ş~nCemal 
l:er; ile '6ity larafıedan bir tez-

~ ~elisin~ komisyondaki 
~ Fi biltiii bildirilmesi 
~ ~ Beyin Cemal 

' Ylnına girerek, 
le ellQ~ettc bulunduğu 
~ k. kırbaçla üzerine 
~ Ete!ıdediliyordu. 

'e cly, bey F oat beye 

~~~du. Fuat bey, 

'~· mesele başka 
~ ~--vaıı «ıaiftir. Bir 
._ ~ ~ bey heln sa
hi-. Bu olarak Ullw1f edf
"-1 ~ bıJaE. hakikattir. Ce
~. 'llfıne hey, benim tayini
dir, 911 aalihiyettar diğil-
q~e ~et Hariciye ve-
~"-r, 
~~hen Cemal Hüsnü 
dı.._ ~le bir te7.kere al-
·~ \'azifcme nihayet t' 11 llae"~e göre haka-

oir lisanı ~ a yazılıyordu. 
ailtıı111. I< . oldum. Yanına 
~edt.a ~~c bu salllıiyeti 
~ ~~diinünz? dedim. 
~· . ~ bir lisanla söy-
~ l>ı; Hüsnü Bey. 

' hareketimi silaha 
~"'dı , a:nederek silaha 
~ lıtr -..:ın de cebimde 
t...._~ ._.. parçası vardı. 
.,,llı aıb \'e ben de bazen 

~dilb l ~m. Bunu 

)'n...' ~11 ... , __ 

"'ll~~ak üzerine 

,wı..,., ... efe L~ · -
..... QQQ, uenım uze-

~'11. ~..,lia..a Beye ha
~ ca- ~ı:dutunuz, fena 

sitir~ . ~ de mevzuu-

he.ı lburrı"1. F'. 
~ lôylerned· -':at yaloı-ı 

edtJllıiftir ını. F' cna sözler 

~fi~ 
' olcundu 

6 beyın mazbut 
,., ~eres~· Mumaileyh, 
y~ "-t ın tebliiinden 

"'- D..ı sonra Fuat b · 
~ -..:ıct-ck (Sen eyın 
~ırf..~ . '-ete hunu ya
"11 ""'Çfe flıe.,. malik lbiain~ )diye 
~°" ine hocuın ettiğini 
F'llat ~ 
~tın~ ın.ıbut ifadesi, 
1-f btılllııeıı 8ihı idi. Odada 
ta...~ \'c "'latanbul mcb' usu 
~Yeti iktıı ~Yn nıühadiller 
t er, tahit :ırctaı Cel&I Calip 
'te~ fit1sno attle Fuat heyin 
~ h ctıın eltitbaı heye hakaret 

dı, teyit ediyor-
f;'Uat n 

~~- oey, hunlar ~--ctU. ...._un Unca 

Abide komisromı dün Hakkı 

Şınasi Paşanın riysetinde bir 
içtima aktetmiştir. 

tNumaraya (35) 
bin!!!~ıkh 

MECRUHLAR NE HALD!3 ?· -

Komisyonda M. Kanonika 
l:ıultrnmamış ve kendisine mimar 
M. Moncesi vekalet etmiştir. 

Bu biletin alb parçaıı 
tehrimizdedir 

Tayyare piyankosıt dün öğle
den sora Darülfünün konferans 
salonunda çekilmiştir. 

Dün en büyük mükafat ile 
iki tane üç bin beş yüz lira 
çıkmıştır. 

Abide hakkında rapor veren 
Malik Bey komisyona tekrar 
izahat vermii ve eski noktai· 

nazarında israr ederek Komis
yona mahallinde izaİıat vereceğı 
söylemiştir. Bunun üzerine ko
misyon otomobillerle Abideye 
giderek Malik Beyin izahatını 

dinlemiştir. 

Mütebaki ikramiyeler bu güne 
kalm ı ştır. 

Fuaı &g 

- Fena aöz teati cdildiiini 
inkar etmiyorum. Ancak Cemal 
Hüsnü Beyin de söylediğinde 
ve bana karşı tabancaya dav
randığnda israr ediyorum. Bu 
hana ağır geldi , mukabeleten 

Filhakika abidenin iizerfn
deki ban çatıakJar tespit edil
miş ve !ı.blik Bey taıın rilsubi 
olduğunu ve içindeki tabii çi
mentonun her yerde aynı dere
cede sert olmadığını göstermiş-

tir.. Malik Bey kırmızı taşların 

içindeki amonit müstehaseleri
ni azaya göstererek iddiasını 

teyit etmiştir. 

Komisyon bilahare Beyoğlu 

belediyesine avdet ederek mü
zaheratına devam etmişse de 
M. Monceri ile Malik Bey ara-

Abide k-ıtyona a:ıası .w.le,a 
tetkik ederkeıa 

bütün abide aynı tarzd;I ~ikate 
edilecektir. Bu ameli~n lmt
sarifi M. Kanonikoya t <>Jacak 
ve son >tasit olan 20tjlita 
mahsup edileçektir. 

Abidenin sağlam old ğa ve 
katiyen bir inhidam tellilresi 
arzetmediği uır.umiyetle tasdik 
edilmiştir_.. 

Meselenin bu safhası hall
olduğundan M.Kanonika ylkm-

Dün yediyüz eJli numara 
çekilmiştir. Bu gün de yedi yüz 
elli numara çeilecektir. Otuz 
beş bin lira 23869 numaraya 
çıkmıştır. 

Bu biletin altı parçası. şeh
rimizde, diğerleri Adana, Jzmit, 
Eğridir ve İzmirdedir. 

Son numarası 69 olan nu· 
'11arafar da otuzar lira ikramiye 
alacatdaiardır. 

Y .enikJpıda yaltboyunda 28 
numal'ada oturan Agop S<mdiye 
fiçbın beşyüz lirl; Bahk~zarın

da tütfincü Cemal Efendi ikibinye 
lkıyfiı elli Ura, Uzunçarşıda 
Sıtk1, 'Rejide paket icısmmda 
Ragıp, Edimekapmda Sabri 
Befler biner Jira kazanmışlardır. 

Dün çekilen numaralar cet
vel halinde üçüncü satrifemiz-

da memleketine dönçcektir. dedir. 
1 t ~-.... 1 

• 

'~onika mn ınaliakemesi,, 

••&ec.ik o 

Kaza yerini göıteren harita 
Geyve ile Do~ançay araaında 10 Geyvenin Akhiaanndan 

V ıau bulan tren kazasının tahkika- asker Ömer <>Qlu Lütfi. 
tına batlanmıtfJr. Faaayı haber 

alan İzmit valisi, Müddei umumiai, 

Geyve kaymakamı derhal vak'a 

mahalline giderek ille tahkıkah yap

mıtlarbtr. Buna nazaran kazadan 

kimsenin mes'ul tutulamıyacağı 

anlaıılmıştır. 

Talık.ik heyeti gitti 
Bilahara demir yollan idaresin -

den bir heyeti fenniye de harelı:et 

etmit ve tetkikata baılanuttır. 

11 Göztepede makiniıt Osmaa-. 
12 Atqçi Adem. 

13 lıtanbul lisesi talebesincleD 

6 ına muftan 667 numaralı Hüse- -

yin bin Mehmet • 

Ölenler de, Maltepe askeri lise

si albncı muftan Hüseyin oğlu 

F ailı: efendi, Eskitehrin Akça kar
yesinden asker Ahmet oğlu Arif, 

Geyvenin Nurosmaniye karyesinden 
Mustafa Efendilerdir. Diln nilJderris ,._, Natml Bey, ""~.tera,, 

Jabirinln neırolıı1111n tefrikada· "Vah,(,, 
sında çıkan münakaşalar fizerine 
dab~~ikj ~fa T.aksime gidileıiej,. • 
mahallen tetkikat yapılmasına 

. ~ geldiğini anlattı 

Ma• iteni;. Kendisini müd~faa 
için vekil tutacak 

Bu heyet atideki zevattan müte

tekJdldir: 
' Demir yollar idaresi sermühen -

dili Necip, Febelnig, yol müfettiıi 

, Muammer, ıube mühendisi Kemal 

Mecruhlardan dün ikisi Haydar

patadan latanbul Afiyet yurduna 

nalcledilmittir. 

Cemal Hasna Bey 

söz söyled;m. 
Fuat Bey, teati olunan söz~ 

leri mahkeme huzurunda ve 
herkesin önünde tekrardan sı
kıldığını ilave etti. Reis Etem 
Beyin bir istizahı üzerine de 
kendisine tevcih edilen vekaletin 
emri olmadığını, Cemal Hüsnü 
Beyin tezkeresi oldutunu, bunu 
mumaileyhin masası üzerinde 
bırak~ını anlatb. 

Mahkeme, sarf olunan sözlerin 
ve hadisenin kendilerine sorul
ması için Hüseyin ve Celal 
Calip Beylerin mahkemeye 
davetlerine,· azle dair tezkere 
suretinin de "mübadele komisyo
nundan celbine karar verdi, 
muhakemeyi on sekiz Marta bı
ra.kti. 

Fuat bey, o gün geleqine 
dair alelusul mahkemeye imza 
vererek, Adliye dairesinden 
çıkb. 

Fuat B. 
Fuat B. mülkiye mezunudur, 

Adapazarı kaymakamhw etmi,, ilk 
büyüli millet meclisinae İzınitten 
aza olarak bulunmuı , Moıko -

lüzum görülnriiştOr. 

Neticede. Malik Beyin, abide
nin sathen cilasını kaybedeceği 

• ve ıslahı icap ettiği hakkındaki 
·noktai nazarında,. isabet oldu-. .. .._,,.. .. 
ğuna kanaat hasıl olmuş ve 

selikataj yapılması lüzumunu 
M. Monceri de kabul etmiştir. 

Komisyon bu netice üzerine 
abidenin muayyen bir yerinde 
bir seiikataj tecrübesi yapılma

sını kararlaştırmıştır. Bu an'le
Ji}·e, Malik Bey, M. Monceri 
ve bazı kimyakerlerin terkip 

edecekleri bir çimento ile onla
rın rıezareti altında yapılacaktır. 

Çimento ile kapanacak çat
laklar ve çürük noktalar iki üç 
ay sonra Lmuayene edilecek ve 
muvkffak 2olduğu anlaşılırsa ................................................ 
vaya giden heyeti murahhasamız 

beraberinde, daha sonra Talı mü
badele lcömisyonu reisliAinde bu

lunmuş, afif ve titiz bir gençtir. 

Cemal Hüsnü ve Fuat Beyler 

gibi ilci kıymetli genç arasınd asa

biyet aevkile böyle bir hadise 

vukuund~ kendilerinin de müte -

esair olduklanna kanüz. 

Beyoğlu sokaklarında karnaval kafileler 

. K~marnl mevsimi geliyor. Bu soytarılığın meraklılau 
şımdıdcn binbir çeşit kiyafotle yollara dökürdLilcr. 

Beyoğlu sokaklarında kırmızılı sanlı fistanlar, renkli H
~t külahlar giymiş, ellerinde oklavalar, dümheleldcr, tahta 
sılahbr1~ dolaşan karnaval kafilderine rastgcliniyor. 
~amavahn asıl en civcivli, en tglen~li zamanı önümüz

d.ekı hafta olacaktır. Beyoglunuıı uınumi- eğlence yerlerinde 
aıleler arasında maskeli eğlencelat ve balolar hazırlanmali
tadir. Resmimiz. bif'kJmaval kaf~ '.lf!teriyor. 

Matlam Elenl malılt.mie ltuzurunJa lerciirrurıı ile (lan yana 

Türklüğü tahkir mahiyetjn- manasınıda 

de fıkraları muhte\ i bir tef- ifade eder. 
rika dof ı Eski Yu -

muştur. 

Diinkii celsede mah i:elııc 
sahmu pek kalabalıktı. Tef. 
rikahirın tetkiki, hunlardan 
birbinde geçen "Agriyotcra~ 
tabirinin ne manaya geldiği

nin izahı için, ehlh ukuf !:ıra 
tile mahkemeye da\ et olunan 
Dariilfünun yunanı kadim 'e 
Roma tarihi rniidcrrisi Fazıl 

Nazmi Bey, şu izahatı 'er
miştir: 

- Agros, Yt nanCn4 lil 
yerler., tarla manasıtiadir.~ 
riyo~, kırlard~ sahralarda. hali 
tabilde yaşı yanlara, bii} Limüş
lcrc denilir. Agri) azar~ 
tabiri, yabanı hayvanlar ha 
kında kullanılır. Uül! 
Agriyos tabiri, mcrakizi m 
dcniyetten fıariç yerletd 
ya~a) anlara mahsu tur. Vafış 
} ontulm!mı~ nimeti tcmc(j 
dünden mahrum, demekti 
Yeni Yunancada agrıyo 

mUthiş, korkutuco, he' lcngi 

nanlılar, bu 
manada kuJ
hınmazlardı.I 
-Da\ aya 

mevzu teşkil 
eden fikra· 
larlarda ne 
ma,naya ge
lir~ 

'""==' Bu 
~ \ . 

gnı~ o -
tcra,,tabiri-

Müderts Fazıl 
Nazım B . izahat 

veriyor 

ni, " en müthiş ,, manası
na alabilirdik. Fakat, fıkram 
makablindeki fikir, bö) Jc bir 

mana~ ı reddcdR i\lakablindc 

"U~ mevcudatın en haun

rfz hhisyatını takrik etti, 

me'\ cudatı medeni) etin ki~

-v.csinden tecrit ettirdi,, dc

nili):or. Bu fıkrayı nazarı 

itibara alarak "Agriyotcra,, 
yı .,Vah~i,, kclimesile tercü
me ediyorum. 

~laznun Madam !':leni, 
bunu tahkir makamında ~az-

madığını., Türkçede bu 
manay~ da gelebileceğini zan
;Detmcdiğini söyledi. 

(tAlt aralı 4 üncü sayıfamı.ıdadır ] 

1 
Beylerdir. 

Kaza kurbanları 
Kazada yaralananlar ile ölenle -

rin kimler olduğuna dair yeni 

malı1mat gelmiştir. Buna nazaren 

isimleri şunlardır : 

Yaralananlar 

1- Eskitehrin Hayriye mahalle

ainden uker Ratit oğlu Ali Riza, 
2 Esldtehrin Mevlüt köyünden 

aaker muatafa oğlu Hüseyin, 

3 Eskitehrin Bakikaya köyün-

den asker Hüseyin oğlu İbrahim 

Adem, 

4 Eskişerin Molp köyünden 
asker Ahmet, 

5- Ayni köyden asker Yakup 

o~lu Hüseyin, 
6 Ealrişehrin ival kariyeaiaden 

uker l-lüeeytıa otlu Ömer. 

7 Eekftehrin Hameyit ma-
halleamden ulcer Ahdürrahman 

Coevat. 

8 Geyvenin Küplübaşmdan 
yol bekçisi İbrahim Mustafa. 

9 EsJdtehrin Akçaala mahal-

lesinden ve Nafia fen mektebi ta

lebesinden 36 numarab Ahmet 

otlu ( •.. ) 

Ragıp B. 
Bufiin Moıkovaya 

hareket ediyor 
l\1oskova sefirimiz l Iüseyin 

Ragıp bey bugünkü ek:spre .. ıc 

hareket edecektir. 

:Mumaileyh Peşte Rerlin 

tarikile gidecek '\: e I 7 martta 
Moskovaya mm asclet ede

cektir. 
--..~ 

Hüseyin ltafıp B. 
Yeni Moskova sefinmiz Hüsc

~in Ragıp B. bu gün öğleden 

sonra haraket edecek olan 
ekspresle ve Vh:ma tarikile 
mahalli memuriyetine lıaraket 

edecektir. 

Süt damlasında dun fakirlere 
bayramlık dağıtıldı 

Himayei etfal cemiyetinin 370 çocuğa bay
ramlık eJbise ve şeker vereceğini dün yaz· 
mışbk. 

Hediyeler dün Süt damlasında saat 3 te 
cemiyetten vesika alan çocuklara dağıblmışbr. 

Resmimiz tevziat esnasında alınmıştır. 
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Sadakati11ize 111rınn1111 olduoı St"iJe.y111an 
JJaşa .rann i8lanbulıı lerkedecektir. 

Ba/l;,au lzatltna Kitnıesini inıde eltinı. 
-9-

1..iıkin Rauf paşanıf\ Mehmet kuyordu. Evet; sarayda bir 

Ali paşa dediği 1.at evelce T wıa şeyler vardı ama neydi? 
şark ordusu kumandanlığında te"- Rauf paşa geceyi Yıldızda 
rübe edilmiş idi. 1 geçirmek iradesini aldığını 

Mehmet Ali paşa Macardan l söylemişti. Paaişahın tabiatı 
dönme idi. Tuna şark ordusu 1 garipti; bir saati ötekine uymı-

kumandanlığile giderken yüksek- yordu. 
lerden atıp tutarak sultan Hamidi Yoksa Süleyman paşanın 
tatlıca umitlerc düşürmüştu. ansızın çıkagelmesinden gazebe 

Baz.ı muvaff akiyetleri yok de- gelmişti de sadrazamı seraskeri 

ğilse de hezimetleri daha ziyade hapis mi ediyordu? 

bulunu} ordu. Bu da Rauf paşanın Hem bakalım Süleyman pa-
adamıydı. Tabii ~üleyman paşa- şa da şu saat başka bir odaya 

nın(da di.ışmanı. kapadılıp hapsedilmi§ diyil mıdi? 
Süleyman paşayı yakalatıp Rauf paşa inadına susarak 

bir tarafa sürmek okadar kolay birşey söylemiyordu. Bir kaç 

değildi. Bir kere ordu bozulmuştu, saat evvel hünkarla görüşüp 
ahali ğaleyanda idi. Yeni meclisin konuştuklarını nasıl söylerdi. 

meb'uslan buna ne derlerdı? Abdülhamidin sarayında du-

Gerçi Nlithat paşa zamanında varlann bile görünmez kulakları 
yapılan kanunuesaside bir madde vardı. Adamı dinleyiverirlerdi. 

·vardı. eden sonra başkatip yukarı 
Padişah memleketin selameti gidip gelerek ge~yi sarayda 

için lüzum gördüğü zatı hüdut geçireceklerini resmen tebliğet-
haricine çıkaracaktı. Mıthat pa~a- mişti. 

ya elile yaptırdığı bu maddeyi Etem paşa büsbütiin korkup 
kullanarak ilk eve! Mıthat paşanın 

ürkmüştü. Mitat paşanın ansı
ıcabına bakmıştı. 

zın hudut haricine atılması Şimdi zaman o zaman değildi. 
Sultan Hamit dedi ki: meselesi hatırına gelmemiş de

yildi. - Hayır, zaman değil paşa. 

Sadakatınize memnun oldum. 
Merak etme}~niz. Sülc) man paşa 
ıarm sabah lstanbulu terkedecek 

tir. Bikan h::ıttına gılmesini ırade 
ettım. 

- Padi~ahiın kulunuza öyle 
gcliyorki istifa edip darülhilaf ede 
kalmayı tercih edecektir. 

- Pek ala. Pek ala. Siz gi

diniz sadrazam paşa ile görü~ü-
nüz, ~u dakikada başkatip paşanın 

dairesinde bulursunuz. bu gece 

mabeyinde kalncaksınız. İrndelcriın 
vardır. 

Rauf paşa mabeyin daire ine 
gitti. Sadrazam Etem paşa 

hakikaten orada idi, başkatip 
Sait paşa ile az evvel goruş

müşlerdi. Etem paşa huzura kabul 

edileceğiııi sanıyordu. 

Süleyman pa~a meselesini baş

katipten işitmişti. Saatlar g~mi1'ti. 
Akşam olup karanlık basmıştı j 

Sultan Hamit bir türlü sad- 1 

razamı kabul etmiyordu. ı 
Raur paşa da oradaydı. Ht.>r 

yarım saatta bir başkatip Sait 
paşa yukarıya çıkıp telaşla 

yanlarına geliyordu. 

Sadrazam azled bıekten kor- 1 

Ya . .• Allah selamet versin 

koca Mitat paşa bir sabah 
ansızın tıpkı böyle sarayda tev

kif edilerek <: Brendizi yi boy-. 
lamıştı. 

Allah allah! Ne f ,.laht? Üç 
beş saat eveline kadar Abdül
hamit hanın gözde sadrazamıy-

ken şimdi bir Süleyman paşa 

yüzünden çolukc;ocuğunu görc

miyerck İstanbula: 

Elvida» demek az acıklı 

şey miydi? 

işin iç yuzünü bir Rauf paşa 
biliyordu. Fakat o da sultan 

Hamide güvenip itimat edemi

yordu. 

Padişah ihtiyar tilkilerden 
de kurnazdı. 

İnsanı karşıSlna alıp bülbül
ler gibi söyleterek bir güzelce 
ağzını aradıktan sonra gene bil
diğini yapanlardandı. 

Evet Süleyman. paşayı bal-
kan hattına göndereceğim.,. 

demi.Şi. 

Ama bal:.:tlım bu soğuk ha
va yolculUğu Rauf paşanın 

dertli başına gelmiyeclc. miydi? 

ıJluharnri: Jlüseyin Rahmi 
llt ı renı Lutfinirı bu ı lPhzi \C ic sıkmtısının 

~plisind{'ll ıııak~adı ne ka~larma ·\erdiği bir 
oldu~tmu ött~kil<'I' deı·- ~atkualılıkla: 
1 al aı lan ı~laı·dı. Faknt - Taktlinw hacet 'ok .. . . 
t('(\. hlil ienhilc Scrrnct 
. adir lal <lim re~mirıe 
friri~eı·ek 'c·ni 1relcnlc :-ı, ti .. ;---

fotofrrafcn ı birihiriue 
t • • 

~ü~teı·ip: 
lhırrcnı Lut fi 

UPv efen<li foıou-l'af,·ı ., ~ .. 
Aphıllah ~·ehil Efendi •. 

fi ijı·ı·em Lutf i ıniis-

fotoğı\lfei Efendile z:ı-.. . 
ten tmıısırız .. . 

• rrıııcı Nadiı· cali 
bir taacüple Ap<lnllah 
r rehile hak.arak : 

- Ya üvlc ıui ? bil-
• 

mi) or<lnın •. 
ı.\plullalı Nt lıil şa

şalami-. gibi llurrcmi 

Kimin malı? 
Kısıklı tramvayı yüzünden 
E vkafla Emanet arasında 

çıkan ihtilaf 
Evkaf müdürlüğünün, Kısıklı 

tramvayları yüzüntlen Şehremanetı 

aleyhınde icraya müracaat ettiği 

} az.ılmaktadır. 
Y ııptığımız tahkikata göre, Ev

kafın bu suretle hareketine sebep 
Kısıklı hattının satış bedeline ait 

t;ıhitlerin zamanında verilmemesi

dir: Evkaf idaresi üç taksıte ait 
paralan vaktında tahsil edemeyince, 

elindelö mukavelelere istinaden icra 

dairesine miıracaat etıni~ lakin 
icra dairesi Evkafın bu müracaatını 

bazı noktalardan reddctıni~tir. Mese'e 
bu günlerde mahkemeye intikal 

etmek üzeredir. 

Bir ak~am refikımız Evkafın bu 

hareketinin Şehremanetinde hayretle 

karşılandığını yazmıştır. lstanbul 
Evkaf müdürü Nıyaı.i B. Evkaf 
idaresinbı kanunsuz. harekette bu

lunmadığını ve aklini tanıdığını 

söylemiştir. 

Diğer taraf tan Şehremanetinde 

bu mesele hakkında tahkikatta bu

lunduk. Emanetin noktai naz.arına 

göre Kısıklı tramvaylan şirketile 

Şehremaneti ba§ka başka miıesse, 

selı-rdır. Şehremaneti ancak şirketin 

yan hissesine sahip blr hissedardan 

başka bir şey de[.Tildir. Emanet bu 
fikrini bugün Evkaf idaresine bıldı

recektır. 

-----.-- --

Ka('a heyin kalmamı~ .. 
IIm·ı·cnı Lutf i - Ta

uıstıli'muz zanımr ~ar-. ._,, 

ho~ olau .A ı>tullah c-

VAKiT 1 ~lart 

.[ Harici haberler ] 
Meksika da 
İsyan devam ediyor 

Meksika. 11 (A.A)- Federal 

kıtaatı Veracruz hükOmeti dahilinde 
tathir ameliyesine devam etmekte
dir. Asiler lehinde yegane haber, 

aşağı Kaliforniyanın cenup havali
sinin ısyan hareketlerine i§tiral<le

ridir. 

Mebiko, 11 (A.A)- Asilerden 
bir kıt'anın Cnmıtasta mağlubiyete 

düçar olmuş olduğu resmen bildi
rilmektedır. 

Berlın, 10 (A.A)- Washington

dan gelen bır telgrafta Meksika 
reisicumhurunun Anlerıka hülcı1me

tinden asilçıiıl cenahlanru çevirecek. 

olan aokerleri hamil bulunan tren

lerin Amerikan toprağından geç

me.sine müsaade edilmesini talep 

ed~ ~i fi<>ylemektedir. 

Hani o g~ler!. 
, Londrada elyevm bir yaz 

sıcağı hüküm sürüyor .•. 

Londra, 11 (A.A) - İngil
ter.elle ehvali havaiyede bir 

fev!ralAdelik vardır. Yüksek hava 
tabakalarında hüküm sürmekte 

olan so~uk yüksek dağları ört
mekte bufunan karların erime

sine mani olmakta ve bu yuzden 
alçak mıntakalarda büyük bir 
kuraklık hüküm sürmektedir. 

Burada adeta bir yaz sıcağı 

mevcut olup b1r çok yangın

ların zuhuruna ,sebebiyet ver
mektedir. ---Ciraf Zeplin 
Mayısı~ ~~da Nevyorka 

gidecek 

Londra. ı o ( L\) - l·'ri
drich,hafcn

den bildiri
liyor: "Craf 
l.'.t:plin ba

lonu 1 O ~la-

• ~ısta • ·l?,·yorka bir seyahat 
icra edecekti . Halon hazirnn 
'c temm,uz :ıylarıııcla dq ri 
ıilcm hcyulıatma çıkacaktır. 

Yu oslavya 

Kral Boris 
Kendini Doktorlara göctermek 

için Avrupaya gitti 

Sofya, 10 (A.A) 
Kral Boris kendısini 
mütehassıs doktorlara 

muayene ettirmek ıçin 

ecnebı memleketlere 
harekt etmiştir. 

Belgrat, 11 ( A.A ) Bulgar 

kıralı Boris geceleyin buraya gelmi~ 

ve Budapeşteye gitmiştir. 

Yeni bir tayyare 
Havada hareketsiz durabiliyor 

şakuli olarak iniyor 
l..ondra, 10 (AA) İngıltere 

hava nez.areti hesa

..ı hına Helıcogyne na
mile yadedilen yeni 

.bir ne\i tayyare inşa 
edilmek üzeredir. Bu 

tayyare takuli surette inip çıkabi

lecek. havada hareketsiz. durabile~ 
cek ve düz olmak §artıle herhanğı 
bir damdan tayran edebilecektır, 

f ransu ~HUD DHZlrl 
İtalyada havai bir itilaf 

aktetti 
Torino, 10 ( AA ) - Fransa 

hava işleri nazın M.,Lııurent Eynac 
çok samimi surette istikbal ed 1mi~-

tir. Mumaileyh nazır ile İtalya hava 

i~leri ·müsteşan M. İtalo Balbo 

Fransa ile İtalya arannda ümuru 
havruyeye mütaallilı: olarak al-tolu -
nacak mukavde proıesi hakkında 

itilaf hasıl etmişlerdir. M. Laurent 
Eynac fı Sainta Maurice et Lazar 

M. İtalo Baldo ya Legıon dohoneur 
nışanının birinci rütpeleri verılmi§tir. 

• 
ispanyada 

Henüz tabii halin avdet 
etmediği anlaşılıyor 

Matlrit, ıo ( A. A ) - ırr 

müddet evvel darülfünun mu
hitinde görülmüş olan g:ıleyan 

üzerine neşrolunan niınresmi 

b ·r tebli~dc yarın derslere de

vam arzusunu gösterecek olan 
fakbeniıı her ihtimale .k..1rş1 

zabıta tarafından himave cdıle
cc.'i bey.ın olunmakta, m fsit-
lcdn plamııı akim bırakmak 

Milli teşkilat dngıtılıyor Donan- hususunda talebenin vat~npcr-
ma seyahate çıkacak liğıııe müracaat cdi'mcktedir. 

Bclgrat, ıö (A. A.) _ zng- Bundmı başka hükumetin bi!-

rc;)te ıııuntt şir Novc.sti g:ızcle!>İ hassa Se\'ille 'e Barcelon ser-
Zagrep ve Spl t za- ~ilerini ıııuvaffakivets zliğe uğ

ratmak ııwksadıııa ınahıf 'c bıia!;ıııın OrşD\ ada 

ııu Yacak kadar mlis-. 
te~ma bir vazi) ette . 
idi. 

.Aptulla.h Nelıil 

frmıın:ısonltığa müstenit ecnebi 

bir teşkilat hakkında memlekete 
izahat vm~ccği khliğa İffl ve 

olumnu~hır. -·--

ş ~ saklamak asla ade
tim değiltlir. ~e yapa
caAıın o klişeleri? 

1 h11·rem J.,ul fi - Bu 
klişe pek uıii~tcsrıa 

'aziycti ~elıebi le güm
ı·ük öuiiıule <levair ka
pılarında çektiklerinin 

Savıfa 

.......... .:• ..... ::::::ı::::::::::::ı:::::::::::::::::::..·-···· 

Köy düğünü 
- l\\ıılıarriri : Eşref -

- ••• ..-! 
-..:::1:::::::::::::::• u ... :::::::::::: ....... 

Bezmi i~reııe l>udur hukmü kader 

Öldüren hapse ölen kabre gn·cr 

Gelınemi§se o dakıkn eceli 
Hasla hane olııcaktıF oh!li 

Şımdı sen dınle be!"li İsmail 
1 Bahtiyarane çalı~ olma sdıl 

Böyle da~ülha~ar;;ıt;ı ğıtınc 

Bazı gıtsen bile işret etme, 
, Ya vurur ya Yurulursun bir gün 
1 Lanet olsu."l nolacak böyle dii~ün 

Durma ıebdılr kıyafet eyle 
Hazreti hakka ıbaclet l'} le 

Ademe lazım olan şey ahı.ık 

Hüsnii ahlakı buyurmu~ hn!lak, 
Bı sebep 1 ıılka taarruz cıme 

Komşulardan Lirini incıtme 

Vakıa bah•ı uzattık aınmı> 

Dıyecek bir iki söz kal<lı daha 
Kuru tebdıli kıyafet yel mez 

Bu çatal şah ar ile iş bitmez 
Bir silahı üzerinde ta§ımn 

Göz göre re' •i helayı kaşıma 

Nadire ka'iga tasavvurla olur 
Ekseri se\kl telıeV\ ürle olur 

Beşeriyyette cibillı müddet 
Siriıa ortada ols.ı da işret 

İşret olmasa da bazen amma 

Takılır ademe pusküllı.i bela 
Bazı adem diyerek ) erci,. ~peder» 

Der hitap ettiği insana « gebet 
« Sen geber » derse de 0 bipe" 

nısebep orda çıkar bir kavga 
Mdıtelıfse ne kadar tab"ı beşet' 
~1ııh•elıftir o kadar meyle eşer 
Sen oiderken edebinle acele 

, 
0 

• . • .. le 
Kavuiursıın bır ıkı mupteze 
BıriM wlclına küstahlık eder 
Bı edeplikle bir alçaklık eder 

Sılalı olmazsa yanında o zaınan . 
l..niinaJI Azmeder ,·oluna - I..ahav --eı-

• a~ 

Smmak ister idim amma susa!P 

Y ı.ireğim yandı da hala susaıııaııı 
Vaha ben ıki giindür açıdııtı
Halıle Dursuna gayet acıdıın· 
Gıtmeli şimdı biraz şey )eı:nelı 
Biri 'armış bıri yokmu~ deıneli 
Vakıa bövle imi~ hı.ikmii kader . ~ kıı<la' 
Buna yanmaz mı yürek haşre 

İki5i J,ir vatanın aslanı 

Neye giıldürmelıdir şeytanı? 
Yoklasa lıelki muamması çık 
Halılin Dursun ehibbası Çlksr 

Alemin mihrü vcf ası yoktur 

İ1retın böyle belası çoktur 
Bu giLl çok söz ile etti hıtııP 
Aldı bır hamle ile bak ne et 

Bir mırıldandı dedi İsm~l 
- Öz karındaş idi Dnrsunla ı-J 

r Şehir haberleri 

Sinema yazıltm Türkçe 
olacak 

Sincm.ılard:ıki riliın y:ızıia

rının ya\m;; Ti.ıı·kç<.: o\m:ı~ı 

, e Fra -.ı GI kj ımhrın bıkh
nlııın-..ı hn ,\ında emanet mra
l'ıı·d:ın bazı tr~._bhüsamı bu
lunulacajtı lınhcr alınmı~rır. 

Mezbaha varidatı azalıyor 
Ccçcn st.:01.:yc nazarım Bu 

'ene -.ubat aymda mezbaha 
'.ır· d:ıntırnh l 7 bin limlık 
hir il ık an göri.ilmii~tür. Bu 

tcn:ıl,u.. et ı::ırfiyatının azal

dığını i~arct ctmcktcdia. 
Darülbedayi turnaya çıkıyor 

Dari:lbcdayiin 31 marta 
kadar rcıw .. illcrinc de,·amı ve 
r ni ı111d:ı turnaya çı kma-:ı 

tckarriır ~tmi~tir. 

Hf' diyoı·~unuz'! ou hPŞ 
viı·mi knrusa müstrri . ~ . 
hula bili r~fll ilpii p le 

ha~mıa koyuyorum .. 
.. \ptullalı i\'"t.·hil isna

ch ~iddt•tle l'edde de-. 
'am Pılm·ck: 

- Bizim ~ibi sol\ak ._,, 

foto~raf ('t~ına hir kae 
' . . 

YÜZ liı·a \ ül'('Ct'k hil' 
• 
di \'ane dünyaınn hau
gi kö~e .. inde bulunur? 
ben ecdadımı satılığa 

t,:ıkar~anı hüyle za_maiı
da lıir k.ac liı·a tutmaz!. • 

Bağırsak fahrik851 

ı,tanbulda bir lı:.ı 
f.ılirik:ı:;ı açılması için cıf. 
nc7.<lmdc bazı cc-:-şcbb ı· 

r. t l• 
bulunulmıı~tur. l\c) ıyc 
edilccehir. i 

Bağırsakların ihalef 
i\ I ı:zbah:-ı h:.ığ"ı r.-aklıır 

sene müddet ve a\ ni ; • 1 
talıt~n~la Feltmana _,). 
ctmıştır. ----', 

Varım asır eveld 

VAKiT J 
72 Mart 181 

~ ·~~~ 
Ermeni l<atolik pıJlril'i.1 JJ 

sinyor Küpe/yan mccdıııı 

olan cvrak,ü def atıri ioPlıı. 
evvelki gece ikometgahıfl 
gaybubet elmiş ııe nereye gr 

ı 

bilinmediği halde BabıafiYe }ııT 
rul eden bir lezkcresindet' JJ

k,ik,ati hal anlaşılmıştır· 
·r.ı 

tezkerede mumaileyh şt' ff 
ı ·nrfl kadar Papa Hazretıcrı 1 

zası hilafında han:l;:etindt~ 
layı izharı peşimani t'e rıe 

,o~ 
tıe Papanın mugayırı rı. ykll 
o/ara~ haiz olduğu Patrık gıft 
istifa etliğini ve Romaya J' 
Papaya iltıca ve dehale~ 
diğin beyan ile pasa ~ 
mülalcbe elmiş bugun f<o ~ 

1 
müteveccihen harek,el t 

üzre bulunmuştur. 

rnı·ak: 
., . · 1 . f11I''' 

- ~cnın ~ı H ı 

rafomın eedadıııiı .. ıı 
net. İ~te Pt'd:tl 

1
,11 . .. 

para "tnııyru . · ~ 
crihi lıf'ı·if hu tur 
("' 1 

•• } • •• rı İll 
YUZ ırav1 !!Ot• • 
ti 41 ~ ·ı 

Yurdu. Bu i~i ~:ııı· ı 

1 1 ·ı ıı l pariş c\< t'U at' , 
( .. l . . ~ ·ıı rl !!OZ (ı.l'llH ,-,f'I 
• 1 ' 

d're tl"kc\ı·ek) '.11 . 
lh.~•ril akıllı fe!"iıft • 

~ ır 
tlan hiı·idir. Jlt> t' 

cinavetiui hir ~r i~ 
~ ,ı ·· ı;;f''' 

tfraf Pf •• " 11. 111 
l"iııı oltlu 1rtııtll htll ' :"" l .. 

ıa. "Ül· bir şeY ' 
~ ., 

<lir.. ·ı ,,~r 
\ptullah Nchı . · , ·ıe · 

1 . . k•ll' 1 retli )JJ' rn ' 
(J3ıl 
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Savı fa 

- Anladık.. 

-Aldığınız malları da biliyor-
sunuz. 

ba~} ·r(LJ ıı yajJl t 
;,lftik s~'irii.leıi a;.tık y;°j;dne ı'i111itleri idi. 

arfarda çalışanlar birşey· ka:::.ananııyord11 
- 18 - Yazan: Sadri Etem 

l 2 kıyye · .. k.. af di d K l l ' b h h " o uz masr ı .. Min· e ·yor u. öy ü eri u esapıan 
al! kaldı 22-0 okka.. memnun oldular. 
ıo kıyy . b esı sapan masrafı min· -- Allah, ömrünüze ömür 

L <ıul! kaldı 12-0 kıyye buğday berekat versin! 
ııelalınd 1 k en ma ınız.. Y arıcılara Kalip terar seolendl: 
•c sener okkalık buğday istihsala- -- Anladınız ya ne kadar ala-

:dan ancak 1 2 t kka isabet cağınız var .. 

Kaza karşısında 
)l nkara~ı, yerinden 
~ kopan tıir kaya par
k Çasıyle çarpı~a. Bu 

d~r~unç kaza karşısıııda ken
ırııt . 21 toplamağa vakıt bul· 

rııadan "! o en ve yaralanan Ya-
tanda,! 

Kralın ileri harakatı 
devam ediyor 

Nadir Hanla 
biraderi f evkif 

edilmiştir 
k ' arın acı manzara>ile 
ar~ıla~ak. Londra, 11 (A.A.)- Lahor· 

Bereket versin kazanın dan Dcylnıeyle bildiriliyor: 
tab·· · ' ı ıatten ba~ka mes'ıılU yok. IP.'~~~ııı;ı--, Anıanulla ı 
kaza hmıp;:ı>ip Bahn 

1
1 

"'dı ve kader kar•,ısıııda, 
"' ı< Sakidcııtahtıııı 

btıntı terbiyenin tesiri 

"1idJr ne dir, daha çabuk nıii· 
t~elli oluruz. Hiç tkğilsc, 
derct· 

.. 1• ıstırabı gamlı bir tc\·ck-
ktıUc "Ö"· .. 1 . ., .,us erız. 

Son kazanın nıiiph<'nı, bu
hıtlu 

telgraf haberleri arka· 

'~ndan · eyri, hakikatin kendi
Stnden çok daha acı ,.e 
fecjd· tr. 

Cicrçi, bir bakıma göre ka-
7.<ıııtn lı 

fakat 
ır adı da tcdbirsi2liktir; 

onı.ın tla ~artları ve de-
rccclnrı· \'" v k' . b \,,; .,r. ı. 'ete ·ım ıştc en 

sott kl:'tkctiıı tcdbirkrlc önline 

Reçınck hemen hemen iıııilıı
•t~ b' , 1 r ~C\'(Jt. 

Sen, k:ırlı, boralı bir kı~ın 
talı· · 

tatı sar:;arak daı>Jardan or-
ın b , 

. anlardan heybetli silindirler 
Rtbi . . .. .... 

gcçtı~ıni hep gormu~tuk. 
-'nıa f 

ırtınala•ın bu geniş top-
rakla· .. .. 

• ustundeki izlerini ta
k'tı 
/ e nasıl im kı\n bulunabi
lrdi? 

• Bli tabiatın yaman dile ku
• Ulnıu- ı. 

~ ıır >tıikasmr. Topnk 

v~ kaıı kardeşlerimizi, c\·cldcn 

~- nını~ tedbirler, hadiseyl' te· 
"lldd .. 
r ııın eden çarelerle kurrn.-
arııadtk. 

l<iın hT lı ve _ ı ır elki de hu ölen 
de ~araı~nan karde~ler için-

endınin ve kurduX..ı vu-Van b' , 

t,. ın saadetini omuzlarında 
"ll)'·ı 1 
tık ' 11 ar da Yardır. Çalı~-
dü Ça Ya~a ya bilenlerin yatağa 
c·ı-'.~elcri lıaslıbasıııa bir fa. 

""lr ]\ ' ' 
nü·.· · lcn~Icketimizde he-

.. lııı .. 
eır.ı- ttırlü yaraları saran 

. "ti <i[ 
kadar ' .~Ya ka\'u~nıruncaya 
g, ' aılc reisinin yeriı~c 
cıen 

larııı ' onun Yazifclerini omuz-
a ıılan ku .. .. 

selcr . Yvetıı muesse-
. ) ok. Var olan yardım 

ccınıyctJ . 
~iz • erı de aııc:ık sürek

nıııayc 1• k net tvle yaraların 
anı din ·e lı. . 

•erecek· ılt• tam bir şifayı 
bu lclak halde. değildir. Bari 
de lı" 

1 
et bızkri ikaz etsu 

oy e bir , .. · 
nın t gaııpler yuvası-

cınellcri attha... · 

-----~~~-
.. Vefat 

T "«ardan K al • 
lUçük k av alı Ha,an Beyin 

.... l..eın . 
laı etm· . Ô an evelkı gün ve

ıatır. ınürı" 
naıe.i d"" uz yavrunun ce· 

un Mak ı. 
cbedı h b ç • Kabristanında 
,, • cg~hına t d· 
"-•dcrdide ·ı . ev ı edılmiıtir. 

aı eııne be 
edtriı • yanı taziyet 

btirdat l'tnıek 
t için ~cçen sah 
-. .. I' 1 r"J. gunu \ilnt (.!-

- hanlan 280 

~mil ınc,afcde 
' l lıulıınan K;\bilc 

' ' do;l,ru ileri ha-... -- .. ~ 
Tevkif e.dildtii rc\..;.\ta l)a~1a- 1 : 

hAber verilen 
Nadir Han nıı..;tır. ı·:f0ırani~ta- · . ' 

nın sabık l'arb •diri :\adir İ' 
Jlaıı ile birndcriııin Certk7.· : 1 

de tl' kil ı dil mi~ oklıı~ıı bil
diri imek tccli r. 

Kamkhar 'a!i;i >crdar ,\ lı
dlllkerim 1 l:ın ı·:ınanullah l lan 

turnftndan azlcdilml? \ 'C yeri

ne serdar i\bdülazız 1 lan ta· 
yin edilnıio,tır. 

l\lc ınıct Scn·er han C'cl:\1-
ab•man •'i~avcre iltica etnıi~ 

olup oradan Anıarnıllah hana 

iltihak tıı,avvurundı• bulun
maktadır. 

l\lchmet hanın beyanatın~ 

naza ren Şinvarilcr de dahil 
olduj!;u halde Şarki t::f!\anistan 

kabileleri hali ha:1.ırdaki vazi

yetten hıkmış usanmış olup 

kendilerini alfetmcsi ,.e bu 
suretle son harckctkri üze

rinden bir siinğcr geçmesi 
şartilc Amanullah hana ınu

zaherrte amade bulunmakta
dırlar. 

• iskan işleri 
Hacı Mehmet B. 
Bandırmadan geldi 

iki gün evci Bandırmaya giden 
lıkin umumi müdürü hacı Mehmet 
B. şehrimize gclmiştır. Şchrimızdc 

ıefliz iılerinın bir an evel itmamı 

için Mehmet B. bir müddet daha 
ıehrinuzde kalacalı: ve ıeffiz komis
yonlan içtimalanna devam edecektir. 

Vesailcı tetkik tle meşğul olan 
heyetin ellerindeki mevcüt işleri 

hazirana kadar bitirmeleri muhak
kak addedilmektedir. Fakat bu 
ihzar edtlen do&yalann tcfhz kö

misyonlan tarafından ayni müddet 
zarhnda intacı şüphehdır. 

Muhacır gelecek 
Hcber aldı~ıruza göre gcçn sene 

olduğu gibi bu sene de Bulgaristan. 
den muhacir geleceği tahmin edil -
ınckıedir. Hükfımetimiz gelecek 
ırktqlanmızı Anadolunun münbıı 
, . ., mııhıuldar bazı mintakalannda 
.. k&n edecek ve kendilerine evkr 
yaptıracaktır. Geçen ıene Bulgariı

tandan gelen muhacirlerin mılctan 
üç binden fazladır. 

Biliriz ağam .. 
~ıddik zade katibine emretti: 
- Aç defteri .. 
- Hacet yok .. Hacet yok.. 
- Biz biliriz ağamızı. 
Katip gene defterden sahifeler 

okudu: 
•Memiı tuzdan şellii.kiden, se

merden borcun üçyüz elli, ala· 
cağın yetmiş beı. 

-- Bu hesabı nasıl kapatalım? 
Sen şimdi daha basma ala

caksın, tuz alacaksın, yemeni 
alacaksın bunların parasını nasıl 

ödersin? .. 
- Bilmemi. Sayende öderiz. 
Sıddık zade kasayı açtı ... 
-- Al şu 285 kuruşu ver 

Mehmet efendiye, borcunu ka· 

Dlin--ğeldi 

Bugün komisyonda 
Gümülcineye naktl 
meselesi görüşülecek 

Muhtelit mubadcle komi:;
yonu Yunan baş murahhası 

i\L Diyaman<loplos dünkü 
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pat&ıo. &au vermezsen sana 
yeniden mal yok hı!. 

Mehmet efendi elinde 285 
kuruşu aldı, ilçyüz otuz l<uruıluk 
bir senet yazdı, 

- Bas parmağını dedi. 
Köylü parmağını bastı parma· 

ğını basar basmaz köylü 
canlandı. 

- Efendi .. ağam bir top ıel
laki, bir top basma, on okka tuz 
da yaz deftere, diye söylendi. 

Hütün köylüler böylece hesap
larını gördüler heğbelerinl dol
durdular, kii.lip hepsine: 

- Tiftikleri buraya getirecek
siniz haaa!I diye gözlerini aça 
aça tenbih geçti. Kimi heğbesini 
boğazından geçirdi, kimi eşeğine 
yül<leıti yollara düzüldüler. 
Akşam karanlığı içinde esmer 

hayalatlar gittikçe koyulaşıyor, 
-=-: 

sesi« nurıldanıyordu: 
- Alt efendi ağam gibi insan 

yol<tur.Melek mübarek melek. 
Köylerine mallarla dönenler, 

kanlarına, çoculdarına yeni ku
maşlar, yeni hediyeler getirmiş· 

!erdi. 
Köy sevindi.köy bayram yaptı, 

köylüler daha canlı, daha cesa
reıli çalışmağa baıladılar' 

Tiftik sürüleri artık yegane 
ümitleri idi. Tarlalarda çalışanlar 
bir şey kazanamıyordu. Eğer bu 
sene, !iliklerin tüyleri biraz daha 
uzun olursa daha çok para ala
caklardı. Her kes bununla meı· 

ğul, Hasan bile, keçilerinin tüy
leri parlak ve uzun olsun diye, 
hayvanlara mütemadiyen tuz ya· 
latıyordu. 

Dere kenarları, ağaç dipleri, 
ağıllar artık pırıl, pırıl gürbüz, 

afacan, ele avuca sığmaz çekil< 
gözlü mahloklarla doldu. Güneı 

bLınların derileri üstünde daha 
şirinleşiyor bunların tüylerinin 
arasında sanki göze görünmiyen 
sihirbazlar gizli gökten yere ka-

dar milyonlarca sene sonra, gelen ay
dınlık orada birdenbire değişiyor. 
Renkten renge giriyor, tatlılaşı
yordu. 

Her kes bu sene için, ümitli, 
ümitli konuşuyordu: 

- Ne bol bu yün. 
- Ne de ince .. 
·· Eh bu sene çocuklara birer 

göz oda daha yapıvcrelım. 
Oğlanı evlendirmeli mi 

dersin~ 

- Bu seneki bcrel<~tle neler 
olmaz .. 

- Camiye 
lim .. 

iyi imam getire-

zz::: sz_ı 

Minarelerin kandillerin.-
zeylin yagı alırız. 

- Muhtar yeniden evlenir.. 
- Borçtan kurtuluruz .. 
- Aok•rdckilere paragönde. 

dcririz. 

• 1 • • • 

vı 

Cenubi Alrikada Karu yay
lasının cenup denizlerine bakan 
yamaçlarında Anadoludan bah .. 
eden iki sar~ın ihtiyar sözümil 

bir an için kesli. ihtiyarlardan biıt 
uzun bir bahriye dürbünü sal., 
gözüne uydurdu, bir katlı tahta 
çiflik binasının geniş penceresin· 
den uzakları tarar gibi dürbünü 
gezdirdi. 

Sal.ıursuzlanıyor, meraklanı
yor, ara oıra mırıldanıyordu: 

- Of.. Nerede kaldılar ... 
(Bitmedi) 

, 

Kadın vatmanlar! 

Dünkü gazetelerden birinde 
başka memleketlerde ka
dınların da vatmanlık ettiği 

yazılı ve bir de iş baıında bir 
kadının resmi basılı idi. 

Kalender meşrepli bir adam
cağız, bu rcsime baktı, baktıda: 

- Ah, dedi, keşki bizde 
de kadınlar vatmanlık etseler! 
Nasıl olba, allahın günü çiğni· 

yorlar. Hiç olmazsa kac!ınlara 

çiğnenirdık .... 
~ 

Ba'on! 

Bu gunlerde sokaklarda 
balon satışının artması 
bir refikımızın gözüne 

r.arpmış, cvclki gün ehem· 
miyetli, ehmmiyetli yazı)'or 

ve bunu adeta yadır~ayor

du. Neye yadırgamalı, balonu 
yalnız ga1.eteciler uçurmaz ya; 
bırakalım, biraz da çocuklar 
uçursun .. 

fient ressamlar ser~isi 
Ankara müzesindt: 

Küşat edilecek 
Ahiren A' rupadan avd~t 

eden ı:enç ressamlarımızın 

Ankarada büyük bir resim 
sergisi l.ü~at cdeccklcrinı yıız
mı~tık 

Bu mühim ,aıı'at hadisesi 
kespi kat'iyet etmiştir. Sergi 
15 nisanda, mnaril nUleti· 
nin miisaade;ilc ı\nkarn mü
/.Csiııin sılonlarıııda açılaeak

tır. Scr.~i, on genç rc!s~aın 
Ye heı kel tra~ııı 1 50 parça 
E>erini ihtiva edecek \'e lııı 
eserler meyanında Avrupa 
s~rgikrinde te~hir edilmiş o
lan tablolar bulunacaktır. 

i\lemlck.ctiıııi~in san'at ına
hafilincc e,;aq·n tanınmış olaıı 

~enç zümre, Ankar,ıda c!'irrlcri· 
ni halka da tckdiın fı ı,atıııt 

b~aıımı~. \'C 'l'iırk re>inı ale
mine )'l·ni ve s11!;lam hir yol 
giistcrmiş olacaktır. 

Ba yraın la\ın1a 
'J'iırk Oc·ıi!;ıııdan: !-\ayranı n 

İkinci pcqcınlıe !(~ıııii ncakt;ı 

bayramlaşma nıcr:ısimi yapı

lacağından "tat 1 5 tc biıtiı ı 

ocaklı arkadaşların te)riflcri 
rica olunur; 



~luelll!i :\«lili J kr hakkı malıfuzdur 
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Kiiçiil( ~IÖS)'Ö l ler eğlenirl~cn --Ceneral Şerıf Pa~a V<'sti;-er 11ıasas ı 1'ist1i11e 
oturnzuş en f!,·t[;::,('[ kad11ılan eli ile çap;ırarak 

lı a. ı·a sı ;:,ca şrı krı/ aş r~vord 11 ... 

"Cazip mahluklar, geçerler, 
danscdcrlcr, kendilerini ibzal 
\ e takdim eylerler. Bunlar, 
hayvanat lıağçesindcki yılanları 
andırırlar. insan seyretmek 
ister fakat dokunmaktan nefret 

6.ı -

1 "Onlar-bilmiyoruz kelime
yi nılızekkcr mi müennes mi 
kul!Jnalım!- !(ıt\'ct ~ık tlansöz
lcr ye liçunci.ı J larırin i n min
von [3] lan kıyafetinde ora-
) :ı gdmi>lcrdi. ~Üyle binüs 
\·e debdebe vardı ki, bunun 

eder. :\laamafih burada senayii yanında operanın debdebe ve 
nefise içinde mevzular vardır. daran lwltetmi~ti . Şenlik 
"l\eqı,is,, gibi güzel bir cezair\İ ".\ lonmartır" da ytızsiit\crin 
[IJ kla:ik ve yeni rakıslar kendilerine l.a.lın bimkri iza-

B \ • \l h nd·ı le eyledikleri muhitte ba~ladı. oynar. ununau • ama u , " 1) .•. .. 1 k t ı ~ 
"' . . . .. . , . arısın en guze -ııc ııı arL çagı 

dır. Zıguıguı~ lakabını t,l,ı)an gaçmiş kurtizanlar, :;osyete :\lıı-
bir genç misa[irkri zcraletle damları, aktri>lcr, yanlarında 
hic,·eder. iki p;lızel çocuk göfHi ni~anlı mösyöler oldu-
" Dolli sister,, [2] !er gibi p;u halde bu ı;ünlil bt:landu-
giyinmlilcrdir. Türlii rakıslar rucu manzaralarıscyrc ko~muş-

k .. . b ki 1 !ardı. 
O)'lll\ ara muiterı e · er er. ~ı "I' r r '] : • . .. .. . sp:ınya" ~n ant,, ı L"' 
Bu kalabalık, sıze surunur. etrafında nedimleri oldıııtu 
ya:tal.;Janır, siz nasıl birbirinizin halde sarayında mbafir ka-
elini sıkıyorsanız oda aynı bul edermiş ı;İbi harcht 
Jaıibalilikle aıtzınızdan öper. ediyordu. 

Ep;er bu manzaradan be- • Sabahın biri.ne doğru 
d l\lajik Siti kalabalııı;indan bü-zerek ışarı çıkacak olur;nnız 

yük bir kısmı Opera cihetine 
kapıda sizi ve onları lıima- hicret etti ve p;iiniltülü şen-
yetkar hir mü,,amaha ile sey- ligini o t:!rnla götiirdü. Ope-
rcden iki zabirai ahlakiye ranın sahnesinde yarı çıplak 
memuru ile karşıla~ırsınız.. erkeklerin rahcttikleri ı;öriilü-

Şunu da söyleyeyim ki yordu. Koca müe:<sescnin ddı-
lizlerinde bazı kadın ıuaskeParisin bir haftalık mecmu-

ıısııllLın aynen nakleu:i~im 

bu parça bir istisna teskil 
etmiyor. 

'cyyiat vaktile kapalı e\'-
lerin kepenkleri arka,;ına 

umumi helaların karanlık 

köjesine . aklanırken hali ha
zırda umumi salonlarda, elek
trik lambalarının göz kamaş
tıran ziya,;ı altında münebbih 
tahas<üs:ıt pc~incle koşan 

meraklıların ihtira,;lı nazarla
rı önünde yayılıyor. 

Diğer bir haftalık mecmu
adan kestiğim şu ~atırları da 
bir defa okuyunuz; bu reza
let menbalarının lıir tasvirini 
gi)rmü~ olur:-'unuz: 

"Snopluk ~ercline o karna 
val ak~aını " l\laıik Siti ~ ye 
gitmek \T boyalı küçük \lös
yülerin sendik ~enlip;ine i~ti
rnk etmek ];\zımgcliyordu. 

]eri merakı mucip oluyordu. 
Ccııer:ıl Şeri[ Paşa [5] bir 
vestiyerin masasına onırmuş 

t•ıı glizcl kadiıılarla açıkça 

şakala~ıyordu. Baron •:.\loris 
dö Roçilt• sap;a sola dola~a
rak sıkıntısını def'c çalışırken 
marki dö • Polinyak • anne
leri ile gelmiş genç kızları 

dans ve;;ilcsilc ba~rnn çıkar

rnağa uğraşıyordu. • 
( Bitmedi ) --------[I] • Nergis • Yuııan esatiriıı-

den bir delikanlıdır. Simasını 

akar bir su da görerek aşık 
olmuş, ve aşkının şiddetinden 

kurumuş kadit olmuştur. 
(2) « Dolli sister > !er rakıs

ları ele meşhur İngil;z k ı zları
dır. 

[3] Kral üçüncü 11:rnrinin 
maiyyctindeki ahllıksız gen~lere 

• minyon • denirdi. 
[4] İspanya Kralıııın eıı yakııı 

akrıb~sıdır. 

[5] Mahut kürt Şerif ve ya· 
Bo Ş·rif . -- - -·--19-1~-------

La Bülgarinin bir mekalesi 
-- - ---·---- ---

" Türk · Bulv:ar misakı Balkanlarda sulhu 
müsalemetin ~·teessüne devamı için kavi 

bir zımandır ... ,, 

La Bülgari .~azctesi Turk
-Bulgar misakının aktı dolayı
silc yazdığı bir baş makale
de diyor ki: 

" ;\Jisakın aktı Balkan sul
bü miisalemeti taraftarbrınca 
meserretle karşılanacaktır. 

('ünkii yeni misak Türk-Bul
gar münasebatında yeni bir 
devrenin mebdei olacak ve 
aynı zamanda Şarkı b:ip 
millcttlerinin ır.i.inaseba:ınJa 

bir emri vaki ihdas edecek
tir. 

Badema Türkkr ve B•ılgar
Jar muauam slıihü terakki 
yolunda tc;riki mcs<iİ edchi
Jcceklertir. 

Sultanların mıindcris salta
natı uterinde zıılrnr etmiş 

olan genç cumhuriyet hak
kında milletimizin pervcrde 
ettiği muhabbet ve hürmeti 
bir çok defalar i~aret 'lsik;ini 
bulduk. Saray mütehakkimle
rbin eli altında müsllim:n 
halkla beraber eziyet çekm;ş 
dan Bulgarlar harbı umum! 
krch:<ıııda Tiirk milletine 
i· ~ik1:11 ,-c hürriyetini b;ılı~ctll!n 

i~k•iılhı m~mnuniyetle brşı

J,ı. · .l ır. ( 1 amlan itibaren ·rnrk 
? lıi 'c tcnıayülau B;ılgaris

; ~eye d li~tircınezdi.Türki
ı.:·i•ııhııriyet iıfarcsinln 

1 
tcc:süsünden sonra memlcket
Jcrimir. arasında emniyet ve 
Ycdat münasebatı tce:<;us et-
miş ve bu miinascbat mi!te
kı:bit mena!iin gerek Ankarada 
gerek Solyada hiisnü i·.lraki 
ncticcsi.ıdc gittikçe kunct 
peyda etmi~tir. 1925 muahe
desi iki memleket arasında 

muallaıc mesıilin tes,·iycsi 
için zemini hazırlamı~tı. '!'as
liye olu113cak mesai! oldukça 
ııılihir.ı olmakla beraber her 
iki tarafın hLimü 
kiilatı kaldırdı. 

niyeti miiş-

Bu misakın gerek 
menıleketin ıniina>ebatım!a 

ve gerek llalkanların sulhiı 

r:ıiisalcmctindc bü} ;ik amil 
olac1gın: tekrar edelim. Bu 
l açırılmıyacal: bir [aidc idi. 
Ttirk Ye Bulgar hükt)nıetlc

ri, itilıHp~ver \'aziyetleri ile 
cenubu şarki Avrupa hüku
manna bir hlisnii nıis:ıl tq
kil ettiklerinden dolap lıak
kilc Htil:ar edebilirler. 

l\lıizakeratı idım: cdcnkrin 
ibraz ettikleri fikri hıual ve 
durbinliı;i tekrar takdir ile 
yadedcrken yeni misakın 

Tlirk--Bulgar nıünascba!ında 
yen: bir tesir göstermesini 
ye Baikar.lar 011lhü için kıy-

nıt.:tCJr bir zıın:an 

teıııe!lni cddim. 
olına:;ını 

VAKiT Mart 
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parlaınentosunda Italva 
.ı 

Müsolini diyor ki 
•italya, an'ana ile yenilik, ima n ile terakki, 
makine ile fikir arasında ahenl• temin edecek 
o lan y eni bir medeniyet yara tmakla uğraşıyor!,, 

Roma, 11 \ A.A) - /\\ . Mu
solin i faşizm devrine ait ilk 

meclisi küşat etmiştir . Başvekil 

hükfımetiıı icraatı hakkında 

izahat vermiş, harici siyaset, 
bilhassa latran itilaflerıııa dair 
bcranatta bıılıııımuştur. 

Roma 10 - Buglin ögle
dcn sonra Opera tiyatrosunda 
ve milletin 'bütün kuYvayı 
faaksiııi tc;-kil eden kimsekr 
karşısında meclisin ilk içtimaı 

aktedilmiştir. r lliı:zar meyanında 
hükumet erkanı, fa~ıst büyük 
meclisi azası, bütlin valiler, 
berri, bahri, haYal erkan, 
erkam harbiye ve milis rlie
sası, ayan, büyük milli şir

keckr rüesası, ba~lıca şehirler 

belediye reisleri vardı. Salonda 
dört bin. ki~i bulunuyordu. 

:\1. i\!Lisoliııi fe,·kalılde te
zahüratla kabul edilmiş ve 
rejim tara!ından yapılmış 

olan i~Jeri izah eder bir nu
tuk söylemiştir. 

Dliçe mesleki teşkilattan 

bahsederken demiştirki: 

• '.'\e deYlct sosyalizmi ne 
de her han11i başka bir sos
yalistlik mc\·zuubahs değildir. 

Çiinkü façist rejimi hususi 
tasarruflara hürmet eder ve 
hiirmet ettirir bu teşebbüsleri 
tanır ve tanıttırır. 

Ancak felaketler doğuran 

sosyalbtlik tecrübelerini red
deder. :\lütcmerkiz menfaatlar 

ile karsılasacak olan laka)·t 
' ' liberallik de mc\zuubahs de-

ğildir o liberallik ki mezkur 
menafii ile vaki olacak ~id

detli tesadümli milletin rda
bını, hatta hayatını tehlikeye 
büşürebilir. 

;u, l\Hisolini rejimin miida
faasından bahsederek rejime 
karşı cinai teşebblislcri men 
için kurulan hususi mahke
menin kavanini adiye ile amil 
olduğunu beyan etmiştir. 

Fa~iznı aleyhtarlarmın efsane
lerine ragmen bu mahkeme 
adaletten ayrılmarruştır. 

i\J. :'lfusolini harici siya
setten bahisle demiştir ki: 

J ler devlette silah kuvveti 
ve sağlam maliye harici si
yasetin ilk şartıdır. Ayanda 
6 haziran 1927 de söylcdi
j!;im nutuk bu meyzuu kaıni 

Jen hulasa etmektedir. Cmunıl 
direktifler değişmemiştir ve 
hilı\!ı intizar bir hadise zuhur 
etmedikçe deği~fmcz de. ltal
ya emperyalistliği ve mliteca
viz ltalyan militaristliği ile 
cihanı boş yere nevmit etmek 
istiyı:nlerc bir daha hatır

latırız ki: ltalya emniyet Ye 
miidalaasının icap ettirdiği 

teslihatın m•g<ırisini yaypıyor. 

hal ya bütün milletler ve 
bilha"a kl)mşuları ile mu;;li
hane yaşamak isteyen bir 
çok devletler ile cksuiyetle 
lıulutları dağıtarak entrikaları 
bozan ve fikirlerde mm·azene 
tesis eden dost! uk Ye ticaret 
muahedeleri aktermi~tir. Gene 
hatırlatırız ki: 

Dahili siya,et ve iktbadi 
ihya cseirlc me~ğul olan yeni 
müc,scscler v ücüda getirmek
le anane ile yenilik, iman ile 
terakki, makine ile fikir ara
sında ahenk temin edecek 
olan yeni lıir medeniyet 
yaratmakla t:ğra;an ltalya 
kat'iyen suliıu ihl.ll etmek 
istemiyor. Ancak dünyanın 

her nere.inde olurnı ol>un 
menfaatlerini miidafaııya ha
zmlır. 

M. :.\ llisolini lrnlya ve Pa
pa lık arasındaki barışmadan 

da bahsederek İtalyan mille-

tinin imanlı, mutekit ve ka
tolik olduğunu >öylemiştir. 

2000 seneden beri Roma 
hristiyanlğın merkezi oldu~un
dan, Roma imperatorluj\U 
hem hristiyanlığı.n hem ka
tolikligin c~asıdır. lrnlyan tef
rikası asırlarca ecnebi nüfu
zunu Romada hı\kim olduk
tan sonra yeni hayat bulan 
İtalyaya Romanın merkez ol
ması tabii idi, demi~tir. 

:.\ 1. .\ lusolini nutkunun so
nurda kendi me>ai tarzından 
b:ıh>ctmiş 60 bin ziyaret ka
bul ettiğini 1,882,000 mes·eıc 
ile alakadar olduğunu, hepsine 
cevap verdiği ni, yalnız ku
Yctli bir idarenin kafi olma
yıp, milletin kendisini anlayan 
yardım eden in:<anlar tarafın

dan müte;ekkil hükfımet tara
fından ldare edildij!;ini gör
mesi lazım geldij!;ini ~öylemiş 
ye me>ai tarzı hakkında bir 
prensip tavsiye etmiştir. 

leni lH~~İ~Ht 
Şehrimize talluku olan 
bir hadiseye ait degildir 

Dür.kü gazetelerin bazılarında 
Şehrimizde yeni bir mes' ele 
hakkında tahkikat yapıldığı ya
zılm ıştı. 

Bazı eşhasın aralarında hususi 
bir din icat etmnleri ve şüpheli 
bazı muhaberata girişmiş bulun
maları tarzında kaydedilen bu 
haberde ; şüpheyi calip mek
tupların bir ecnebi şirketin fir
masıyle gönderildıği, mamalıh 

hadisenin mahiyeti itabarile 
mühim olmaktan ziyade garip 
olduğu, Şark isyanı amili maslup 
~yh Saidin{ yakınlarından biri· 
nin de bu hususta methaldar 
olduğunun haber alındığı da 
ilave olunuyordu. Bu haber 
etrafında tahkikatta bulunduk. 

Söylendiğine göre başka 

bir vilayette tahkik edilmekte 
olan bu tarzda bir mesele hak
kında, ıehrimizde bir zatın is
tinabe suretile ifadesine müra
caat olunmuştur ve bu haberin 
~hrimizle alakası derecesi bun
dan ibarettir. 

Bu meselenin emsali çok 
dafa görülen bir protestanlık 

propagandasından galat olduğu 

zannedilmektedir. 

lerli ınollorıınız 
Türkocağı münevver

lere hitap ediyor 

•Ne alacaksın, parayı kime 

verecek•in, hunu hergün 
kendine sor I. 

Ankara, 1 1 (Yakıt) -
Türkncakları merkez hey.eti 
yerli eşya Ye mamulatın 

kullanılması ve bunun temi
ni için ocaklara bir tamim 
yollamı~tır. Bunda yerli ma
nıulata yardımın vatani bir 
nızi[c oldugu kaydedilmekle 
ve o.:aklılar\a Türk ınıinC\'· 
Yerlerine, ne alacaksın. nere
den alacaksın, parayı kime 
veriyor,un, bunu her giin 
kendinden >or • ciimlelerile 
ba~lıyan bir hitJb~dc bulun
maktadır. flu hitabe czciimle 
şu cümleleri ihtiv:ı ediyor: 

Cstümiizde. evimizde, Ye 
müc;;<c~emizde ku!landııı;ımız 
e~yanın biigiın bir çoğımu 
yarın hepsini dahilden tedarik 
edebiliriz Sulh ıı;iinlerinde 
harp ıı;linlerini düşiin! Tiirk 
\'atanının lstiklıali, madeni 
istediği ~ekle koyan, maddeyi 
hükmüne rameden senin elin
de her tehlikeye karşı mah
fuzolacaktır. 

Biz kendı aramızda ahd
ettik. Toprağımızda tedariki 
miimklin olan bir~cy i hariç
ten almıyacağıı. Bu ahdin 
hesabını istediğini.: Yakıt >ize 
"' 1.: rm1.~,. haı1rıL. 

Sa ·ıfa 

11Wroıııfa nıA muhakamıs111 
[(''öttaraf1 ti'lcl sayı faınızdıdır) 

Fazıl Nazmi Bey, tefrikanın 
da\·aya menu te~kil eden 
kısmını netice olarak şöyle 

tc>pit etti: 1 O [!)@] ll [!] [!] IIJ [!] ~ 1 
"''atana karşı medyun ı ı Darülbedayide: Melekte: 1 

olduğumuz en ali ,·azifcnin Kör Son emri CJ 
mefhumunu unutmuştuk, ve O Elha.mrada: Mı Jl ete: 

Giizel do•I Muüm kurbanlar 1 
postekiyi kurtarmak gailesinde 1 1 & -rı'de: ı Opera.da: ..u 
bulLlnan dört ayaklı hayYanlnr Dü k B h · li . Şiraz gülü ··zııban Budıbaca : a nye- cı 
gibi kaçıyorduk. Diğer taraf- O O O 
tan , \ syanın amakından tevkif O ır:ı:J 
edilmez bir halde gelen Tiirk- • • • 8Gl!l•l!JGJGC!J8l•l•l•n•l•O•l•.y-' 
!er, en vahşi bir hissi intikam • Ekranın en parlak yıldızlarından HARRI LlTKE GRIT A LE , 
ile mütehassis hulunuyorlardı. n • ve LİO PAVANELLI. önümüıddı.i cuma gününden itibaren • 

Fazıl Bey, tefrikanın diğrr matine olarak ' 

kısımlarını da tercüme etti kı •• Asrı· sı·nemada : 
bu arada şu cümle ,-ardı: 

"Jzınir facıası, be~eriyetin 

iptidai ve muzlim zamanla
rına rücu, demektir." 

Riyasetin bir sualine kar~ı 

da şunları iJ;\ve etti: 
- Bu tefrikada gördüglım 

mevcudat kelimesi, o ciiınlc
de yabancı dıırııyor. 

Hnunla Tlirklcrin murat 
edilmesi miihtemeldir. l\lilli 
zaferden sonra Loyit Gorç 
bir nutkunda Tiirk hakkında 
mahluk tabirini sar!ctmi~ti. 

Belki buna bir işarettir. Fık

raların biri diğerinin miiles-
siridir. 

Xcticedc 
dam Eleni 

muhakeme, :\la
miida[aa için ve-

kil ttıtmak iizre, ayın yirmi
öiııc kaldı. 

• Gösterilecek olan • 

Sevda Yuvası 
• • 

• 
• Fılminde arzı ondam edeceklerdir. Güzel dekolte kadınların aıkla· 
• lannı musavver olan bu eW!r; ıehvanl sahnelerile mcıtedici tablo-
• larile ıemaşageraru cidden teshir edecektir. Suvarede ilave olarak • 
• yeni ve büyüle varyete numaralan. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
® ® <t @ı ® tıl<!im~1®18!81j)®l®l®l®l~ 

i M j ii~i ~üYü~ ~anası ® 
@ Majik •ineması perıembe günü saat 13 matineıinden itibaren iki 

büyük eser takdim edecektir. 
GLEN TRİON REJINAL T DE.ı"ll 

ve PATSI ÜRT MİLLER ..., ]AN LAVERN 
tarafından tarafından 

o~~"f BE~~~~N Ba~onıı isterim @ 

ı:.;;.:,,.,,,.,,,®..,.,®;:r,;@"@=• @ @ @ ~ ® ® ® @ @ @ @ ® @ @ @ ® ® @ @ 

F-it-re- - rnsrı "Siôünı"üiü"'l 
: 8 Münasebetile her : Kaç kuruştan 

verilecek ? 
Di>anet işleri reislıği fitreni.ı 

bu sene kaç kuruş oldugıınu 

gösteren bir cetvel tanzim 
etmiştir. fitreyi bu cetvrle ve 
zekiılınızı servetinize göre tay-
yare crın jyetine veriniz : 

Ala Evsat Edna 
kuruş kuruş hıruş 

Buğdaydan 33 30 26 

Arpadan 42 40 o 
liurınadan 136 104 78 

ÜLfıındeıı 156 130 10~ 
---------

'Devlet memurları 
ve hakkı huzur 

Devlet mcmurlannın komisyon · 

!arda hakkı huzur alamıyacaklarına 

dair yapılan ncşriyab ticaret müdü

rü Muhsın B. tekzip elmiı ve 

İkıiıaı V. den gelen emir sigorta 

tarife komisyonuna iştirak 

memurlara aitlir demiştir. 

eden 

Türk Tıp Cemiyetinden: 
Bayram münasebetile 

içtima yokıur. 

Salı günü 

Daı·iitı a linı Salonunda 
BAYRAMDA 

Perıembe. Cuma. günleri inccıaz 

i .... niiıi··eıüiiritiye····i 
iTamiratlıi 
• • 5 Elektrik şirketinin 5 
5 alatı elektrikiyenin 5 
i Küçük tamirahnı : 

i Meccanen ~ 
• • 

Tepebaıı 
Tiyatro -
sunda bu 
akıam saal 
21,30 da 

: ~ur~nıgün saat 16. 1 /Z ıa: 
: UJ U ve suvared~ : 

i lenıin ~uryete i 1111 

11111111 
: ....................... . 

Kör Ferah sinemada 
Dram 3 perde Vortlay canbaz heyeti varyete 

Görücü Yahş i hayvan 
oynnları 

Sinemada; Casuslar kraliçesi 

~=:::-~ c::::-::c-:::::ı~ı::::-::~ı::-:::ıc::::-:::ıı::-:::~ 

~ B:;~;;hkuvaf;~k~k;İ:r ~ 

Komedi 1 perde 
Muharriri : Ved.ı Nedim 

~ lsıanbulda Sultan lıamamında ikinci Vakıf hanı tahtında kôin ~~· 
M Karamürsel Mensucat f abrikala.rı 1 
~ Satış mağazalarından tedarik ediniz 
~ı:::::-~c-==ı:::::-:::ısı:::::-:::ı~c-:::::ı-~~-··ı::-----c-t-) 

Gümrükler U.M. lstanbul 
imtihan komisyonundan: 

Umum mü<lürlükıeo abnan emir mucibince şimdiye kadar imtihan 
vererek vC!"ika almış olan bütün komisyoncu, tüccar müstahdemin ve 

maiyet memurlan yeniden imtihana tabi ıutulacalclardır. 

2- İmtihanlar aıalt'da yazıb gün ve saatlerde gümrük latbik•1 

mektebinde yapılacaklır. 

komi.yon tüccar mUstahdimini maiyet memuru 

tarih saat numarau saat numarası aaat numarası 

26 mart 929 salı 14 1-40 13,30 1-20 
9 nisan 929 « 14 41-80 13,30 21-40 

24 « 929 çorıamba 14 81-120 13.30 41-60 
7 mayıs929 salı 14 121-160 13,30 61-80 
4 haziran 929 sah 14 161-206 13,30 81-110 

18 « « 13,30 111-150 
18 « • 14,00 151-202 

13,30 
13,30 
13.30 
13,30 
13,30 

1-20 
21.40 
41-60 
61-80 
81-91 

3 - Tayin olunan günlerde imlihanlara girmeyenler o günden itibaren 
gümrüklerde muamele yapmaktan men edilirler. 

4 imtihana gireceklerin hepıi alıııar tane foıoğrali gelirmelidirler. 
Komsiyoncular bundan baıka kefalet yoklama ,·ereka" gelirmek mecbu
riyetindedirler. 

5 Dördüncü maddede yazılı fotoğrafi ve kefalet yoklama vereka" 
getirip imlıhana girenlere muvakkat bir vesika verilir bu ve>ika hamibıtln 

imuhan nct iceıine kadar muamele yapmasını temin eder. 

Bu ıarılan ifa etmiyenler 3 ncU madde mucibince imtihan gününden 
itibaren muamele yapma~ selahiyelini kaybederler. 

6- Komsiyona gelirilecek foyojjrafilerin net olmalan ve siın•Y8 : diğerlerini : 
• • tamamile benzemesi lazımdır. 
: el emeğini : 7- Kefalet, yoklama, verekaları komsiyon kalibinden par•"' • • : almadan mal : alınabilir. 
• • 8- lmuhan olmalc üzere müracaat edenlerin imlihan günleri ayn<• 
i olduğu fiatla : ,_il•_n_e_d_ilec- ek_ti_r. ________________ _ 

'
: icra ettiği hiç : .. ····- .. .- DJ.KK \T' J>ll7 1\AT' ............... :::::r@l • • 'ii":-i:::m!:!IJ:lim ' .. • '\ ••• ::::::::::::;;;:::::~ • k• • ı~ı.c •••••••••••••• -.. • ............ _ •••• • ımseye meç- • m: Bayram münaıebetile ::ı: 

E hld değildir. i l!!i Londra B'ırahanes'ınde mı • ••••••••••••••• •••••••• ııı· mı 
ı::=ı=..-a Yeni yazılarla :::::::1111:1 !~ Ç b be C le f::: 
I!_- ilk mı'llı• roman liıi: arıam a - Pe'ltm ve uma gün ri İ.:ı·i.:.· 2,5 tan 5,5 a kadar matineler 

1 l-lalas ,Ü Asri Türk Musikisi jlll 
D lıııklal harlı. romanı ~ serviyolonlst Mustafa bey, pianiıt Anjel Hanım klernist ~l!l 
I! Mehmet Rauf B. it Ramazan Efendi !~ 
1 ı· ~ 1 (150) Cllıh (170) İ hanende artiltlcr 

1
,p 

1 Mualhm A. Halit küıüqhaneıi ı ı Semiha, Nektar, Nelr.Ahat ve 1".1;~:~, H~ımlar ını:ırıınıjl 
:ı ... _ ................. 1 ....... 1 . ...... 111ur1 lii:Uı:!Pyunsn111uıııı.il:.!Jil!iii!f!i!! •• ~== ---··-·· "······ ....... ·--·· ______ _ı::aı=::cı:ır.---·-···-



ı Savıla -

or 

Fakat acaba hava mü
saade edecek mi ? 

Sü/eymaniye 

İzmire, Darfiş
Safaka İzmit e 

ff.ule/i de Bur-

saya gidiyor 
fla) ram bızi epi~ir u? k 

kaıct 1 1!.Unız fut 0L1 kwu turacak 
ıııı? 

ll.wr~m. ınaliım oldu u 
fız··e lıA • ı · . d . • ,r. .ıı ıer ge ışııı e yem 

Yeni srıor faali) etme bilha~sa 
ltıtboJ teıırnslarıııa yol açar. 
futbuı tQhmıan arasında tur
ııuvaıar olur. 

F1kat bıı sene bayramın 
kar k•şın içind.. geçmesi ve 
<laha iki gün enıine kadar 
karın ve sc.gıığım şiddetinden 
bit şey ka,··betıııemi,. olm~sı 
b • 
u u hususıyet etrafıııda tereddüt 
ıanctınlı. 

işte onun içın yazımıza bu 
kr · c' • ı, ret eden bir s:ıal 
CÜ ı' • ' h3şl:,!ık. 

F' '·a ika dündeııberi yağış

sı7 ~i«e n I•a vanın "" rın dondu
rucıı lir tıpı h a liııı alııııyacaı;ı 

f,tanbul icra dairesinden : 

llt.:,, La~ta ckn1ckcil,~·-.1 \ i 
Ağı mrlıallc inin ÇııLur~• ·ı.e 
• ık.:ğ:-, ':ı ı ye 3 ı uı.1:ır.ı lı 
bir 1 'a 'ıo. ınnın ,iç,r 1 ir 
hi.· t· \ T 11--ıut Ik·, 1'1 lıor· 
t.::..ı•l ~ın <lc ııa\ ı otu?. glırı P' ' id 
det ılc •ııc' kıi mu7.a\ ~~: 'VC 

V<ız oiLTıarak iki y:ız lirn !ıc

dcı ı!c tılilıi uhdc~intk t.tbr
rlir Ctet rck ihaki J, ,ıti\·c ;i 
icra kılın"1ak üzre nız<lc \,q 
Zamla \'C on be~ giıı1 nll.d
det!c mevkii mıızayctkn: ':ız 
olunmuştur. l lud.ıdn, l>ir t.ı
rarı Tevfik Bey Ycr1.;,c•i \ c 
lıazcn Fcni Pa<a n:röc>i 
Çay'•anckri rn!.a)!ı bir tarafı 
aırvat . andı~ı nhırl:ı··ı llr<t:<ı \'C 

lıır tarafı ! la a:ı B.:ı· lıahçc>i 
Ve .\tiye l lanıııı nr~>:bı Abus 
llcı· haremi 1 l.ııııının bahccsi 
Ve tarafı sakit hanedana· ait 
b,ıhçdcr ile mahdut dcru
nıindc bir kısım mahallinde 
<liğer hb;edarları td ür~li ile 
ayrı!mı~ hir n·ahal rnrdır. 
lıir 'k 1 .. . rnı ·tarta c~ar! n1u:-;nıırc 

kc gayri mıi>mirc· trnckı:dcn 
ıılubekr mc' ct,•tı.r. 
l~bıı arsa durt bin altıycız 

kırk ı · 
b. ıır arqıı olup l'er ar~ını 
ır r ) k ıradan talip olnnlarııı 

• 
1 Ynı•ti mulıa!"lnıinc>inin his

•Cı rnıı. ilıcsiniıı yuzd~ onu 
rıj. p . · 

Ctınde ııcy ııl, ··c,;ini lıc-
rah • 

er alarak .ı~ı-.ıs:ı do;;ya 
n~~ . 

· <lra ile 1 i nisan 929 
t•rih· 

ınuc aJt f·~ ten ı 6 ya 
ı'<lu . 
l ar bizzat -. t•ı :ı iıih·ck•llc 

1 
tant uı kr dai.rc.ı m t!z.ı ye

l c b şu esine m~racaat cylc-
!1elcri i:,ın olunur. 

temin eJılmiyeceği için, şehri

mizde b yr.ım günleri maç ya

pı.ıp yapılnııyacağını kestirmek 
mümkün değildir. 

birinci taı..ın oyuncuları baş · 

larında kulüp crkLııından iki 
zat olduğu halJe Anaforla 
vapurile İzmire ıııütevcccilıen 

şelırıınizdcn ayrılmıştır. Eğer . buııa imkan olursa 
evelce yazıldığı gibi ilk gün 
Fener - Beşiktaş muhteliti ıle 

Galatasaray üçüncü gün de 
Galatasaray-Beşiktaş muhtelitile 
Fcnehalıçe oynıyacaktır. 

Sülcyınaniye İznıirde birinci 
sınıf iki takımla iki maç yapa
caktır. 

Bittabi bütün bu ınaçlarııı 

icrası bayramda havaııııı güzel 
bir yuz gösterınesine bağlıdır. 

Galatasaraylı futbolculara 

Diğer taraftan öğrendiği

mize nazaran, Kuleli birinci 
futbol takımı San'atk5ran Gücile 
karşılaşmak üzere dün Bursaya 
gitmiştir. Daı iişşafaka birinci 
takımı da bayramın ikinci günü 
İzmit ınulıtelitile maç yapmak 
üzere lzmite gidecektir. 

Bayrawııı birincı Çnrşaıııba 

ve üçüncü Cuma günleri •Ga
latasaray - fenerbalıçe-Beşiktaş• 

takımları arasında musabakalar 
yapılacağı cihetle o günlerde, 
saat iki buçukta, birinci, ikinci 

Bunlardan başka İzmir kulüp- ve üçüncü takımlara mensup 
lerile Süleymaııiye takımı arasırı- bütün Galatasaray futbolculrı· 
daki m•Jlıabere müsrıet bir 11111 kulüpte buluımıaları rica 
netice vermiş ve Siıleymaniıe . oluıııır. 

1 Mahlulat müdüriyetinden: 
! Bıdaydi il:ııı ı 3 · 3 929 hafta (ı) nihayeti ilan ıo 
1 

ı · 919 çarşamba. 
I\ lirli') 

! ı 2600 I Lı,köy malım ut ağ.ı mahallesi ti murcu Ohan
ıKs Sokağın,b o - 20 numaralı ( ı 80 ) arşın 
ars~ının tam:ın11 

Sıııllıccdc ~1alıımıt 

Olıanm:s sokağında 

ağa mahalksind~ 

ı 6 - ı 8 n uıııaralı 

arşın arsanın tanıaını 

tinıurcLt 
( ıoo ) 

T;ırabyıı dere içi sokağında (28 ) numaralı ı 30 
ar) ııı arsanın tamamı 

lk\'oglunda llüscyin ağa ınahalle;;indc .\]acar cad
dcsındc ')6. 9°11 numaralı (ı ıo) ar~ııı ar>anın ta
nı:ıını 

B, \'O~luncb Amerika sefareti ı·e lstaİıbul klübü 
arb<ıııda (ı ı) harita numaralı (291) arşın arsa-
ııın t.ımamı 

<Ot <Ot <Ot 
Jli,l.ıycti iı,ın 6 · ı . 929 hafta (2) nilıayeti il.in 

çarş:ıınba 
Kurıış 
18500'.1 

10200 

25250 

13750) 

Bcyoğlıı flüscyin ağa mchal!csindc ka\'Ull ye ır 
ınak solrn(tında l 9-31 numaralı hanelerin tamamı 
ı\ks;ır.ıy :\!mat r- mahallesi Topkapı caddesi 77. 
79 . '. 51 arşın dükkiın arsalannııı taınamı 
Lingad.ı Çakır ağa mahallesi Sultan camii soka. 
ğıııda 77 :\. 126 arşın ar-;;ının tamamı 

l J ı !:oy Piri p. mahallesinde dere sokattında 43 
?\. dört dönüm bostanın nısıf hissesi 

<Ot <Ot ( )<Ot·ı . 1. il;ln 27· 1·929 haft<ı 3 nı uyc ı ı an 27·3·929 Bid.ndi 
çar9mba 
Kuruş 
2278 D:ınıtpaşada Tlckimoıılu Ali p. caddc~i'1dc fı4 

mnıaralı dükki\n arsasının dörtte bir lıis>csi 
Ü'küdard;ı İcadil'C mahallesinde sıl'acı l\lur;ıt 
<;()b,(\ında 180 arşııı miktarında 1·7 nunıarJ ,ı, 
nıür:ıkbın ıılıs.ıp luncniıı nı ıf lıissöi 
Edirııcbpısınd;ı lı.ıcı .\lulıittııı ıııah.ıllcsındc Lü
hın.:ülcr cadd6iııdc 110 at•k 152 cedit 72 ar
şın <\rs.ıııın tanuıııı 

125000 

i0888 

15 ~ne lcminatla 1 
~a~ıka ~aşmaz ~ 

Sl.'(~Ell ı 

300')'.){) 

nıaını 

Gcdilqu,ada bostan Ali nıalıalksinde h.ili>c . .;o

\ ai\ınd.ı 9 atik nunıar:ılı ( !(j)) arşın 5 od;t 3 
sofa bir nıathah 1 sarnıcı mü)tcmil hmcnin ıa-

<Ot <Ot '°' 
Hidayeti il:ın 20·2·'.)29 lı.ıft;t 4 nihayeti il;ln 20 · 3 · 929 

ç.ırşanıb 
Kur~ı~ 

3)185 

62'>0 

75'/J 

Lildi1.lc çob;uıç,t\ uş nphallcsiııde Siıııkı:ş soka
gındJ 6) ım\ro .ili. Riza Ef. ınclaelıı ar><hıııın 
["'1J;tllll 

Kııııık..pı Kür!..;l!l:nıo;ı nıalı.ıliı.:>i i>kde caddesi 18 
~:. 42 :•rşın nı<-.-ıa\ dukkaııı ıııülkuııün altıda bir 
ı·c ı;cdi;::iııiıı 130 de :-!O lıi~'öi 
Bt.y:ı.:ı 1 ;öyı'.n.Jc f\oru cıckksiııdc 4 N. ve 24 
ar~ın bilJ. lı;:·.a --gJ.ğir dükk.iııııı altıda bir lıbs~ - ı 

UUNU 
Aın.erikdda büyük bankaları 
kadınl.(cır n:ıuhaf aza ediyorlar 

• L. 

Bir lnğiliz muharrireiÔi ~ahrayı liebirde ev yaphrdı - Yarınki binalar nrıri? 
olacak? Hint fttkirle\-izıin yeni marifeilcri - Tarihin meşhur kadnıları 

mcz~.d.aTnıdan kalkarlarsa •.. 

,,,, ı ,,,, .. 
111 1 1 1 •ıı 

.,,ıı 1 ,,,, 
,,,. ı Jıı, 
,,,, 1 ••• , 
,, .. 1 •ııı 

• ... 1 "'• 
'"' ·ı •ııı 
,. •• 1 "'' 
.... il•lltı 

. ..,,.,_ 
ı 1111 111 "" 

1111111 •••• 
,,,, 111 , .. , 

"" nıı .. 
t '" il "" 11111 uıııtıı 
t ıuı 

1 .. ' 

' il" 

ı ...-- '.\.merikada birçok bankaları kaılınltll' muhafaza edrrler. H<'siııule C'iusi la 
mensup olan bu f)('kçilerdcn iiçiiııii µ:iiri~ oı·suıııız. Bıı kaı~111lar allıkları kul'~lıtılan lıedt'fc 
isabet ettirmek i~~in ııi~aıı almaya miihta<; olııııyaeak kadar mahir aııcılal'llır. 

2 -.- Hint fakiı·lpriııin yaptıkları akla ha~ ale sıgıııaz nıarifrtl('r lwrkt'!·H' nıah'ıınıhıı·. 

llesinıde buıılal'lıı ypni bir nıisaliııi µ:iirii~orsumız. Bu adanı 24, s.ıat ıııi'ıddetle hu '" zı~<'ile 
kıınıldaıııiıaksızııı tlıırmakta, bir l'liııde ıı·ı laııdi hir tespih lutarl..eıı diğeri! · ıııa~ ı 
göstermektedir: 

3 ~ .\ııwrikaJa ıarilıte ya~anıı~ hii~ ük '<' ııw~lııır kadınlar·a ait yrııi tahlnl:ır yaı ılııı ... ı 
ici ıı tesehhiish' hu l 11ilul1111 ıs H~ ht• rs<~' den <' \ 'Pi hu ıı hıı·:ı ıııüı-o.lbi lı ıııotll•llt' ı· ı.-ıhu·ı k ı'lli' ıı ıi ... ı i ı·. 

~ ~ , ~ ~ ' ~ 

Hesim<le oturan· k.adııı ( llari Stuaı·L) ı, digcrlcri ( llari Terrz) i, ( Klt•opalı·a ) ~ ı. L 
Jlamilloıı ) 11 trnısil ('ylenıektPdirler. 

4 -+n .\ıııPrikalılar ~iiııP., zıvasıııtla nzaıııi deı·t•et~dt' istifade <'lnıcsiııi ish'\<'ıı \C J.il 'il ' . . 
insanlardır. Birçoh. ~rhirlt•ı·dı' y almz µ:iiıw., haıı, osıı iı·iıı lt'<sıt yap:ııı, hıı y iizdt'ıı ı ara 
kazanan ıııfü·~srsplcr , aı·tlıı·. Ht'si nıut• hııııla i'daıı hi rbi ıı in \asi la ra~a~ıııı giirii ~o ı·sıı n 11z. 

5 - llatlanı Kl<'r Sl'ı·ideıı isiıııli hiı· İııgiliz ıııolıaı'l'İl't'si Salıı·a\J Kt•lıirt' <' \'ar lı \ alidl' 
hir e\ yaptıı·mı~ Y<' oı·ada ·ikaıııel<' ha~lanıı::;w·. B11 kadın ayııi zaıııawla ı'ut·~lıuı· hir l.t>~ kt•lıı·a: r. 
llesiıııde kPlldisiııi '<'nİ ,., İllin balu;<·siıııl" ;.;i\riiy oı·suııu1,. 

G <;-"' .\ııwı·ikalılar di>ı't hiı· tar:ıfırnlaıı zıya al:.-:hilıııcsi ıı;ıı ~ rııı e' lı•ı·iıı 
µ:i\ı·tliigi'ıııih: :::<'kilde yapılması t:ıı·al'Ca1·11lıı·hu·. 32 katlı olaıı hıı k•ılr (~e\-York) ın 
oluıınıakıadı r. 

4328 E\'İptc fa·liı a t>aha 111.ılı.ılb:imk \'ı.: çorlulu Ali 1 

p. çt~ıııLsıııııı arka cilıctiııck l:.iiı: ! 73 J ·şı·1 ar
~aııııı taın:ımı 

B.ıJ,id.ıki ı.:ııılakı nıı.:lı'ülı.: dörder lı.ı!tJ miı,l,\ctle aleni 
o1arak ıııüz.t\'ı.:•k <! lwııulımıstur. .\!ii;:;ıycılcyc istirık ı:dc· 
cı:klı.:r kıymetin YÜzclc yedi buçu.::u :ıi4,, •inJe tcl'ı;n.ıt 
obr:ık dürdı:rı.:ü haltaııııı ihale günü oııJürt huçııktı 
Ç~nb~rli t. şu lst.ıııbııl E\laf müdüriyetinde mahluliıt ka
lc.ıı.ıı~ ıııuracaat ı:uııekri. 

u. J 

1 ıra Zir•ıı Harita ıı..m~r ısı 
538'l 533 14 

Ben,,ı;Jııııd İstmbul klül>ü ye .\ ·11crika sd.ırc:t .ı '· ı m
d.ı 14 lıaril:ı ııunuralı 538 :ır. ın arsan ıı t. ı<Jıııı ıt -
ııı.ık üzcrı.: clört lı:ı!Ü 111 .. ,!1.ktk rı.: kap~lı z~rf ıs 1 c 
ırııız.ıı·ı.:dı:\'c kGnınıı~tur. S<)n mlız:ıyı.:.lcsı • O ııı. an .,J 
.,:.ırş:ııuba günü ~,,.at 0111.lorttdir. Talipkr koyınLri ın ılı·•n · 
ıııı:ı ııin yüzde ye,\i lnı~uttu ııi hc•;ııde P"' ,ıl,ç,, c 
kkli~ mektuplarını bp:ılı 7.arf ,\enı:>cmLL! İstnıhııl LI k ıf 
:nüdüriyetinde ınükşckkil idare cuclımcninc tenli ctııı, .. ı 



- -tp~:=-·...-~--..."""-~. -..-==::=;;;;===~;;;;;;;;=ı• 12 Mart 
19 29 

HER G~ ÇIKAR TÜRK GAZETESi 
:-. -

1 • Türk mekteplerile faydalı c•~rli-:-: 1 l A ff TAR İ f ES f ; AHOK~ ŞARTLAR!: 
T ,,. · de il '.f.te 

l\.uru' K1lnlS 
f \} ., ı.,ı) 000 

.J • 41)) 600 

:o ;".50 1450 
2 1400 2~00 

Gazetemizde cıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları mahfuzdur 
1 • 

( azeteyc ~, ndcrllecek 111cJ.:tupların Ü7.C'rine 
: id':ıre Jç.n e idare . '\'azl\<t 3lt<;e ( 'azı 

1 arcti konulm ,'ıdır 

' s~.:lmtyan mektupların iadesinden. kıymntl• 

r.ıakaddere•b: mektuplara konulmut pualarm 

' kaybolmasından ve illnlarm mündericatmdan 
1 idare me•ul delildir. ,. 

Borsalar ıı Mart r929 

1 
1 

~ukut 
Ta~ıl1z 1 a~ı 
lJol:rr 

:o \ u~~n dıraiıınl 
1 nayhttmark 
l ;\\ - ı; t ıp·ra şilini 

2f:' l E:) Ror.1ar.ya 
20 LeT fiıılgar 
l Feleroet k ııorin\ 

:ı.r Fr. ı:,z fr~ '1gı 

2t) JtalJ ın lırcti 
20 k acı Çrko - <! ın k'" 
l Crf\r)UE'tR c c:1'vi~ct • 
1 7,! t~ c Irhı t~ 11 • 

20 ! a c' • \a·'" • 
20 re f'ıka frangı 

P ZAta Jııpan) a 
20 Isvi<'ı·c ırangı 

1 .ıc ıdlye 

Cf'k 

..\. ıldı 

~84 7S 
1 202 25 00 

1 

52 50 00 
48 25,00 
28 50 00 
24 '2 50 

2'l 12 5 00 
81) 00 
158 15000 
212 50 
120 1 25 

0000 
25 

71 50 
113 00 00 
32 

780 

986 
049 

50 
00 

ı2so 

J R~dı 

9ss l1s 
202 125 ()\) 

52 ıKO 00 
48 2500 

28 5' 
24 
28 
80 

158 
212 
120 

0000 
21 
11 

113 
32 

780 

1250 
2500 

00 
000 

50 
2S 

25 
50 
OD 

I~ 
1 

1 
175 

M 
~ 

i : ilanlannda Oj o 20 tenzilat yapılır ı 1: >•ıtırı ı:uruı ; ' 
• ' o-8 ln\:f s3..,·fada 12.:iO 

Bliyuk ve ya bir çok defa için ,·er İl!n itlnl.lrlJ i 5 2.1 
bu3u.:;i nıahlyettel;:I ilJ:ıfarı ı \ ucreti 4 : : 40 

idjrc ile kararla}tırılır. l '
1 

'i • f{)I) 
1 • 200 

Gazetemize hu•u•t nan kabul eden y•: 1 1-S inci ":lyır.ıJ,ı l 10 

Bu geceli ay Istanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt .. yurdu ~ayısı H. S. H. illnat :1.cente•i. · rcsml il;\nlar J 

. tel1970 1•1 rı '"!eri 1971 "7.1 hıl .. ceL·ııf '\l'lt\. ,,,~, l..•llU5U 464 

Gümrükler umum müdürlüğü 1 

lstanbul mübayaatKomisyonundan, 
l 926 re 92~ >en elik ;,cali. tik ri;aleı;inin birinci ciltkriniıı . 

tap ı·e teclidi ınünaka>aya konın'.lştur. 

2 - .'1ünakasa kapalı zarf u•ulile 18 ıruırt pazartesi günü &ıat 
14.lO da içtima 'alonunda yapılacaktır. 

.ı- J\apalı ıarflar herhalde bu saaııan c,·cl komisyon rd;liğior 
\·crilmiı olmalıdr. 

4 Ba;ılacak formalar takriben 26 dır. Bu ri;ak!er nihayet 
29 mayı;a kadar teslim edilmiş olmalıdır. 

.1- şartname komi»·on katibinin nezdinde tetkik ulunr.bilir. 
:'\ümuncleri p;iirmek . YC ız·ılıat almak i'lİYcnlcr i;ıati;tik ye tetkik 

ınüdürlüğünc müracaat ctrnelidirlcr. . • 
)7ı''"""ıı111ııııııı111111ııııııı1111ııı~ııııı1111ııııııı111111ıııu11 111 ıııııııııı 11 ıııııııııım•"'"""ııııııııııuıııııııı1111ıı~ 

11Akhisar Tütüncüler Bankası l 
~ ... ~~~~~~~!ID~'~:.~~e~~~~~~ İ&~~~: ""' ı 

, ~ pazar günü aaat 12 de zirdeki ruzname ile alelac!C olarak Alchiııarda ~ 
~ toplanacağından esaleten Ye vekaleıen en az on hi!Scye sahip hi•se<!arların ~ 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti mahallesi •okağı No: nevi i<an lrra 

Kadıköy Caferağa Sakızaııacı 35-12 ev 480 sene>i 
Bıiyükada Karanfil Fıstıklı 30-5 c 250 « 
Burgazada Karakol 11 · 17 « 50 • 

c Yeniyol 33 mükerrer « 120 « 
Heybeliada Manastır 17.19 « 31l « 
Uzunçarıı Rüslempaşa Ballcaqanı ahında 28 mağaza 72 « 
Beyo~lı; Tımtım Ada 5-1 birahane 40 şehri 

« • • 3 dükkan 20 • 
Kasımpaşa Hacıahmeı Irmak )2-56 bo•ton 4,17 « 
Galata Hacıali Lülecihendek 51 kargir e\• 65 • 
Beyo~lu T atavla Papasoğlu 15 ev 10 « 

Balada evsah muharrer emlakın icara raptedilmek üzere 26-3-929 tanhine müsadif pa1.arte<i günü saat 
15 te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emva(j metruke icar kom.isyonun::ı müracaat eylemeleri. 
.................... 1 ................... ... 

] t l ı T. t s·' . lstanbul icra dairesinden: 
S atl )ll lCHl'C :\'"C anayı Galat:ıda Billur sokai(ınd•t 

d rrı 1 l Rc~it paşa hanında sakin iken O ası ı Ol)ane an lUl'lllf a11 eıyc'ın ikametg-ılhı mechuı 
Aşağıdaki lıusıısata al.1kadaranın nazarı dikkatleri ehemmiyetle bulunan miihendis .\rm:ın 

Daııa e[cndiyc: 
celbolunur: 

J.ondr:ı iizerıol! bir luglllz lirası 11.uıuş 
, ·~,y'>rk J Türk Jiraıı tlolar 
P.1riR • frarık 

".\fil.i!lO 

B rl n 
s r.·a 
Brüksel 

• • • 1 irf't 
t'.lqrk 

12 .59"0 
9 3901 

987 
049 

12 

9 
2 

C9 2<Ç 
s1 :;o 
385' 
C6 SO 
0000 
53 50 
22 50 
ıssoo 

5250 
4925 
4900 
37 75 

ı ~ urı>umi hey'eıe dahıl olmak üzre hi"e seneılerinüçtima gününden ~ 1 - Anbarın tahliyesi 16 Martta başl.1yup Nisan sonunda 

biteceği evvelce ilan olunmuştu. işbu iki tarih arasında henüz 
başka bir yere nakledilmemiş olan eşyanın kemlfissabık anbardan 
ıısulen ihracına mani değildir. 

Cskiidar ye Kadıköy '11 

şirketinin bin altı yüz doksan 
yedi lira elli dört kuruşun 
1 O mayi~ 927 den itibaren 
yuzde İıcş f:ıyi1. ye ytizdc 
beş ücreti vck<ilct ve 26S.:; 
kuruş mci'arifi muhakenıc 

ile beraber tahsiline mliteclair 
aldığı 29 tcşrinieı el 9::!'> 
tarih ve 183-928 numarnlı 
ilam berııyi in faz dairemize 
tenli cdil~rek tcsviı ci dcyiıı 
daveti mütezammin olmak 
iizere gönderilen ihbarname 
ikametgılhınızın mcçhuliyı!li 

hasclıine tebliit edilmcdi~in
den fü\ncn tcbliıtac icr:ı,ma 
karar vcrilmi~tir tıırilıi il~n
dan itibaren bir ay zarf•ntl;ı 
daireye 928-1804 6 tic1r,;t 

dosya mımarıı'llc tc"·iı«·i 
dcyn etmcdil(iniz n ya tcliiri 
icrayı muı:ip bir diyccei!;iııit. 

oldt!~<ı takdirde dermeyan 
cylctlil(inL~ surette icraya de· 
vam olunacaj:tı birinci ihbar
namenin tebliği nrnk:ıınma 

kaim olmak üzere ih\ncn 
tclılijti keyfiyet olunur. 

• 
• • • 
• 

Am.ı terdam• • • 
Cine\ ro • • • 
Prag • • kurc-n 
\ ı) na • • • EllıJt 

Madrlt • • 
\ A':'ŞC'\VI • 

• ı1eı.ela 
Zt'ılul i 

Atına • • 
l!ükr<ş 20 ley 

• clJrıııhml 
krw 

Del~ıraı Tılrk lirası 

Tahviller 
isli- 1.17. dahid ı vadc'.i • 
Duyunu mu va hido 
ikramiyeli drmlryolıı 

t t•:ıbul !ram.ay si k•!I 
Hı~ııın Dok ~• Anlfrepo 
ı.ı,,bul anonim ru şlrkrti 

Hisse senetleri 

2 0100 

68 ~5 0() 

3 5~.75 

2250 
2 5~25 

16 
3 

1 
~~ 
n 

'l • 92 
, .,,4 

• 8 

• 

5500 
49"'5 
(9 )5 
31 SO 

00 
37 srı 
85 00 

2~ 00 
il ()!) 

90 
25 

68 
8 

2 
ıs 

s 
8 
4 

38 
24 
27 

OD 
37 St> 
e5ou 

92 ı25 00 
,so 00 

9:> 
~24 

8 

~ 
iş banka ı r· 14 .10 14 ~S 
Cısm:ın'ı h:uıka'ı 136 j 

'-=~~ =~ J_ 0() 00 100 

1 

Ticaret ve zahire borsası ~l 
r'atlor Tır.aret bor ı ı katihumnnıilıgı· ı f 1 · ara ınc .ın '\'t"'rilmi!ltir. 

1 

Okkau 
Aıamt Aıg:ır1 
K. !'. K. !'. 

Buğday/'. Çavdarlı 
Van .... ık 05 C6 00 DO 
K :zı!c:ı 00-00 00 00 
'sıınıcr 00-00 oo oo 
1
, rt 06·7 18 O<> 

D nnıo 00- O 00 OD 
. ert mahlut 6-07 o oo 

Çavdar 
1Arpa 
Mı ll' 
\ular 
tasıılye 

-.'t~. JU 

-ZAHİREL!::R-
600 

1320 
1320 
0000 
5000 

-HUBUBAT-

n \'("mı 

00.00 
000.J 
0000 
ııı 00 
cıo.oo 
0000 

1537 
12 3'1 
13 20 
!JOOO 
4000 

35 8) 
212? 

-vN
Çuva.h kilosu i 
Ekl•lra ekı tra 00 1475 12401 
Eki trn • 
Dlrine! ) •ımusak oo 
Dirincı E('F't 

1375 ı230 

0000 oooc' 
0000 OO'JO' 

!kıncı 0000 
TlFTIK -

0000 

! 
Ankara 000.00 000,00 ı 

Akşehir 000.00 000,00 1 

Yapagı Guı :yunu i2200 1::2,00' 

-AV DERİSİ-
le: ıl· Ya 
S:ıno:ıar 

Tilki 
Kunduz 

ç rındıt 
l. iv tiri 

( . (ti 0000, 00 ODOO oc 
0000,00 oı:oo,00 
0000 00 0000,00 

• 0000,000 ooo,oc. 
-flNDIK-

00000 
0000 

000 l)O 

0000 

' 

Ankara vilayeti 
darhğından: 

Defter-

''Tevkii l'insi 
' • o 

1 lakimiveti Sahık Anadolu bkant~•ı ve ı 
mılliıe mevdanı yanındaki dukk:lnlar '" fıı. 2 

run 'c ar<a derununda ku· 3 
rnsu rnrdır !j . .ı 

~luhammin kıvmcti 
Lira . 

40000 

YukordJ ıazılan emldkin takarrur edecek hcdcli ihalc,i 8 <ene 
8 taksitte istıfa edilmek ,-e 25·3·929 pazartesl gumi <aat ı ~ •c 
i~ale kılının~~ ,uzrc müikiycti kapalı zarr usulile müzayedeye k 
nulmı' tur. 1 alıp olanl:ırın ye' mı mezknrJan cv-.1 mektupları 11 
vuzdc T .'iü ıti>betintle pev akç:ılarilc Dcfterılarlık \ liUi eml4k m . 
dun· etinde mutcşckkil satış komis\ onu.ıa ita eıınclcrı. 

11~~~ 
~ Szrmayesi tediye edilmiş 4000000 ~ 
~ liradır Umumi müdürlük l\i 
~,~ Ankara ~.t 
~ Şubeleri : ~ 
~Jj :\~ !\AHA .\HA~.\ .\ YY.\tlK ~ı~ 

/t24 !~ T.L\Bl'L T_H.\ l!ZO\' K.\ YSEHİ ~ 
~ıTI IZ:\Jf H GJHEso:v 'IEHSİ\f 
~ıN .\~~Sl'ı' E_DREJJİT Bl'HS.\ ıl 
~ B.\Lfl\[SIH zoxr.rLH.\K ~ 
~. _ t, üsaıt muameıaıı kumbaralar kasalar _)J[}I; 

~~g~~~fE#~~W 
M. M. V. istanbul satın alma 

komisyonundan: 
lzıııirdeki ı..1taat Jıayvaııatıııı~ ihtiyacı olaa arpa kapalı zarfü 

muıakasaya kornıuştur. lhalesı 19 mart 929 tarihinde salı günü 
s0 ut 011 beşte lznıirde yapılac;ıktır. Arpa şartnamesi komisyon -
muz ıh ıııevcuttıır .. Okumak istiy~ııleriı! her gün kombyonumuza 
~c ıı:ıunakasııya ıştırak edeceklerınde lzmir de askeri satın alma 
h11•1,syoııuna müra.::ıat!Jri i!an olunur. 

l
i l.iakal. beı gün evvel bankaya ıbrazederek duhuliye veralrlarım alma- 1 
~ lan nca olunur. }: 

11 Müzakere ruznamesi ~ 
} J Meclisi idare •e mürakip raporl•nnın okunman t 
;=_=-~- :- ~~:liç,:o~nar::ikıib::.hlssei lemetıuou sureti tevzii •··eya= =-~-

4 İ•imlerine kur'a düşen dört azanın yenid.n inuhap • 

' 5- ~~~~~:· intihabı ve ücretinin tayini. l 
) Meclisi idare l 
.11ııııııı111111111ıı!ııı11n11ıııııııı1111ııuııı111111ıııın1 111 ııııııııı 1111 ıııııın,011uuuı 1 ıııııııııı11"1ffllllt1ıııııııııı111 •--' 

1
/stanbul ithalat gümrüğünden: 

• 

•andık 

7 
1 

2 

62 
4 
5 
1 

2 

2 
1 

kıl o 
758 

21 
müslaınel kundura 
vidala c 

5 vaketa fotin 

ıayalı: taldce 1802 
124 diş macunu 

230 ıaç oyası 

83 tabii ipek ipliği 

226 ipekli pamuklu mensucat 

538 yünlü mensucat ve pamuklu 

f47 pamuklu ipekli mensucat 
İ 3 pamuklu işlemeli mensucat abani 

Balada muharrer 11 kalem eşyarun 16-3-929 tarihinde 
satış günlerinde İstanbul ithalat 
furuht edileceği ıfin olunur. 

gümrüğü sah' anliannda 

,.e mınaalı:ıp 

bil müzayede 

Adana mıntakası maarif mü-
dü lü "' .. na . '\ij(dcdc 48 hin kü<ur lira hcdclii r gu en. keşifli natamam muallim mektcb 

:ışaaunın ikmali hcrvcçhiati şerait dahilinde ı eniden virmi giin 
muddctle münal<asava \'azolunmuştur: 

1- Şartname sureti mus.ıddakalarınt görmek -.,ti yenler 
•minliğinc müracat edeceklerdir. 

2- ihale martın 18 nci çar<amlıa ~ünü <aot 16 da 
maarif eminlijti makamında icra edilecektir. 

\dana 

Adana 

3- Taliplerin diplomalı mühendis mektubu ile C\ eke bu ıı;ihi 

in~aatı murnffakiycile yaptı~ına dair itibarını mücyrct ycsaik ibraz 
etmc;i lazımdır 

4- Teklifler hiri hüvük. dij!;eri küçilk iki zarf içinde "e büı·ü· 

l!iindc itihan mali mektubu ve mühendis tııahhütnamc<i ve iktidarı 

feoni Ye<aik ve .,·rakı bu büyük zar[ içindeki kapalı kiiçük zarft:ı 

da natamam muallim mcktchi hina<inın yüzd.e kaç tenzilath talip 
'>klui(ıına dair teklifname bulunacaktır. .. .. .. 

lstanbul Vilaveti efterdarlığı ilanatı "' 
• 4 • 

1. tanlıul vil:\ycti ddtcrdarlıi(ı kadrosundan açıkta blmı
olvJ clycvnı açık maaşına mii,;tclıak lııılıın.ııı tctl,ik mc'11tı 
rıı Refik Tahir ve Kemal ve ·İ7.anıatt'n yoklama mcmıın 
\il Riza talrnkkıık nıcmıırıı 'ılchmct ·ıdık. Ye Tt'' fik Ye '\fa. 

!it n: \li, Rr.mi, \IJstafa Ye ılii(a :.\lu tnf \C Jb,,him f:t. 
hem tahakkuk nıt aYini \hır tt l hl mi. Rb:ı Sı lrli. Kı\mil. 
lı•lct yoklama memur ı \ u<d l.iya, \hıet Kcmııl, tahakkuk 
kı\tilıi P atip n~ Ekrcrı, .\1 ith:ıt 'c llalı l·:mrull ılı .\ r Llı:ısclıc 
katibi fcidun ve \lacttin 1 Jacer. \luhcndı.; Cdal ,.e ~~:er 

vczne<lıır l lıı,an R iza, tchli~ memuru Yı f Ziya ve 11 ·sc. 
yiıl l lii,nt., :\lelınıct ve cmlı1k tah ildarı ! lafız 1-ınail koru 
c>:<u l fa-an Bey Ye Efendilerin ic' ri !ıJlin on altıncı cunıar 
re i güıı.i saat onda ddtcrdarh kta İ.,patı nicut ctmLicri- gel 
miyenlcrc açık maaiı nrilmiyecc~i il:lncn tcblig o1L'1tır. 

ıOt ıOt 
1926. 1927 ve 1928 mali seneleri zarfı:ıda mcı kii tatbikte 

bulun mu~ olan bzanç kanuntınLn (71) :nci mm akat nıaddcs 
ahkamı 928 mali -cnc,;i için yapıl:ın carlıiy:ıtla hcr1be:· hic•.,,, 

~-miş olduğundan bu marc ayı· zar'ında \>ı1umum hcyannamcı 
t:ıbi mul,dlcflerin hclwmlıal beyanname 'crmckri lı1zımdır 
Beyanname vermiyenler hakkında da kazanç kanununun > 

n 9 uncu madıklcri ahkamı tatbik olunacağı ilıln olunur. 

2 - Nakliyata 928 Mayıs iptidasından itibaren anbara dahil 
olmuş olan eşyadan başlanacaktır. İşbu tarihten mukaddem aııba_:a 
dahil olmuş olan eşya ııakledilmeyip anbarda kalacağı ve gümruk 
karıumıııun 35 inci maddesi hükmünce müddetleri geçtikçe güm

rük emrine verilmesi zaruri olduğu cihetle bu kabil eşya sahibinin 

ona göre hareket etmeleri iliin olunur. 

----------------------! .. İstanbul Şehremaneti ilanları 

Fatih daire•inden : 1 lasekide Başçı Mahmut mahallesinde 
Sarmaşık sokağındaki ı No alış.ıp haııe lie Edirne kapıda 

Hacı Muhittin mahallesinde bulunan ve üstünde odaları olan 
98 ve 100 No iki dükkanın enkazı kapalı zari ıısıılilc Satı

lacağından talip olanların Martın 31 inci pazar günii saat on 

beşte daire encümenine müracaatları ilan olunur. 

§ Şehremanetinden: Metro murabbaına 8 lira kıymet taktir 

olunan Aksaray yangın yerinde 28 N. ars:ı arkasında 30 Metro 
murabbaı 99 harita N. emanet malı arsa satılmak için açık 
nılızayedeye konmuştur. 1 nisan 929 tarihinde ihalesi olacaktır. 
Tilliplerin şartnameyi anlamak için her giin müzarcdcye gbı:ek 
için mezkfır tarihte levazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Vilayet daimi encümeninden 
Çar;ııyı.ı kebirde cııddcdc 11 numaralı dukk<ln 

" " 
Divriki sokaV;ında 2.J numaralı dükk<ln 

., 
Orta köyde CaYir a~a mektebi 

Ç:ır~u kapıd.ı 'inekli medrese i 
Zeyrekte so~uk kuyu medrese,;! 
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1 lasakidc \"tı:;tıf pa~ada mektep binası 
F:yüptc ekim Kııtheddiıı mektebi 

c•,küdarı!a nım :\lchmet pa~a ıı1cktcbil 

" " 

t:'n kapanında Yanız crsinan malıallc,;inde .'i numarnlı diikk:\ıı; 
Bal;\da muharrer cmlıik icara Yerilmek lizerc 31 mart 

IJ29 pazar giiııii saat on bire kadar m[i7.aYedeye konulmıı~tur 

t:ıliplcrin enciimenc nıiir:ıcaatl:ırı. 

111cırırif oe/c(lletiı1deız: 
Millet ınekiepleri müdavimleri için vek"ıletçe kıraat kitapları 

r2rıtırılımştır. Bu kitapları ikmal ettikten sonra müdavimlerin 
seviyelerine göre resmi ilk ve orta mektep kıraat kitaplarından 

muallimlerince tntihap ve kendilerine tavsiye edilecek olanları 

bkip edecekleri de alakdarlara tebliğ olunmuştur. Bu itibarla 

"ekalctçc bu mektepler için ayrıca başka kıraat kitabı kabul 
olunmayacaktır. Bu maksatla Maarif vekaletine Talim ve Terbiye 
dairesine müracaatta bulunulması ilan olunıııır. 

Şirketi hayriyeden: 
Bayraınm üçüncü gününe ınüs1dif olan cuma günü dahi 

eyyamı fidiyeye mahsus tarife tatbik edilecektir 

Seyrisef ain 
Trabzon ikinci postası 

(REŞİT PAŞA) vapuru 14 Marı 
Perşembe ak,amı Galaıa rıhtımın

dan harekeıl., Zonguldak, İnebolu. 
inop, Samı un, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopayn 
gidecek ve dönü;te Pazar hkele· 

•ile Rize, Of, Sürmene, Trab· 
zon, Polathane, Giirele, Gire

son, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 

İneboluya uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSİN} vapuru 12 Mart 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek \'e dönüıte 

mezkur iskelelerle birlıkte Altın· 

oluğa uğrayarak gelecektır. 
Gelıbolu için yalınız yolcu 

alınır vük alınmaz. 

lstanbul mıntakası Maadin 1 Ramazan 30 Bıırç: Hu! 

Mühendisliğinden: · t"';.Ji~'" [j](fil ''li..l'!' · 
Balıkesir vilayetinin Su Sığırlık kazasmm Demir karu karye- · Sa/ı 

since kfıiıı olup imt!razı 2-11-313 tarihli icrmenla ihale kılııııııış 

1

1 ılri!c_·u_n_;; __ _ 
olan Antıınon ıııadeıııııde Sadettin ve l layrettin Beylere ait (2R) · Namaz vakıtları 
srlıim hisse munıaileyhinıa taraflarındar ıı üddeti kınunisi , - , b,lı O· ~ lk ndl tıw Yıı: ı J:nı•k ı 
71 rfında ta·five edilmemesine mebni hiiklımetçe fasfiyeşi H:tiza I' 'o.17 ı~.2.ı ıö ı.ı ıR.u ın,.ıe 4.J" 1 
"> lrıniş olıı il >J;ı zikrolun:ııı maden en yiıl sek bedel wren talibe ! 
•tılacai'ındaıı taliplerin kaıJalı zarfla martın 31 ici paz.ır günüı!e 11 Bu gün münasip isim: .· Et kek: Kız: 

k:ı,Jar İktisat v~k:i!eti maden müdüriyetine müracaat eylemeleri · Arif Azadı 
il:ın olunıır. . , ____ ----
-------------------------

1 

1 Günün nasihatı: ; 1 

z:~:~~!e~ile ~ş 14.1!s~~tk9~s~~~a:!n~.mız 
'•apah bulunacaktır. 

Ak akçe kara eün içindir 
• 
işten artmaz dişten artar 
Bayramda çocuklarınızı ailenızı se•indirmek istersenız hemen Esnaf 

ıankasına koıünuz ve mevcudu henüz tükenmeden bir kumbara alınız. 

Ccfuy1 çc:k~i) en a~tl:- sctı.n·n · ı 
1 i. ~ad~! ~itmez. t · ı Bu günkü hava . 

1 

Rüzg.lr harır \ e nıutehar\ ıl 
i ha,·a e\·vela açık sonra hulutıu-tuı 

~ HaHUl!U 
_ Saat Dakika 

Ezani 12 .ıs 
%cvali 6 51 


