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Evvela bir ve 
büyük banka 

j~ bruıkasile 1't'i
tiincı'iler bankası 

1 
da biri es111elidir 

k ş bankasile Tütüncüler ban· 

h~:ııı birleşmesı ıçın bir kaç 

00 
. eve! gazetelerde görülen 

lrıya~n T·ı · "l b bı1 ' U uncu er ankasmın 
son gii 1 d tni 

1 
. n er e yapacağı umu· 

lahrııınçlimada konuşulacağını 
ediyoruz. 

TütUn ·ı b b· cu er ankası, müteşb· 

b~' çalışkan Akhisarın serma"e•i 
ır mil J 

dört, b Yona . varmıyan, fakat 
kil?lın 1-}:.ı içınde sağlam bir ban· 
0

• utun iyi vasıflarını sağ· 
.ııstenııiş b. .. .. 

rlnd •
1 

ır muessesedir. Uze· 
e o en . 

retlerin h·e YBtayan bir çok gay· 
Aklııs ' ımmeti, hakkı vardır. 
kaza ar gibi ne de olsa bir 
bilsl . merkezinde hususi teşeb· 
bir •tın doğrudan doğruya 
kıy merkez yaratmasındaki 

nıeı h· b· 
tııeı b ıç ır zaman küçültül· 
•bil' l u nıuvaffokiyetin derecesi 

. U •nıez. 
lııe bu h· . ı l k k; L· l ıssın tesiri.e o aca 

ır •ını tond e tasarlaması ortaya 
ve T~ğu ilk zamanlar Akhısar 
ı uıno ·ül d l oir nı . dd' er a ına ça ışmanın 
denıeku et sonraya bırakılması 
Akluaaıd olan bu teşebbüsden 
Yanlıır a geregi gibi hoılanmı· 

O 
garüldü nl . 

l.ıkd; arın hislerindeki necabeti 
red· Lk k iılerinde erıı . a ·in ban a 

d·· hısden artık menfaat 
"tünülec'°"' 

eve! b "6•ne göre her şeyden 
olalııtrd·lbirleşmeye asıl ne mani 

B ı. 0 nu araştıralım : 
ı-.elu Dlani Akhisar bankasının 
.... ı z" 
dımdı,. urıa ve tüccarına yar • 
11 bank sermayesini olduğu gibi 

tayb I 3sıııa verince bn mabat 
o Urf 1 

uhıurnı .. eğer ş bankasının 
leşild;~i tııudaru Ceitl Bey, bir· 
banka, halde de Tütüncüler 
ııarda ının bu gün yalnız Akhi-
1~- tatbik ettiği yardım usu • 

Un h d 
Cörd em e Kırkağaç, Soma, 
J%ıı:· Demirci gibi vakın 
tile lat~· da teşmil edilmek şar· 
rniı olsa~ ~lıleceğini bildirme. 
Rôr·l llrdı bazı Akhisarlılarda 
bu•nıedd 
ulurduk. re üdü pek yerinde 

Ancak 
ilk h istenirse, lı bankasının 

•yeı; . . 
n~ıanı hali ~nıumıye ıçtımaın~a 

ma· 
Eyipteki mezarltı
rında dün yapılan 
ihtifale hükumetin 

ordunun 
şehrin mümessilleri 
iştirak eylediler 

Diin l<tanlıul i; rallnin yıl 

düıılıımi idi. Bu müna,cbulc 
l (ı martın bü ı• iik ~chitlcrinin 
~:yipteki mezarlığında mera

sim y:ıpılmı~tır • 
• 

Mübadele 
Vünku merasimden iki intiba 

komisyonu artık gidiyor 

r
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23 Nisan 
il 

i Tüırkiyede çocuk haftasıdır 
i 
j Himayei Etfal cemiyetine yardım ediniz i 

L.. ............................................................................................. ~ 

Çocuk haftası çolc 
caziıJ olc_ı(:alc 
--- -+--

Progranı tesı)i t eclilcli 
Bir hafta devam edecek bayramın 1 inci günü 
Türkocağını temamen çocuklar idare edecekler' - - ...... - -

Bir de balo verilmesi 
kararlaştırıldı 

'\lcrasimde fırk<l müktti~i 

l lakkı Şinasi kolurdu namına 

Selim Sabit l'<ı~alar, bir çok 
dcvnir rlic:<a:<ı ye cemiyetler 
ınümessikri hazır bulunmuş· 

Jar, ;ıyrıca bir askeri ıniifrc· 

zc llalıco~lu asl-.cri lbc<i 

Eyip muhtelit orta Ye ilk 
mektepleri talebeleri, p<ılis 

ı·c zalııtai bdedi) c memur· 

lan lıulunmu;lardır. 

G~zi Hz. KD~ire~e ~ir ~D~ise Mb~~~ı~~:~:;d~~~e, 
T<briklere teşekkürlerini iblağ Kr l - .. Atınaya naklı 

a ın sarayı onünde bir k .. . 
buyuruyorlar k lık "d ta arrur ettı . argaıa oı u 

Ankara, 16 (A.A) - Rı- ı;r l l , b, 
yaseti cümhur katibi umu· Milliyetperver meb'us- .ı. ıznan z ar garzp zr 

Saat 9;.ı.;; tc kiipnitkıı 

hareket eden hli u-t 'apur 
Defterdar iskelesine y:ınaşmı ,, 

l 1 de Eyip a;kcr!ik ~ulıe:<i 
binasında toplanılarak bir 
al:ıy halimle mcn1'im mahal

line hareket edilmi~tir. En 
iinde Gazi lıazrctkrinin bir 

lıii:<ttinli hamil olan otoma· 

l ı il, onun arkasında muzika 
bulunan alay, i~p;al giinli 
kahpece ~ehit edilen askerle
rimizin '.mezarlığına gelince 
C. 11. F. , Tayyare, .\Jaarif 
Ccmiyctlcrile umum esnaf 
cemiyetleri, Darülfünun, .\!. 
T. 1.. birli~i, rtırko cagı, Eyip 
idman yuvası namlarına birer 

çelenk konulmuştur. 

ıııiliğinden: !ardan yedisi yaralandı nota verdiler 
Reisi cümhur hazretleri 1 _ ' J 

:\ltt:ırafı 4 ıinclı sayıfamizdadır 1 

ramazan bayramı münasc· 
betile telgraf ve mektupla 
tebrik etmek suretile mu

habbet ve hislerini i;har 
eden zevata teşekkürlcrinin 

iblağına Anadolu ajansını 

tavsit buyurmuşlardır. 

Reşat Nuri Bey 
Kıymetli romancımız Re· 

~at '\uri Bcyi:ı ayda iiç yii;r. 
lira ücretk dil encümeni ı\· 
;r.alığıııa tayi:ıi tasdiki ılliyc 

iktiran etmiştir. Rqat . 'uri 

Bey bugünlerde Ankaraya gt. 
dçrek vazifesine ba~hyacaktır. 
.\rkada~ımızı tebrik etler ve 
yeni yazifesiııde de muvaf· 
fakiyct dileriz. 

Para değişti rilirl{c11 
suistiınal 

yapılaı1 

T ahkikath.tlam buldu 
Fazla çıkan miktar (600) bin !aradır 

Vüyunuumumiye ida.-esinin 3 ay sonra 
tasfivesine başlanacaktır 

M111r b&fvekili 
Mehmet Mahmut Pat• 

Kahire, ı .ı. (. \.,\) - Ye it 
te~kih\tına mensup sılftlıiyet· 
tar • Zl zeyııt btı F: n Abidin 
bahçesinde çıkan karga~alık· 
lar esna,;mda mefsuh parla
mento azasından yelli meb'us 
ve ı\ıanın hafif surette yara
landı~ı bildirilmektedir. 

Vakıf - .\Iısm!a a\.cft~ 
fırkası, halihazırda ınuhalckti 
temsil etmektedir. 

Bu muhalefetin hedefi Uç 
sene müddetle tatil olunan 
nıe~rutiyet hayatını iade, 
\fısır kanunu esasisinin haki· 
mivetini temindir. E~kidcn 
"\;cft~ kahir bir ekseriyeti 
haizdi. Şimdi de "Yc[d~ in 

:.\luhtc!it mübadele komi:-
yonu diin ö~lcden cn·cl ve 

rnnrn iki içtima aktederck 
aylardan beri muallak kalan 

nakil mesele.ini intaç etmiş· 
tir. 

Birinci cd;cdc Türk mu

rahhasları kombyonun nıutla· 
ka Gıınıükincye nakli lüzu· 

munu müdafaa etmi~lcr, Yu
nanlılar da GümLilcinede ko-
misyona bina lıulunamıyaca

ğını ileri surcrek Atinaya na

kil hususunda i'rar etmişler
dir. 

iki celse ara,ında. türk bita-

raf ve Yunan azaları :ırala-
rında müzakerede bulunmuş· 
lar ve komisyon heyeti umu
miycsi öj';fcdcn sonra tekrar 

toplanımştır. Yerilen karar 

şudur: 

Türkocağında dünkü içfimaa iştirak edenleP 
23 Nisan günü başlıya· 23 Nisan salı : Çocuk 

cak " Çocuk bayramı " müsameresi günüdür. O gün 
şehrimizde şimdiye kadar Türkocağına tamanıile ço-
nıisli görülmemiş mükem- ki 
mel bir şekilde tes'it edi- cu ar vaz'iyet edecekler, 
lecektir. Bu bayram işile ve onlar idare edeceklerdir! 

meşgul olan içlerinden bir reis ve idare 

kum ite, Na- heyeti seçilecek ve J>u heyet 

kiye, Atıfet 

Nazını, ma· 
şuka Fahir, 

Sabiha Ze· 

keriya, La

\ mia Refik, 

.r Seniha, Ra' • 

\na Sami 

ı\Yaver Ha
nım 1 ar la, 

doktor Fethi 
.. Ali Şükrü, 

gelecek müsafirleri karşı· 
lıyacak,: hükumet erkan ile 
telefon muhabereleri yapa· 
cak, monoluğlar, danslar 

yapılacak ve bir hafta ni
hayetinde Ali mekamata 
telgraf çekilerek arzıhürnıet 
edilecektir. Çocuklarımız 

bu telgraflarda " Türkoca

ğını biz idare ediyoruz • 
diyeceklerdir. 

kun olan b nı alması da pek miım· 
1'1ade ki u esas şart haslı oluyor. 1ıG:T-:-::::::a'~~!:orn:.,;ç---..,.
{~ıün~Jer Akhisarda • Akhisar 

kuvveti fazla bir renakusa 
u.~ramaınıştır. ''\'cft~ bir kaç 
haftadan beri lıiitü nıe abini, 
parlı\nıento hayat ın iade
sine hasrctmi' 1 lunuyor. 
Bunun için .\!ı'.sınl !l)Uhtelif 
tezahürler vuku 1ı lınuş, ni· 
hayet yukarıki .tclgrnfta 
haber vcriltliği vec;hile \!ısır 
Kralının ikamet cttİP;i ,\bidin 
sarayının önünde büyük bir 
nümayiş vuku bulmuş ve 
haber vcrildil';i gibi nurnayiş 
c nasında yedi sabık mcb'us 
\'aralanmışur • " \' cft ~ 
nıen<upları tarafından yapı
lan mımayiş esnasında polis 

Komisyon merkezi Gümü!· 

cinede olacak ve heyeti umu· 
miye orada toplanacaktır. 

Ancak Gümükinede kıHi lıiııa 
bulunmadığından Konıbyon 
büroları, cHak ve do:<yelcr 

Atinada bulunacak~ır. Komi>· 
yon, iki hüktlmettcn bekle
nen tahsi:<at gelir gelmez 
derhal hareket edecektir. 

lsmail Kenan, Hikmet, Saim 

Beyler ve Kadri Raşit Paşa 
dün Türkocağında içtima 

ederek bayram programını 

tespit etmiştir. 

24 Nisan : Doktor Ali 
Şükrü Bey tarafından kon
ferans ( çocukların neşvü
nemasına dair ) sinema>. 
gürbüz çocuklar miisabakası 
günüdür. Bir yaşından yedı 
yaşına kadar mama, ıııeml', 
oyun çocukları bu nıüsa. 
bakaya girecekler ve kaza
nanlara ocak takafıııdan 
münasip hediyeler v rile
cektir. 

Urkıye ~ bıuıkası • yerine 
l!ııntak bankasının bir merke·L 

'futünc~ltr Dıüdürlü~ olacak ; 
kudretin; bankasının da mevcut 
banka) ( •vvela bir ve büyük 
bu gü Ya vakıf ve feda etmesini 

le · ne kad 
rın en b.. ar yapdığı hizmet •. 
L· · uyuk 
h'.tı olmak ~e en şere!lilerinder 
ıç teredd . uzre kaydetmekdc 
Akhısa, ut etmeyiz . 

Parasın k da her kesin kendi 
Lütun ~ endi işletmesi imkanı 
itb ••nişli~! 1 arla Akh· e mevcutdur. Bu 
bankan ısar bankası her 
tek ın ~ler· k.. . 

•hın . ıne u13yış vere· 
epı zanıanınıyeıl; tevdiatdan da 
Bu &ebebl mahrum kalabilir. 
llııl!ı nıaı/ Para ve faaliyetini 
Yıld ıyeli a k ' ı. a •er Paçı rnran ve 
"'da rnayeıi . d r tevd· nın ye i misli 
llıüel!Sese . 

1
,
31 alan b'r mali 

f,,,... mızın h 
"'1nden . er gün artan 

tih istifade 1 . . b ederi e mesını ter· 
L Bnkas1 b:· Dd •nilebilir ki İş 
anka,. Yar ırnını T" • 1 ına da ' utuncü er 

Yapab·l· Yapabilir. 
ay ı ır-

rı mü ' ama daima ·k· 
al CSseıen· b· . . ı ı 
h:ası Pek tab~ trıbırine karşı 

dutlarla u olan kaytler 

. Malbu~ · b· ' 
nı 0 "Yle d· b· 1 
d memleket ır ır eıme-

ilSı memleket nhktasından fay. 
•ermay., . e uduı haricinden 
tııe · d Qetırmey h· ~ın en ol e ızmet et • 
ve hoyuk b u~. ( Evvela. bir 
bir ve b" ; a ... ) bize (evvela 
kıymetli uy Türkiye ) gibi 

' kuvveıl· 
Va Y•kın " 1· ı, meyvası bol 

O .e ır. 
nun için Tütün "! b 

cu er anka. 

Düyurıuumuınıye binası 

Eski evrakı naktiyenin yenile- ber\'eçhi zir yazıyoruz: 

rile tebdilini mütcakıp bir kısım Paraların tebdilini müteakıp 

paraların fazla çıktığı ve bir 

sui istimale delalet eden bu 

mesele hakkında derhal tal;ki

~ata başlandığı mallıındur. 

Mevsuk istihbarınııza göre 

bn tahkikat teınamile lııtam 

bulmuş ve maliye miıfeltişleri 

raporlarını yaLnıaya başlamıştır. 

Aldığımız ınalUmata göre 

bu hususta, tahkilıatı mucip 

hadisenin nasıl meydana çıktı· 

ğını ve ne netice verdiğini 

sı~ı~ . iş banka.<ile .. bİrle~mesini 
değil , herhangi suretle bir ve 
büyük Türk bankasının yetiıip 
büyümesini candan öıleyoruz. 

Malı tarih böyle birlCJen ve 

Düyunu umumıye idaresi ile 
Osmanlı bankası bir hesabı 

kat'i cetveli tanzim ederek hü
klımete takdim etmişlerdir. 

Bunların tetkiki neticesinde 
aralarında mübayenet olduğu 

görülmü$ ve işte sui istimal 

olduğu bu suretle anlaşılmıştır. 

Banka tebdil ettiği paranın 

mıkfarını, Düyunu umumiye ise 
tebdili 15zım gelen mıktan 
bildirmişlerdi. 

Alt tarafı .1iincü ıı:ayir.Jmızdadır , 
- - - ---

büyük hakim bankalara temel 
olan birçok miSalleri alkışlarla 

yazar Akhisarlılar banka yapdıkları 
kadar birleşdikleri için de öyle 
alkışlanabilirler; bize öyle gelir 

' kun eti i 1 c mii"1deıııclcr 
vuku bulmıış ve im suretle 
hükumet ile milliyetpetverlcr 
ara:<ındaki ihtih\C hat bir 
salhaya girmi~tir. -----
Hava bozdu 

Mamaafih ra<alarıe bugün için 
açacak diyor 

Birkaç gündür çok güzel 
giden hava dün gene bir. 
denbire bozdu. Sabahlayın 
yağmur şeklinde başlıyan 
yağış, öğleye doğru kara 
çevirdi ve bir müddet kar 
devam etti. Hararet te iyice 
düşerek evvelce + 10 a 
çıkmışken dün sıfıra kadar 
indi. Mahaza rasatanenin 
dün akşamki raporuna ba
kılırsa bugün rüzgar poy

raz ve hava açık olacaktır. 
-- - -

ki uinumi bir birlikden sonra 

Türk heyeti nıurahhasa>ı 

dün maliye ,·ekı\lctinc nıüra

racaat ederek tah,isatın ~lir'. 

ııtlc ı;öndcrilmesini talep et· 
nıi~tir. On be~ güne kadar 
komisyonun hareketi nıuhtı:· 
meldir. 

Yunanlıların notası 

Dünkü içtimada Yuna•ı 
nıuralıha>ları komisyon ri· 
ynsctine bir nota Hrıni~tir. 
İ3u notada Yunanlılar, lstan· 
buldaki mütq~an ip Yunan 
tclıaala emlakine defterdarlık 
tarafından yeniden vaziyet 

ctlilıniye başlandı~ını iddia 
etmektedirler. 

Yunan notası, badema her 

iki tarafın da miısadcrclcrc 

nihayet verme:<i hakkındaki 
teahhiidata mlinafi gördüğü 

bu harekete kar~ı komi<yo
nun na.zarı dikkatini cclbct· 
mcktedir. Türk heyeti murah
hasa>! bHyle lılr ıniı>adercdcn 

haberdar olmadığını ve mes'· 
cicyi tahkik edccct('ini beyau 

ctmi~tir. 

EvYClce yazdığımız gibi, 
Yunanlıların etrafında yay
gara koparmaya çalı~tıklar1 

bu me,<cle yeni bir şey olma
;ıp evvelce vı17i;ct ediicn 
'tnıan emlakinden mcknını 

kalan bir kaç parça eııılaktir. 
-· 

daha '!'abuk mümkün, Reşat 

Akhisarın Tütüncüler ~kasını merhumun ruhunu orada taziz 

ge;e Akhisarda daha muhteşem . etmek daha ço•k yerinde olacakdır. 

bir binanın üstüne asmak J J. T. 
• • 

Bayram 23 Nisan salı günü 
başlıyacak, 
29 pazartesi 

bitecektir • 

Bu haftanın 
25 Nisan : Çocuklar her günü ço-

cuklarımız ı ... -----------. 
için çok na

fi ve cazip 
birer gün 

olacaktır • 

Evvela ço· 
cuklar ve 
anneler için 
bir haftalık 

bir sergi açılacaktır. Bu 
sergide çocukların gıdaları, 
hayatı, elbiseleri hülasa bir 
çocuğun tam ve mükemmel 
büyümesi için lazım gelen 
her türlü husus mükemmel 

broşürler ve 

tab 1olar1 a 

gösterilecek 
ve bir dok
tor hima
yesinde Ha
nımefendiler 
tarafından 

sergiye her 

gelecek an

neye izahat 
verilecektir. 

Bayram 

programı 

şudurı 

Yeni ro111anu11zz 

~1 
Mar 
Perşembe 

Çiinii~ 

Adını 
Kaybeden 
Ada.1111 

Yepyeni, heyecanlı 
ve meraklı bir 
lngiliz romanı 



VAKiT 7 Mart 

( ruı ~Y~&-~ Paşa' Spor BelediY.e. intihabah 
Yazan 1 ~~ 11,,. •ltı.. • . ' bıtiyor 
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Kır olur ve ~i~nyeleri 
AYHAN ~~lADetı lzmirde mağlup olan -·•••••-••-•••••••r- * _..:::::::::::~:::::::=, 1 i -.......................... ..... 

- Muharriri : Eşref -

... 
Emrıiyeti'şahane olrnıyınca 

Sı'ileynıan ]:>aşa; kulunuz nıevkii lıa1pte 
nasıl 11ıııı•a,{{ak olunun, di;·erek istifa etti ' 

-ı~-

Kulunuz bu hali le mevkii harbe ...... 

Çevinlıkleri entirikaların 

hükümsüzlüğünü efendimize arz 

için Malımut Celaleddin Paşa 

bendelerıne tebliğ 1'uyurulnn 

şu ıradei seniyelerine imtisalen 
geldim. 

Diyordu. Abdülhamit: 

- Süleyman Paşa mukad -

demdir. Siz Etem Paşadan tel
graf almadınız mı? 

Kurnaz Sultan Hamit Süley
man Paşayı en C.'.lD alacak ye
rinden yakalayıp tutmuştu. 

Hakikat, Süleyman Pruıa Etem 
Paşanın telgrafını almıştı ama 
dehlemeyip vapura atlıyarak: .......... -..................................... . 
tarafından erkanı hükumete 

ve davetlilere bir müsamere 

verilecektir. Bu müsamere 

ile sırf çocuklar meşgul 
olacaklar ve aralarında ca

zip münakaşalar yapacak

lardır. Bu münakaşa mev

zularındatı biri : Anneler 

çocuklarına dayak atmalı 
mı, atmamalı mı!? Mevzıı

udur. 
26 Nisan : Balo gü· 

nüdür. Bu balo yalnız, 
çocuklara mahsustur. Ço
cuklardan mürekkep ola· 
caktır. Elbise serbesttir. 

Fakat zenvin ailerden ço
cuklarına ·· smokin, frak 
yaptırılması rica edilecektir. 

27 Cumartesi: Sabiha 

Hanım. 28 pazar, Kadri 

Raşi t Paşa, 29 pazartesi 
Galip Hakkı Bey tarafından 
ılronfcranslar verilecektir. 

Ayrıca çocuk filimleri de 

gö terilcccktir. Pek cazip 

olac.:ığı anlaşılan bayoam 

için şimdiden hazırlığa baş· 
lanılmıştır. 
- ---

-lstaııbul .. Diye denize açıl

mışb. 

Şimdi: « Almadım. > mı di· 

yecekti. Vaziyeti kurtarmak için 

yalan söylemeyi askerlik şerefine 

yakıştıracak mıydı? 

- Evet efendim. Etem Paşa 

hazretlerinin telgrafını Varna 

iskelesinde aldım. Varnaya ka

dar inmişken tekrar geri dön· 

meyi ::ıünasip bulmadım. 

- Ya ... Demek öyle yaptınız 

Süleyman Paşa? 

Abdülhamit çekinmeden yu

züne karşı herşeyi açıkça söy

liyen Siileyman paşadan cidden 

ürküyordu. 

fvel, bir adam ki: kaya 

gibiydi, iğrilip büyrülerek yu

muşadığı asla görülmuyordu. 

Süleyman paşa Abdülhamidi 

birdenbire Çarptı. 

- Mademki hakkımda em
niyeti şahaneleri münseliptir. 

Kulmıuz bu hal ile mevkii harbe 

gider de ne yapabilirim ? Nasıl 

muvaffak olabilirim? Bendeııizi 

terhis buyurunuz. 

Diyerek istifa edh·erdi. Al>
dül!ıamil Süfeyman Paşayı istan

buldan: • Uzaklaştırayım» der

ken püskü il ü belayı ağzı \'e 

dilile üzerine çekip getirmiş 

oluyordu. 

Hünkar lıcnıen lfıkırdıııııı 

gidişatını değiştirmek kurnaz
lığını yapayını dedi. 1 larptcıı 

sonra Avrııpaya yüz talebe 

göndermek istediğini söyledi. 

Acele ile beceriksizlik ettiğine 

şüplıe edilemezdi. 

Süleyman Pnşa oralara ya-
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Namuslu 
o"otlar 

Mıılıarruwi: //'Üseyin Ralınıi 
olmıışlur. lliz<len son
ra ziz de sağ kalmıya
caksıPız, şimdi ciııaye
tiııiziıı nıaba<li ıniiza

kcresi ne baş başa iste
diği rı iz gibi devam 
ediniz.» llurrcın I.üt
fi ıııi.itt·ııeffir hir hid
detle nıevlıaııeden dı-

• 
şan fırlu<lı. 

.\filullalı Nebil kade
hini fazla doldurup 
cf'ker<'k : 
• 

Gördünüz nıii 
ltt>y<'föndi n1a<'era sar
pa :'aroı. Aldığım bir-

kaç yüz lira .•. 
Scrmet Nadir teşçi

kar bir boyun kırı
şıyla: 

- Aldırma canım, 
Bey gümbür günı -
hür atıyor.. Giıya bi
ze gözdağı verecek. 
Hurren1 Lutfi Beyfen
di bu macera yüzün
den katlolunduktan 
sonra tecrimen bizi 
öldürecek adamın üc
reıi şimdiden tediye 
edilmiş bulunduğunu 
söyhiyor. Bu ne ço-

İstanbul muhtelit takımı 
değildir 

Dün lzmirden gelen bir 

:clgraf lzmirde yapılan bir 

maçta lstanbul muhtclitinin 

oynadı~ını ve mağlup oldu

ğunu bildirmekte idL J\4am 

gazetelerinde intişar eden bu 

haber istanbulun sporla alt\

kadar mchafilindc hayretle 

kaşılannuşur. 

Hele en·elce bayram mü

nasebetile İstanbul takımının 

İzrnire gitmesi bir aralık 
mevzabahs da oldu~u için, 

bu haberi olduğu gibi kabul 

edenler bile olmuştur. llalbu

kı ınes"elc şudur : 
bnirde filhakika bir lstalı

bul takımı vardır. fakat bu 

İstanbul muhteliti değil , Sü
leymaniyc takımıdır. 

Baleırköyünde belediye inlihabaıı 

Balctliyc intihalıatıııın miiddcti yarın bitmektedir. Fakat 

araya (3) ~iin ba. ram tatili ı:-;irmiş olduğunt!an intihap miid

dcti (J) g:iin ·temdit edilecektir. 

Bu itibarla ayın (2 l)indc intihabın neticesi alınacaktır. 

ilk bdcdire meclisi toplantısı martın 25 inde yaptlacak· 

tır. intihabata belediye dairelerinde harıırctle devam edilmek

te \'e halk. rcrleriııi halk fırk:ı>ı nam1:etlerine vermektedir. 

.Aptüllıanıit zanıanında İz111irde 
avukat Şerif B. bir giin Bayın.~lır 
hakimi hakkında bir iştika anilluık
kanı evrakı tan::.irn ediyordu. Karşı
saıda oturan Eşr~f: 

- O nu demektir? 
Diye sordu . 
- Canını senin 

hakinıden Öteki 
edeceğinı ! . 

anlı.vacağın bir 
lıakirne şikayet 

· C'epabını alrb. ]Jıınun ı{::.erinc 

irticalen şu lut'ayı SÖJ·ledi: 

1 

Kıt'a 11 
il Düşme davaya, uyuş ?ıasmınla, pek bi.hudeditı 1 

Şimdiki hakimlerin izharı hak menfurudut• . 1 

Eyleme hiikkamdan hiikkama arzı iştika, ı 1 

Bu meseldir, i;' itin her yerde mirahurudurf 1 
1 Takım oyuncuları arasında 

Beşi.kta~m üçüncü takımından 

da iiç oyuncu vardır. lzmir 

muhtelitile oynamış ve sıfır -

bir gibi pek fena addedilmi

yecck bir netice almıştır. 

sanız •haki paki vabn»ı kıınler lerih olunuz. çoluğunuzu, çocu- jl!,:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;:;;;;o~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..,.,.-;;;;;;;;..-...-._.,,,;;;;;;;..,..~...,.---=";;o;;;;":-

müdafaa edecekler. ğunuzu saraya aldırırım. Geçerken IJ\t{usı'p })İl' tayİtl 
Bari Jıaı:ım sultanları alıp Avdetinize katlar kendilerini 

alıp Anadolu)'a ı:eçelim. Bu himaye de ederim. fİO" ru" len y~nııfı~r 
mukaddrs toprakları da düşma- j Alı... Süleyman Paşa bu. ye- U U Ş U 

Filhakika maçın telgrafta 
kaydedilen neticesi ;lzmir 

takımının karşısındaki rakibin 

İstanbul takımı olmadığını 
kafi derecede gösteriyorsa da 
bu noha yı (şu suretle tesbic 

etmeyi münasip gördük. i\Ia

hut telgraf şudur: 

nın çigneıııesiae bırakalım. I minlerle o vaitlerin iç yüzünü 

Siz de çolo;:uııuzıı çocuğunuzu 1 bilmiş olsaydı ... 

toplayınız. V• I iki taraf ta memnun görünü-

Başka ne yapalım, onları düş- yordu. Süleyman Paşa nezaketen 

İzmir, 15 (A. A.)- İstanbul 
muhtelit takımı ile lzmir 

Altay-Karşıyaka muhtelit ta· 

kımı arasında yapılan maçta 

İstanbul sıfıra karşı birle 

mağlup olmuştur. . .............................. ·-··--······--· 
naşnuyordu. İstifada ısrar edi

yordu. 

Sultan tiamidin vesvesesi 
artmıştı: 

Ya!... Demek Rauf Paşanın 

söyledikleri yalan değil ger

çekti. 

Hiç Süleyman Paşanın gilvc
nip dayandığı noktalar olmasa 

bu kadar şiddetli ısrarlarda bu
lunabilir miydi? 

Ey Allah baba?! Yoksa Ab

dülhamit Han korktuğuna mı 

uğruyordu? Yoksa Ra~f Paşaııııı 

kemali sadakatle Bakırköy ha-

mana mı füi'ak.ılıın? 

Deyip sustu. Kurnaz adam 

Süleyman Paşanın en zayıf da

marına el sunmuştu. 

Saf Süleymaıı Paşanın gözleri 

sulanmıştı. Neredeyse çocuklar 

gibi ağlıyacaktı. 

Böyle mert tabiatte yaratıl

,,!!llŞ adamlara biraz pişpiş edip 

izzeti nefsini okşıyarak hami

yetten balısetmek çok bile ge

lirdi. 

Padişa!ıı dinlemeyip tehdit 
eden koca adam bir saniye 
içinde iki çift lafla ateş gören 

balmumlarına dönfıvermişfi: 

- Padişahını. 

Diye sostu. Abdülhamit Sü

leyman Paşadan bir tek kelime; 

muvafakat cevabı bekliyordu: 

- Evet Padiplıı'.'1, garez-

kfırlar hakkımda ııe söylerlerse 

söylesiııler, asla irıanmayıııız. 

Miifsitlerle ınüvacelıe edil

meden hakkımda yanlış zihapta 

riciııe scvkettirdiğini söylediği bulunınıyacağınıza söz veriniz .. 

dört tabur asker İstanbul içinde - Peki Süleyman Paşa, kabul 

miydi?· ediyorum. işte, \'allahi, billahi 

Abdülhamit tekrar hile yoluna ve tallahi.. Size söz veriyorum. 

saptı. Sü!eyman Paşa susmuştu. 

- Paşa, ııe istcrse,,iz yapayım. Abdülhamit devam ediyordu~ 

Size emniyetim vardır. Söyleyiniz. - Cenabı hak ınuvatfakiyet 

Siz ordudan istifa edip ayrılır- ihsan buyursun. Gidiniz ; mü~-

Abdiılhamidin elini öpmek is

ledi. 

Diğerleri olsa ayaklarına kır 

pamrlardı. 

Abdülhamit Han sultan Ab

dülazizi hir solukta hal' ediveren 

eski mekatibi askeriye nazırını 

a tratm ıştı. 

Süleyman Paşayı teneffüs o

dasına götürmüşlerdi. 

Az sonra başkatip Sait Pa(a 

gelmiştir. Sait Paşanın elince 

bir tomar kayme •kaim•• vıırdı. 

- Şevketmaap 

ihsan buyurdular, 

içindir dediler. 

efendimiz 

çocukları 

Diye kayme destesini Süley

man Paşaya uzattı. Kayme/er 

beş yüz tane idi. 

Sait Paşanın ardıııdan ma

beyinci Osman Bey göründü. 

- Efendimiz Paşa Hazret

lerini tekrar irade buyuruyorlar. 
Dedi. Süleyman Paşa ikinci 

defa olarak huzura. girdi. 
Bu defa Abdülhamidiıı ilti

fat~'tflnırı ucu bucağı yoktu. 

- Gel Paşa, al şu birinci 

rütbeden osıııaııi nişanını dlış

manlarına karşı ta'Iik et. 

Gel benim müşiri s2dakatsc

nıiriın. Kendi ellerimle de şu 

gümüş imtiyaz nişanını sirei 

'Yeni harflerin J.:abuliindc::nbcri 

iki buçuk ay geçti. bu müddet, 

okur yazar adanıtar için yeni 

harflerin bir itiy:.ır haline gclebil

ınesine kclridir. Buna rağınen 

hemen her ~ün. her yerde. her 

yazıda birçok iınld har.al:trına 
tesaduf cdilmc~lcdlr. 

1'abe-l ıltarcJ;ı., mccrnualard<', ga

zetelerı.le. sur:ıd.:ı b:ıradn geçerken 
gönileo bu imla yanlışl.1rıaı eli-

miz değdikçe bu sütunda doğru
larllc birlikti! tespit cc.lcce~iT.: 
Yanlış Doğru 

YUdb: ba.n Yıldrı: han 
Fran•İ.• tiyatrosı Franux tiyatrolu 

Milli puar Milli ~zar 
Seyr-1 •efe.in acenteıl Seyrt.ef.ln .... 
AH·i k.1raaıhaoe 
Kadln yolcu 

itfa! •dlleb;llr 

A•rl ktt.a.atane 
Kadın yolı:::u 

ltgal edlıeblllr 

Asri konfor 

- Efendim, otelimizde her 
türlü konfor temin edilmiştir . 

Cereyan geldikçe elektirik, yağ
mur yağdıkça su, su oldukça 
da kalorifer bulunur! ....................................................... -
haıııiycLne ta'lik edeyim. 

Diyere:;tcıı Süleyman Paşa:;a 

yaklaştı. 

( Bitmedi ) 

. cukça tehdittir .. Böyle 
acayip bir mukavele 
işidilnıiş şey değil .. 

Aptullah l\'ebH tees
sürLini.i barbaııın ba
yat ıuezclerile yenme-

- lcabıiıda her ser kullci . . hariki ycı·iııde 

Büyle bir nıukavele
nin ak ti f arzedilse 
bile bu katil vazifesi
ni der'ulıle eden adam 
Hurrem olduktan son
ra paraları cebine a
tar, yan yatar! kendi
ni bu katil filine kim 
icbar edebilecek 'l O 

zaınan Hurreın Bey 
ınezarından başım kal
dırıp ta peylediği bu 
adama «haydi bakalım 
tosunum aldığın para
yı haket » diyebilecek 
nıi! hem adaleti ifa 
nıahkenıelerin vazife
sidir. Para ile kendi 
hesabına k.a.til tutmak 
Hurreıuin bize isnat 
etmek istediğinden da
ha . büyük bir cina
yettir. 

• • 
ğe uğraşarak: 

- İş buralara var
n1amah, bir latife n1a
lıiyetiııde kahnalıydı. 

/ 

- Beniın canıma o-
kuyanlaı·la ben latife 
ile mukabele edecek 
kadar insaniyetkar de
ğilinı doğrusu.geç bun
ları aç kulağını bütün 
dikkatinle beni dinle 1 

- Dinliyoı·unı 

- Birkaç lira daha 
kazanmak ister n1isin? 

- Şu züğürtlüğün1-

de bu süalinize karşı 

ben de hayır diyecek 
kudret var nu velini
uıet ne yapacağım söy
leyiniz ... 

Sevda derağuşu ha
linde birkaç fotoğraf 
daha nu çekeceğin1 '/ .. 

yapacaksıı.ı .. 
- Atı velinimet sim-, 

diki maişet J13zarında 
hayat şartları ne kadar 
g~çleşti. Vicdana, mes
leğe uysun uymasın 

bu alemde arlık her 
şey yapmadan geçinil
mi yor .. Durunuz bir
kac tane daha atıvım • • 
da havsalam genişle-

sin .. 
Dedi. Uiri biri arka

sına bir kac kadeh • 
yuvarladıktan soııra: 
• 

- Bu cenabet rakı-
nu'! barut mu bilmem. 
İçimi tutuşturdu. Ce
henneme cevirdi. Na-

• 
mus , vicdan, korku, 
hepsi yandı. Kül oldu. 
Şimdi söyle... Y:uıgın 

kulesinin lenıeline 

bir bomba kov da. •• • 
Emr el .. Yarın sabah 

göremezler ... 
- Sana hüyle ku

leleri devirecek, dnğ
laı·ı yaracak şeyler em
relnıiyeceğim .. Basit 
şe)ler havale edece-
ğinı ... 

- Basit, mürekkep 
ne iş olursa olsun ... 

- Perraııın yeni a
mam? .. 

- Sakıp cemal ... 
- Bu oğlanı nasıl 

bilirsin?. 
- Onu benden tez-

kiyet ... Kibardır, na
zikıir, güzeldir. Fakat 
hepsinden dehşetlidir ... 

- Neden!.. · 
- Çüııkü kokayin-

cidir ... 
- Tayıncı mıdır?. 

- Hayır yanlış an-
ladı mz veliııinıet ... Ko
kayinci yani kokain-

Ticaret mektebi ali•i müdürlii~ 
1 Ticaret umum! mütlürlüğiiı'.e 
j tayin edilen Naki Beyd~n i'.ı:ııl~'. 
ı cJen ticaret mektebı alı.sı nıt 

1 dürlüğüııe, ayni mektep ıııu· 
allinıleriııJen Hüsnü D. t1!i11 

edilmiş ve devir nıuamelcsiıı~ 

1 başlanmıştır. 
1 H- .. B bi -dd t e\f\'el usnu • .r mu e 

mektebin müdür nıııarnıli~inJe 
bulunuyordu. 

·ıik Genç, lnymetli ve ıncktepçı · 

sahasında büyük bir tecrübe ve 
ilıtısas sahibi olan Hüsnü BeYi 
tebrik eder ve ınuvaffakiyetiı~ 
temenni ederiz. 

arım asır eve:J.-:1 

VAKiT 
ı1-------17~Marl _!!!!!--

Dün/ıü gün ekmeğin fiatmın 

on üç on d6rl kuruşa çı~ı~na 

dair bir eracif zuhur elmi~lir · 

Bunun kat'iyen a.ıb olmayup şu 

kadar kt bir tki fırın hilafı ıe11· 

bih hamuru bıraz beyazlatuP 

/rancıla süsile do~uz on kuruşa 

satmalarından neş' et etme/ıle det• 

hal şe}ırema11eünce icabı icra 

kılındığı gibi badema bu maku
le hareke! edenler ağır ceza • • 

dilmesi mukarrer bulmıdudu ifl· 

dilmiştir. 

* Galata ck,mir /eöprüsünün ya• 

kında ikmal olunacağı müslah • 

berdir. 

omaııdır. 
- Nerede birleşiyor· 

lar't.. 
·- Henüz tahkik c· 

deınedirn .. 
- Aptullah baııil 

böyle ağızlar yapnı~ı 
- A iiız 'Vapmıyorıı 111 

b • 

beyefendi emiıı otıı-
nuz ... 

- Tahkikatmı palıll"' 
lıya satmak için ..... 

- Hayır hiç diişu 1" 
dlii!üııi.iz aibi tlcğil. · · 

v ~ 1 
- Mahire lı::uıııııJI 

evine uğraııııyoı·J;ıı· 
mı't. 

- Hayır... ? • 
- Ne biliyoı·suıı · · 
- Nasıl bilnıeıı• • 

.Mahireııin evi duiııııt 
ııezaretin1 :ıltıııdatlır· 

- «Perrmı»la<<saı.ıp 
.l ·ıı 

Cemal » in taııue:_c 
mahilleri ne~esi . ~1; 
bunu iki liç gune k.ı 
ölrrenıuelisin. J' > 

v ( BitrUC 



ÇflfRIKLAR Vf '~ 
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Para ne denıektir. ( 'elebi ? .. ..~ 

_(_'ob;ı!ı.(l -birbrt!ışiş -;;,rir.- beğ·e11(,1ıifi)ni=· bir 
Çıjt t~ftık fıeçisini a/11~ İRtanlnda rl6nf>rsiui::: 

- 21-
ler - Haydi be şeylan ne- 1 

c de dikkat ediyor un. 

la . Şeytan tabii .. . Ben 1 
Vsıyevj ld ı 

A. J a ım nu aıdıın, doğru ı 
nado!u · I . 

Yazan : Sadri Et m 

pel.: çabuk alır \'e adeta insana 
titrek, buhar içinde serap gös • 

lcrir işte bö) le bir öğle idi bu
har içinde yürürken göıiime bir 

h ıçer erıne doğru seyya- I 
ate ba~ladım. Elimdeki kağıdı 

1 

Zanetlim ki Kaşmirin haya-
Ro terin h k 

, ce • er es selam durdu. line tutuldum. Atlarımızı sürüye 
'(· .. d k 

eğ loru ü ·çe mevsim d~işiyor ~ do~ru sürdük; :-ürü Lize yaklaş-

sürti ilişti. 

d aç ar, bodurla ıyordu. Nihaye't b, biz sürüye., Padak tüylü, bpkı 
.um du7., bazı yerleri ot!uklarla orta Asyadakt gibi kıvır, kıvır 

} t'§ermi~ 1 • l • . 
Oğl I . \ yay a w-a gırd lk. Yaz tüylü parlak rcntli keçiler önü-
ku c erı, orta Anadoluda kor· müı_den geçmeğe başladılar .. 
\ ç ve acaip bir şeydir, yer, Yanımdaki zaptiyeye sordum. 
• er, çekilnı'ı!: ılardan '·alma tuz ? - • d· ~ K Lıaptıye ce\'ap ver ı: lortula " 
b n gozüme ilişiyordu. Ah Buna tiftik derler ... 

DAglar, ta~lw kadar. 
Ne güzel.. 

Çok güzeldir. 
Zaptiye ç.avu u valinin emir 

çavuşu idi, valinin emrile bana 
refakat ediyordu. 

Çavu~ v<.linin bir dostuna kar
şı a.,anıi hürmeti ~östermek isti
y-0rdu. 

Ça\ıışa dilimin döndu~ll h· 
dar, ve Şark lisanlar mektebinde 
öğrendi~im türkçe ile sayledim. 

- Bu hayvanlar pek hoşu· 

ma gitti, bir çift almak isterim 
acaba f iatı nedir? 

Jandarma derhal cevap verdi: 
- Para ne demek? çelebi 
-Olmaz para ız almak iste· 

mem! 
- Öyle ise çobana bir bah· 

ş:ş verirsiniz olur gider. 
Zaptiye dile, dik bağırdı: 

- Hey... Çoban.. Hey 
çoban ... 

Çoban göründü , yanımıza 

yaklaştı. 

Zaptiyenin kendisini çağırması 

çobanı ürkütmü§ olacak ki 
adamcağız sapsarı kesildi • 

Söz aramızda.. Nasıl s~ı 

YAKfT 17 Mart 
- ?'!!! 

kesilmesin iti! orada htr jandarma 
Rortıadaki papndJJ.n daha hakim. 

Çoban süklüm, püklüm zapU· 
yenin yanında durdu, yerden 
temenna etti. 

- Emriniz ağam dedi . 
Ça\'U~: 

Çelebi vali paşanın 

ahbabıdır bir çift tiftik keçisi 
vereceksin biri erkek, biri dişi 

olacnlc. Ağaya söJ1e benim içm 
vali paşanın emrile -de .. 

- Olur .. 

Jandarma ~.avuJUna, ı.·e ço

bana bahıiş ver~im zaman 
i~isi de söylendiler, galiba 
Kurandan ayetler okudular, 
sonra sırıttılar iki ~lağı jan

darma tcrkesine aldı. Bundan 
sonra yolumu ' derhal l:.tanbul 

istikametine çevirdim denize 
çıktım. 

Bir ay sonra bi7Jm lediye 
bir çift tiftik lccçt taktim ettiğim 
zaman çok sevindi. 

Bu hayvanlari yaşatabilmek 
için orta Anadolunun illimine 
uyan bir yer lazımdı. 

Onun da çaresi 'bulundu kap 
yaylaları Anadolu ikliminin aynı ~ toprak, insanın gözünü - Bundan çok var mıdır? 

~~'~, [ • DAfilLDE ] ~fü~~k~I 
Bayramsızlar !.. ~leh ·pi erde Kuma uğrıynn &llCUtlar Bir ~izme~i tız 

b a) ram, d:ıhn gelmeden -· -U onun hakkındaki du- Y anf?ın tehlikesine 
1 • 'İIOC('mİ SÖ) lemi~ YC k ft rf J 

: ıba bir ha) lı da pot kır-
"11.tım. 

ço~ lerkc in değilse bi!c bir 
lurının · ı .. 1. . dl gu e soy ıyc gc~ır-

.ı1 lcri hu giinlcr her nc-
\JCn ' 

c, 1ocnd ı · · · · bı . . c ııç ıyı tc~ ır 
ruknıadı. 
l~cn· 

bir· d ıın acayip ha!lcrimden 
.ı 1 

e: tatilleri , adırgamnm-
uır. :\I , . 

e-.~ıa bol bir udrndan 
" ':1ra ., u ' nccl~ giyinmek azabı-

a rılrn 
lan a~ınca. kendimi hasta-

mı ıra· !\ \ an anıyorum. Yil 
• 

1:ıh1n "' · .. , aunu ça.1c:m~ğa alı-
,:ın '.. ' 
ı , t' ı.ıcudıınm bir gcYı;ock-

·•r kaplıyor. ye fihimdc 
ha,Jı . 

• ~an yel·in1 Mb• u 

~ 1 
gerçekten . ıc·ı· · 

'7.ıyorum. 

u,:vilc~mi~ 

hasr:ılanmı~a 

nı 1Bayramın ilk tesiri i..;te bu 
'"' u o ' ~ ı·f · ndan ronra dn hiçbir 
~ J c .,. 

sı ınmcz bir can sıkın
t• 1 l 
ı · 1 

. )a_ladı. İçim rahat deilil 
it o 

_' ap oJ,uy:ıyım. lş bura' a 
:·• ıııc.t ruliu~da fena bir iİı
t. aç k 
1 i ı... 1mıldanmaga °b:?~hyor. 

•ltcn r b ~·, . e er er kanburlar 
1 dlı .. 

1 1 
~nuyonım. Kafamda 

t arın hı kanç betlı ah man-
;o. '. ı 1 ' ,,l ı <tnıyor. 
Onlar 

Jı l:ı llcısıl, l,eııdi za' :ıllı-
• rıııın .. 

c . gonıillcrindcki ynkı-
ı~ıerin 

!.; ~ı . ~ ba, inlarmın fela• crınct 
ı..~1a en koparılmış sargı-

sarınak . J b cı . • l:itcr erse, en 
• 0rıe ı · 

a- t )tr ihtiyaçla etrafımı 
ırıy0 d 

)\:~ 
1 

r uın. Acaba da.lıa 
ı er b' . . . 

krnıcr 1.:nın1 gıbı rah~ı:sızdır 
l Yra ıl,ıntıdudır, kimlerin 

. nlı Yoktur? 
Dıyc 

lı 0nıyorum. Dışarı rı-ca, a .ı. , ,.. 
dl 111 J rn~gıın te~elliyi bul

. le 
1· de d ın şahıs Ye fert ha. cıı·ı 

ne dn . al ' cemaat, ziimrc 
.... ı ·n· 

Ji, J~ 1
7. dl) ini7,,, sınıf ha· .... 

Birine· 
ın ı,terkı . ı:{)J,abı dönerkt:n, 
, ını11 , . . .. b 
J an 0,. b . ..1117.Unu a unlı -

-.r crı d . l t,·n· ' aha ılerc.le kuHi-
ın 1 tiç·· · 

i:. rnıa 1' I· ucuk pençere:::İnden 
1. )a 'an 1 t>;ın ıu ,ı 17.Un polisj 

ı·l kn ' 
l. · pı dola "il ·· ~ıırıdc ~ . " çupçiiyli 
rqti gnrıp bir rcsclli ile sey-

111 • Onı d 
SJkıntıd .•. ar a benim gibi 
ııirn g·~ ıuılcr, onların da be-
l ıoı b·ı 
leın ( yramları voktu 

Onla ·ı b J • 
<1 h ' ı n a~ raın ünleri 

a Cok ı g 
<lıl~ d:I 1 'ıtıtıl4 daha patır-

'4 ıa mc , ır . 
Unların hnı· ·ı l l) etlı geçiyor. 

"ı ı c ke a· . Şüt·Ie ı.. n ımınklni 
J uır öl t . 

Ş:lirin nıc hç um Ye sonunda 
l ~ lir mıs 
·ıtdırn. raını tekrar. 

Şehremaneti tarafından mn
anf cminlip:inc gıindt·rilcn bir 
teıkcrı:dc hc.r hangi bir 
yangın tchlikc.:.ine .ı.~r~ı mek
teplerin kom. kanca. tulumba 
YC hortum gibi itfa va:;ıta

larilc tcı;hiı <ılunnı:llannı 
hildirınh·tir. 

laarif Eminliği de Şehre
manetinin hu tezkc ini hiitiin 
lise ve orta mekteplere gön
dererek bu hu tMaki ihtiynç
farın lbtc. ini istemi., tir. 

11.ıber :ıldığımııa göre 
mekteplerden bir kı nu bu 
lbtcl<.!ri m:ıarH idaresine gön
dcrmi::tir. Listelerdeki mad· 
dC;krin sının nlmma" İ\'in 

her mektep vac:atl olarak en 
az !iOO lirny:ı liizum ı;;ii:-ıtcr
mdaedir. 1 lalbuki bu seneki 
biitçcdc tah"i-..at ohnadığından 
Şehremanetinin :mm unun ye
rine gctirilcmiyccegi söylen· 
mcktedir. 

1tıl1ittiı113. 
Ankaradan avdet eden \·,ıli 

'cl~ili ve Şchrcmini :.\1uhittin 
B. diiıı viltıyct \'C Emanette 
mc.-r;ul olmn~nır. \luhittin U. 
Hak~ı Şina i pn;ayı ve Emin 
Ali Beyi ıiyarct ederek bir 
müddet görii~ml.iştür. 

Muhtelit mahkemelerde 
Türk-Fran!'ııZ muhtelit mııh

kemc:>indc ı ri,an içindeki 
aleni damlar, Türk hakemi 
1dımct Ali Beyin btifa:.-ı 

dolayısile talik edilmiştir. 
E. Behzat 8. 

D3rülbed:ı) iden G ay mtıd
detlc uzaklaştınl~ın l!:rcümcnt 
Behzat O. hakkında \'erilen 
bu kara.r C:ohıyısilc, Emam.:ti 
protn to etmiş, Emanet de 
keyfiyeti Darülbedayi mlidür-
lüğiinden sormuşmr. 

Dari.ilbcdayl müdlirHiğli 

halı\ Emanet hukuk i~leri 

müdürlligiine bu hu usta hiç 
bir ce,·ap vermcmi~tir. 

J hıkuk işleri mesele inin 
idareten halledilmiş bulundu. 
ğunu zannederek protestoyu 
takipten vazgeçmiştir. 

l Iulbuki mes'cle idareten 
dahi halledilnıcmi~tir. 

Edimekapı tramvayl 
Edirnekapı hattı ilkbahar

da işlemeğc ba,lıyacaktır • 
Tramvay arabalarının işaret 
renkleri kırmızı· siyah olacak
tır. Şirket bu hnt Jçln ayrı 
bir depo yapmaktan vaz geç
miştir. Aksaraydaki depo ge
niJlotllerck Edlmekapı hatla
rının arabalan Durada aulla
fazı olunacaktı!\ 

V az.iyetlerindeki vahamet ta· 

mamen bertaraf olmuıtur 

Baynımın lıçtinci.i gıinli bir 
kamyona binerek ktiçiiciik 
göniillcrini eğlendiren on 

dokuz yanunun Dulmabalıçc 
yolunda kamyonun dcnil-

me.sHe rı:ci bir kazaya ıığrn-

dıjtnu dtin tces<::ürle yazmı::'· 

tık. Çocuklardan altı ttınc:;i 

ynrnları ağır olduı?u için 
Etfala hasranc~inc kaldırılmış 

\'C hemen nmeliynt yapıla-

rak tcuavl altına ahnmı~tır. 

Y:ır alnrının ağır olduğu 

tahmin edilen bu altı ya\ -
runun ah\'ali sıhhiyclcrini 

ôğrcmck iizre 
geç ,·,ıkıt Etfol 
mtirncaat ettik. 

diin ak':'am 
hıı. tanı:::.iııc 

.\lcmnuniyctle üA"rcndiği-

mize gfüc, çocukların vazi
Yctlcrindcki ,•ahamct bcrt:1-

rnf olınu~ 'c altısının alwali 
:-ıhhiycsi de tamamen iyiH~c 

yiiz tutmu:;;tur. 

Demek murahhasları gitti 

Yarın Ankarada toplatıacak 
J lalkbilgb.i derneğinin t tan· 

hul murnhhu lan kon en·ııtu

''ar mlidiirii Ziya, 1 mnbul 
~ubesi faal heyetinden Halit 

ye Ahmet Kut l Beyler ehin 
Ankaraya gitmi~lcrdir. 

Kanonika gitti 

İtalyan heykeltıraş l\1. Ka
noııika, abide kombyonu ta-

rafındıın 'erilen son karar 
üzerine memlck tine ,avdet 

etmi-;-tir. Abidenin 1c:lahı ume-

tiye.ine, 1. Kıınonika ·a ve

kı\lcten mimar 1\1. ~loncerl 

i~tira.k edccel,tir. 

Gayrı mubadiller 
Gayrı mubadiller cemiyeti 

idare heyeti bugiiıı içtima 
ederek tc\•ziat me. elesini intaç 
edecektir. 

Tevziat komisyonu cemiyete 
müracaat ederek yaziycti hu -

kukiyesinin tespiti için te~cb . 

biisatt:ı bulunmasını talep et. 
miştlr. Filhakika komisyonun 

idare ettiği emli,kten bazıları
nın şagilleri aleyhine dııva 
ikame::ıi icap etm~ı:, halbuki 

mahkemeler komisyonun ca -
sarruf hakkı olmadığını beyanla 
bu davaları rcddetmi)erdir. 

Cemiyet:, bu cmlrtk üzerinde 
tasarruf hakkının tanınma mı 
talep edecektir. 

Tevziat komisyonuna mek
rutll Yunan emlakinden tekrar 
birkaç parça bina teslim edil • 
mi~tir. 

Kendini astı, sebebi bilinmiyor 

Oöztepede Rıdv.an paşa soka

ğmda 16 numaralı evde oturan 
OsmaııJı bankası memurlarından 

Osman Yusuf Beyin hiznıetçh;i 

18 )aşında Feride isıııiııdeki 

ktz ev,·efki gece kendiııi taşlıkta 

iple tavana aşarak intihar 
etmiştir. 

Sebebi intihar meçhııldiır. 

Zabıta ve adliye tahkikat 
yapmaktadır. 

Memurlar ue halt 
mcmın lor halka 
dürüıt muamele 
ctmiycccklcrdir 

D. vekaletinin bir tamimi 

... \ lı.:ınurların halka ,.e halkın 
nıemurl:ıra karşı hlisnli nnıa

mctede huhınmal:m hakkında 

Dahiliye vcktılctinin bir tami

mi vilayete YC vilayetten 

dcrnire tebliğ edilmi~tir. 

Bu tamimde hazı memur
l:trm kendilerine rrc:mi işi 

dli~enlcre b:ııı sebeplerle [cna 

muamele ettikleri haber alın

dı~ı, dc\'lct hizmetinde bulu

nanların, ilk 'azik~i halkın 

i.Jerini kolay ve çabuk yap

mak ve kcmlilcrinc nc;.-.akctJe 

muamele etmek olduttu, hal

kın da memurlara hlisnii mu
amele ile miikdlcf bulunduk

ları i~ıuct edilmekte Ye idare 

riic~:ısmın bu hu<:uslım mii. ıt· 

muh:ı j)e kar~ılnmıy:ıcrıklart 

ve takip edeceklerinden emin 

bulunmakla lıcnıhcr hazı nok

taların tekrarı f aydnh addo
l unmaktadt r. 

Bu maddeler ~nlardır: 

1 - • 1ürncmtt sahiplerine 

dürüşt ye , ert mııamolc e-. 

dcnler hakakkmda memurin 

knnununun (30) uncn m el

desi derhal tatbik olunacak 
ve sicülcıine işaret edilecek-
. ıd tır. 

2 - 1\Hikcrier ve miite

merricler hakkmda mczkt'ır ' 

kanunun (2?) inci madde i 
dcltıletilc ihraca kadar gidi
lecektir. 

3 - "Tahkikatı e\•vcliyc 
neticesinde bu ePalio ceza ka-

nununun 3 iincü .Q:ıhının 4 
ve 6 ıncı faiıllarma dahli 

ceraimden olduğu görülecek 

Q}ursa memura ~ dcrhıl el 

~tıdlecS, hakkında o yolda 
takibat yapılacaktır. 

iklimi haiz imlf. 

Haydi!! Britanyadan cenubi 
Afrikaya ... Ar:bk ciddi çok ciddi 
bir tecrübeye girmiıtim . .' Eğer 
muvaffak olursam, hayvanları 

tüylerinin güzelliği muhafaza 
ederek üretebilirsem valinin 
mnyetlerin ve jandarmanın dost
luğu ile istediğim kadar hayva
nı nakletmenin mümkün ola
cağına emindim. 

Cenubi Afrikaya gidenler 
ahın ve elmas dava.sile memle· 
ketlerinden çıkıyorlardı. Ben 
burada başka bir şey keıf

etmiştim .. 

Tecrübem ınuaflakiyetle ne
ticelendi. Ertesi sene tekrar 
Anadolu seyyalıatına çıktırn. 

Türkiyede öyle parlamento 
usulü filin olma<lığı için memur
ları valileri yerli yerinde bul
dum. 

- Sizi çok se\·iyorm, ayn- 1 
lığınıza ancak bir sene tahammül 
edebiliyorum dediği zaman şarklı İ 
dostlarımın gözleri yaşardı , 
dert lt>.rini döktüler. 

İkinci seya.hatta anlıyordum ki 
onlar bana bir müslamana • 

;x; 

yapılan hürmeti itibarı göste -
riyorlardı: hatta benim gizliden 
gizliye ls!Am dinine girdiğimi 
söyliyenler bile varrnlŞ. 

Din mübahiselerinde onlara 
hak veren ve senin alay ettiğin 

papas mantığı bıl en ne kadar 
işime } aradı . Ben bıı defa 

zlyaf.:tten ziyaf ct,.. <la\ et r"dıli • 
yordum. 

Gene gezintiye çıktım vali 
paşanın çavuşu Sıddık ağaya 

götürdüğüm hediye ağızlık çok 

hoıuna gilti. 

Onula bu defa daha ıyı 
ahbap olduk . Bana derhal 
keçileri sordu, ona : 

İyi fakat Sıddtk ağa ne 
olur, bir kaç tane daha bulmak 
milmkün olmu. mı? dedim ıgozle 

rimin içine öyle ıeytanca bak
tı ki, kendisinin parlak, pırıl, 

pırıl parlıyan bir kaç çil me
cid~ye i tediğini derhal anladım. 

Hindistana giderken altın 
hediye gölilrmeği tecrübe etmi§· 

tim wimdi de burada Mahmu
diye albnı çok ehemmiyetli ... 
Bundan birkaç tauesini kulp
latıp boyuna a~an, ve yahut 

Kadriye H. tahkikah 

Son saflıada :Mısırdan gelen bir Hanım da 
dinlenilmiş, kendisinden Kadriye Hanım 

hakkında malumat alınmışıtr 

I 'adriye l l:ıııım ve arkadaş

ları hakkındaki tahkikat etr:ı

fında ortaya çıkan bazı şayiaları 
dün kaydetmiş ve burıların ha
kikate tevafuku ne derece ola
bileceği hususunda da izahat 
vermiştik. 

/\\iiteınmim t:ıhkik:ltıınız, dün
kü neşriyatımızın isabetini teyit 
etmiştir. Filhakika son günlerde 
tevkif oJunmuş kimse yoktur. 
Ne Rom:ınyadan getirilen Os
man ne de burada derdest edi
len Murat te\•kif edilmişlerdir. 
Bunlar, ilk defa yazdığımız 

gibi, isticvaptarını rnüteakıp 

serbest bırakılmışlardır. 
Bu vaziyete nazaran, ken· 

dllerinin Kadriye lianım mese
lesile aliıkları görülmediği ta
hakkuk etmektedir • 

Diğer taraftan Kadriye Ha
nımın Aııkaraya suikast mak a
dtle gitt ğine dair itir:ıfatta 

bulunduğu da teyit edilıneJ:te

dir. Esasen Kadrive Hanım, 

tahkikatın son safhasında henüz 
isticvap olunmamıştır. lsticvap
J:ıra başlamnadaıı evvel yeniden 
talıkika muhtaç görülen nokta
lar etrafındaki tahkikat bitirile· 
Cf'klir. 

f\ • azııunlaı-dan birisinin Edv:ırd 
Bolker isminde bir lngiliz 
yfıybnşısı ile şüp!ıeli temaşlarda 
buluduğu, bu tem:ıslaslarda 

suika~t meselesinin görüşüldüğü 
zeminindeki rivayete gelince, 
bu J1ususun tamik edilen tııkika
tm bir cephesini teşkil ettiği, 

bıı İ5imde bir adamın Kadriye 
fiamm nıeselesile alAkadar 
olup olmadığının araştırıldığı 

talınıin olunabilir. Bu zabitin 
gönderdiği mühim bazı mek
tupların ele geçtiğini teyit 

eder mallımat ~·oktur. Mustnntik 
Nazım Bey tarrmdan istic..:ıp 

olunarak serbest bırakılan Os
m:ımn ve Romanyadan A \ustur
l'ıtya j!eçen ferdinin luı.rice 

gitmeleri etrafında toplanan 
mnlCJnınt şudur: 

. Saınatyada mukim Tayfur 
Beyin oğlu Mustafa ferdi ve 

Be}•oğhmda mukim VaSlf Beyin 

oğlu Osman, şubatın sekiı.iııde 

Köstern:eye, oradan Kalııs:ı git-

mişler, konsolosanenıizden bir 
miktar para istikraz etmişlerdir. 
Burada birisitıden aldıkları tav
siye mektubu ile m:ı.nifaturacı 

Azııavuryanı ziyaret ctmışler, 

iş istemişler, Aznavuryan halle
rinden şüphelenmiş, Romen 
zabıtasına haber vermiş, zabıta 

da bunlar Istanbula iade edil-

memelerini rica. etmişler, ferdi, 
Kadriye lianım mcselesile ala-

kadar olduğunu ileri sürmüştür. 
Köstcnce şehbenderiınizle mu

haberedcn sonra, Osman htan
bula celbedilmiş, Romanyadan 
A vasturya1•a geçen ferdinin, 
lst:ınbula dönır.eıne1c için Kad
riye tlamm nıesclesile al5.ka 
iddia ettiğini sö~ !emiştir. 

Şüpheyi calip gôriılcn nol\ta
lar, ferdinin ifadesi ve Kadriye 
tfaııımın ikinci defa te,·klfi 
sırasında Ro:ı:aııyar:ı gidilme

sidir. 
Bu ıne\~U etrafında isticvap 

ohırtJnlardan, bildikleri sorul
muş, neticede hepsi serbest 
bırakılmışlardır. 

l(adıiv'e li:ınım 1ıakkındaki 
soıı tahkikat esnasında., Mıc:ırdan 

srrlen bir M:mıından da Kadriye 
l lamma dair bazı maluııuı.t 

nlıııınıştır. 

- . - - -·----------
Para değistirilirke11 )'ap1Iaı1 Slıi-
isti111al tal1Jcikatı lıitaı11 l)11ldu ----------------1 { ' et tarafı bitine! ~a} famr7.da ] 

Maliye müfettişlerinin işe 

vaz'ıyet ederek, paralan tadat 
etmeleri neticesinde Osmanlı 

bankasının Yerdiği rapor muva
fık çıkmış, yani banka tarafııı· 

d:ın tebdil edilen paranın tebdil 
edilmesi lnzım gC'len mıldardan 
fazla olduğu anlaşılmıştır. 

(1000) lirahk evraktan ( 500) 
tane olması icap ederken me
selti bu miktarın ( 550 ) olarak 
ç1ktığ1 hayretle görüJmştür. 

Fazla çıkan miktar 

1 ve 5 liralıklarda fnzhılık 
yoktur. 

Süi istimal nasıl yapıldı? 
600 bin lira gibi mühim bir 

miktara baliğ olan bu fazlalığın 
bir sni istimal neticesi olduğu 
muhakkaktır. 

Yalnız bunun n3s1' )'apıldığı 

henüz tespit edilmemiştir. 
Yalmz mevcut ihtimaller şun

lardır: ( 1 ) Değiştiril<'n parayı 

y~niden piyasaya çıkarmak (2) 
saht~ p:ır,a değiştirmek (3) kar~ 

u utüne tevfikan drğiştırilen 
pa~aya yakm kopuk \'eya clc "k 
paranuı diğer muk.abilinide, 
ayni !ktJ m~i hıdı olank \"C ra 
yarı kıymetini "verek :tekrar 
değiştirmek. 

Bunların üçü de derece derece 

.. 
başındaki örtüye diken kadın 
gayet itibarlı insa at olunur. 
Ben ihtiyat o1araek beşibirlik, 
altın küpe filan da alınıştım, 
berabt'r yolculuğa çıkarken bir 

kaç Mahmudiye altınını Sıddı!.. 
çavuşa toka ettim, 
hanıma bizimkinin 
dedim .. 

Toınson: 

bunu siıin 

hediyesidir 

iş adamı başka .. Oluyor 
ves elam! 

- Ba~ka türlü olmanın 

imkanı yok.. Haremde saklanan 
bir kadın için koca ına şu 
hediyeyi karınl götür demek, 
ey adam gel bu gece beni 
kıtır kıbr kes demektir. 

- Her ne ise !.. 

- Biı yo!n düıülduk. 

Yolumuzun üstünde bir çok 
sürülerle karşılaşıyorduk. Gö

züne kestirdiği bir sürü .. ün 

önünC'.e zaptiye bağırdı? 
- Hey çoban... Hey he

rif... 
Bu ses1e: 

ı D~lar, tatbr, zangır, un· 

ı "gir titredi, jandanma sesinin 
(Bitmedi) 

B ayram bitti; tatiller bitıi: 
Bundan canı sıkılanlar 
çok. '{ alnız bir ahpa-

bın- benim de f dek gibi çok 

ahpahım vardır-seviyor ve di

yordu ki: 

- Elhamdülıllah, ba) ram 

bitti de midelerimiz dinlendi: 

Birader, hatır için şeker ye

mekten kthve içmekten şu üç 

gün içinde ne hale girdik! 

<> 
Hadisererın felaketi ! 

D ün (16) marttı Ye gene 
dün f ngiliz nazırlarından 
Çorçilin e: Vakıt '> la ter· 

cüınesi çıkan hatıraunda f ı 

cüınldcr vardı: 

c Mütıef iki er galih!y<'tleıinln 

ma~lnbiyete clöndügünü gôr -

düler. » 

Hadiselerin • tesadüflerin 

bazen böyle helagaıleri oluyor. 

·---···················-···················· 
mcsııJiycti mucip maddclerdir. 

Hazinenin ::aran 

Mııbadele neticcsfnde (153) 
mit;-ardan (150) mil~·?nıı tcbtfil 

edilmiş ve sııwri muhtelife ile 
zlyaa uğrıyaıı ( 3 ) m!lyon !ıra 

hazinenin ııcf'iııe }·aydedilrniştir. 

Bu çıkarı nıiktımn iliivesife 
h:ızinenin ist.i'ade!-i ( 3,600,000) 

lira)a baliğ ol:ıcakt;r. Bu ş--kilde 
hazine ( ôOO ) bm lir.1 kavbet-

miş demektir. Tnlıldknt n~ticrsi 
cihette bu sui istimale sc:bc1'i~·et 

veı enleri ıncydan:ı çık ar.ııcakt ır. 

Hamillerc ied:yal 

Tahkikatın ıza göre tı:ımi!!erı! 

tediyat hakkında henüz emir 
verilmemiştir. Tediy:ıtın biri11ci 

taksiti du; unu umumi}e tnr:ı.

fınJan ıııüt::rcke esııasm..:a tn1 s!I 

edilen ve b ıık~larda mahfuz 
bulunan me!llnğJaıı vcrileccl.tır. 

Bu m bl. ğ ( 3,5 ) milyon 
İngıliz lırasıı\a btı'iğ olııı:ıkt üır. 

liühüınet emir veıincc Dü~ tuıu 

uınurnh e bu paradan bıriııci 

tahsiti lıiiktıınet namına vc.·e.crk· 
tir. İkinci ti' ksitin d~ bir kt :nı 
Düyunu umumiye bir l.ısmı 

hükfıınet tamfmdı:n tediye 
edilecektir. 

Düyunu umumiyMin ta ifiyesl 

İtilafuameııln talbikını nıütc
akıp üç ay soııra düyunu uınu-

ruiycnin taşfiyesine başlanması 

icap etmektedir. Tasfiye oldukça 
uzun süreceği cihetle idarenin 

binasını lıükümetimiz.t tesliml 
tarilıi 10-11 ıy oJarak +~hmfn 

cdilmektcdll\ 



Ilı 
Şeytanın eli altında 

- JQ!?I 5enc5inde y3ıılınıştır -

:'\ludlifi 

JOHJ A:\Kf.TIL 

:\akili 

1'Ellı\ll 

ller hakkı mahfuzdur 

':ı')e; ·trıııııı 11ıcılikti nesin de 
Burası Şar1kirlrzrın, <'erenıin, cinnetin balet 
O)"t1adıifı sar'anuı raksetti<ri fren<rirzin 

'· o ' o 
bir suru pürsı'inır yaptığı ;-erdi 

- 66 -
• Orejivva > hadiseden son kinlik!er olduğunu inkar etmi-

derce ut~nnııştı. Arkadaşıııın yorum. fakat şuradaki calip 

biırudetini azaltmak için koluna ve cazip kadınları da seyrediniz. 

hafifçe dokunarak dediki: Bıı kadınların çoğu sevici olsun 

- Şu görJ üğünüz üç kişiden 
gelin elbis.~i giymiş olan kim

dir bilmiyorum ... fakat güzel 

« Otero • kılığındaki • Pııovans • 
sokağının meşhur antikacısı 

« Jak Antel • dir. Üzerindeki 

mücevherler sahte değildir ha!.. 
Sütnineye gelince Eldoradonun 

meşhur nıugannisi • Tarjel • dir. 
- Yok canını... Ya garip 

tavırlar yapan şu küçük kız 

taklidi?... • 

• ]an » ın iğbirarı azalıyordu. 
Vaziyeti gülerek karşılamağa 

çalışıyordu. Genç « Lüsyen • 

elakıbet vücudunu istediği gibi 
kullanmakta serbestti. yüzü 

maskeli olduı.ian sonra onun 
malCunatından istifade etmekte 

zarar yoktu. 
Küçük kız elbiseli adam 

büyük bir racabet görüyordu. 

Çirkin bir yüz yapmıştı. Kum
bara gibi açılmış agzı, fazla 

boyanmış elmacık kemikleri, 

uzun örgülü saçları ile o sahte 

bakireyi görmek gülünmiyecek 

şey değildi ki. .. 
Ciddiyetini muhafaza eden 

belediye memurları bile gül-

meden kendilerini alıkoyanıı-

yorlardı. « Orejivva • refıkının 

hiısnü nazarını tekrar kazandı -

ğıııı görünce çenesini açtı. 

Şu on üçüncü Lüi asılzadesi 

kılığındaki adam Son Haber 
gazetesinin musiki wünekkidi 

Vilardo idi. 
Vi:zü podralı dir,-rri eski lo

k~nta gar,onu • Andre Prosar ,,_ 

di; bu ad~ııı yirmi sencdenberi 

mCj'hur erbabı kalemden • Plav
yüs Siro > ııuıı bir alkolik keyfi 

neticesinde • J\\iısteiriş • yazi
yetini kazınmıştı. • Plavyüs 

Siro • arkasında « Valo »kari 

ne çıkar. Balodan sonra hep 

birden gider ve Morfin denilen 

iliihın kolları arasııııı kendilerini 
atarlar. 

Son telAkigalıları neresi ? 

• Lesbos • [1) değil mi? 

Evet Mösyö biz burada Se
dom!layız, fakat bütün clesbOS» 

geln1'ş Sedomu alkı~lıyor. On
ların en büyük keyfi yüksek 

ricalin sukutunu seyretmktir. 

• • • • • • 
(Bitmedi ) 

Araşit )'ağı 
Recai B. raporunu 

vekalete verdi 
Araşit yağlarının memlekete 

serbest girip girmemesi hak

kıııda bir nıüddettenheri lznıir, 
Balıkesir , Aydın havalisiııde 

tetkikatta bulunan sanayi umum 
müdürü Recai B. avdet etmiş-

tir. Recai B. tetkikatı hakkında 
l.V. ne bir rapor vermiştir. 

Bu rapora nazaran, lzmir 
Ayvalık dığer yerlcrd~ki pireı;e 

fabrikalarırıın istihsalatı günden 

güne arttığı ve şimdiye ka • 

dar mrınleketiıııize bilıt rüsum 

ithal oluııan araşit yağlarının 

miktarına da tekaiıül ettigi için 
bu yağlardan resim ahnt11ama

sır.a lüzum kalmamıştır. 
Badema bu yağlardan resim 

alınacak ve bu suretle ithalat 
azalmış bulunacaktır. 

Bir cinayet 
Samsun, J 6 (\-akıt)- Diin 

p;tce sabaha kar;ı Si rns de -
miryolu mensuplarından biri 
Irmak cirnrında rayların üze

rinde tsrnrengi;o: bir şekilde 

ölü ol:ınık hulundu. Fail , c 
cinayetin sebebi anla~ılamadı. 

elbise ile layenlckkini takip logiliz intihabatı ne vakıt ? 
ediyordu. Daha neceleri, nece- Londra , 15 - Umumi 

!eri ... Hep~inin birer garip i~ıııi intıhabat tarihi kat'ı olarak 

mevcuttu. İçlerinde en kıymet- tespit edilmiş olmamakla beraber 
tJr miıelliflcr, en ıııeşL ur musi- muhtelif siyasi fırkalar intihabatın 

hişinas 'ar da vardı. icrası muhtemel olan 30 mayıs 
Bu kalabalık içinde teşekkül için şimdiden tertibat almakta 

eden müstekreh ciitler ı;özgöze ve hazırlanmaktadır. 

saplanmış, bacak bacaga dolar• --
Matbaamıza gelen eserler: 

ıııış rerva.;ızca raksediykrlardı. 

•]ulyen• kemali nefretle bir 

köşeye çekildi; ve • Liisyen • le 
limonata içtiler; bu sırada 

•)iılyen• diyordu ki: 

Azizim burada lıerşey insana 

i, li~rah veriyor. isterseniz siz 

dalıa bir müddet blıııız. Ben 
beş dakikaya kadar kıçacağını. 

Bu s"yyiat ıııulıili bana çok 
a:;ır ı:eliyor. Şunların sur;ılla

rıııa bakınız: 1 liç biri genç, 

temiz, taze, güzel değil. Şu 

gülen sırıtan, koketlik eden, 

dıiııen, s~rmaşan başlar ve viı

cııtlar bütün seyyieleleriıı, bütün 

« i;.,teri • lcrin randern reridir. 
Etiyle bir Cemiyetin toplanan 

yerı Sd1 Lüi hastanesi olmalı. 

Bu,,lar bir karnaval gecesi 
tekrar canlanan bir takım 

çürümeye yüz tutmuş kadavra
lardır. Bir;ız evvel bunları birer 
kadın ismi izafe ederek filan 

filan demiştiniz. Bende size 

cevap vererim işte « Şankr •ın, 

• Verem > in, Cınnct ve Şeker 

hastalığuıııı, baleli, Sar'anın 

rahi, frengiııiıı surıı pfir 

süruru ... 
- Ah dostum! zannedersem 

biraz hak'1zsınız. 

Evet burada bir ~kını çir-

Millet kıraati 
Kitapçı İbrahim 1 lilmi B. 

Bu bimde bir kıraat yazmış 

ve ba,mı~tır. Faydalı bir ki
taptır. Okuyucularımıza saı;
lık veririz. 

Birinci licartl mah~emesinden : 

Mahmutpaıada Kefeli haıu altında 

1 1 numarada mukim hazır zenne 
1 elbiae tica.-ııle müııegil Y orgi 

Kıırkçü oğlu efendinin 11 Mart 
929 tarihinden itibaren ilam iflasına 

ve mesalihi illiislıe•inin rüyet ve 
tCfiviyeıi zımnında ciza\1 mahkeme· 

den Cemıl beyin Jüj komser ve 
avukaı hmaıl Şevket beyin muvak

kat Sind..k tayinlerine ve ma~aza

sile depolarındaki emvali tüccariye 
ve e~yayi zaidei be)·llyesinjo tem

hirine ve C\:rak ve dtfalirinin ccl

bıoe ve lı:efaleti mu&addaka irae 

edemediği takdirde hapi• ve le\ ki

fine ve bu baptaki kararın muvak

katen icraoına mahkemece karar 

verilmiş oldu~ndan kanunnamei 

licareıin yüz yetı.:ııinci madde•i 
mucibince daimi aindiklcri inlihap 

olunmak üzere eıhabı matlubun 
iıbu 929 seneıi nıaanın bırlnci 

pazarte11 giınü ıaal 14 raddelerinde 

mahkemenın ıflAs muamelibna mah

ıuı odMına ııelmeleri luzumu ilin 

olunur. 

V~KlT Mart 

16 mart şehitleri 
taziz edildi Mersin p 

(Mahmutsevlı:eıpaıa) vapuru 19 
Mart Salı 12de Galata nhtınundan 
h•relı:etle lzmır, Antalya, Alfilye 
ersine gidecek ve T aıucu ,Anamor, 

Alöiye, Antalya, lzmıre uQraya
rak gelecektir. 

((lönarafı li:ıcl ttayıfamızdadır[ 

Bunu mütcakıp mliftli Feh
mi Erendi tarafından dua 

edimiş ve hafız Efendi blr 

aşrışcril okumuş, badehu şe· 

hitlcrin ruhlarına fatihalar 
ithaf olunmuştur. Birkaç sa

niye sükuttan sonra Emin 
Ali, \ ·asfi Rasit, Tıp fakül

tesinden Arif, talebe birliği 

reisi Ferruh Beyler tarafından 

nutuklar irat olunmuştur. 
Nutukların hitamında bir 

askeri nıii[rezemiz tarafından 

harnya silah atılarak şehitler 

selamlanmış ve bir resmıgc -
çit yapılarak nıera~ime niha

yet verilmiştir. 

Vasfi Raşit Beyin irat et
tiği nutuk berveçhiatidir: 

Bu heyecan ve harekAtı 

sevk ve idare edeceklerin · 

~alısl kdııkarlıkları, liyakat

leri, maltiıııatları kadar inki

lılbırnızın deha ve ruhuna da 

tcvliki hareketi muktezidir. 

Fikrimi bir misal ile arzede

yim: lstan1'.ılun fethine amil 
olan l foar kaleleri lstanbulun 

muhafazasına bir vcçlıile ki
fayet ey lem ez. 

Türklliğü ve istikbalini ma

:rinin nıiiessesesi ve hira[eleri 

muhafaza edemez; ancak bii

yük gazinin açtığı şehrahta 

yiiriimekto sebat, cumhuriye

te sedakat Türkliiğü kendisi

ne mukadder olan büyüklüğe 
ulaştırır. 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vapuru 19 Mart 

Salı 17 de Sirkeci rıhhırundan 

hareketle Gelıbolu, Çanakkale 
Küçiiklc:uyu, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalığa gidecek ve dönüıte 

mczkOr iılı:elelcrle birlıkte Alhn

oluğa uğrayaralı: gelecektir. 
Gelibolu için yalınız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

ilan 
18 Mart Pazarte•i Trabzon 

birinci po•ta11 yapılıruyacaktır. 

Birinci ticaret mahk,emt.sinden i 

__ [!][!]o 00 00 [j] 00 ~ --
Darülbedaytde: .t Melekte: ı 
Avukat Zehra Ferit Son emri ve Gondo!Lır beldesi 

Elhamrada: 
Tuzak 

Mejlkte: 
Babamı iıterim 

Operada: Aarıde: 
Aık alevi Sevda yuvası 

m bır muvaffabyetf 
ASRI SİNEMADA 

Gösterilmekte olan 
SEVDA YUVASI 

Her lı:eain mazharı ıakdirt olmalı:ıadır. Bu filmin mevzuu her türlü 
iffetten ari kadınların sefahat Alemlerin! yaıadıklan pis ve lot yer· 
lerde cereyan etmekte isede filim ahlakı bir mahiyeti haizdir. Bu 
eseri mutlaka gidip görmeliainiz. S.at 16.1 /2 matineıile suvared• 

VARYETE 

Mavi dalgalar üzerinde ceryaD 
Y enipootane arkaoında Türkiye Ş eden pür tür bir valı:' o... ıra· 

\'asli Ra~it Beyin irat et-

tiği nutku aşağıya dercedi- [ .... _________ .,]. yonız: .Maarifte 
I lanımlar, Efeudilcr, 

hanında mulı:im Tütün licaretile uıun baş döndürücü valslatl 
müıtegil Daryoı Ardili Efendinin T epcbil\ı ar .. ında biten bir aık rom•"': 
10 mari 929 tarihinden itibaren Tiyatro _ fıte LIA MARA ve HARRl 
ilanı ill&sına ve meıalihi iOaaiyenin aunda bu LIDKE nin azim muvaffakiyel· 

:.-.liııı glinlcrimiz arasında Bir ınesele -L- !erle temail ettilı:leri 
rüyet ve tesviyesi zımnında hayı a&Jam &aat 

21,30 da llfl MAVİ TUNA GÜZELi 
zafere, Dunılu Pınara, lzmirin 

istirdadına, lstanbulun kur
tulu~ıına tahsis edilmiş günler 
oldu!\11 gibi şehitlerimize de 
tahsis eylediğimiz gün var
dır: 27 ikinci k<inun... Hal 

böyle iken şehzade başında 

şehit <lü~mli~ şu beş kahra
manın ebedi uykularını uyu
dukları şu şehitliği ziyaretin 
esbabı nedir? 16 mart nedir? 

Şehzade başında muzika kış

lasında şehit edilen bu kah

ramanlar Tlirkliiğü iki asırdan 
beri itibardan itibara, varlık

tan yokluğa yuvarlamış, şiir

müş felaketlerin muha~sala

sıdır. 

Yemenin susamış kumları
nın susuzluğunu kanlarile gi

dermiş şehitler; Tunanın sula
rına kanlarilc gurup rengini 
vermi~ şehitler; biitiin şehit· 

lcr bu beş neferin Ylicuduna 

iıısibap eden, vücudunda vah
detini bulan nehir kollarıdır. 
Türk milli hayatına nihayet 

vermi~ olan 1 6 martta ~chit 

ılii~mü~ bu kahramanlar fcd 

akibctlerlc Türk kibarını şa

hıslarında tenı~il etmek şen!

lini haizdirlt:r. Fakat l~fcndi

lcr, biz burada hu akıbete bu 

facıalara p;öz ya~ı,,rı dökmek 
için ıı;cldik dcr,cm yalnız 

yalan ,;ıylcmiş olmam, gcnç

ligi i;tikbale kar)ı deruhte 

eylcdigi vazifeye ihanete.teş

vik e) kmi~ olurum. Benim 

gözlerimde bir katre yaş var

ını ki ;;izin gözkrinizde yaş 

arayayım? 

Türk tarihinin en derin 
uçurum ifade eden J 6 martta 

hakim bir ~ahika ı·ardır ki 

Türk tarihinin en ylik -

sek tepesidir: Dumlupınar. 

O tepeden JO af!;ıı<ro~ta 

doğınıı~ güne~ bana artık bir 
daha gccc olmıyacak itimadını 

nrecck kadar ~a·~aalıdır; kal · 
bimdcki bütün matemleri 'ile
cek kadar parlaktır. Bu ölüler 
Tiirk dep;il midir? Zaferimiz 
Tiirk za!cri degil midir? Zafer 
göne~i öhiııı Ye edbar gillgde

rini silmi~ bulunmıyor mu? 

Biz burnya, Türk tarihinin 

en korkunç uçurumuna. bu 

uçurumdan 30 a~u~tos zirve -
sine suudunıuz esbabını taharri 
için biran tefekküre geldik. 

Zaferimizin, sırrı itimatta

dır. Kudretli Ga;dııin ifadeleri 
veçhile kanımızdaki ccv here 
itimattadır. Felaketlere iha

netlere, memleketi dahili 
harplere atan hüktımet anar~i 
buhranına ragmen dii~manın 

"\'atanm harimi i:;mctinde 

boğulacağına" İtimadıınızdır. 
Fakat Ekndilcr, milletlerin 

heyecan ve hareketi zafer 
için lazım olduğu kadar da 

gayri kafidir. 

Muallimlerin aylığı nasıl 

verilir? 

llalıer aldığımıza göre şch
rimiydel.i "Benebcrit,, , "Sen 
Benuva,, ve "Eseyan.., mektep

lerinin Türkçe hocaları ma
arif idaresine verd1kleri bir 
istidada bu mekteplerin ~
dürleri hakkında şikı\yette 
bulunma kr;ıdırlar. 

Şik:\yctin sebebi de bu 
mektep idarelerinin muallim 

man~larını haftalık olarak ver
meleridir. Bu suretle muallim· 

ler her ay iki giinliik ders 
ücretini ckl ik almaktadırlar. 

Ilalbuki maarif Yek:\leti 

340 senesinde yazdığı bir 
emirnamede bu gibi muallim

lere ay hesabile maa~ veril
mesini hild]rmi~tir. 

:\laarif emini mc:'ck hak-
kında tahkikat yapacaktır. 

imtihan neticeleri 

;\!illet mekteplerinin ~ Jt, 
kur;larında yapılan imtihan -

!arın neticeleri maarif idare. 

sine lıcniir. ıı;clınemi~tir. Ka~.a

nan ve kar.anım yanl:ıra ait 

kafi netkc alındıktan sonra 
ikinci de\ re derslerine b;ı,; -
lunacaktır. ' 

Muallim aranıyor 
~lnarif cminliı;i, j,tanbul 

maarif mıntab'1 dalıiliııcle 

bulunan ,·ih\yctkrc giindcr

dij!;i bir tezkerede münhal 
kiiy mıwllimliklcriııin ·birer 

liste,ini btL'mİ~tir. Flıır"a ve 
Kocaeli maarif mütliirlcri ilk 

listeyi gömlcrmi~tir. Bu liste
ler maarif bina,ındaki came
kana a;ılarak arzu edenlerin 

ıı;özlcri ününe komılıınış ola
caktır. Bu iki \ iltlyettc 15 

kadar münhal köy muallim
liği nrdır. 

mahkemeden Daniı Beyin .Jüi kom-

ser ve Avukat fotaki Efendinin 11111111 Filmi önüm~; perıembe 
muvlı:aat sinclik tayinlerine ve mağa- MAJİK SİNEMASINDA 
zasile depolarındaki emvali ticariye Avukat Zehra Ferit 

ve eıyayi zaide! beyliyesinin tem - Kömedi 3 perde Ferah sı·nemada 
birine \'C evrak ve dcfatirinin cel .. Nakili: 1. Calip B. y ti L__ h · 
bine ve kefaleli musaddalu. irae or ay canrnız eyetı .. 3 filim Ateı. Y anmmaslı:e, Luı 
edemediği takdirde hapis ve levki - 1-----------------~------

Evkaf müdüriyetinden: 
Darlilfünun Fen fakültesine alınacak alda der>iyenio 

icra edilen ıııünakasasında talip zuhur etmediginden paı:arJıkh1 

alınacağlndan talip ofanların şeraiti anlamak üzre her glin Jc
vazım idaresine miirncaatları. 

!ine ve bu bakıal<i lı:arann muvak -
katen icrasına mahkemece karar 

verilmiı olduğundan kanunnamei 
ticaretin yüz yetmişinci maddesi 

mucibince daimi sindikleri intihap 
olunmak üzere cshabı matlubun 

işbu 929 senesi nisanın birinci 
pazartesi günü saat 14 raddelerinde !------------------------
mahkemenin iflas muamelatına 

mahsus odasına gelmeleri lüzumu 
ilan olunur. 
••••••••m•••••••••••••••• 
: ODLC Yl]lD : • • • 1 • • .\lil 1 Azarbcycan fikriyatını • • • 
: t~rviç etlct) aylık mecmua : 
• r • 13aşmııharriri: M. E. • • • 
: Re,ul zade : 
• 1 • • !\ lart ayına m:ı ısııs ilk • 
• s 
• nüsha" çok zt :1~in ,.e mti - • • • 
: tcncni yazılarla çıkmıitır. : 
• 1 • • Adres: stanlıul, Ycrcbatan, • 

Cildin 1ıtıue1t için t>Y•nl ta.,.tye ıftentt.tl ıllü ~e tahli çıçel< 
esanslartyle mu•ttaı· ve aon do~ ıar oJan 

KREM SIMO 
(CR!:ME SIMON) 

cildin bütün toıeli~lnl. güıclllginl ve tarnvelınl bü&n\1 
ınuhof<1.7..a lç\n bir li.zımı gııytt mutnriklir. Cildi bc'ller. 
t11t1ilnştırır, yumuşatır, hCyaz_latır ve kadife gibi na• 
zikle~lirir. J(rem Simon, TÜzun ta«::ıyiırntınl, bu~ .. 
~uhlorını ve kırmı.1ıhk1arfnı iz.al• ''e gUnc<;ln te5itl 
9cdic.Jiııdcn ve lHı~rutın ısırı~larından vik3ye eyler• 

Pariıte SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

• • 
=.= ~~~1~~::);~1~~,~~:,~,~~,:~~ı~'. !.· ~, ~~iş~~\' 

Bcyazıtta " .Azerbayc•ııı " (~ ~~~ 
: kütüphan~lcri. : 1 ur ıye an ası ·ı 
···•••" 11 ·~~............... Serr -vesi tediye edilmiş 4000000 

/sfaubul bırıncl Tıcarel Mahke- d U A •• d- 1 .. k 
,,,.,;ndw: Mahkemece ilıinııfla,ına .~a lr mumı mu Ur U 
karar verilmit olan Sultanhamaırun- Ankara 
da büyük çorapçı hanında 23 nu- Şubeler"ı ·. 
merolu mağazada manif"tura tica-

rclıle miiııegil Armcnak Gurdıkyan ı\l\(\ı\HA ADAN.\ 
efendiye ait manifatura eşyasının 

25-3-929 Paıarte•i günü seaı on 
JSTAl\RrL TRABZON 
iZ~IlR GIHESON 

AYVALIK 
KAYSEllİ 
MERSİN 

SAMSUN EDHK\llT ncnsA buçuktan onikiye ve kabil olomadığı 

takdirde anı ıakip eden günlerde 
J\ALiKESİI\ ZO~Gl'LD.\K 

talip oıanımn ycvm ve ••• ,, mez- ~Müsait muamelat, kumbara~ar kasalar 
lürda mahallinde bulunmaları lüzu- :::.g~~-

fııruhıuna karar \'erılıniş olmağlo 

mu ilıin olunur. 

KESİOE T.\Rİllİ Büyük RILETLER 
' 

30 11.\ZlR.\X 92!> Bİ HEll Lilt\Olll 

Eşya piyangosu 
Türkocaldan merkez heyetinin ( 50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva 

eden piyangosunda çok nadide ve kıymettar eşyalar vardır 
Hasılatı, iıışaalı bitmek iizere olun Ti.irkocaklan ııır.rkez lıryt'li biıınsıııın nıef ru.~at 

ve lesisahııa sarfe<lilnıek i.izeı·c, bu sene <le zcııgiıı hir C~)-<l piyangosıı trı·tip edilıııi~tiı· .. 
Bu pi)angoda ikranıiyeye 50 bin lira tah~is rdilınişliı-. Bu srw~ki ikraıniyf'leı· ~ı>~<'ll 
scııekiıı<leıı ~ok daha kıynıeltardır. ~Jerkez lwyeli bilhassa )l'l'li e~yanıızın re' arıııı 
teıııfı1 i~i n ikranıiyeleri n k ısını :izamını eıı nefis yedi ıııaın 11 l:'tl ıııdaıı i ıı ti lıap elıni~li ı· • 
Aı·ada lüks otoınohiller Ye beheri 2000-2300 lira kıymetinde pıl'laııla paıılanıif \C kiipe
ler beheri biner lira kıvmetin<lc bi.iviik saloıı halıları, plütin eı·kek Yt~ k:ulııı saatleı·i, ' . . 
salon ıakıınları, elmas yiiziiklcı•, ipek sccca<lelcr, 80 par~a ııadide. lı::ı.Iı seeeade, 400 
lira kıymetinde miııyatiir resimli paravanalar, Ilereke ball::ı.niyr.lfwi, 11:.)J'ekeııin ip<>k 
yastıkları, yel'ii f abrikalarınıızın mamulatından zarif ba\ ullnr, C\ rak çaııt::ı.ları, Esiq~e
me <lcı·neğile Hilaliahmer Saıı'at e\ iniıı en zarif ve en nadide el i~lcrindeıı iki yiiz pal'
ça .eşya Yardır. 1kranıiyclerin ınecmu nıiktar1 hiııtliı·. 

Merkez hey'ctiııin hu piyangosu şimdiye katlar Tüı·ki) ede teı·tip edilmiş esya 
golarının en zenginidir. 



• 

Savı fa 

ariçt.e 
Me~si~n~a UHZİYBI 
liüku 

ınet kıtatının lehine 
inkişaf ediyor 

• Cen-.ral Calleo memleketi 
Ycryc• •emizlivor 

, ~duıl:0 
v\,A l Bugü~ 
~"<lılen resmı 

'ehh~d. ce
lltı-J r _" 
~ '-"""' ın l.:"J~~ 
da iti• .., .hın. 
l11rı -ır, P•ıtar. 
cı.,: Durango 
llıuh Yollannın 
"'·- un bır kıs 
·-.uı I•~• . 
b:u. '"~ tlti~I 
"""'.lnıektedi c.ıı., r • 

al Jua 
J\cı n Ceneral Calle• 

aıa nın '-
1.ıa •Uı • ..ııda etti~i asi 

·~· h"k• kıııJ " urncı kevveılerinin ya • 
ıııaıı .. . 

terk, •-.ki.n ~nne tchri aleliccle 
ra( Calle nvayeı olunuyor. Ceııe
'lllııı ' kıırargahıru Durango da 

•ııur. B d 
~ ura an T orreon üzerine 

M 1 e hıı:zırlanmaktadır. 
••ııko 15 "A 

cOııcr.ı ' l A )· V cracruzde 
Jezu, A ,_ 

trı.en 5 guerranın otatına 

t up aoJerden 4 zabit eli h 
.. ,llile ida vanı arp 
~il d m edtlınif diğer 80 

• hapa 
•lınuıııır. cez&11na mahkOın 

eizzaı 
dcbilııı.,1 cener.ı mcmlcl:eıı tcrl:e-
•akı.., fır.atına intizorcn dağlarda 

ll'ıakt odır A. 
fcdera( h · ilerin l:arargilu 
llla~luı,, t&tin Higucroı yalanıada 
lıtld; Y.tc ugrıırnıt oldulclanru 

rıı.tlı..ı;,_ 

16:---. lllilyon aç 
Ç11lin 1ı· -

" kısmında yiyicek 
l\t lıekJiyor .• 

hul:~'.. l6 ( A. A) - Kıılıl: 
Qönde~rmdtte olan menabl:a 
\·crllıit olan uhhiye nazın, 
<la 7 boldu~ raporda Honan-
6,250,00() llçlık milyoo, Shcrude 
l «~· ' Kaoıuda 2,5 milyon 
t\in -.;lıl: 16 milyondan fazla kııi
lilrn;.1 1'!kmcl:te olduğu bildi
'1 ır, ...__ 

ınmliz toyyoreıerio~t 
Bir senede nufuıça hiç bir 

kaza kaydedilmemiıtir 

'Londra, 15 ( AA ) - lngiliz 
İmparatorluQtınun muhtelif aksarru 

srasıoda işliyen in- /~~ 
giliz tayyareleri ~ • 
1925 ıeneoinden . 
beri 3 mtlyon 250 ut' 
bin mil l:atetmiı· ~ 
letdir, iri tahminen 
131 devri alem demel:tir. Bu 
tayyareler ara•ında nufuıça tek bır 
kaza bile olmamışbr. 

Londra • Kap ara11nda 
Londra, 15 ( AA ) - l:.ondra 

ile Kap ara•ında yalanda haftalık 
bir hava serisi küıat edılecel:tir. 

-- -------
Hıneri~a~a veni i~ar0 

M. Hover mes'ul memurları 
istifaya davet ediyor 

Londra, 15 (AA) - washing
tondao T aynrlı gazetesine bildirilı· 
yor: M. Hoverio idareyi günden 
güne daha ziyade eline alınal:ta 

olduQtı hiısedilmektcdir. Ezcümle 
bütün mesul meırwrlann kendisine 
istilanarnelcrini takdim ctmcae mec
bur olduklanna ve kenduinin bu 
istifan kabul ve ya rcddetınel: 

lıalı:lanı muhafaza eylemelı:te bulun
duğuna dair bir emirname nctr• 
etmiştir. Bu tedbir idare ıaıtlanoın 

yeniden tcıuiboe doğru ablmıt ille 
hat:re olarak tclikld edilmcktelı:ir. 

Qı• üç, satırla 1 
Dük dö York Berlinde 

Londra, l S (A.A) - lsveç 
veliahdinin izdivaç merasiminde 
hazır bulunmak üzre Osloya 
gitmit olan dük ve düşes dö 
Y ork lıu gün Berline muvasalet 
etml~lerdir. Akşama kadar orada 
kalacaklardır . 

Amanda bir hadise 

Aman, 15 ( A.A ) · Bir 
hudut müfrezesile birkaç :zırhlı 
otomobil hududu geçen bit 
çapulcu çctcoini ağır zayıata 
uğramıştır . 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

gittikçe vahamet kesb 
etmektedir 

Ccncral Prim o de r j vera bir · 
çok zabitleri 

Keodayc.15 '!'!!!!!!!l!!l!!l!!!!!I!! 
(AA)- Hu
duttan gelen 
haberlere na
za.ren vaziyet 

vahimleıın11 • 
tir. Grenada 
da mektepliler 
tarafından ka
rıııkbklar Çl· 

kanlmııtır. Ör ~liıijİ;:;;;..,...,;~ 
lı idare iliit' Primo de R~vera 

, muhtemel o ~-olunuyor. Bir çoa: 

piyade. zabıta Madrit ıgtiıaıları 

bastırıldığı ve Primo de R.ivera ıun 

resmi taşlandığı oırada jandarma 
kuvvetleri ile aralarında çıkan ha
_diseler üzerioc nefyedılmiıtir. Kan
'ıilllar dün gece vahamet l:eıpet· 
miştir. 

Madrit, 16 (AA)- Dün al:ıam
kı nazırlar içtimaının hitaınındo 

M. Primo de Rivera meclisin 
=alandınlması lizım gelen mual
limlerle darülfünun müdürleri hak
kında ceza tatbikını dcrpij ctmel:te 
oldu~u lbeyan ctınlttir. Dahiliye 
nazın umuma mahsuı yollarda 
çıkanlacal: kargqalıl:ları tenkil için 

tetbirler alacalı:tır. 

Ah mektepler talebesi bilhassa 
buolardan gürültü çıkaracal: olanlar 
ikanıetgahlarındao w:ak ey aletlerde 
hapsedilecektir. 

Darüllünunlar ile büyül: melı:tep· 
lerin açılması hayli geçikecektir. 
Madritte yalnız daimt ıurette ika • 
met eden talebe kalabilecektir. 

Kellog miaakı etrafında 

Washington, 15 (A.A) -
Çin miliiyetperverleri hüliüıneU 

Kellog misakını tasdik etmiştir. 

Bu miaakı ilk imza eden 1 S 
ht\kllmeten yalnız Japonya tas
dik keyfiyetini henüz bildir
miştir • 

Kiralık inıal~ithane 
İstinyede deniz kenarinda 

kitin muattal imalathane kiralık-
~~k . . \'c ı arsa: l\oc:ı .\hı>t.ı a pa~ada Ramazan c[en<lı tır. Küçük sınai mü~sesc için 
azcndc k 'ı pek elverişli depo için dahi 

ara so ·aklarında 2-7, ..J...J.-3fı , o maklup İki kıt'a kabili istimaldir. 
~lu.,.a llıtıhaınınen bcıkli ..J.00 lira bedeli dcf.ıtcn verilecektir. [ Galatada Voyvoda sokagında 

)Cdc •>- , 
'Oı Jı. _;, .>!art 1929 •.la ddtercı.ırhkta yap,ılcaktır. Agopyan lıaııında Bomonti şir-

()daı1 d ır4lık düklcAn Tolıancdc mektep altında 411 üqkemdüriyetine ınür;ıcaat. 

1' 2<) ı.J~kkan, senelık ktra>;t 120 lira. muzaycdc 2'.' mart Milli Oto Türk anonim ~ırkeıınden: 
• -Qı '1 ~dterdtırlıkta yapılacaktır. HİSSEDARANA iLAN 

f-1. cıı 1~ıralık dükkun: Topancde mektep alnııda .J,l 5 Mılli Oto Türk anorum ,ırketi 
terJıırI~kı: kirası 4 l 5 lira, miizaycik 27 mart 1929 da def- ıennaye•inin 100.000 liradanl0.000 

.ıı.. n Yapıla, .. akttr. liraya tenzili ınaksadile 31 kanunu· 
f k "" lfiral k k z-b • • •ani 929 tarihinde al:tedilen lev-a ultt· . ı u u e zemını - 1 laydarpa~ada Tıp 
2ayede. ~ Ynnında :l8, 5 . 'o. muhammen bedeli !08 lira, mii- l:al31e hey'eti umumiye içtimaında 

ıA. 7 .l\lart l'l2C) da Defterdarlıkta yapılabaktır. ittilıaz edilen mukarrerat mucibince, 
• lrır l k hissedaranın, yctlerindc mevcut 

Çaiır b•Jı 4 ı çayır mahalli Rcykozda hllyiik çayırda 1 
r • çc 1 hi,.elerden, beheri ı.e. Türk lirası ez ıo .ı namile m:ınıf bahçeye muttasıl k"mından muf- 1 
~a uuııu k kıymetinde. her _on hissenin beı · YCtle n~ ın ıra . ı 90 lira, icar muddcti üç ;;cnedir, mii· 

~' m ı lira laymetıod_e bır adet yeni hiıse 
-Qı ... art ı IJ29 da defcenbrlıkta yapılacaktır. 

k · k ~•ll'tt/ik. t l k l b S 1 scncdile tebdıli zunrunda Galatada 
. "ı 11 ka ar il. ve u u e - .'ilahtcr a~ada imrahur 

1 
Voyvoda caddesinde umumi tica

ıcar ııı 11 ,1 ., rşıı;ında beş dönümdür, mulıamım:n bedeli 7;l lira 
J.ı. ueıı ·· reli hariciye bankasına müracaat 

UUNU 

• 
Bir. ı saatte Istanbuldan Ankaraya 

Ingiliz inbaşısı ( Segrav ) ın tesis ettiği yeni sür, af rekoru 
bu mesafeye muadil bulunuyor 

1 ' 

. Binbaşı ( Segrav ) ve otomobili 
Iııgiliz otonıobil amatörü binbaşı (Segrav) ınal'tııı 11 inci günü Amerika<la saaue 3 72 kilo

nıelro 261 nıetre (yani takriben llaydaqıaşa - Ankara arasıııdaki mesafeye ıııııadil bir ıııcsafr) 
slir'atla yol almağa nıuvaff ak olarak oıoıııobilcilik sürat rekorunu kırmıştır. 

(Srgrav) te~riitıesine başlaı·kcn bir millik nıcsaft•yi 15 saniye 55-- 100 de katrderrk saai!P 

231 n1il 511 metreyi bulan bir sür'at güstcrnıi~, kendi usulü 'eçlıile ayni ~-olıı tersine katctiği 
zaman saatte "~31 ınil 213 nıctre sür'atle haı·ekeı elnıistir. Ilu iki lecriilwniıı \asa tisi Sl< tlt> 
231 ınil 36246 ınetreye, 372 kilometre 500 ıııctrt'ye nımİdilılir. 

«Segrav» bu rekor kırılmadıkc_;a bir daim ıniisabaka)·a girıneyrceğiııi Sii) lcmekledir. 
Karadan soııra denize 

Londra, 15 ( A. ı\. )- Yerde sür'at rekonııın tesis etmiş olan Scgı·avo şimdi 1000 lıeygir 
kuvvetindeki motorbotu ile deniz üzerinde karadekiııe mümasil bir zafor kazanmağa lıazılaıı
nıaktadır. Deniz rekoru saatte 90 nıil ile .\ınerika şapiyonu G,arvood tadır. Segı·avo ilk tcc
ı·iibelerinde 85 mil yapmışıır. Yaı·ış ünümüzdeki perşembe giinii icra olunacaktır. 

~~~~- -==-- ~ ~ ~Q·(·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Acaba ı1için? Bahriıı1ul1itlcrde çelik 
Çinli rnareşala emir 

verildi 
Kansını bırakıcak 

ve demirtleıı adalar 
}·apılıyor 

., 
I 

Tayyare ile seyri scseferi temin iı;in ~eı' .• 
·(Balırimuhiti athlsi ) 'de gereksr ( Balıriııııılıiı i 
kebir) de bir takım sahil sıııı'i adalar inşasına 
karar vPrilıııistir, 

Yukardaki ·resim Ni' vork ilr Berıııut ada-

KraJ l\ılisel 
' 

Sabahtan akşama kadar 
günün bütün saatlerinde 

Ders çalqıyor 

Hoınanya kralı ( Jli

srl) in tahsili iciıı val!
desi Ye büyük aııııesi 
taraf ıııdan fo\'kal:lde 

ihtimam göstPrilııwk
tetlir. Hesimde kiieiik 

• 
kral 111 "ilizce' e rah-:-ı .J .;ı 

şıı·ken güriilli) or • ---Yeni şapka modası "'t~ Yap 1 uç senedir, müzayede 27 mart l 92CJ da dcltcrdar-
.ıı.. ~ acaktir. eylemeleri rica olunur. Mareşal (Ç~n-Kay-Şek) ve kansı 
"" 'll Hi&&C senedatının tebdili için, 

' ları arasında inşa ohına;·ak ilk adanııı projc•

siııi gösteriyor. Bu ada (GOOO) ton çelik ve iki 

biıı lon demirle in~a ohıııaeaktır. Suıı'i adanııı 
kırk beş kişilik miirelleh:ıtı ohwak, iizeriııdt' 
hir otel, hiı· lokanta ve tamirhaneler buluna

caktır. 

<A}ırlla 1 ,r.alık kahvecilik mahalli Reykozda Riıyiik Çin diktatiiri\ ınal'e-
,. ttnk• hissedaranın ruhayet şirket aleli<:le 
!
,er, kir;ı ı ·:.r i hlesinde kahvehane barakıısile :loo ar~m sal (()an-Ka~ı-Sek) bil' 
ık 5& l hey'eti umumiyes.inin içtima edece.. ., • _T • 

ta Yapıl ' ira, mlizayede 27 mart 1929 da defterdar· taraftaıl ("'.ı'nı'n ··alıcle--0. acakıır. ği 28 mart 929 tarihine kadar - - : ' -
]\ ıriro.ı k mezl:ôr banl:4ya müracaat eyleme- tini temine uğraşırken Ç l B d 
tı_nıandanitk ı . ev Yıldızda Cılıannuma m:ıhallcsimlc leri icap etmektedir. İıbu tarihe 1. f ... k d' or U eledı•yesin en• 

llıu7 ... ,·c·'c ··~ ko kü civarında 1 odalı, senelik kirası 18 lira ( ığer tara tarı 'en 1 • 
J " ~, l:adar tebdıl edilmiyen esiri ıenedat 

tQa l{j· tnarı 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. iptal edJerek ticaret kanununun 

1 

taraftarları ile de ho- Çorlu kasabaszna getfrflfcek olan 
tııc°".kiirıdcır.ıalık sebze bahçesi: Beykozda tokatta Yu~a 397inci maddesi mucibince iptal ğazla~nnya tııechur l b d [' k ·rz· b 
r~sı :ı-ıı IirÇayır bahçe namue marul ve kuluhesi vardır, ki- edilen senedaı yerine ihraç edılen kalmaktadır. Bu c•iim- 107000 ira e e z eşzı, l men a SU· 

----l•ı~·'ld;ı dcf~t~~~tkmüddeti iiç senedir, müzayede 27 ;\fart yeni hisse senedatının ıatııına mü- leden olmak üzere larzna ait proje ikınal ve tasdik edil-
ta yapılacaktır. ed ı 

M h baıerct ; cccıtı ve huılatııun K uo ~ling Tanau (Çiıı nliştir. a 1 
A 1 A şirket merkezinde. alalı:adaraıun ...-u at "d' ' t' d meclisi millisi~ son M k A • 'b , b. m U 1 rl Ye 1 n en 1 emrine amade olarak muhafaza . - r b' . d ez ur proıe mızcı ınce ır ay 

. 1 edilccc~ hiıscdarların malOmu ol- ıçtııııalaı·ı~ıdaıı ırııı e .. .. Hcsimde gürdüğii-
. I:'ındıkhda y kıymeti: 250 lirı malı: üzre JAn olunur. fllal'e~a} bil~ Selle e' \~( Jflzzddetle munakasaya konuldUğUfl• llİİZ beyaz ve siyah 

ın •• ~.d .... caın·ıııhyaçeıebi maha11e.ınde kam dört duvardan ibaret bulunan Zayi -?ı1aa, ı:uzdan , c alıms oldugu zc' resı- dan taliplerin Istanbul Şehı-emanetin- lıasırl,ıı·daıı örülıııüs 
\e illi 1 n tahıbcn 200o ' • · ~ 
lııiıı ııa;•nıa toıneı taları den fazla tuğla ve lıır mıktar taş cami tatbik mu~rumu Za}i ettim. ni terketınesı kararını d b. t' t . . tetkik ed - şapka lııgilıerede hu 

"Yedcye loıııı1ııı ı lıanç olmak üzere enkazı yinni gün müddetle Mezkur muhurlc kimseye vermis ve kevfivet e zr sure l mevcız pro7ey1 e ırün en fazla ra"lwt 
ıu.Petı~ uıtıır. Talip olanlu h bo k ' • ' k 'ti l k .. Ç l b l d • b l"' Çenı....1ıı Pey ı>oral.rıle 1q1 oııd.a nıah ymelİD yüzde yedi buçuğu rc.~m _YO tur. 1 kendisine teblilr Ollfll- re şeraı an ama ıızere or ll e e l• !!ÜJ'el\ veni sekil kadın 
,. ,. "tta Evkaf oıildin alliııe geoc ayni gwı saat onı.e.ıe Usku<lar Alttın! zade ma- t) • • R, , .. t [ l . o • '> 

- - ::ı- .. - - ::. bm..,nda mahlOlaı müdırıyettne müracuılan. lıallesinde mittekait Refik muştur. Al·al'>a llH.:ın? ye ıyasetzne ınuracaa ey eme erz. ha lığıdır. 

~--_·;·;asaıi·kuvı;ct··şü·;:übü·-~fEfi.h~~;~~~~~~tti~!z=···· 

, 



- .. 
Gazetemizde çıkan yazı ve 

ı ABON~ ŞARTLAR!: resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
' 

1 i Ti.ı"'k yede l(.:ıriç~c 

i 
Kuruş Kuruş 

ı A 1t0 • ıso 000 
3 400 800 

1

, :6 • ;50 1450 
2 • 141 •) 2:'·JO 

C.1zeteve gun<lcrileccL.:. nıcktupların ~1.erine ! ı 
idare Jçinse İdare . \:V.t\!a aitse "'\ tlLI ~ ı 

ı areti k~nulmalıdır 1 
Brutlmı}an mektupluın iade.lnden. 1uymnt1- ; 
ı:nukaddereslz mektuplara korıulmut paralarm ; 
lı:aybolmaaından ve Ui.nl&rın mündericahndan l 

ldar(! meaul detild.ir. 
1 

'7 Mart 
19 29 

-
;::: fi.El\ GÜN CİKAR Tt'{lK GAZETESi 

:it 

..... -
Tür mejsteplerile faydalı ~erl!n 

ı ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Buyült \'C ya bir çok. defa için ,·erilen ı.Ianlarla 
hususl nıahlyettcki llilnların ücreti 

ida!'e ılı..~ k.ararlaşcırılır. 

Gu.etenı.lıe husu•i tlln kabul eden yer ı 
H. !. H. illnat. acenteıl. 

iL ri fAR{FESI: 
SJtın Kurul 

', 6-8 inci ,,yıaJa 12·:!0 
~5 5 • • 

4 • • 
2 • • 
ı . • 

1 1

1 ·S inci ••rıraJ• 
, resmi il~nl .. 

•O 
tOO 
~JO 

lıo 
1 

- "'-~ --

Borsalar 
~~ !Istanbul fen mektebi mubayaat 

i' 
1 k • d Mayı~ (929) gayesine kadar : omısyonun an: mektebin ekmek ve sebze 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
16 Mart 

-~~~~!\ · l:;:,==--=-r---;AF.ç°711d'i"~---·===-"';K?":~:'::p':':in:':ld::"ı -·:,I 
~as I 75 9s6 so ı Jnıt ız Jır ·ı 

ı Dolar 
20 Yunan d·r 1 mi 
1 R vlı mar 
1 A' 1 lııryo şil.,ıl 

20 ! ey llomanya 
20 Lel J1u 1 gar 
l F Icmenk flor n\ 
20 Fran ız frangı 
20 il ıyan llrell 
20 kuron Cek, - Slovakya 
1 ('frı·ont'.'lS • ~ovlyet > 

1 7.f'lo,i • It:hı •an: 
2n Dina • c ,. tJO~lı,·ytt • 
20 Tielolka trang1 
ı Prıe:a Ispany~ 

20 Jsvlçre rraugı 

ı ~'ecldiye 

Cek 
' Londr> üzerlno bir lnglUz llr:uı ktı"OS 

?\evyork 1 Tı rk ı.rası de Jaı 
Par" • • .. frank 
Jttila:ıo • • • hrel 
B ;_n .. • mark 

202 '25 00 202 25 O\l 
52 so oo 52 lso oo 
48 25.00 .. 8 25,00 
28 50 00 28 50 
24 12 ro 24 12,50 
21 25CO 28 2500 
an oo ao oo 
158 5000 ıss ıooc> 
212 50 212 50 
120 25 120 25 

0000 0000 
22 25 22 25 
71 !O 71 50 

113 00 00 113 0() 
:;2 50 32 5() 

7 8() 00 780 00 

987 75 
049 125() 

12 57 ım 
9 380) 
2 06,75 

988 so 
0,49 

12 
9 

06,2~ 

~650 

Sofya • • • :cv:ı il 
Bı uksel • .. • },e1ka 
Am ter<lanı• • • florin 

68 00,0() 
3 53,SO 
1 72 50 
2 5~00 

16 5000 
, 49 5() 
s ıaco 

4 37 60 

37,00 

2 

1

ta5G 

67 87 50 
3 5325 

22 25 
54 75 

18 sooo 1 

3 '4900 

Cin vre • • • frank 
rr~g • • • kur n 1 

' yana ' • • ıt 
! drit • • peZPt~ ı 

\ arıova • • • 'l" l U 
Atn • c •dr.hınl 
B kr•ş 20 ley lm:s 
Belgıral Türk lirası dııı.,r 

Tııhvillrr 
ı a;ı; dab.'i c \J.te i :t 

ıı ynnu ro ıvtt h'<le 
ıı~r.1m ~)eli dem~ryolu 

38 00 
24 37 Sil 
~7 85 00 

• 92 
2::1. 

• 8 
• 

2~ 00 
o o on 

95 

25 l. l nbul tramvay •lrketl 
nıM m !.' k ..-e Aotiropo 
I€tan ol anonim !n .şıı c:ti 

His:e senetleri 
Iş bank~>l 
Osmanlı N.nkaıı 

l.,. 60 
136 00 

2 

3 17 50 ' 
4 

38 
37,03 

o.:ı 

24 37 s:ı 
27 j 82 SJ 

1 
92 25 00 
~23 75 00 
8 80 

1400 I~ 

Tical'et ve 1abire borsası ~ 
tlatlar Tiraret borıı:a'llt ktıtlbnnıumlligi t.a1.1f1111l:ın vr:rflmfFtil'. 

Okkası 1 _ UN ~ 
ı ~ıaıp: ~'.gt{.~ Çıınlı klln.u 

1 

1 · F.klstr:ı ılı:l-tra QO ı400 1330 
Buğday% Çavdarlı Eki,tra • 1250 ı 110 
1 
Yuınu,.k os 06 0000 OCl,00 Bıriııri yumıısak oo ısso J3oo

1 Kız,Jca 00-10 1735 1735 Hirlnci •eri • 0000 0000, 
;;unter 00-00 00 00 oo 00 ikinci • 0000 0000' 
.ert 06·7 1800 1800 - T]FTİI( - 1 
'oonme 00-00 OOOG oo,oo Ankara 230

1
00 23000 

l
'sert mahlut 6..07 OJ.00 oo oo '

00 Atıehir 000.00 000, 
-ZAHİRELER- 'Yapaırı Caz yunu 000,00 000,00 

çavdar sos ıs oo - AV DERİSi - j 
, Arr·• oo oo oo oa 7.e ,•o,·a çıfli 0000.00 0000 oo' 
lıır ıs ıs 1225 

, ula! 0000 0000 ~4nsnr 0000,00 OC00,00 
43 00 43 ı;ıo Tilki • 0000,00 0600,00 ,FaEnlyo 

Kundu• • 0000.000 (100,0Ç 
-iiUBUBAT-

su cam 00,00 0000 
)t Uf yPnl i 0000 oo.oo 

ç 'md 1< 
or•lv' el 

-fINDIK·-
00000 o 000 

0000 0000 

lstanbul ithalat gümrüğünden: 
ıandıl< kilo 

7 

1 
2 

6l 
4 

5 
1 
2 

758 mü•tamd kundura 
21 vid•la « 

5 vaketa lotin 
1802 t•yak takke 

l 24 diş macunu 
230 saç boy35ı 

83 tabii ipe~ ipli~i 

226 ipekb pamuklu mCi.Suc,-ıt 

ihtiyacı münakasasına,>talip çıkmadığından 31 !llart 929 pazar günü 
ssat 14 de ihaleleri yapılmak üzre münakasaya konulduğundan talip· 
!erin ihale günü mektepteki komisyona müracaatları. 

BÜYÜK TAYYARE' 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYIUC.\: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Liralık ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
BL KESİDEDE CEJI' .\~ 3,900 

kazanacaktır 

M. M. V. istanbul satın alma 
komisyonundan: 

lzmirdeki kıtaat lıayvanatının ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
mıınakasaya konmuştur. ihalesi 19 mart 929 tarihinde salı günü 
saat on beşte lzmirde yapılacaktır. Arpa şartnamesi komisyonu
muz da mevcuttur. Okumak istiycnlerir) her gün komisyonumuza 
ve munakasaya iştirak edeceklerinde lzınır de asken satın alma 
komisyonuna müracaatlari ilan olunur. 

MahlCılat müdüriye
tinden: 

Kıymeti. 100 lira 
Çarıambada tercüman Yunus mahallesinde k!in 84,86 numara ile 

mürakkam birbirin~ muttasıl iki bap hanenin karabiyeline binaen temel 

• • 
&emti mahallesi sokağı numaraM kıymeti muhammene~i 

Beyol!lu Huseyinağa Taksim atik 31 cedit 4 l 9000 lira sekiz lahitte 
Müıteınılaıı: Zemin katile 4 kat ve kargir olup 9 oda bir muıpah ve iki hala<ı vardır. 

dl k .. bald r h k. haneni• Bedeh sekiz sene ve ~Usavi taksitte ı~diye e i me uzere . A ~ evaa : mu arrer argı~ zatfiar1 
mülkiyeli 9000 lira kıymetı muhammeno ıle ve kapalı zarf usulıle muzayodeı e çıkanldı. ! eklıf re 
J-4-929 tarihine mü adil pazarlC1i günü •aaı l 5 te küıat '" bil'shz.an hazineden alınoca< emre. s: a 
müamele ifası mukarrer bulundu~undan tal:plerin yüzde yedi buçuk hesa!>ile 675 lıra teminat akçelerı ~~. 
muteber banka mcktuplanle yevm ve saati mezkürda Emvali metruke satı; komlsy=. müracaat eıleme 

Semti mahal!ci sokağı ~ No• - ne,, - ;can lira 
Kadıköy Calerağa Sakızağacı 3;.12 ev 480 ıon•" 
Büyükada Karanlı! f15tıklı 30-5 « 250 « 

d Karakol 11-17 « 50 « Burgaza a 120 
« Y eniyol 33 mukerrer « « 

Heybeliada Manastır 17-19 « 312 « 
Uzunçarşı Rü&tempaıa Balkaqaoı alımda 28 mağaza 72 « 
Beyo•lu Tııntım Ada 5-1 birahane 40 şehri 

ti " « 3 dükkAI) 70 « 
Ka:ımpaşa Hacıahmet Irmak 52.;6 bostan 4 17 « 
Galata Hacııı\I _,. Lülecihendelı: 51 kôrgir ev 65 « 
Beyoğlu T atavla ? Papasoğlu 15 ' ev . . 10 .. « ,.,ı 

Balada evsafı muharrer emlakin icara raptedilmek üzere 26-3-929 tarihine mu>adıf pazarı•! guıııl 

15 ıe mü•ayedeleri mukarrerdir. T aliplerın ·=·mİİieİİilrıiiukİİieliİicİİiarİIİİkİİİornıliil•yı·olnİİİunlıia•mlür1a1caa.t 1eıiııyl1em.el...-.i .••• , 

Güzellik ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise; 
Hiç ıüphesiz tuvalet 

hususunda Pertev 
müstahzeratını 

kullanmamak büyük 
bir ihmaldir. Güzelliğin 

temin ve bekası her 
kesin istimal etti ~I 

Pertev müstah· 
zeratı ile mümkün
dür. Çünkü: Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan
tini, Pertev kolonya 

sulan, Pertev diımacu

nu, Pertev tırnak cilası 

ketlerde bile henüz 
tuvalet eıyasıdırlar. 

~r ~ 
. "'' .. 

ve sairesl en müterakki memle

emsali yapılamıyan pek nefis 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA'" 
KANSIZLIK-Zaftyetve Kuwetslzllk hatattnaa 

KINYUM LABARAK 
Nam lıezım, dafll humma ve kunet ~arabtnı ıattmal ıdlnlt. --. 

Yemekten evvel ve ya sonra bl; Uköt kadehi} - -
Eczanelerde.ud\İr: Maloorı L~ FRERE ır- Vaıutnt & Cle\ 

19, Rue .ı.c:oI>. PARIS 

İL.\.' 
" Emniyet sandığı mıJ' 

dürli1~ünden : Ged "jl ı;-1_ 
Şerefiye :o kak X (ıO I l:ıl 11 I~ 

Bey rn.rafıııdaıı f f. ~- 2.9 Wf1 • 

hinde tc\lli cdô' ~n mel.> r a 
mukabil Yetıkn 5794~ :ı~"ıJ' 
rah cüz,bı zayi cı l.<i i~ini 
ihbar etliğindcn za~ iimkn ıc· 
ııi"i nri!ccı:ği cibetlc esi i bo· 
noııun zuhurunda lıukmu kal· 
mıpıeağı.. ilı\n olunur. ,,. 

fstanbul altıncı hukuk mah
kemesinden: ll:ınife Jlanım w· 
ra!ından Diprıbckir \ih\)c· 
tine tabi Liçe kaza,ı pııdnr· 
ma biilügHnde mü-tahtenı 
iken elye'°in ikametgahı mcc· 
hul Ilı zır elendi nk) hine 
ikame cylcdi!!;i tc,dl t:ılal: 
da\•a,ının 21 Şubat <121J W 

rihli cclsei tahkikatında hazır 
bulunmadığından bittakp hU· 
kuk u,;ul muhakemlcri kaııu· 

nunun 398 inci m:ıddc'i 
. mucibince gıyap kararı itti!ıa: 

edilerek yevmii tahkikat 2·" 
929 perşembe güııli saat ı+ tc 
muallak bulundugu cihetle 

·ı mahkemede hazır bulunma' 

taılan hariç olmak lüzre enkazı yinni gün müddetle müzayedeye konul- 1-....;;;::;;::;;::;;::;====;;.;.;..~-:----------=-

mu§tur, talip olanlar kıymetin yüzde yedi buçuğu ni•pelinde pey pora- Harar ç 1·tt 1 ı·g ... 1• toptan 
ve aksi taktirde gıy.ıbcJI 
tahkikata müba~erct oluna· 
cağı tebliğ makamına kaiill 
olmak iizcrc ilan olunur. __,. lariie birlikte ni anın altına cumarteli günü ıaat onda mahalline gene 

aym gün ıaat onbeııe çenb.rli taıta evkaf müdüriyeti binasında mahlul at ve p er a k en d e s atı l ı -
müdürıyetine müracaatları 

Krezival 
Kullanması kolay ve tcsı,.i 

kıı.t'lyen şaşmaz. PPk möz'iç 

olan öksürüğu keser ., 

Hnva tıorul11rındıı biriken 

balgamlari söktürür. 

yor: 
Gaziayıntap 

ğından: 
defterdarh-

Gaziayıntap vilayetinin tilbaşar nahiyesinde ve S•cur ırmağı boyunda 
vaki rubu muski ve üç rubu gayri mu•ki 283 kılada tapu kaydınca 27 38 
ve hakikatte dört bin beı yüz dönümden fazla arozi ve b!r bap mü•takıl 

· ' Şeva/4 Burç: Hut \ 
1 ' (1 
\yırı do~uşu II]r:;ı ,\yın h.ıtt. ı 

' 9,40 1 ı.!.ı 1,10 

.\ Pa.zar 1

1 ! 1 Koc:ı k<ırı soıuğunu~nnn__.. 

Bu gün do!ıanlaro. iıinı: 
Erkek: Kr:ı: 

ve diğer sınıf hisse su değirmeni ve 25 adedi mütecaviz çiftlik bmalannı i ı',· 
havi ve seksen bin lira kıymeti muhammeneli Horar çiftliği 6/31929 

' 
Adem Havva~ 

2 538 ~ünlü mensucat vo pamuklu tarihinden itibaren eyyamı latiliye müstesna olmak üzre 31/3, 929 tarihine 
' Dikkat! .. ~~" fııbrikasi e d d ,_ d 2 dd ı k •· r 

ı-·- - .. . ·. 
Gcnun naııhat;: (47

3 
pamuklu ipekli mensucat B müsadif pazar günü saat on ür e <a ar 1 gün mü ete apau zar 

\ pamuklu ııler.:eli m"n.<ucal abani miı~tahzarıı.tı. ..~~ • • salibiııi 1 BA.:EER usulile toplan ve ayni gönde perakende •uretile aleneu mevkii müzayc-
Bal!da muharrer il 1-alem eıyanın 16-3-929 tarihinde ve mütaakıp bıı.vıclir .,. deye vaıedılmiıtir. Talip olanlann ve şeraiti anlam.ık isteyenlerin her gün 

aatış gUnlennde İstanbul ithalat gümrü!!ü l'lı' anhannda bilmüıayede vılayeı eml!ki milliye dairesine ,.e yevmi mezkOrda deherdarlık dairc-

~fu~r~uh~t~ed~ıl~ec~~~-~ila~n~ol~un~u~r.:..._..~~~~ ..... ~,...,,...._...,.,....,,,,.~..,,,J,.,..!~~~!~~~~!~~~-!~~~-~!~~~~J.~"~n~de~m~ü'.'.'.t•~şe~k!k~ıl~s~,:ımsiyonuna müracaat eylemelı ılan olunur. 

tasvir cdilmi~ti; btıııu inkar Ve hemen bura)a geldim. tanıdım; sen farkında dcğil,;in. Şu küçük komedyayı oyna-( Vakl) 11117 Jlart 1928 Tefrikası: 103 

ittr b 22;!l z 
l\luharrlrl ı 

1lforis /ö'bldn 
- Dominik bana ihanet 

edemez. Bund:ın başka nuede 
ol .ı kendisini bulacagını bilir. 
Ötekilerle beraber beni bek -
liyor .. 

- Seni beklediğine emin 
misin joz;n? 

K.ı.Cı.1 titredı . Etrafındaki 
daırell'n gittikçe dar altlığını 
hi scder ı;ibi oluyordu . Raul 
başını s;ılladı : 

- • \ garip şey, karşılıklı 
birbirimize ne kadar dolaplar 
çevirdik. Mesela sen benim 

Juterclml ı 

.ır elunet Gayor 
guzel Joziniın nasıl oldu da 
l'clleğrıııi Kalyo~tronun telef 
olduğu hakkında prens La\·or
ncf in sa nırd ugu mana valları 
lıal.ıl:at sandım ? .. 

• 'asıl olur da anlamadın ki, 
senin halkai tedrisinde yetiş
miş olan ve hele şükür biraz 
akıl sahibi bulunan bir adam, 
senin btitün dolaplarına kolay
lıkla keşfeder? .. 

Hey yanum ben senin gibi 
bir fettandan ders aldım ! .. 

Kaza mes' elesi gayet gtı:ı:el 

edemem. Türlü cinayetler Raul bir;ın suklıttan sonra Ben onu Brijit Rusölcnin ka- mıyarak seni doğrııdan doğ -
irtildp edersinız, elleriniz kan- dcvJm etti: pısı Önünde senin arabanın nıya karşılayıp, elini sıkmak 
dan kıpkırmızıdır, zabite sizi - Canım Joziniın .. senin üzerinde görmüştüm. Domi- elimde idi; fakat ameliy.ıtı 
takip ediyor. O vakıt kurtul - burayı ziyaret cdcccı;-in gün nik sadık bir uşaktır, fakat nasıl idare edeceğini görmek 
mak için ne yaparsmız? Eski gibi aşik,irdı. Ikın de buraya jandarma korkusu ve tarafın- \'C Jmliste saklanarak Klaris 
bir vapuru batırırsınız; bütün gelmek için bir muavin bu· dan güzel bir dayak çckib1csi Detigin katli haberini karşı 
cinayet mazisi, çalınan para - lunduracağın hdilıi bir şeydi. onu o kadar yumuşattı ki ne yapacağını seyretmek lıC!. 
!ar, servetler hepsi birden Akşamın birinde prens Lı- bundan sonra bana sadıkane vcsine uşttiın. 
batar "ider. Yeni bir şekil vorncfin ''atı hu sularda do· lıizıııctı: ahdetti ve bunu sana ·ı ı· R ı k " , Jozin gen ec ı. au artı ' 
alırsınız. Sonra bir tarafta, !aşacaktı... Muılab sen de s~hte raporlar, sahte anahtar- şaka etmiyordu. Kadının üze. 
başka bir isimle tekrar öldür- vaktile seni sedye üstünde lar gö11tkrcrck, benimle bir rine eğilerek lıırçın bir seda 
miyc, i~kcncc etmeye, elinizi indirdikleri ıncrdi\-ı:nden aya- olup sana adam akıllı bir tuzak ile devam etti : 
kana bulamağa devanı eder - ğınla çtkacaktın. Olıaldc şaşa- kurarak isbat etti. Karı ona 

ı. ı b' · - Birazıcık h lccan .. cüz'i .. siniz. rlayc i yavrum 1 Buma- cak ne Yar? Ben de tcd ınmi oldu. Senden on bin frank 
valları başkasına oku! Ben aldım. V c ilk düşunccm ctra- aldı; kendisini bir daha elde işte bir cina et karşısında 

duyduğun his bu kadar <lciıil senin battığını gazetelerde fıma bakarak bildik bir kimse etmen de imkiinsızdır. Çünkü 
okuduğum gun kendi kendi - gorüp gôn.:miyeceğimi araş. hali hazırda, şatoda, himayem mi Jozin ?.. Bu çocuğun ôl • 
me dedim ki: urmak oldu. 11alunı ya evvela altındadır. düğünü, emrin ılc öldürüldü-

- Gözümüzü adam akıllı senin şerikini yakalamak. İşte benim güzel Jozinim gi.ınii zannettin de asla elem 
açalım 1 tık taharride ustıı Domilliki vaziyet bu merkezde •• duymadın dcgil mi Jozin ? .. 

BtJrthı ölıne1., benzi s·• 1 ·~'" __ 

Bu günkü hava 
Bu:tUn ni.7.glr pO) u.. h ,.J 

.:içıl.; 

-- aJ<ril .M.c•'ol rnüı:iiir: Abm;Jt Ş~ 

Hıı ldarıııın öllıııılı ,ınJ tc'İ~ 
ı ·ı' · l3' k' i'!lll ııı c ctmıyor.. ır ·ıın c} · 
va ında olur .. önır ınt'tıı tı.ıh·1• 
~ın(b .. ıeriıtazcJir.. gL zclJir .. 

Sen bunu aldırnıa;,ın bi!c ·· 
. . 'l · 0 1111 

Bır [ındık ezcrıııı~ gı '1 . 

1 1 k 'd 1 cı.ıııtun ya< an ·aı ımıa • uı '· 1ı·r 
mczsiıı .. \ i.:daııında I:• 1 

- t tıı azap duymaz ·ııı .. J~\<.: . 
ı..ııı·· 

cinayeti yapıır,ın.ı ı:;u!ıııc I ;ı 
. d ].,.ı 1 
takat aglaıııazsııı .ı .. . 

ııı • 
dognısu onu dü•ıııuııc. . 

- . i1-Ul 
bile .. B(lnı,,nyan c!l·~~ [,u 
cdıcnncnıi maJı;,ı], ,kruı · 

1 
l 

. 1 .ı 
sö7e isı•an cdıyordunı •· . 

. . ı . cnııı 
buı:ı onun hakkı ı a. d · • ,koll 
<ch~nııcmle adeta ~,. 

v;ırdır ... r > ( bitıııC<•l 


