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~ut ln~ri~ası Kim uyduidll? Fransız Sefiri 
Talimat alan sefir geldi 
bugiin Ankaraya gidiyor 

----·~ -~~~~-

bii~~ka~ s_ene evvel Uşakta 3lii.seqin 5.aat J3. datiitdeaqii 
umıtlerle milli ser- /1 _ /1. _ ,,. ,,/; /) ,,.,. ,,.,,.,.; .,.~;., 

:ayeli bir şeker fabrikası t.5""""' fftelnUC ~ 
Fransız sefiri :\!. Dö Şam

brön dün akşamki ek prcok 

şehrimize gelmiş \"C Sirksci 

g.ırımla Fransız sdarui crk.lnı 

.ile şdırimizdcki Fransız kolo-

lituldu; şimdiye kadar ----

atadan iki üç tecrübe ŞEHREMİNİ MUHiTTİN 
::;s!a:~;-~ği halde maal- BEYİN BEYANATI 
• tı"41nın vaziyeti ilk 
Uın"tl hiç bir ~ey a,ıa lıatıru ha-

ın kı eri tahakkuk ettı"reb"ıl- yalimdcn geçnıcnıi~tir. Bu 
e ten çok uzakt.r. ha\ıer yanlı~ bir nıcnkıdan 

kö Uşak ahalisi en küçük gazetelere aksetmiştir. 
b Ylere varıncıya kadar 1 lüseyin Suat Beı in ko-
. 11 fabrikanın sermayesine nıbyomııı ıııli,takbcl faaliyeti 
iştirak et . . S . 'e bu htı>tHaki ta'a'' ur-
.. mıştı; anayı ve ı ı 
nıaad· !arına gelince: Ort:ıt :ı i ıti~ acı 

ın Bankamız bu mak- nıukemmekn tatmin eden bir 
;da biiyük bir fedakarlık 

enebilecek şekilde paralar 
Verın· . 
te ~ştı; hükumet ise yeni 

fa~us eden milli şeker 
tıkaJarının himayesi için 

Muhittin B. 

Songiinlerde Darülbedayi et-
&ene h . 
Yiik azme hisabına bü- rafında yeniden bazı dedikodu-

! fedakarlık olan tetbir- Jar işidilmiye başlanıldı. Bu 

r~ alınıştı; bütün bunlara arada Darülbedayiin evvelce 

rilcaa eıı Uşıık şeker fab- meclisi idaresiııde bulunmuş 
lerj llldan beklenen ümit- olan zevattan Hüseyin Suat B. 

0ın::. tehakkuk etmemiş müessesanin ıslaha muhtaç olduğu, 
b· 1 lllüteşebbislerin tam Darülbedayiin başma eskiden 
ır ihtioa. b"I . . . h . ol --.. ı gısını aız 

Inaınatarıd ır. 
fab~nkij Uşakta şeker 
~kası kurmağa başla
ııl1t ~- evvel bunu işlet
lllalıaıı~ın lazım olan suyun 

lıııı •nele bulunup bu-

olduğu gibi müşterek bir idari 
ve edebi heyet getirilmesi 

hakkında müteaddit makaleler 

neşretti; hatta bir yazısında 

teşkiline taraftar olduğu heyetin 

isimli bir kadrosunu bile neşr

etti. Bu yazıda heyetin beş 

kişilik olması lQzumu yazılıyor Inadığı düşünülmemiştir; 
itııe fab ve dört isim zikr~diliyordu. 
~ rikayı besliyecek 

Beşinci isim yeri ~aliba neza

kete!! açık bırakılmıştı. 
Bu neşriyatı müteakıp şetı-

)etj • ~ncann o havalide 

')i ltİriJip yetiştirilmiyeceği 
\'! 1 let!cik . edilmemiştir. 
Ytıı;er t b remini beyin lstanbulda bulun-
~ ra rilcası birçok fe-

ltıı 11darla tesis edildik

d loııra bir taraftan kafi 

d~e su bulamamak, 

~ llraftan kafi miktarda 

lieeai Yetiştirememek ne
~ olarak müşkül bir 

Yet karşısında kalın
ııılftır • 

L.~er fabrika buğünkü 

madığı hir sırada bütün gaze

telerde Darülbedayiin ıslahı 

için şehremanetince Hüseyin 

Suat Beyin riyasetinde bir ko
misyon teşkil edildiği ve bu 

komisyon Darülbedayiin ıslahı 

için neler dü~ündüğü yazıldı. 

Bu haberi gazetecilere şeh-

remanetinde vazifeten emanet 
makamına pek yakın bulunan, 

""ilinde b 
~, ırakılırsa buraya batta emanetle gazeteciler ara-

llıil Ye olarak dökülen sıııda istihbarat işlerinde e~se
..:dYonların hepsi havaya 
"' Ccek riya vasıta olan bir zattan 
' tir; onun için ala- iıitmişlerdi. 
)el _ Iarın dökülen serma- Şehremini Beyin Darülbedayi 

ica':' kurtarmak gayretile hakında evvelce intişar eden 
,. ed· 

karık ıyorsa yeni feda- s(•zlerinc nazaran bu tarzda bir 
ıtar • 

Verd"k yapmaga karar ıslah komisyonu teşkilini garip 
1 le · 

Acaba ~ anlaşılmaktadır. bulan bir nıulıarrimiz dün 

Yaşat bır şeker fabrikasını ahiren Ankaradan avdH eden 

lJ llıağa .. . l "kta m~saıt o_ mıyan .\lulıittin Beyi ziyaret etmiş ve 

sind fabrıkanın ıdame- krndisile bu mesele hakkında 
e •sr 

fedaka ar ederek yeniden görüııııüşlür. 

Muhittin Beyin dikkate şayan Yerde rlıktar ihtiyar edecek 

Ve bu fabrikayı iklimi beyanatını aşağıya dercediyo-

d. Şeraiti .. "t 1 ruz: 
ııı.e b· musaı o an 
g r ır ta 

llıuınk· rafa nakletmek ~ -- Biiyk bir komi, yon 

lqq un değil midir ? Bil- tc~kil cdildil(i hakkındaki 
il~ ' ~niliyor ki, Kirmasti ~ayialarm hiç birisinden ha-

dalq raeabey arasın • bcrdar değilim. Bu haberJc. 

teker ( liara ) civarında rin hcpinin yalan olduı;unu 
llı(iııait ~abrikası tesisine resmen efkarı unmmiyeyc ilan 
•r•-· Yuz ellı" bı"n do""n"u"m b l " """ ederim. BLı \·c una ıcnzcr 

1 Vard 1 kı, I •r. çinde yaz ve 
•u ar ka 

~iraar a n ve pancar 
buı, •ne fevkalade istidadı 
t nan b · qiik. u arazı tamamen 111llete · 
fabrika aıt olduğundan 
hiç b"nın buraya naklinde 
ııı.. ır müşkülat yoktur 

""lllafh ' tı;ıkı· .. 1 fabrikanın buraya 
ı •çın b" . h 

lııget· ızım atırımıza 
v;ı · •Yen bazı mahzurlar 

rıt olursa diğer bir yer 

················································ 
bulunabilir; her halde mev

zuu bahas olan şeker fahri-

kasını kurtarmak için yeni 

fedakarlıkl;ır yaparken çok 

hisaplı hareket etmek, 

evvelce yapılmış olan ha

taları örtmek için faidesiz 

yere yeni zararlara mey

dan vermemek lazımdır. 

~/eltnıet Asını 

tiyatromu/. yardır. 

Binaenalcy, ~clırcmini bu 
nıes"clc etrafında hiç bir 
muııaka~aya i?tirak ctmcğc 

\;; ~ıı m görmez YC bundan 
nd,;ini meneder.~ 

Bu takdirde ortaya pek garip 
b:r me>ele çıkmaktadır: 

Bazı huıual arzulan ifade 
eden bu haberi tafıilatlı, tü-
mullü ve vaki bir hadiıe ıek-
linde ıöeteren reunı:memurlar 
bu aalWyeti kendilerinde naııı 
bulmutlardır? 

)""""'"""'"""""""""'""'""'~'"""""""""( 
~ Yenı g 
~ ~ 

)romanımız( 
} «Etrafına bakındı. ! 
j Bu yeri hiç tanı- ( 
~ mıyordu. Arkasın- ~ 
[ da bir ipekli pijama ~ 
j olduğunu hayretle i 
~ gördii. ~işman bir ~ 
i adanı yavaşça oda- } 
= • • .. .. = i ya gırmış, gunıuş ~ 

Sefır cenaplan Sirkeci ıarında 

nbinc mensup Zc\ at tara tin · 

dan karşılanmıştır. 

C\l. Dö Şambrön, Suriye 

hududu meselesi Jıakkındaki 

müzakerat için hükıimetilc 

temas etıniyc gitm~ti. Dün 

bu seyahatı etrafında kcndisilc 

görüşen · bir muharririınize, 

mensup olduğu hüklııncttcn 

alınması muktezi talimatla 

döndüğünü , scyalµnndan 

memnun olduğunu ve yarın 

doğrııca Ankaraya gideceğini 

söylemiştir. ~ı. Dö şambron 

bu günkü 

edecektir. 

ekspresle hareket 

harbe hazırlanıyor 
Londra, 16 (AA)· ~ tepsi icinde kalıYe- [ 

~ allı getirmişti. ~ 1 
Meksika hükGme-

- b ) , ı - linin müttehidel ~ .\caba u unuuğu ~ 
= = Amerikaya büyük 
~ bu ya banCl t\leın ~ miktarda harp ma1. 
~ ııeresi idi? köhne g :zemeıi ıipanı etliğiııl röytre ajaaı 
1 elbiseleri, bakır Ce]l \ Waıhingtondaa haber ahyor. 

~ saaı.i, son ser,etini ~ 
\teşkil eden on lira-1 Kelloğ misakı 
~ sı ne olnıustu't» ~ :. .. = 
~ Bunu öğrenmek isterseniz ~ 
~ perşembe günü Vakılla baş- ~ 

-·-
İsveç ve İran de tastik 

ettiler 
g /ıyacak olan: ~ 
- - Tahran. 17 ( A.A ) - Parla -

' A dılli 1 ' me~~:ı:~6~.'.:;* et:~:.: 
~ K b d ~ uıan meclisi « Briand-Kellog • mi

=_i . ay e en l_ salana bi!Ak4yt ve ıart ltttrak 
edilmesini kabul etmittir. 

IAdaıni 
'=- Tefrikasını takip ediniz. ~ 

Şimdiye kadar gonnecliginiz ~ 

Almanyada bir hadi~ 
Berlin, l 6 ( A.A ) -. Zabıta 

bazı siyasi vesaikın ıalııe~rblda 
tahrifi ınealcsinde meıhalcfar 8 Rus 

;'; heyecanlı bir roman okuya- ~ J rak zevkleneceksiniz. ~ muhacirini tevkif etmişti<. 
~- uıı11ııı1u11ıııııı11111ııııııır11uırııııı1111ı ıı r: 

TELKiN 

, 1 ~,~~) li!1 I~ 1 

·,:~ 

Kadın - Kanma bir şapka lazım... Kanma güzel \it 
şapka alacağım ••• Karuwıı ibtiyaa olduğuna kaniim. şaplr.ıl 
şapka..~ • _,.._,......._. 

RüştüB. 
Yüksek tedrisat müdürü 

Avrupadan döndü 

Bir müddettenberi Avrupada 

tetkik seyahatinde bulunan ma· 

arif vekaleti yüksek tedrisat 

umum müdürü Rüştü bey şeh

rimize gelmiştir. Rüştü bey 

Avrııpada bulunduğu müddetçe 

bazı tetkikat yapmış ve tahsilde 

bulunan talebemizin vaziyetlerile 

mt gul olmuştur. 

Rüştü bey dün Darülfünun 

emini o• Neşet Ömer beyi 

makamında ziyaret ederek bir 

müddet görüşmüştür • Bu gün 

Ankaraya gidecektir. 

~Iccli1:lte 

Bugün neler mü
zakere edilecek 

Ankara, l 7 (\"akıt)- Bay
ram mıina,clıctilc içtimalurını 

bir müddet talik eden mec
lis, yarınki "Bup;linkli, içti
maında berri, bahrl, havai \'C 

jandarma e[radının maarif 
Ycrgi:-ıindcn i:-1ti~nası, ~aip c~· 

lıa'ııı eylerine iskan edilmi~ 

harik:tcdelcrc yerilen bu C\" -
lcrin borçlanma kanununa 
tcdikan tapo yerilmesi hak
kındaki kanun h\yıhalarilc 

manlı'ıra \·c aı;ıllar kanununu 
müzakere edecektir. 

1-Ialk bilgisi 
-·-

Kongre bu gün 
açılıyor 

Ankara, 17(Vakıt) - Halk 

bilgisi derneği umumi kon

gresı yarın (bugün) maarif 
vekili Vasıf Bey tarafından 

açılacaktır. Kongre ıçın 
lstanbuldan konservetuvar 
müdürü Yusuf Ziya Bey 
riyasetindeki heyet geldi ve 

' Demek reisi ishak Rafet B. 

ve arkadaşları tarafından 

karşılandı. 

~1eriç gcııc 
tastı \ 

Fihbe sular altında 

Fıhhe 1'!hrinckn ' bir manzara 

Berlın, 16 (A.A) - Solya
dan bildirildiğine göre Meriç 
nehri ansızın taşaraknı Filibe 
şehrinin büyük bir kıımı istili 
etmiştir. Birkaç bin ev tanıamile 
sular alımda kalmış ve bunlardan 
ellisi yıkılmışbr. Büylllt bir korku 
içinde kalan halk yüksek yerlere 
iltk:a etmiflir. 

Yunan maarif meclisi nelere 
karar verdi? 

Atiııa. l 7 (A.:\:)- :\Iaarif 
medisi alisi sülh ve kır
dc~lik fikrini takYiye edecek 
tıususi kitaplar neşrederek 

tekmil mekteplere göndcrme
ğe ve milletler arasında ayrı
lık fikrini veren cümleleri 
muhtevi kitapları kaldırmağa 

karar vermişur. Bu maksatla 
mekteplerde sıksak konferans
lar vcııile~tir. 

......... _.. _______________ , __________ __ 

23 Nisan 
Türkiyede ço~ttlş ~altasıdı• 

i ' Himayei Etfal cemiyetine yardım ediniı; İ 

L. ............................................................................................ .J 

Muharı·ir }Jeygaınber 
demel(tir ! 

--------

Meşhur İngiliz edibleri kendilerine yapılan 
teklife bu cevabı verdiler 

i el.I Bernar Şoo Arno/J Benel 

İngiliz mamulitını terviç 
ederek idhalatı tahdit ve 
bu suretle milli serveti 
muhafaza için lngilterede 
yeni ve büyük bir hareket 
başlamıştır. Bu ·.nünasebetle 

nazarı -dikaati celbeden bir 
hadise olmuştur. Büyük 
ticaret ve san' at yurtları 

en meşhur lngiliz edip ve 
muharrirlerinden istifade 
etmek, imzalarile ilan neş
retmek üzre onlara müra

caat etmişlerdir. Bu me
yanda mühim bir lngiliz 
ticarethanesi bütün dünyada 
muazzam bir şöhret sahibi 
olan Mister Vels, Mister 
Bemar Şov, ve Mister Ar
nolt Bennete birer tezkere 
yazmış kudretli kalemlerini 
ilancılık vadisinde kullana
rak efkarı umumiyeyi milli 
ve lngiliz olan her şeye teş
vik etmelerini rica eylemiş 
fakat cevabı ret almıştır. 

Bu Ediplerden hiç birisi 
bu teklifi kabul etmemiş
tir. Niçin kabul etmedikle
rini de birer mektup ile 
anlatmışlardır. Mektupları 

alan müesseseler buulan 
neşretmiş ve azim istifadeler 
temin etmişlerdir, 

Mister ( Yeis ) verdiği 

cevapta diyor ki : 
" Bir ınnharrir, yalnız 

bir sa'nat sahibi demek 
değildir. Mııharrir kendini 
daha fazla: mürebbiler, va• 
izler ve Peygamberler -ara· 
sında sayar. Bizim fikir 
ve kanaatimize göre , 
biz ücretimizi ancak 
kariden alırız. Biz karile· 
rımızın rağbet gösterdiği 
eserlerle geçinir ve başka 
bir para almayız. " 

Amolt Benet diyor ki: 
" Şüphe etmiyorum ki 

atide muharrirler bu vadide 
çalışacaklardır. Fakat ben 
bu vadiye giren ilk muhar· 
rir olmak istemem. Onun 

için teklifinizi redeediyorum.: 
Bemar Şov verdiği ce• 

vapta şu sözleri söylüyor: 

" Sizin teklifinizi kabul 
etmek edebiyatı tereddiye 
sevkctmek olur. Bir mu• 
harrir ihraz ettiği şöhreti 
ancak efkarı ammeye hiz· 
mete hasredebilir. Bu vazi
yette bulunan ve bu itibar 
ile bir muharrir olduğu 
kadar bir Peygamber olan 
yazıcı, başka bir yerden 

para alamaz. " 

Ilayvaı1at tetkik isttaS)'Oııu 

Balıkçılığımız için çok faydalı bir müessese 
açılıyor 

Darülfünun divanı geçen içli· 

malarında Balta limanındaki 

damat Feridin otuduğu yalının 

hayvanat tetkik istasyonu haline 

getirilmesine ve binanın Fen 

fakülte.ine teslimi için Maarif 

Y ekiıletine muracaata karar 

vermigti. haber aldığımıza göre, 

Maarif vekileti bu müracaab 

muvafık bulmuştur. 

Fen fakültesi reisi Hüsnü 

Hamit bey bu hususta şu 

s&zleri söylemitlir : 

- Hayvanat tetkik istasyo -

nunda münhasıran balık ve 

diğer deniz hayvanlarının tetki

k.ile uğr3§llacilbr • Müessese 

memleket balıkçılığı için de çok 

faydalı olacaktır. 

Burada balıkçılar için hususi 

dersler ve konferanslar tertip 

oliınacak, denizlerimizde yaşıyan 

balıkların cinsleri , nerelerde 

buhmduklan, av zamanlan ve 

balık sa&ayii hakkında çok 

amdl malümal verilecektir. 

Aynca balık ııev'llllı. ıelilıı 

ıle de ııartlfılacabıl. 

Darülfünun fen fakülteıi reiıi 
Hiisnü Hamit B. 

müessisenin kadro.'u Fen 
fakültesindeki müıahssılar tara

hndan teşkil olunacaktır.? 

Belçika da 
Askeri casusluk teşki

lab kaldırılıyor 
Londra, 16 (AA,- Daily Maile 

Bnıııellee den bıldinldı~ine göre 
erkinı harbiyeve merbut hafı i-tıh· 
barat kalemi la~vedılmiş 'e bu 
hidemaı muadJel bir şekilde _.. 
niyeti umumiyeye ılhak olunmuper. 
Belçilı:a hüknmeti casusluk kanumıııa 
tadil etmek münasip olup olma"iı 
hakkında hukukşina lann reyıne 
müracaat eylemiştir. Belçika arazisi 

üzerlııcle ıakin eaıebilcri nezaretine 
ait J><>li• ıalAhiyet ve vezaıfinı teni 
Lallmda bir kanun liylhası hazır. 

ı...ktadıt-



Yazan o 

AYHAN 11 
.... 

Süleyman P, gene aflafılmzşfı 
Ruslar İstanbul kapılarına kadar )~a11aş

ttld fi n halde hndat gönden'lnıiy·ordu 
-13-

lnıtiy z macfaly:ısmı eflerile gelmeden o:: Bulayir > istihham-
taktı: 1 rımn deniz tarafından n füla-

- Ha fi giJiniz tevccühüm 
sarsılmıy c ı-.tır. Allah muininız 

o su ı .. 
Sülcyın:ın Pa~a o gün Sofya

ya haı k t etmek üzere sarayı 

terketti. 
Abdü a 11it ti n beş ~ z 

kayme \e iki y labık ıüz ü 
c mş nla D tel lıkeyi geçirdıği

miş erdı. 

r lu. 

P ~ ı n ardı ıua'l 

n.:ı lı rden s girt-

ne hın • , ı ri e gvrüp 

enını} ti di ten sonra haş
kıi.tıp 5 ıt r şaı.a. ma!Cımaf 

mahpus 

di i e p şalar 

ra~d n sc;r est 

kap.ılı ı u u duklan <>dalara 
gıtti : 

l I d miz s~lfı.ın buyu
ı u~ o l.r ... 

Dedı. n 1. n 1..aketle }Ol 

vermek dem kti L 

-2-
Arad n ( 41 ) 2Gn gocçmijtir. SG

ICTmAD Paııı. l.tan'buldaıa aynklıktıı.n 

ıs pn .aon.ra amwu kumandanlıktan 

btllaya mecbur olmUftur. Rauf Pata 

bqkumımdanlı4ı alınıı ve Süleym~n 

'Paf'lya el!Dden gcld!ll kadar müık6Ut 

çtkannlf ( T.pkı Balkan harbtndelcl 

fell1ııetli netice ) butl olmu,tur. 

Rutlar Edırneyl alıp Teklrdatı ve 

Çorlu battıı S!lmtyi tutıııuımdrr. 

Neredcyıo lttanbula glı'ecclderdlr. 

Sille7mıın Paıa ÇGmülcenedc:n Celi· 

lıoluya rlcat cdcblhnlt Bulayrr mCTkl 

at-andanhlmı ubd"!ne almlftır. 

Sadarete H:ımdl Paııı. lr•tmlftir· 

Etem Paıa 14 iin e..,.eJ uledlhnı,ttr.] 

•.•• 1295 s nesi gireli }'irmi 
altı gün olu ordu. Muharrem 
ayır.ın yirmi altıncı Çarşamba 

giınü i li. Sülcymarı Paşa Oeli
boluya gelmişti. [ i] 

f:ınsı için lstanbuldan iki •Zıhlı» 

istem işti. 
Oelıboluya ayak b:ıstığı gün 

istediğı zıhlıların gönderilme
mekte olduğunu ıstıraplar içinde 
gönJü. 

Halbuki Ruslar Ç r uya 
gelmiş erdi. Bir taraft n da 
a: K ş n » kasabasına üç saat 
y k tıklan haber \erılı}or u. 

i ış c akş ma ~ ba a 
ip Ç·uı kale 

1 ı ıan Paşa mm ffak olı asm 
di c J t ı bulJa ilerin kast n 
srt \er ette buluıımadık"arı an
bş ı~ordu. 

Ö} e }'a ... Rusl:ır i ;tan bula da 

gır l~r netıc de sulh o cak 
d ıl mi dı? O 1ıa1Je iki zıhlı 

d r rek Süleyman Paşa 111 

e i t c kuvvetler \entrek 

m 11 ız olmnzınıydı ? 

\ r ket z:ıten istilc1 öru or
du. Sulh eş ğınde Sülc 11 n 

ıt<.'den } e i bir muva'faki
}et k za up n mıııı yükseltsindi?! 

i !ık ·s Süleyma~ı P şn .bö~ le 
düşünınirordu. 

Ru bra karşı Bula1frde kuwetli 
bir müdafaa fııı.ttı teşkil etmek 

istiyordu. Sonuna kadar dayanıp 

mücadele edecekti. 
Süleyman Paş.ıdan ayrı olarak 

Oetibolu mutasarrıfı er Reşat D 

Paşa da Jstanbula. telgraf çekip 
;ı:ıl it istcmtşd. Ona da. cevap 
vcnncmişlerdi. 

Süleyman Paşa müteessir idi: 
Şimdi böylece eli .Kolu bağlı 

ne )'.'lpabilirdi. 
işte hrk bir gün evvel yıl

dızda sultan Hamide sö~·ledik
Jeri dinlenilerek « Sulh »2. yana
Şlhnış o s:ıydı Ruslar Bal kanlan 
aşıp Edirneyi zaptederek lstan
bul kapılarına dayanmadan eh
ven taraf ındım harbe nihayet 
\erilmiş olunacaktı. 

Bununla beraber Ruslar 
İstanbula girmeden sulh yapıl
makta gene bazı faydalar gö
rüyordu. 

i~tanbula şiddetli bir telgraf 
Süleyman paşa Geliboluya çekerek hayal ile uğrnşılınaına-

tefrikası : 106 

Namuslu 
kokotl11r 

Dfulıa1·ru·i: /Jüseyin llalt1ni 
Bunu lahkil\. ha\-

"' li gii~ olmakla beraber 
i~tc genf' ize öz' eri
\ oru m .. ~Jerak itmeyi-. . 
uiz . IJaftaJa doğru 
mutlak hir haber gc
tirİl'im ... 

- Bunu tahkik ne
den gli<,: oluyort. 
-- Cünkü ~fazhın1 .. 

rh i De), eskisi gibi 
U) knda bir koca de
ğil ... lleı·if in bir kere 
viire~ine kurt düş-. ... 
ıaıii.. lutikamııu cıkar-

~ . 
rnak icin karısının pe-

şun kollamaktan hiç 
fariğ olmıyor ••. .Adan1-
cağızın arlık bundan 
ba .. ka işi· giicü yok ... 
Ütekiler de ona göre 
ihtiyatlı bulunuyorlar. 

- İhtiyatlı, ınihti
yatlı... Her halde bir 
)erde buluşuyorlar 
va' J •••• 

- lnhakkak •.• 
- Göreyiın seni Ap-

tu llah !.. işi uzatma ... 
Yarın öbiir gün n1ut
lak sağlanı bir haber 
beklerim •• 

tAKJT 18 i\1art .. 

c= -~~~~-~-!!~e ------- l 

ıwwwı ~ awwws 4J! 1 ir Hl mRCIİ İO~Q Bir ."yh~un sım 
'Dün zirai işler 

konuşuldu 

Yiltl) t:t umumi mcclbi blin 
tiçuncu içtimaını J lacı Adil 
lk) in rİ) a etinde akdetmiştir. 

Fidnnlık resi i için 929 
hlitv.... ne tah~i at 'a.r.'ına dair 
Jktisat cklileti tahrirau oku
nar,tk ziraat cncumcnine, 
Z:raat nmurunun tCd\ iri \ c 
ha ılatın tezyidi için 929 
butçcsine cahsbat v<ll.·ı teklifi 
de .:l)ni cncumcnc, harp 
mallıllcrine., hu~u i idare 
butç1?Sincc yapılmakta ohm 

mu:n enet hakkında mütekait 
hmv nıalCıllcri cemiyetinin 
tcıkcrcsi btitçc, ~1111.:rik rısma 

fidanlıg-ı tesi i hakkında lkti
sat \c ;lkti tnhrirntı ile 

fü:} o ı kaz ı zirai umuru 
hah.kınc~ hı r.ıp r zira:tt, \ e 
92 ) bt t i lıutçc c:ncumt:n
lt.>rinc h~n le edikli 'e daha 
çok iş çıkarılma-,• icin cncu
ınenleıiıı k ık içtimama 
kar,ır \ t:rlh.:r1.: ... içtimaa niha
~ <:t ' .... "l li. 

J) · ncii içtim·ı çar,.ımba 
günuncdir. 
Ziraat umumi müdürü geldi 

Ziraat umumi .rnutlurü 
Taki 13. \im nr:ıcbn tl\dı;t 

etmi~tir. 

. -.ıı i n. bir ınuddctdir 

.\lmanyadaJ..i t:ılcbcmizi tcf
tı i 'c bunlardan bir 1,ı mının 
:\Jacarismna ) erlc-:-tirilmcsi 
hu ... n atı ılc mc ... gul olu) ordu. 
• ald B. bir h:ıf tn sonra 
.An kara ya :1\ det cclecckti r. ................................................ 
sııu .ılıtilr etmek istiyordu. 

Aradan bunca t.ıınan geç
mesınc rağmen İngilizlerden 
hfila medet ummak kadar ma
nasızlık ohırnazdı. 

Süleı man Paşa i t nbula 
acı bir tel Traf çekti. Telğrahn 

birer suretini saraya, }'cııi 

Sadrazam J Jamdi Paşaya, ser
nsker Rauf ve Topane muşürfı 

damnt Mahmut Paşalara gön
derdi. 

Suiistiı..ıal iı11iş 
Emirgan posta mü

dürü el" an bulu
namadı 

Geçenlerde ortadan bayho
lan Emirgan pasta rniidüru 
~C\ ket B. hfıla bulunamamış

tır. Yapılan teftiş netice. inde 
~cYkct Beyin (2000) lirayı 
mütccdvjı suii tinuıli olduğu 

me) d:mn çıkmı:;-tır. Zabıta bu 
memuru araştırmaktadır. 

Suiistimn:l hakkında 
Birkaç gündür şehrimizde 

bulunnQ Maliye müsteşarı Ali 
Riza 8 11~ün Maliye müfettişleri 

görüşmüstür. Düyunu umumiye 
suiistimdine ır tahkikatın da 
bu arada g ~iılm i muhte -
meldrr. Dün u nu hıımızda bu 
rui stim l ait tahkıkat n bitt ini 
yazm~t k. Ah"ren ayni me ele 
hakkında hül umetımizin Pariste 

bulunan düyunu umumiye mecli i 

idaresi nczdınde yaptığt teşebbüs 

üzerine Fran millt bankası 
müfetti§i ve Jyun umumiye 
idare mecl· i azamdan M . 
Billetrü bu husu ta tetkikatta 

bulunmnk üzr ef ırimize gön
derilm ştlr . Su sılmal n tam 

., ukuun Rarr tetkık l bulunLıcak 

oian bu mut ha ın tetkikatı 
netice 1nUe tahLaknlın temini 

muhtemeldir. 
Muallimler cemiyetinde 

Mualirnler bı lı~ heyeti 1daresi 
evlki gün aktettığı içtimada, önu -

mi.izdeki cuma ~nil heyeti umu -

mıyenill fe\ kalede olarak toplanıruı

sma karar \ermiştir. 

Heyeti idare parasızlık \e hanın 

alAkasızlığı kar~ısında uhıesıne teret

tüp eden ~ azifeyi yapmadı~ cihetle 

istifaya karnr vermiştir. 

Cuma Günu cemıyetın mtistakhel 

vaziyeti görüiülecektir. 

Konservatuvar binası 
Konservatuvar binasının, eğlence 

mahallinin mertcezi 11kleti o1maktan 

çıkan Şehzadeb:.\Ştnda inşa edıl-

Telğnfın damat Mahmut mesinden 'lr'llZ geçılmesi mevzuu 

Paşa namııın dahi yazılmnsımn 
sebebi basit jdi. Damat Paşa 

Süleyman Paşayı tutu~·or ve 
Rauf Paşanın aleyhtarı bulunu
)'Ordu. 

Bu itibarla sultan Hamit 
vanında Süleyman Paşayı müda
faa ebncsi muhtemel idi. 

bahstir. Konsen·atuvar blnasınm 

Cumhunyet abldcsinın karşısında 

emlak ~irketinden ahnııcalc arsada 

in~ası tasavvur edılmektcdır. 

Alaturka balo 
T uıhn·azda \erilen alaturlca balo 

hakkında Emanetm tahkikat yap

lnakta oldu~nu }azmt~tılc. Ernnnet 
( Bitmedi ) ıtıuavinl Hllmit B. dünden itıbaren 

[1] l 8 ikinci kanun. ( Rumi baloyu tertip edenleri istlçvaba 

1203 ) Miladi. ( 30 kftntınsani baslamıttır. Balo mürettipleri kanuni 

1878) takibata maruz. Lırahtacak1ardır. 

- ~lerak etmeyiniz 1 lük.. bir lokauta<la 
dedim ya!.. l<'akat ... 1 çatlayıncaya kadm· do-

- Ey! .. Fakat... ynrurnm. 
- Hiç dünyalık tut

nuyorum biraz harç
lık isterim. 

- OJaıı!. Hiç te Ye
resiyc iş gi)rmezsin ... 

1\.T • t - ne yapayım ... 
Mah1m ya.. Aç ayı 
oynamaz .. 

- Ayı cok tok olur-
"' " 

sa yene oynamaz. 
- Ayıları bilmem 

ama bu günlerde hu 
f akiriuiz gibi insanla
rın çok değil şöyle 
n1ide sızılarından kur
tulacak kadar bile doy
duklar1 yok.. Barba
nın kokınuş yen1ekle
rini yemekten batnı 
acizanem tanzifat ara
basına döndü •. 

- Sen bana iyi ha
ber getir, beo sem 

- )"iyecekten çatla
ınağa razı~ un.. Şu za
ınanda bn, hlitiin ada-• 
rm arzu cUikleri mes'-
ut bir intihardır, fakat 
beyefendi bu ıuuharck 
ziyafet gliniiniin viirii
duna kadar cebimde 
birkaç papelin bulun
ma ı lazımdır ... 

- Bu kadar dlişdlin 
mü Aptnllah't 

e söylersiniz .•. 
c dane versem? • 

Azdır ... 
- Dörde süz yokya't 
- Bir daha çıkınız •.. 
Beşe sulholurlar •• 

-37-
Sakıp Cemal lstan

bulun nıeşhur zengin
lerinden Alyon zade 
Gemal Beyin oğludur. 

Helemye İHIB~D 1 
Bakırkôyde netice 

alındı 

Belediye intihal>alı . 
hazı beledi\e daircJe-. 
rinde ikmal edilmis ve 

u 

reylerin ta ııifiııc ha -. -
Jamlnıı. tır. . 
Bakırköy J1elcdiyc-

sinde reylerin ta. nif i 
• 

hitmi~ \:C şu uetice 
almmı:o:tır: 

~ 

Aslı <haları; Havri B. . 
5537, Yasıf B. 2537, 
Haşit 0.3489, Eşı el' il. 
3488, .. \ti n. 2486, 
Aptiilkadir U. 2481, 

Yedek ftzahw; ._ait B. 
2400 , imad~uiıı n. 
2377 ,:\li Hıza n, 2371 
Mustafa B. 2342, Esat 
Haufi n. 2334, l~l\ı·f\m 
H. 2317, 

))iner bel dive da-
~ . 

i releri1ulP tle hu gli n-

lerde yeui J>elf-'dh e 
• • 

~\zalaı·ı anla~1ln11ş ola-.. . 
caktır .. 

İhsan Abidin B. 

iı~tisat 'ekftlet.i ıniis
tc~arı ihsnu .\hidin n . 
... \ Hkarndan sehrimizc . 
gelmiştir. Buradan ha
zı tef ıisalta hulnnnrnk 

~ 

üzere Tırakyaya gide
cektir. 

l'opane antrepoları 
T opane antrepolarında bulunıın 

sahipsiz eşyanın Kuruçcşmedekı 

ambarlara nakli dünden itibaren 

başlamıştır. 

Fortla yaqılan mukaveleye naza

ran tahliye müddetının bitmesine 

daha çok zamall ~arsa da bu ame

liye itleriıa süratla yap1bna11na na-

7.aran çok erken bitıni§ olacaictır. 

Pe~te sergisi 
4 Mayıstan 13 mayısa lı:adar 

dc,·am etmelı:: üzre Peşte de açı. 

lacak olan beynelmilel sergiye 

1stanbul ticaret odası da İ§tirnk 
edecektir. 

Bu husustali hazırlıklara devam 

olunmaktadır. 

Babasımn vefatında lu'
sapsız mir'a. a kou(hı. 

Sirkeci tarafmda lıarı
la oteller, Ueyo"lunda 
apart.ıınanlar ... 

·vilayeclerde ciftlik-.. ~ 

lcr ... 
Hunca servetle h('ra

her Alyoıı zade mer
hum şişeyi dışından 
yalıyan hasi~lerdcndi. 
Uiitiin zck:\ 'e ga)rcti 
servet cem'ine verdi 
fakat oğlunu terbiye 
etmeyi bilmedi. .. 

Paradan kat kat pa
ı·a doğurtmayı bilen 
ve büyük hir v~uhk 
içinde yokluk ()eken 
insanlar gibi hasretle 
yaşayan böyle adam
ları o evladındaki ira
desizlik, ser ah et ve is
ı·ara çılgınca inhiınak 

nasibin müst.ehzi bir 
cilvesi gibi görüuiir ... 

• .::c:::::n:::::c:a:r.::: ••• := •• -

Kıt'alar ue ~i~Hyeıen 
- Muharriri : Eşref -

-4::::::::::::::::::: .. • * ... :::::::ı::::::::C• 
Abclz'ilha111idi11 yz'nni beşinci culzist1 

yıl di.i111Ö111l11de İ~nıirde y·apılan saat 
kulesinin kıl.şal res111inden sonra her
kes nes ·eve drzvrt edil111ı~f:ti. 

) ./ "j' 

lJı"ia <)e sena bitti, ikranı edile~ı 
lirnonaıalan içnıek iizere la.şlaya /j·ı
rili.ı ·ordu. L~c;re.f. bir kenarda du~tı ... 
rordu. J~rkd11ıha11' nuralayı Adalı 
Alunet B. gehniş, Eşr~(e: 

- BeJ·babrı, içeri l"ıyunuııl'=.. De-
ıni.şti, 

l~şı:f sert sert ce('ap verdi: 
- Ben laşlrı) "Ct ginnenı. 
- 1\ eden? 
Deriz al şu kıt ·a ile ce(•ap verdi: 

Kıt~a 

Buldu şa.nu şeref Osmanlılar askerlikf e 
Bu esası düveli sitte calış sa yıkamaz 
Kışlalar sayei şahanede cennet gibıdlr 
Bir giren sonra içinden gcivur olsa ç kanı~ 

Liman işleri 
İlufıtO tGt ıİ~ t il i 

Şirketin bu seneki 
temettüı1 geçen 
se11ekinden az .•. 

Liın:ın ~irkcti icfarc mccfo,i 
c ıın::ırcc-..i gunli içtima cdud. 
senelik bilançonun tc:tkıkmi 

ikmfll ctmi~ 'c r.tponınu ha

v.ılamışur. Rapordan anla"ıl
tlığınn nazaran bu seneki 
temettü geçen eneye naza
rnn } üzde IO noksandır. 

Bu sene ha ıl olan cemct
ti.iün hcp::.i tevzi edilme) ip bir 
kı:-nıı ile yeni vesait, bilhns n 
'inçler nlınacnktır. ----

Orman mektebi 
Orman mektebi 51ısiııin Da

riilfumıııa ilhakı takarrür etmiş
tir. Bu lıusustakı kanun layıhası 
~·akiııda meclise verilecektir. 

Amenajman heyetleri 
Mevcut iki Amenajman gurubu 

ihtiyaca kafi gelmedıği için bu 
sene yeniden bazı yerlerde bir 
ve ya iki heyet dalla teşkil 

edilecektir. 

Türk-Yunan müzakeratı 

Ankara,f 7(Vakıt) - 'l\irk
Yıunan rnüzakratı birkaç gline 
km1ar bşlıyaca.ktır. Komisiron
da murnhhas.ımızla Yunan 
ınunıhlıasının gdıncsi bek
lenilmektedir. 

Uzun hir ömür ene
lerinin ıuali faali) et 
'c ikt i "adile toplanıl
mış hiiyiik bir serve
tin az zamanda altm
<lan girip ii. tiindcn 
e1knrlar ... 
• • Sakıp Cemal cnıh\
kiuin varidatilc idare
ye kanaat ef mi yer.ek 
bir tarnf tan satıp yi
vordn. . 

Un z::ıif, ~inirli, ira-
desiz cocuk, hiı·adan 

o 

rakıdan başladı. ~lor-

fiu, esrar, eter, koka
in lwpsini sıraladı. Et
ı·af ını bu rtehirle ah'ı
dt~ hir dalkavuk alayı 
sardı. 

Heniiz yirmi yedi 
) uşındadır. iki der'a 
e' lendi. Zevceleri bir 
kaç aydan fazla oımn-
la yaşamıya talaammfıl 
edemiyerck kaçtılar. 
Sakı p cemal narin 

Troç 
~ adc(li y<lf 

Almanyada ikam ti 
izin verilirse s·ya i 1 

lerle uğraşmıyacak 
Berlın, 16 (A. A) 

7.elder mebus Rosevfled n 
komete T roçlcinin tahriren ' 
bulan beyanatını tevdi cUİf 
yazıyorlar. Troçki bu be)f 
tında Almanvada ikarnell 
yalnız iadei ~hhat ma\ı:sııdıı' 

mü ıenlt bulunaduğunu ve bu 
det zarfında her türlü si 
faaliyetten geri dura~ 
temin etmektedir. 

\arım asır tV 1 u 

VAKiT 
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~·--G-ala-ta--da-n-bu~nk-a-altına k~ 

bir tramoay hatlı in~ ır;* 
lramoay şlrl(.eli imtiyaz ;s1eırıtk 
le imiş. 

* Hindı"slan oolisi Lort Liıot' 
al(fı sulha clair şurufıı kat'ig 

Efganislan emiri YaJr.up h~ 
gdrıckrmiş ue ceoobı lıen'1 

oiırul etmemiflir. 
Celdiabafla /r.iilli$1elli Jtıl''lil 

as~eri tahaşşüt edip hini ikfl ' 
zada Köbtlc doğru harc~>el ele' 
cckla-dir. --------

endamı siiznii n tröılcr ö .,, 

mn dcri11 hakışh1rı' 
.. • 1 ···"' mutena ıp,so gmı \ 

resi peruktu· maku~'! 
sıkça tevdi ctuıcdıf 
nıebzul, daHnnk sa':~ıt' 
rile bir saire, bir aru# 

~ 

benzer... ıc 
Ve zaten kendisi c 

bu iddia ile vaşar.. , 
Kafasını vnkarda :;:•~ 

• lO I 

dığımız zehirlerle ut\, 

cle11<lirdiği zarnaııli•r 
d .. 1 • ··l(•J)I a oy enrnış ~, • 

"' .. 
1 

. 1.,ıır· sapan şnr erı 'a ' ı ,c:t 
Hunlardan hir u Jı" 
i tihl'açı kalJH oını~rt' 
mm süylcmeye cc~~ .. , 
v· . · ... tll 
edenlere karşı k01 ~ 
- ,,. .. k k -ı·ı·rır rur. i u · sc ~ :; . !l' 

11'' kimsenin an1:Jy~111 • , . ı· rıı1 
ca"ım hav~ı adanı '1

1 
y 

::> •• .., ··rt: 
anlaya bileceği şıı ~Jil 
rin de bayağı oldll r' 
rım lıaykn·a h~ıyk• 
anlab r .• tı1 ) 

( Blllfl 
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Ftrıze ağcını, sııçıı111, tle ? 
Bi-e ,.. d' .- ,_ - - -
ı. ~ • ışı, f teke aJ·ır, iı·i 
urısınrfrı . f / •1 , ,, " pa ı a arı 11z, an ar 111 

- 9., -

olsun, dipçiği 
/Jll lıödii k ? .. 

Ya-an : "'1Jri E~m o _ .... 

l ' •tnrnlı imperatıxlu~nda n.e Falraı be; dakika geçti 
o Ouğunu b'I b 

l · 1 Pn u sesin tonunu çoban gözükmedi, on dakika 
ar, ayabilirdin. 

geçli hala çoban meydanda yok. 
Çoban karoı · · · B k b k 

1 ' mıza ıstemıye ıs· ir çeyre geçti ço anın uza -
trı.ıye ld· - • 
. ge ı. T ırtir titriye tan sesi bile gelmiyor. 
fıtriye , , 
ay,lta garşımııda d_urdu. Buna Jandarma emrinin hemen ye· 

1 
.. 
1

.. durma değıl ancak bü- rine gelmemesinden hiddetlendi. 
-U uş den b·ı· T 
h~J e 1 ır. o•toparlak bir Çavuşun gözleri döndü t!tre-

alan çoban: ıneğe ve atının üstünde huy-
- Emredin. suz!anmağa başladı. 
- B· ıze yedi dişi, yedi teke Sıttık ağa söt<:dü, rnydı, kü-

ayır . . l ~ 
ıyı o.sun dipçiği başında für rili di titredi, "'1nki kartı· 

Paralar 1 ını, an adıo mı lıödük? mızda coşmuş bir kaplan vardı . 
Çoban .f G k b b d -, ö rer gi i ağır ı: 

- B.. . t" d d k H h f D ~ ..., us une, e i, oıa - ey eri ... ağı taşı 

~ ""- gitt. k d b 1 

bulamazsın. Haydi köpdı:. 

Bu seslerden sonra çoban 
fundaların arasından göründü. 
Bize doğru yörüdü, fakat eli 
boştu. 

Jandarma atından hı;ımla yere 
atladı, elindek çerkes kamçısı 

kalktı iodi: 
Şırak. şırak, firak .. 
Çoban seslendi: 
- Etme llğam ... Benim ne 

suçum var~ ağalar vermeyiz 
kadınlar uğursuzluk olur diyor· 
lar, ben ne yapayım... Mal 
benim değil ki. .. 

Jandarma kamçıyı bir 
daha şaklattıktan sonra: 

- Haydi var dedi o 
ları buraya gönder. 

defa 

Çoban yüzünde mor, mor 
çizgiler, hare, hare kan yerleri 
ile uzaklaştı , jandarma bana: 

- Atlarımızı sürelim, dedi. 
Çobanı kaybetmemek için dört 

nal koştuk. 

Çoban geri kalmıştı, atla 

yarış edebilir mi? 
Çavuı onun omuzuna bir 

kamçı daha savurdu. 
Çoban atlarımızın önünden 

, 
VAKiT ] '.\Tart __ ,, 

ktı§"rali ilerledi, bir çe1me 
kenarından durdu, sögüt ~aç· 
lan altında ihtiyarlar nargilele· 
rini tokurdahyorlar. Kıvrık sa· 

kallı, ve göğüslerinin kıllan 

meydanda köylüler dertleşiyor· 

!ardı. 

Bizi görmelerine lüzum kal
madan çoban: 

Kurbanın olam ağam,ağamın 

derdini dinle. Diye nargile to-

kurdatanlardan birinin kulağının 

dibinde ağlar gibi mırıldandı ve 

jandarma çavu;unu iıaret etti 

İhtiyar köylü hürmetle ayağa 

kalktı, jandarma çavuşunun ö
nünde ellerini göbeğine bağladı. 

- Buyur Sıttık ağa buyur. 
Nargilesini tokurdatan etra· 

fındakilere seslendi: 

- Çavuş ağaya, çelebiye 
ayran getirin. Sıttıka dönerek 
karnınız aç mı? yolcuya sorulmaz 
am neyse. Hele bir acı kalıve-

mizi için evvela, suyumuz zihin 
açar .. 

Jandarma çavuıu sözleri işit· 
meıniş gibi atının gemini çekti. 

- Ağa bana bak.. ben laf 

ı.temeııı. Biılm karnımız tok, 
duracak değiliı ... 

Parasile mal istiyoruı mal.. 

- Çoban dedi idi.. Canı· 
mıı kurban emriniz baş ü•tüne. 
Amma! .. 

- Dedik ki 

laf dinliyemem ... 
Vanlar !.. Sıddık 

vakhmız yok 

Haydi hay
hem bunu 

söyledi hem de elini çizmesinck 
sokulu kamçıya götürdü. 

- Yoksa.. Bunu görüyor
sun ya ! tadını çobana sor ~ 

- Etme ağam, kulun, kö
len olayım.. Bunu etme bize. 

- Laf etme diyorum. 
- Yine sen bilirsin ama, 

hayvan versek oğru gider. 

- Oğur gdir ağa, o~ur 

gelir .. Hakkında lıayırlı olur. 
Bunu söylerken gözlerinin 

döndüğü, vücudunun tir, tir 
ettiği adam akıllı bellı oluyordu. 

İhtiyar köylü • u~ur gelir • 
sözüne cavap vermedi sustu. 

Çavu§ kamçıyı ihtiyarın bllfı 

ucunda şaklattı Kadınlar, çoçuk
lar bağrıştılar. 

Kamçı tekrar indi; tırak .. 

Tekrar indi : 
Şırak., Şırak .. Şırak .. 
İlıtiyar köylü yere düştü. 

Jandarma bağırdı: 

- Haydi davl\l'lan. Paraslle 
be .. 

llıüyar kunla dolan gözünü 
yenlerile >ildi: 

- Ben elirn1e vermem \•arın 
alın .. 

Söz siz.in, n1al sh:iu , biz de 

sizin .. . 

Sıddık ağa çelebiye rnal 
verilmez, bu atalardan kalmadır. 
Gözümüze , dizimize durur • 
llıtiyar köylü sanki bu sözle 

gel«ek akibeti görüyordu. 

Tomson: 
- Bunu nasô söyliyorsun .. 

- Gayet tabii . . . Ben iş 

adamıyım.. Karın arkasından 

bir atmaca gibi atılırun bu benim 

hakkımdır. Bahri mulıitleri başka 
türlii 11fmıık imkAııı var mıdır } 
ümiı.iz \'e merhametle kirlenmiş 

bir kazan~ ne tuhaftır T om son. 

Ne ise . . Jaadarma çavu§U 
yere indi sürüden keçileri ayırdı, 
kim ses çikarabilirdO. 

Çoban da. ihtiyar köylü de bu 
manzaraya baka kaldılar. 

E~alarımızı yükletUğlmiz hay· 
vanlarla, tekrar deniz yulunu 
tuttuk .. 

Ben ortık memnun, rahat ve 
ümit içinde idim, uydi A.tonun 
şen kahkalıaııı kulaidarıında çın

lıyordu. 

O akpm çamlar arasında , 
taş bir handa müsafir olduk. 

Haydı ertesi gün yine yol.. 
Jandarma Sıttık ağa türkü söy
lüyor, dağları inletiyordu. 

O tüfe~i geniş omuzu çember 
sakalı, korkunç, siyah (lôzlerile 
çok heybetli idi. Ecdadının bir 
jövalya olduğunu tefahürlc an· 
latır, Köroğlu sülalesinden ge:
diğini türkülerle anlatırdı. Sıttık 

gene bir Köroğlu havası tuttur· 
muş gümbür gümbür söyleniyordu 

böylece ğüle oynıya bir hayli 
gittikten sonra dar bir boğaza 

girdik. 
Sıddık gene kömür gözlü 

yardan bahsediyordu. Sık ağaç· 
lar ara.-ında, dar bir yol kaya· 
!arın oyulmuı aralıgından uı.anıp 

gidiyordu. 
(Bltn>edl ) _ _ -~ _ ya arım •ürü en ir le yün 

Biı1fj}, [--·· · M>LfirEnz )TroÇki serbest' [ · · MAARİFT: ]'~~JI 
2800 lira 

Biln1cm nerede oku
dum? Ama vak'a 

g . nın " İngiltere .. de 
eçtır.· . 

.sını iyice hatırlıyo· 
rurıı 1 K 
bir k. ocasından ayrılan 
açın adın nafaka davası 
t lış 'lldamcağazı sade 
uva t 

ned ı:, masrafı olarak se-
etti e .2800,, liraya mahkum 
Ye rnıış. Elbiseye, boyaya 
k nıaııiküre ayrılan bu 
ocarııan k .... 

içirıı ra ·amı gonmce, 
teb ten bekarları bir daha 
su/' . ':ttim. Yılda sade 

8 
rfe ıkı bin sekiz yüz lira 

a ed b . 
lal . en u kadına hangı 

bedbz h erkek karım, hangi 

Z-h .a t çocuk annem der?, 
1 nı " h(·rıı nızm. karışmaması için 

et· en ılave edeyim ki 
nı~hte kocasının iflas ilamı 
ko eıneden mahkemeye 

Şan b k d p· "D" u a ın, ırenses 

Zt uş.es,, filan da değildir. 
ş" ngın Aristokrasinin dü-
t Urırııeden rf b" "k 
ııak sa ı en uyu 
altınlsayan, şeref ve vicdanı 
tad \tartan, her şeyi pa· 
c~k~ _ul;ın, parada bilen 

0 
kı hır ailesinden olsa idi 

katadar şaşmıyacaktını. Fa-

insan~\ ~a.dın,_ . m~zg~lları 
y· ı ala mığf erlı şoval-
a,arın k k' .. 1 - . 

du" .. es ııı yuz erın: 
Şund" 

hir Uren yalçın kuleli 
Sr: Şatoda da doğmamıştır. 
!:~~tadan görmelerin bütün 

liiğü a l ve cessur aç göı:lü
sald ye kcıeasının cüzdanına 
liirıı ırışına baktım da iğren-
tıok; F.n çok gücüme giden 
h<:rek .hu kadının çirkin 
sıııa ~lıyle kadınlık dünya
likçe surdüğü lekedir. Git

Yalnız ae-ırlaşan hayatını 
birak er eğinin omuzlarına 
di~in rnaı~ak o bu gün ken-
. c b h' ıç.in s ır 15se ayırmak 
Yan ~n ,zamanlarda başlı
ıı .r.da ~s ut uyanıklık ya· 
)'or. Bu ne fena görünü
kabus b· zevce değil bir 
rusu b· ır baş, daha doğ-

z ır cep b 1· ı evk k e ası .... 
)'ok ... O adın, için sözüm 
S;'ltan tarl~r kendi etlerini 
oar iht'kı~ızlerdir. Ne ka
kaybettiıklr. yapsalar gine 
tarını kerı hazinenin za
hir aileçı karamaz\ar. Fakat 
ana içi ~~ını, bir eş, bir 
kabil m~dir?yle düşünmek 

b. l<uınrular K 
ıle Yuv ' ırlangıçlar 

h anın hem k' • 
erıı ""k·· zev mı 

k ,u u .. b 
en, kad nu e~aber taşır-

h"] ının "t . u ~sa , yen, gıyen 
lııahluk Yhlrız sarfeden bir 
acı bi a ınde kalması ne 
b. r tenezz"ld" 
,;,a, kcnd· .u ur .. , Sonra 
\t;.Şr f' mıııe ne nakla 

fiz ? e ln~:ı7!~k~~ _diye bili-
larıınız b tzım kadm
düşınezle u küçijklüklere r. 

Süt şirketinin hesao ... ları \Tali Bcyiı1 Darülfünunda 
ceva])ı - - - -

rf1ühürier 

Geçen gün bir bordro 
imzalamam icap 
etti. Baktım, bazı 

Tetkik ve tespit muamelesi bitmek üzeredir. Bundan 
aonra birçok alacak davası açılacak 

Bir müddet cvYcl lsta ııbul 

ikinci ticaret :nahkemcsince 

ifühıııa karar Yerilen Süt 

şirhtiııin htsapları mahke

mece tayin edilen sindik Ali 
Şevket ve Rami Beyler t:ıra

fıııdaıı tetkik ve tespit edili

yordu. Bu muamele bitmek 

üzen:dir. 

!~!erin bir an e\'YCI ikmali 

için tavziI edilen muha,.i plcr 

me,· cııc dcfrerlcrckki karma 

karı~ık he<;apları muntıızaın 

hir ~el-le g<'tirmekle mC'i~tıl 

olmaktadırlar. 

Tttkik ve tespit muamelesi 

bittikten sonrK, muhtelif ~ah

ıı;lar re miie,.se~elcr nleyfıiııc 

alacak daval:ırı iknmc ed il"

cek tir. !\liiflis ~irkctiıı 50,000 

lirn kadar tahmin olunan 

açıgına mukabil şimdiye kadar 

38,000 lirayı mütecaviz de 

alncagt te>pit edildiği söyle

nilmektedir. 

Açılacak alacak davalarının 

mık tar itibarile en azı 12 

Jiralıktır. En çoğu da 30,000 

liralık bir taleptir. 

Bu davalardan bir kaçının 

mahkemede hararetli muha-

keme safhaları 

zannedilm ektedir. 

geçireceği 

Musevilerin muhakemesi 

13ııgiin birinci ceza mahkc-

mcsindc de on bir muscYi 

:ılcyhindeki iki da\·a, teYhidcn 
rüyet olunacaktır. 

Bunlardan birisi, evvelce 

ma;munların beraetile netice

lenen zabıtaya hakaret Ye 

saire da\·asıdır. Bu, temyizden 

nakzen gelmiştir. Diğeri Tiirk

lliğü tahkir darnsıdır. 

Kadriye H. tahkikatı 

Kadriye J lnııım ve arka

da~l:ırı hakkındaki tahkikatın 

birkaç günden beri de' :ım e

den son safhasında eYrak ü

zerinde tetkikatla i~tigal olun

maktadır. 

l\ !ı sırdım \·e diğer bazı yer

lerden Yaki i stİlamlara henüz 

cevap gelmemi~tir. 13u tetki

kat safhasını istic\·ap safhası 

takip edecektir. 

Bir iflas talebi 

Birinci ticaret mahkeme

sinde bir yün tacirinin Hlilsı 

talep edilmiştir. Bir banka 

tarafından v;ıki olan bu talep 

tetkik edilmektedir. Henüz 

kırar rerilmemi~tir. 

Z~bıt~ 
SÜtUNU 

Paket jçinde 
Bir çoculc cesedi bulundu 
Zabıta dün leci bir cioaye: 

tahkikatına vaz'ıyet etmiştir. 

Vak'a şudur: 

Dün !lkşam Şehremininde 

Kap:an Sinan malıallesindeki 
yangın yerinden geçen bir sucu 

birçukura ahlmış gazete l<Ağıt

larına sanlınıı bir paket gör

müş, e~lip almış, açtığı zaman 
bunun bir çocuk cesedi oldu

jiunu görmüştür. Ceset merkeze 

götürülmüt, takikaıa \ıaalan· 
mışlır. 

Bırakılan ceıet bir erkek 

çocuııudur ; tanı zamanında 

cl.ıAduAu tahmin edılen çocu• 
Aun boynunda bereler 'l'ardır • 
Çocuk doı}duktaıı t0nra botw 

sıkılarak öldürülmüştür. Doktor 

tarafından yapılan muayenede 

çocuğun c!.ıAduktan sonra bir 
hafta kadar ya;ad~ı anlaıılmııtır. 

ceset morga gönderilmiştir. Key· 

liyetten haberdar edilen müddei 
umumilik ve zabıta tahkikata 

baılamııtır. 

Öldü 

Şehremininde Çivi ııı.da ma· 
'lıallcsınde Karakol sokağında 

oturan 3 3 yıında Safiye hanımı 
helvacı Hütıeyln Salihin ağır 
sureUe yar.alaodığmı üç gün evvel 

yazmıfbk. 

1-Wtanede tedavi altına alınan 
Saliye hanım iyileıememif, dün 
ö4le üzeri ölmil§tür. 

Rw gazeteleri şid
detli hücumlere 

bftfladılar 
Sabık So\ yet hariciye ko

mi>eri !\I. Troçki malum ol
dugu üzre bir nıliddettir şeh
rimizde bulunuyor ve konso
lo>haneden naklettiği Tokat
lıyan otelindd ikamet ediyor. 
Geçenlerde şehrimize g·clen 
tramız µ;:ızatclerinde bir ma
kalesi çıkan Troçki bu beya

natında, lstanbula murasal ;\tı 
akibinde Gazi l !derine tak

dim ettiği bir mektup
tan bahsediyordu. Bu husııs

t:ı yapılan tahkikat neticesin

de i\T. Troçkinin Gazi lla;:
rctlcrine bir mektup takdim 
cttij(i teeyyüt etmiştir. Bu 
mektup vapurdan çıkarken 

Troçkinin oğlu tarnfoıdan bir 
menıura \'Crilıııti ve şubatın 

18indc Yali :\Iuhittin Bey ta
rafından bu nıcğtuha şu ce
vap verilmiştir. 

Vali beyin mektnbu 
18 Şubat 1929 

.-.osy:ıli~t - Soı yet Cumhu
riyetler ittihndı sabık halk 
komiseri l\ 1. Troçki cenaplar n:.ı 

Reisicunıhur I lazretlcrine 

mkdim edilmtk üzre tenli 
cttiı:(iniz mektubu ait olduj(u 
fili makama arzetmekten hali 

kalmadım. 

Size, atideki hususları tcb
li!(c memurum: 

Sovyet hiikömcti, sıhlı! ah
valinizden dolayı ittihat ara· 
zisi haricinde tedaı·i edilmek 
husu>tında bulunduğunuz ihti· 
yacı ileri siircrck Cumhuriyet 

lılikfııııctindcn, Türkiycyc gel

menize rnüsade edecek bir 

viza verilmeşiııi rica ctm~tir. 
Kendis!le münasebatı lıascnede 

bulunduğumuz dost bir dev
letin vııtandaşları lehinde 
yaptığı bir teşebbüse muva
fakat cevabı vermek bize 
tahit göründü. Sovyet arazi
sinden hareketinizi lncaç eden 
biitön esbabı bilemeyiz ve 
onları araştırmak :rabil bize 
ait değildir. Jler halde mu

hakkaktır ki, mekt:ı.l'.:ı'unuzda 
işaret et~i.torüz cebir Ye şiddet 
Tlirkiye Cumhuriyeti arazı. 

sinde akla bile gelmez. Bura
dan her hangi bir memlekete 
gitmek hususunda serbestsiniz. 
Kendi ihtiyannızla burada 
ikametinizi temdit etmek 
istediğiniz takdirde Tüiliye 
ınisafüperverliğini sizden esir
~ · yecektir. 

Bu takdırde hakkınızda, 

Merkez ıstılah komis-
y onu ilkiçtimaını yaptı hanelerde bir takım mü-

hürler. Hani şu bildiğiniz 

yuvarlak mühürler. Yalnı:ı: llim ve teknik ıstılablan
mtzın tespitine Darülfünun ta
rafından ehemmiyetle de\·am 

olunmaktadır. 

Diin de DarHlfiiıııın emini 
Dr. Neşet Ömer beyiıı riya
seti altındaki merkez komis·. 
yamı toplanarak miiderriole
rin "A" fişleri üzerindeki 
mesailerini son defa olarak 

tetkik etmiştir. Komisyonda 

Ciizcl saıı'tlar Akademisin
den Namık lsmail, Baytar 
mektebinden müdür Halil 
beyler hazır bulunmu~J:ırdır. 

Dünkü toplanmada komis
yon Azaları yen! ıstılahları· 

mızın ilk kısmını birer birer 

gözden geçirmişler ve bazı 

dcıtişiklikler yaptıktan sonra 
fişleri müttefikan kabul et
mişlerdir. 

Darülfünun emaneti bunla
rı buıı;iin maarif Yek:llctine 

gönderilecektir. 
Haber aldığımıza göre Dil 

encümeni diıtcr hartıere ait 
Mılah fişlerinin miihiıı bir 
kı,nıı:ıı "Larus iiniverscl ,,den 
iktibas surctile ikmal etmiş 

ve "D" harfinin fişlerini de 

bilcümle ecnbilcrin müstefit 
olduğu umum1 muameleden c 

gayri bir muamele mevzuu 
hasolamıız. 

Polis memurlarımız ikame
tiııi7. müddetince emniyeti
nizi muhafaza etmek için 
mümkün olan bilciimle teda· ' 
biri ~lmı~lardır. Buna rağmen 

bir tecavfü:den şüphelendi

ğiniz her hangi bir halde, 

sb.e muavenet \'e himayesi

ni temine rnlisaraat cde.:ck 
olan polisimize ihbar 
etmeniz: münasip olur. Bu 

mektubu alJıgınızı ve muhte
viyatına ittil:l kespcttiğini:ti 

bildirmenizi rica ve hürmet· 
]erimi takdim ederim. 

lstanbul valisi 

ılI u lutt. ~?-! 
~u mektuptan da anla

şılclığı üzere l\1. Troçki mem

leketimizde temamile serbest 
ve diıter ecnebiler gibi her 
hukuka sahip bulunmaktadır. 
l latta sabık komser, Şehri

mizde İntişar eden Almanca. 
" Türkişe Post » gazetesine 
beyanatta bulunmuş ve ez 
cümle şunları söleıniştir: 

"Rusyadıı bu giinkü ihti
laf şahst mahlytte değildir, 

prensipler etrafındadır. Maa-

Darlilfiinuııa göndcrmi~tir. 

Diğerleri de yakında şehrimi
ze gelecektir. Fakiiltelcr ıstı

lah komisyonları yakında B, 
C, D fişlerini tetkike başhyıı· 
caklardır. 

Hukuk f akü.Jtesinde 

yeni haıflerle. Ne garip 

duruyordu. Fesin kenarını 

büküp şapka yapmışlar, 

yahut cüppenin eteklerini 

bastırıp jaketatay dikmişler 

gibi geldi. Hukuk fakültesi müderris
ler mccli>i diin öğleden ev
vel to planarak fakülte ıstılah 

komisyonunun mcsai>ini tet

kik ve tasvip etmiştir. 

Şu tohaflıkları bıraksak 

olma:ı: mı? Mühür de ne ? 
lm:ı:a adetini ya)'ID&ğa baş

; lamalıyız 1 
Mektepler tamir edilecek 

Haber aldıgıınızıı göre, Ma
arif idaresi vilayetimiz dahilinde · 
maarifin malı olan bütün ilk 
mektek binalarını esaslı ve 

mükemmel surette tamire karar • 

vermiştir. 

Bu işte ilk adım olarak 
gerek köy, gerekse şehir ilk 
mekteplerinin kepfleri yaptırıl

mış ve tamirleri için lazım olan 
paranın mıktan tespit oluıımuş

tıır. 

Yakında bu tamiratın ihale
leri yapılacak, tatil mevsiminde 
de d~rhııl tamirata başlııııacak

ttr. Tamirat parnsı mühim bir 
yekun tu Lmaktadır. 

~ 

mafih bu ihtilat dola)ısile ' 
Rusy:ıda komünizmin nihayet , 
bulacağını diişünmcmelidir. 

Komünizim Rusya için bir 
miidafaa \'U'lta,;ıdır. Rusya 
gene kapitalist o1ursa Ame
rikan nµlikılncsi halini ala· 
cakttr. 

l larp olup olmıyacaı;-ıııı 

kimse bilmiyor. Fakat bence 
şimdi dünyada e~kişiııden 

fazla ihtilaf vardır. unun en 
mühimmi Amerika ile lnıı;i!tere 
arasındaki gerginikliktir. Ame
rikamn sulh iddasııı:ı inanmak 
güliinçtiir. 

Rus gazeteleri 
ne diyor? 

Diğer taraftan Troçldnin 

ecnebi gazetelerine v•.!;i bc
~.;~i i<.us matbuatında hid
det ve infial uyandırmı;;tır. 

Bu hususta "Praı·ada" şu 

satırları yazmıştır: 

"Troçki. lstanbula mm·a
latinde Gazi l iz. bir telgraf 

göndererek bunda Sm·yet hii
kumetine hakaret etmiş ye 

Tiirkiye Reisicumhurana arıı 

hürmet etmiştir. 
1 

Gazetelerden 5000 hatta 
25000 dolar alan Troçki si
yasi no ai nazardan el'an 
yaşıyım bir na's ve meftfur 
bir mttrtettlr. , 

lıf 

ÇJcuk bal9su,,. 
23 Nisanda Türkocağın· 

da bir çocuk balosu verile

cek ve o gün ocağın her işi 

çocuklara bırakılacak ... 

Dün bunu anlatan pek 

genç bir gazeteci şu ma

himatı da veriyordu: 

- Ve bu baloya y lnız 

çocuklar 

çağrılacak 1 

ve gazeteciler 

Güliimsedim. Bazı mes· 

lektaşlarımız böyle bir ba

lonun tabii davetlileri değil 

midiler? 

Bir rekor 
Bayramda çelcilen ve 
kabul edilen telgraf 
ve mektup Adedi 

Yapılan hiı• hf'saha 
güre bayramın ilk gii
ııii 24 saatlik b:r miiıl
det zarfında Jstuııhu: 
telgl'afanesi 20, 8 7;) 

telğraf keşide cııııi~ıiı·. 

tsıaııb11l posta kişe

si de grne ilk giiııii 60 
bin nıekı,up kabul et
nıistir.Ayrwa 1 ın::ı.ıTttnıı 

' . 
16 nıart::ı. kadar olan 
1 G ~ün içi ıı<lc posıaıw 
dahili nıeYrntle.-iııc ta
hülHi 'e ı·esıni olaı·:d;. 

aı.kt!i gelen nıcktııp 

50,340 oı ui:u aııla
şılmı~tır. 



== . ::ı:ım:::n: 
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Tamirat bedeli 

T eıpit edilen miktar Aleman

Jara göre, çok Franıızlara 

nazaren az! 

Paris, 17 (A. A) - Mute

hauıslar komitesi tarafmdaıı tan• 

ziml tasavvur olunan plAn mü· 

nasebetiyle bazı mütaleat der-

meyan eden 

F ran.anın bu 

tamirat beddi 

Mat en gazetesi 

tasavvura göre 

olarak cem'an 

60 milyar fran alacağını evvelce 

80-100 milyar alması mevzuu 

bahs olmuf olduğunu aradaki 

bu farkın F ransanın itilalperver· 

liğinin nümünesi olduğunu y

maktadır. 

Berlin, 16 (A. A) - Mü

tehassıslar komitesinin Almanya 

tarafından tediye olunacak se

nevt taksitler meselesinin halle

dilmek üzere bulunduğu kanaa

tinin Pariste hükom sürdüğü 

ve maamafih Fransız matbuah 

tarafından bu hususta serdedilen 

rakamların sa!Ahiyettar maha

filde mubalağalı addedildiği 

Paristen bildiriliyor. 

.Japonyada bir tren kazaaı 

Tokyo, 16 (A.A)- Sanyo 
\\\fi ekspresinin yoldan 

çıkması üzerine iki 
kişi ölmüf, OD yedi 
kiti de yaralarmış

hr. Y aralananlann çoğu yolcu

lardandır. AIAkadar memurlar 

kazayı caniyane bir harekete atf

etmektedir. 

Sofyada yangın 

Sofya, 17 (A.A)
Sevllevo da çıkan 
bir yangında zengin 
bir kütüphaneyi müh
tevi büyük bir bina 
yanmıştırr Zarar ve 

hasar milyonlara bl~ olmaktadır. 

Paris, 17 (A.A) - Sabık 
Rus petrol erazisi sahipleri D Sam&OD 
arasındaki müzakerat vesile- u vapuru r.... b 
sile 1\1. llenry Deteming Pa- uzo Mart ~rtam A 
rise murnsalet etmi~tir. Hgünü nk~amı Sirkeci rıhnmından 

Litvinof protokolıü lnebolu, Samsun, Ordu, 1
1 h•reketle doğru ( Zonguldak, 

i\foskoYa, 17 (A.A) _ Es- Gi~eson •. Trabzon, Sürmene vt 

tonya sefiri bu gün Litvİno! g Rı~e ) .ıske·lc·leri~e gi.decekti~. • 
protokolunün musaddak nüs- •1 fafsılAt ıçm Sırkecıde Mcs -
balarını Süvyet hükumetine R adet Hanı itcisalinde Yelkenci 
te\'di eylemiştir. ff hanında kılin acentasına müra-

ff cıat Tel. lsınnbul 1515 b 
e:::ıı::ı::m::::.:::::::a:nı::::::::::::::::ı::: 1talya intihabatı 

Roma, 17 (A.A) - Tek-
mil vilayetlerde miihiın içti
malar akdolunarak intihabat 

Bartın Luk' ve sür'at Posta11 
Elektirlkle mücehhez muntazam 
kamaraları ve güverte yolculanna 
mahsuı müferrah mahalleri havi 

nı Jcadelclcri küşta edilmiştir. A d Vapuru p · __ ,.. Y ın ıa Mart azartesı 

Manş tüneli günü sa.ııt 17 de Sirkeciden hare-
Londra, 16 (A.A) - Başvekil ketle ( Ere~h. Zonguldak, Bartın, 

Amasra, Kor1ca Şile, Cide ) tske
M. Baldı-in in karariyle Manş 

lelerine azimet ve avdet edecektir. 
tünel komisiyonıı munhasıran 

Fazla talıilAt için Eminlinü, Rıh
mall ve iktisadi mütahassıslar-

tını han 3 numaraya müracaat. 
dan teşekkül edecek ve müza- Telefon 2684 
keratı her türlü siyasi mütale- ı .. ---·-------""!I 
attan ari olarak cereyan eyliye- Seyrisef ain 
cektir. 

ispanyada neler oluyor? 

Madrid, 16 (A.A) - Katolik 
talebe birliği reisi Martin 
Sancbez uzun bir isticvaptan 

scnra tevkif edilmiştir, 

Tunada batan salapuryalar 

Belgrad, 16 (A.A) - Tuna 

nehrindeki buzların çözülmesi 

üzerine kışlık limanda bağlı 

bulunan 25 salapurya sular 
tarahndan alınıp götürülmüştür. 
Bir salapurya ile bir muş bat-
mıştır. ": 

Almanlar dahilf bir 
istikraz aktettiler 

Bcrlin, 16 (A.A) - Gazetelere 

nazaran hükOmet ha:tincnin maruz 
kaldığı bazı mütkülata çare bulmak 

için huıuıl ıanayi erbabilc kııa 

vadeh olmak üzere 150 milyonluk 
bir i&lihaz ııl<tetmiılir. --

ı~ersin sür'at postası 
(Mahmulaevketpaıa) vapuru 19 

Mart Salı 12de Galata nhbmındıın 
hareketle İzmir, Antalya, Al&iye 
erıinc gidecek ve T aıucu ,Anamor 

Alôiye, Ant,Jya, İzınirc uğraya-
rak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vapuru 19 Mart 

Sab 17 de Sirkeci nhtımından 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek ve dönüıte 

mezkur iıkclelcrle birhkte Albn
oluga uğrayarak gelcce~tir. 
• Gelıbolu için ,ııalınız yolcu 
alınır yük ahnmaz_ 

Trabzon ikinci postası 

Madrit Darülfünunu kapatıldı 

Tahditi tes1ihat hikayesi Mkdrlt, 17 (A.A.)- Madrlt 
Londra, 16 (AA}- Washington darülfünunu bir emirname 

KARADENİZ) vapuru 21 Mart 
Perıcmbc altıamı Galata nhtımm
dan hareketle Zonguldalt, lncbolu, 
inop, Samsun, Ünye, Fatsa.Ordu, 
Gircson, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüııe Pazar iıkele

ıile Rize, Ol, Sürmene, Trab
zon, Polathıuıc, Tirebolu, Gire-
10n, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 
İneboluya uğrayarak gelecektir. 

d11D Daily Maile bildirildiğine göre 

Miıter Hoover umumi terlcı !esli-

hat lehinde her türlü hareltAt ve 

ıeıebbüaab İngiliz umumi intihaba

bnın ferda11na tehir etmejjc karar 

venruıtir. MezkOr intihabat netice· 

ıınde lııgilterenin ıahdıdi teslihat 

meı'eleıine ka~ı olan vazlyclini 

ıcspit 'e tavzıhc medar olacağı 

zannedilmektedir. Ahvali hazırada 

Amerika taralmdan terki tcılihat 

lehinde yapılacak her hangi bir 

ıeıebbüıilP İngiltcrenln dahih umu

runa bilvasıta bir müdahale tarzında 

ıı~ 1930 tcşrinicveline kadar 
kapatılmıştır. 

Muaikiıinular çaiırılıyor 

Güzel ıan' atlar birh~ musik.ı 

ıubctı mülettiı~den : Görülen 
liizum iizerine mart 19 ulı günü 
ual 10,30 da heyeti umumiye 
içtimaı mukarrer olduğundan ıubcye 
menailp bütün Azanın ıeırifler1. 

Yeni yazılarla •ımr::ın 

1 ilk milli roman 

Halas 
lıtikl&I harbı romom 

Mehmet Rauf B. 
(150) Ciltli (170) 

Muallim A. Halit kütüqhanesi 
ı:::ııı::ı:::.-ıı ıa:::::::::::::: 1::::::::::::::: 

lstanbul icra dairesindtn : 

Beycglunda T atavlada Dereboyu 
Akarca caddesinde atik 1 71 -
113 - 115 • 109 numaralı 

hanede iken elyevm ikametgahı -
meçhul bulunan Nestor veledi 

Efrem madam Katina binli 
Hocasar Gülmczyanın hali ha
yatında 17 kAnunevvel 1339 

tarihli müdayene senedi mucl -
hince mczburedcn bir sene 

müdddtle istikraz etml~ ol -
duğunuz üç bin yüz liraya 

mukabil lstanbulda Beyoıılunda 
Tatavlada Akarca caddesinde 

atık 111 • 113 • 115 • 109 
tefsir edilmeti ihtimalidir kı Washin- Emrazı dahılıye numaralarla murakkam iki bap 

b<tonu ıhıiyath da,Tanmağa sevkey- VER EM haneyi müıtemil bir bap hanenin 

ve göğüs hattalıklan mütahaımı nısıf hi .. csıle maa arsa hır bap 
Voktor fırının nısıf hissesini vefaen 

lcmiıtir. 

Meçhul bir hastalık ş J • H b' lrağ eyledi!llniz halde tcsviyei 
Metz, 16 (AA) - « Metz » e (} p a 1 p deyn etmemit etmemit olduğu-

ıehri civanndalri köylerden birinden Ayasolya Y crebatan Hacı Süley- nuzdan_ ve mezburc Katina 
Llı h .. l·~' b man apartımarunda cumar1esl, pazar- hanım bilahare vefat etmesi 

seoe 1 enuz an ...,um.ıyan ir b T 1 ı· lesi, çarıam a ve pcrıembe. e . ıı. - · · 1 f d 
host•lık ıalgıru zuhur •tmlftir. 3035 uzerıne veresesı ara ın an mcz-
IM~~~ ~ kür hane ve fmn hisselerinin 

..-: ~i$?Se-a=?E~~- furuhtu talep edilmit ve lstaobulda 

Türkiye iş bankası ı· muayyen bir ikametgahınız ol-
• , , 1 maması hascbile bu baptaki 

Sermayesı tedıye edılmiş 4ocoooo ihbarnamenin ilanen tebl~i 
liradır Umumi müdürlük teican-u• ~!mi! olduğundan ıarilıi 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
JSTAJ\'Bt.:L TRABZON 
IZ~IIR GİRESON 

AYVAtIK 
KAYSERİ 
MERSiN 

SA~tSUN EDREMiT BVRSA 
BALIKESfR ZONGL'LDAK 
MDsaıt muamelat, kumbaralar kasalar 

• 

ilandan itibaren bir ay zariınd.i 

926 • 5075 numara ~e lstanbul 
icra daire•i müzayede fUbesine 

müracaatla lesviyei deyn etmeniz 

ve aksi takdirde vefaen mefruğ 

mezkor hane ve fırın hisseleri 
bılmüzayede füruht olunarak 

esmanından tesviyei deyn edile

ceği malomunuz olmak ve birinci 

iliinname makamına kaim bu
lunmak üzre illıı olunur • 

• 
YAKIT Mart 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden 

Müzayede ikraz merhunatın medylınun 

ismi bedeli numarası cisni 

1505 10463 Beşiktaşta Sinan paşayıatik mahallesinde 
atik köpnı ba~ı ve cedit llayrettin 
iskelesi sokağında atik - 21 - ve cedit-
11,23,25 No.lı bir sahilhanenin tamamı 

150 

95 

305 

285 

170 

755 

135 

755 

450 

700 

2CO 

200 

400 

750 

ıooo 

1200 

550 

410 

440 

95 

.!''""'(\ 

"' " 

Ayşe Elmas, Fatma Seniye Çeşmül

enam Fatma hanımlarla Mehmet Kadri 
ve Sabri ve Ilasan Basri Beyler 

12512 l\Ievlevihane kapısında l\Ielek llatun 
mahallesinde birinci paşa bakkal soka
ğında atik 27, cedit 3 No.lı bahçeli 
bir hanenin tamamı l\khmet Sadi B. 

ve l\Iediha H. 

13490 Kum kakı da Çadırcı Ahmet Çelebi 
mahalleşindc Cumişerif sokağında atik 
1, ve cedit 3 No.lı bir hanenin ta-

mamı, l\Jcliha, Necmiye, Enise Nebahat 
ve Fahruhnlsa J lanımlar 

13598 Bcşiktaşta :\Iuradiye mahallesinde 
Kağıthane sokağında atik 18 ve cedit 

38 No. lı bir hanenin tamamı Abtülhamidı 
hamidulberzenci B. 

13786 :\Ionlagüranide Seyit Ömer mahalle

sinde Küçükhamam sokağında atik 
mükerrer 66,66 cedit 92 N.lı bahçeli 

harapça bir hanenin tamamı lsmail 

14-001 

İzzet ve Emine Ruhsar, Ayşe Şerife Hanımlar 

Kadir~ada Bostan Ali mahalicsindc Ka-
tip Sinan caddesinde atik 8,8 mükerrer 
ve cedit 12, 16-l N. lı bir hanenin 

tamamı 

16246 Beylerbeyinde atik orta 
l\I üzeyycn H. 

ve cedit ara-

bacılar sokağında atik ı, ve cedit, 21, 
N. bahçeli bir hanenin tamamı Behçet B. 

165 7 5 Fındıklıda Selmiyehanın mahallesinde 
Değirmen sokağında atik 17, cedit 9, 
N.lı mukaddema arsa elyevm natamam 

16246 

bir hanenin tamamı Hanife 11. 

Beylerbeyinde atik orta ve cedit ara
bacılar sokağında atik 1, ve cedit, 21 
N. bahçeli bir hanenin tamamı Behçet B. 

14826 Yenibahçede Molla Şeref mahalicsinde 

llayrettin P. sokağında atik, 24, cedit 
72,74 N.lı bir hanenin t.ımamı Seher 

l\Ialıidc, Nezahet 1Taıııml<1r. 
l 616!> Beyazıt ~qı;ban başi Yakup ağa mahal

lesinde atik kalaycı ve cedit kalaycı ve 

Fırın sokagmda atik, 22-22, mükerrer 
ve cedit l,24 No lı iki hanenin tamamı Ali Ef. 

17305 Kadırğa limanında Bostncı ali mahal-

lesinde Kadırğa caddesinde atik 25, ve 

cedit 27 hali bir dükkanın tamamı Jlaliz Süleyman 
lbrahim Etem Bey ve Hatice Feride H. 

18058 Yeni bahçede Sohta Sinan mahalle 

sinde Halıcılar caddesinde atik 2, nıii

kcrrer 'c cedit 8, Nolibir haneıtin 

tamamı J\lchmct Fahri, Sclahattin 

18683 

18687 

18934 

18996 

16156 

Beyler, Ilaticc Maide l\Ichmet llanınılar 

Şchzadebaşında Kalcnderane mahalle 
sinde Şahzade başı caddesinde atik 32 

cedit 26 numaralı bir dükkanın ta-
mamı 

Gcdikpaşada Divani ali 
atik hamam cedit yeni 

Mehmet E. 
mahallesinde 

sokakta atik 

15 mükerrer ve cedit 12 numaralı bir 
hanC'nin tamamı Karabet E. 
Kadıköyünde Sahrayıcedit mahallesin
de Fey:ı:iye sokaj(ında 22, 21 müker-
rer ve 21 numaralı maa müştemilat bir 
bap köşkün tamamı Eyip Sabri B. 
Anadolu hisarında göksu yeni kandilli 
caddesinde 59, 61 numaralı bir hanc-
nhı tamamı Şevket B. 
Uskiidarda hacehasna hatun mahalle-
sinde atik Serinlik cedit Yeşil baş so-

kağıııda atik 52 miikerrer cedit 2 nıı-
marnlı bir hanenin tamamı l ladice lclal, 

Safiye i\lünire hanımlar 
19208 l:skükarda ayazma mahallesinde bostan 

ı:okal(ıııda atık 10 mükerrer ve cedit 
42 ~o bir hanenin tamamı ı\lclınıct B. 

19209 Kadiköyündc Osman ağa mahallesinde 
atik \'e cedit Tek kes sokağında atik 1 O, 
cedit 18 No lı bir hanenin tamamı 

Mehmet Fahri B. Giiltcr JJ. 
14359 Aksarayda i\lurat paş mahallesinde atik 

t~ ve cedit 74, No bir hanenin tamamı 
Fatma Bet!riye lJ. 

15272 Bebekte harita 1 mevkiinde atik ve 
cedit küçük Bebek caddesinde yeni 
sokakta atik 30, mükerrer cedit 3 No lı 

maa aralik bir hanenin tamamı Fatma munise IJ. 
Yukarda cins ve ııev'ile mevkii ya1Jlı cmUk (altmışbir) 

gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hil.a
larında gösterilen bedelle talipleri uhtesiııde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra kılınmış olduğundan talip olanların ilan 
tarihinden itibaren (otuz bir) gün zarfında sandık sanş amirli
ğine müracaat eylemeleri lüzumu llAn olunur, .. 
OksOrenıere Katranı Hakkı·Ekrem 

o [!]@]o 00 [!} [i] [!] ~ o 
1 1 

Darillbedayide: Melekte: ı / 
Nedim Son emri ve Gondollar beldesi 1 

O Elhamrada: M~lkte: r-i 
T uzalı Babamı iltcriııı LJ 

1 1 
Operada: Aarıde: ı 1 
Atlı: alevi Sevda yuvan 

D O DO [J 
~= :::ı~ı:::-::::=~c::-:::ıısc::-:::ııc :::ı::-~~ 
~ ~ümilzdcki• Perıembc akfamı ~ 

.. Asrı Sınemada .. 
~ Esa~~F"Z'e~~ffilıde ~ 
~ IIA YENRINe .. iJÔn.ry0~e arti~tÔNAMARlS ~ 
~c-==c::--==c::-==~c:-::::::ısc::-::::::ıc::-::::u::-~S 
Darüttaliıu salonunda 

Orta oyunu 
19 Mar1 sah akşamı 

Teıekkür 

Kızım Rabianın vefaıından dolayı 

taziyede bulunan bütün muhterem 

bildiklerime birer birer teıekkürde 

bulunmadıl!ımdan dolayı özür diler 

ve ıeıekkürlerimi ıakdime muhıerem 

V akıı tavıit eylerim. 
Bahriye ınütckaltlerindcn 

Tal•t 

Teberrü 

llimayci Etfal cemiyeti 

İstanbul merkezinden: 

ıalcbclere 
mahıuı 

Ferah sinemada 
Y ortlay canbaz heyeti 

3 filim Ateı, Y anmmaake, Liii 

iLAN 
Pohıthancli llafız Ali B. 

tarafından himayemiz altın

daki çornklara muhtelif boy

da 72 çift çorap teberru 

ePilmiştir. Teşekkür ederiz. 

re~~;;ıy~~ğOo:'lh;~~s:~~i~ 
H Bakteriyoloii labıırnıuvarı I" 
lj Pek dakik kan tahlil~tı. 

ii (vascrman teamülü) kiircyvat 

Kayıerl Milh İktiıat Türk aııo • 
nim tirketi heyeıi umumiyeıi 22 
niaan 929 tarihli pa.arteıi günü 
aktı içtıma edecektir. Elli ve elli• 
den :r.iyade hiueleri olan eshabı 

Aranın yevmi mezkilrdıın mukaddeaı 
hiue scnedatını 1irkel veznesine 
bamakbuz tevdi eylemeleri ve içtiı1la 

günü ıaat on üçte ticaret oda11 
salonunda hazır bulunmaları veya 
taraflanndan bir vekil göndermelerJ 

§ tadadı, tifo ve ısııma hasta - U 
Ü lıkları teşhisi, idrar, balgam, 
!! cerahat tahlilau, Ülıra ınikros-
if kobi ile frengi taharrisi, kan 
iİ çıbanları ve ergenlik için 
ij hususi aşılar. fi Çirnnyolıında SultanMahmut 
::ıürbeSi karşısında telefon İs. 981 :I 
c::::::::::3:u::::::~:::;:c::ı::ı=:::::u::::::c 

ilan olunur. 
1 - 1920 ıeneıi hesababDIO 

tetkiki 
2 - Heyeti idare ve mürak~ 

ba raporlanrun kıraati 

3 - ikmali müddet eden aza 
Beyler yerine yeniden ha inlilıabo 

4 - Şırketin diğer bir §lrkete 
kalp ve iıtirakı 

Türkiye lı bankasından: 16 Mart 929 ıarihtndcn Donanma piyanko 
tahviliilının icra edilen 39uncu kC§idca.inde ikramiye ve amorti isabet edeıı 
tahvilitın tertip ve 11ra numaralan bcrveçhi :r.irdir: 

ESHAM VE TAHVİLAT SERVİSi 
6.C 

TERTiP NUMARALAR! 
1316. 2685. 4390, 5426, 5880. 5904, 6838. 7590. 9497 

İKRAMiYE İSABET EDER TEftTiPLERİI 
İkramiye miktarı 

Türk ~rası 

120'.) 
300 
100 

10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

T erıip numaralan 
59:>4 
6838 
59J4 
2685 
9437 
5880 
6838 
6338 
2685 
6838 
7590 
5880 
5904 
5426 
6838 
1316 
9497 
7590 

Sıra numarala.1 

45 
92 
6 

89 
73 
59 
58 
70 
31 
24 
16 
48 
17 
61 
42 
4 

72 
95 

Bal&daki tertiplerin hizalarında gösterilen numaralardan miitebafn,i 
sıra numaraları ile ve 4390 numaralı tertibe kAmilen amorti iıabet ecııc:ı

tir. İkramiye ve amorti bedeli 26 mart 929 tarihınden itibaren ıediye 
edilmeğe baılanmıııır. 

Amorti bedeli beher tah"l için bir Türk hrası on kuruıtur. 

lstanbul mıntakası meadin 
"'h d • ı ·., • J Şile kazasııı111 Ba'ID'Y 

mU en ($ zgznaen: kariyesinde Maııgaııeı. 
· Demir, Kömür nıadcnleri taharrisi için Mehmet Hilmi [fendi '~ 
rü[ekası namlarına verilenn No 74-32ve21-10-929 tarihli rııl,sat11a
meııin müddeti 27 - 12 - 929 tarihinde hitam bulduı;u halde 
meriyeti zarfında mezkiır ruhsatnamenin ne temdidi müddeti ve 
nede madenin .ihalesi için hiç bir teşebbüs ve müracaat vuku 
bulmadığı kaydeıı tahakkuk eylediğiııden Meadin nizamname~inııı 
22 inci maddesi hükmüne tevfikan mezkur ruhsamanıcniıı irr.t1 

edildiği il!n olun• 
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rv Ui<.~rı 'iıfLfN KEl1İK 
r-,~ILT f1fıS TflUKLfıflİLf'ı 

J:1uz11t N fi0f1fTİZf1f'ılflf?. 
;Tıo~ \OK BUrux is TJffıDt 
· L.fttN t · tf . DILf N VE BU tfU5USU 

,'fıf)[N DfiHIU vt ÇOCUK 

Türkiye milli ithalat ve ihracat anonım 
tirketinin beydi umumiye içtimaı 
Şirketin, hiasedaran heyeti umumiye.! martıpazar günsaüat3linci n 

14 le Ankarada Himeyei Etfal cemiyeli merkezi umumı•i salonunda 

alel§de senelik içtimaını akı edecektir. Liiakal 50 elli hisseye sahip olan

' lann bu içtimaa ijliralc hakh vmlır. İçtimaa girebilmek için hisse senet

lerinin, içtima gününden en az bir hafta evci şirket merkezine tevdı edi

lerek mukabil.inde alınacak makbuzun duhuliye varakaoı olarak istimali 

!Azımdır. T ıışrada bulunup!• Ankara da başkasını tevlctl edecek olanlar 

ellerindeki hisse aeneılerini, lıtanbulda Galatada Şark hanında ıirket şu

besine, İzınlrde Kokaryalıda ıirket mutemeıliğine ve sair mahallerde 

muteber ve müseccel bir müesı;eseye tevdi ederek mukabilinde alacakları 

malcpuılan tevkil edecekleri zata göndermeleri ve keyliyeıten ıırketi 

haberdar etmeleri mercudur. 

Ruznamci müzakerat: 
1 - 928 Seneıi meclisi idare ve müralap raporlannın kıraati. 2 928 

Senesi bilanço, k&mızarar heıaplannın tetkiki ve 928 .enesi temeıtuu 

hakhnda karar iıtihazı. 3- Meclisi idarenin ibrası. 4- Yemden intihap 

edılecek §zalann intihabı ve halckı huzurlannın tespiti. 5 929 Senesi 

için müralcıp intihabı ve ücretinin teıpi!r. 

emniyet sandığı 
lüğünden: 

müdür-

r\1t.izayede ikraz 
bedeli num:ırası 

l\lerhunatın cins ,.e 
ncvilc ıne\'kii 

:\lcdynun 
is mi 

100 12294 Ilqiktat Köyiçinde Kilise •okağında atilı: 14 

145 14778 

8940 15901 

590 16617 

610 17076 

369 17608 

452 17735 

mükerrer cedıt 24 N: bir hanenin tamamı. M. Makrine 

Davulpaşada ve mahallesinde Bekirpıışa caınü 

ıertfi soka~nda atik 3, 3 mükerrer cedit 3, 

13 N: bir hanenin tamamı Mehmet Ef. 

Beyoğlunda SanLutfi mahallesinde Kancalarya 

•okağinda atik 20, 22, 24 cedit 18 N: lı bir 

apartımanın tamamı Adil, Fadıl B. Nadtda H. 

Mahmulpaşada Dayahatun mahallesinde Ta -

rakçılar ıokağinda atik 62. cedit 50 N: li bir 

dükının tamamı Nurettin Ef. Haıene Zehra H. 

Y edıkulede Mirahor İlyas B. mahallesinde 
İstasyon caddesinde atik 57, 57, 67 mükerrer 
cedit 67- l N: h bir hanenin tamamı Sabiha H. 
Üsktidarda Durbalı mahallesinde ve •okağında 
atik 24, 24 cedit 38, 40 N: lı natamam bir 
hancnın tamamı Mehmet Naci B. 
Horhorda Sofular mahallesinde ahmediye 

flJS 'fUKLflffı r1ÜTttlfıSSIS 
fifttNIN f1ÜTE!iDDİT fffıFOfi 
~l!f BRtKN~rıntmrıt nıızNAn 

'ı(V Dıtı NUST!iHZRRD/ff 

i '" 17937 

caddesinde alik 9, 23, 25 No iki hanenin 

tamamı irfan. Kenan B. A)'le Sıdıka, Hikmet H. 
Beşikt~ta Muradiye mahallesinde birinci yeni 

sokakta alik 28, mükerrer 38, cedıt 50 N:lı 

bahçeli bır hanenin tamanu Raziye H. 

M/\H/\LLİ İMf\Lİ , 
PfffTEV FlfBRİK!iSI 
~tarıbut- Çenberlıtaş 

1 
1 

l3orhıı 1 , , ' IGt· <7a aalreslnaen: Noksan 
lir:n te•iıının 'en dolayı 8525 
f"sil!'·Cazayı ııaktıye mahkfım 
llev· ·'Ye kariyesindcrı Raşit 

ın lli•r · · 3!Ao . ın ıdaresıııde mevcut 
ki!r, 

1 
kılo safi ıııahrnl ve 87 

ıurda t ı·· t k -Yed ' ıtn e ·rar nıuza-

on ~ve Çıkarıfar1k !arilıi il3rıdan 
'·ızeş lt~n sonra martın yirmi 
~ ııı . 

elif •
1
• Peı-şerı.bc güııü Jbalc 

Cegırd . 
Pey ' en !alıp rılanlanıı 

i • akçelerile icra ı·c tütün 
"areıerinc 
oı~nt:ı müracaatları ilan - . 

S'"ützlık ev 
( k udnrda \ .. 

tıkqı ' ~azm:ttla yas-
• .ır 'ok d 

r:ılı • a ııı a l 2 numa-
ııç k:ıt . . . 

\c 1 uzcnnc altı oda 
ıahçc]j 1 . han ıır bap ah,.ıp 

c "atılık . . ' 
nıur·•~· tır ıçındd;ikrc 

....____ ""'""-Oat. 
7-AYJ 

' • F. h tzncsıodcn •, dalrel helcJt.vcsi 
ı r Ou ztınmet t <l • - ı ı..ı~1 ay ile aldıtını 

J.- \,1ra.k1 h nun1ar..ı.ya k.t<lar çift 

llıı lap nında,3" 1 t~h..oı:11.it malcbtıZllnu 
!;. ilinde u)e .. ıulunıba ho1lr,\n1 

ill\, r ~unı tiıhsJU 
CYlcdiAlnıd esnasında 

rn o?mı) J.c~ en 1 Uınau haUndc hi.ik~ 
~cr,r-.,ı mrın ını l!A;ı cU.crım. l ulup 

nan tdllcc:ektfr 
; at " . 1 <LltrGı t.tla,.;ildan '-·· ,..., 

ı 

1230 18754 

1015 18162 

ltl9 19000 

300 19204 

6550 19244 

Süleymaniyede 18' odalar ııokağında 11, 11 

mükerrer No iki hanenin tamamı HaW irfan E. 

Üoküdarda İcadiye mahallesinde Kerpiçhane 

sokağında atik 7 mükerrer cedıı 29, 29-1 No 

maa dükk§n hane Hamurcıyan Keruİ1e B. 
Üsküdarda Selami Ali efendi mahalle&inde 

alik paıa cedit hamam sokağinda atik 1911 19 

cedit 4,4. numaralı du\;k§ıu müştemil bir hane-

nin tamamı Şevket B. Mahmure, Zeynep Hlar 

Çarşuyı kebirde varakçılar hanın tetmanis 

sokajlında atik ve cedit 6 numaralı bir kAgir 

odanın tamamı Yervant, Tersalcyan Ff. 

Galatada harita mevkiinde Sultan beyazı! 

mahallesınde Anıp oğlan sok$nda alile il, 
13,15, 17 cedit 13, 15, 17 N.lı dükkanı müş-

teınil otelin tamamı Hüseyin Naim B. 
184 19267 Avrat pezannda kürkçü başı Ahmet Şem•ettin 

mahallesinde abacı ıolı:a~nda eski ve yeni 7 
No.lı bir hanenin tamamı Naciye, Sabiha H. ve 

Feridun bey 

215 17815 Kaoımpaşada Caınli kebir mahalleıinde Nal-

bant ıolca~nda atik 13 No ve cedit 17 No 

bahçelı bir hanenin tamamı Leyla H. 
5 5 5 19173 Beyoğlunda Meırutiyet mahallesinde Hacı-

man•ur sok$nda atık ve cedıı 46 No bir 

dükônın tamamı Salım ağa 

1425 19212 Beyoğlunda Feriköyünde ikinci kısım mahalle-

sinde Cabi sokağında atik 2 mükerrer ve 

cedit 54No bir hanetin tamamı Müeddep H. 

Yulı:arda cin• , .• nevile mevakiı yazılı emlak alımıı bir gün miıddctle 

icra kılınan alenl müzayede oeticcsınde hiı.alannda göllertlen bedellerle 

müıteri.leri üzerinde takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmıı oldu~un
dan talip olanların ilan tarıhinden ilibaren o!uz bir gün zarfında &andık 

ııatıı amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

....... 11~:-
~eip zigte ',: . 

, Dr. GASP ARY "'"~ 
ve Co. Fabrikası 

~ Hercinı çimento, 
fayans, tuğla ve 
kiremit makine
leri , bıdrolik 

preueler. boru 
kalıplar V. S. 

Umumi vekili: 
F. Hausler 

Agopyan Han · 
Galata 

UUNU 
28nıilyon Türk lirasına yapılan 

2a.zete idarehanesi 
• 
lngiltere l(rcılı nekahet devresi11i nasıl geçiri)ror ? - Pariste 
şeker bavran11 - Bir vazo 12,000,000 frank: e(lcr ı1ıi ? --

• 

Rus il(tisat ~ııemi11de faaliyet -- Yeni sistc111 ı)rojel{tôrlcr 

1 - ölümden kur
tulması bir. harika ad
dedilen İngiltere kralı 
elyevnı nekahet dev
resinde bulunınaktadır. 
Gördüğfüıüz resim 
kralın hastalığıııdan 
sonra cekilen ilk res-• 
midir. Loııdra gazete-

leri bu fotoğrafı basa
ı·ak beyanı memnuni
yet etmektedirler. 

2 -« Nivyork Deyli 
Niyuz » gazetesi Niv
yorkta yeni bir idare
hane yaptırmaktadır. 

Bu bina 36 katlı ola
cak ve ( 20, 000,000 ) 

~--~ ..... 
\C ( .\tlaııtik) foı~raf

Jıaııdı•ri 'e (O~~Pıı Ta;;-
ıııi;;) gazPlt>'-İ hulııııu-
ı•aklaı·ılır. 

3 - :SekPr Jıay1·;1ıııı 

ılolayısı ile Paris ea
ıııii11dı~ ha~'!'aııı ııaıııa

zııaılaıı soııra ııwr.ısiın 
İt'l'<l edilıııi!'tiı'. • 

:lll'r:1sinıe .Fasııı I~raıı-

~•Hlaki ı°ııiiıııPs!'ilİ (~e
yit naıııhır hiıl Kılırıı) 
ı·i\'as<'L ctıoistir. Ilı"•-• • 
ıııiıııiz ıııerasi ıııtleıı 

sonra camiueıı l'ıi.aıı-
• 

ları gösıı~ı·ıııcktf'dir. 

4 - Bu giiıılPnle 
'. 

Loıu.lrıula ıııiilıinı hiı• 
ıııüzayeue yapılal'ak

ıır. Oıı bir scııedcıılw
ri (Britiş ~liizeunı) da 
teşhir edilen bir yazo 
satılığa çıkarılıyor. :lJi. ·
ti nıe,cuı olıııı)aıı 

bu ,·azorıun kı~n}cti 
12,450,000 f raııkıır. 

5 - Soviyet Rus:ra . . 
son zamanlarda ticare-
ti bahriyeye fazla 
ehemmivet -'ermekte
dir. Gc.eenlcrde Hııs 

• 
hükumeti hesabıııa 
«Kanı> bahriye lezk<ilı-

• 

Türk lirasına rıkaca .. - , ları tarafıııdan iıısa edi-
• 

tır.Binamıı arsası (800-
000 )liraya satın ahıı
n1ıştır Gazete binanın 
9 katmı işgal edecek, 
diğer katlarda (Si!.a
go Tribün) gazetesinin 
Nivyork bürosu,(Lihn
rli) ıııccmuasi,(Pasifik) 

• 
len (Neft Sl'ııdikat) ,·a-
puru duııyanın mı ~ii
zel gaz vapurlarıııdan 
biridir. Rt:~mini l~erl·
cttiğinıiz bu va par 
llavr limamıııla terrii
besi yapıldık.tan s ınra 
Soyiyetlerce tesellü ııı 
olu nııı ustur. . . 

Büyük Empery al oteli açıldı! 
Beyoğlu tramvay Caddesi İngiliz Sefarethanesi ittisalindedir: 

lstanbulda Sirkecide tramvay cadde&inde OSMANİYE oteli miisteciri bulunan ve İzmirdelti ASKERi otelı ve kıraathanesi &abık müstecıri 
ÖMER LÜTFÜ bey tarafından emsaline minküllil vücuh faik bir &urette nevalaoı ikmal ve mobilyalan müceddeden tefriş ve tezyin 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Kiralık gazino - Bcykozda Büyük çayırda dere ke· 

narında ,;en elik kirası 70 lira, mlizaycdc 3 nisan ı 929 tfa 

defterdarlıkta 

f nılak ue f Ylanı ~on~usın~un : 
Satılık ev 

Esas numarası i.\leYkii Bedeli muhammenesi 
Lira 

19 Beşiktaşta Şenlikdcde mahallesinde 2000 
köse oğlu sokaj\rnda atik 14 ve 14 mü
kerrer cedit 20-22 numaralı ahır ve ara
lıiılığt mıiştemil hane 

Balade muharrer hane bilmüzayede satılacağından talip 
ol.anların 100 lira depo parasile yevmi ihaleye müsadi[ 
25-3-29 pazcrte"1 günü saat on altıda bankamıza milracaat 
e;vkmeleri. p 

Gümrükler U. M. lstanbul 
mübayaat komisyonundan: 

-1 - 71 kalem eVTak ve defterlerin tab'i ve teclidi yeniden kaıc.Jı 
zarf usulıle münakasaya konulmuştur. • 

2 İhale 6 nisan 929 cumartesi günil saat 14,30 içtima salonun4a 
yapılacaktir. 

3 Şartnameyi görmek ve izahat almak için kalipli~e, münak .. aya 
lttiralc için 7 50 liralık teminat mel:tubu ile ticaret oda5l vesikasını ve 
ıelr.lıf mektubunu havi kapalı zarfı hamilen reiıliğe müracaat edılmeıi. 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK -Zafiyet ve KuwetslzUk haıattnoa 

KINYUM LABARAK· 
. ilam tıazım, cıam humma ve lcunet ••rabını ıaıımıt ıdlıılı. 

Yımektetı e_vvel ve ya sonra bir likör kadehi. 

EcuneWdi"utftlr: Malson L. F~ (l. Valllant & C~ 
ti, 11..e .19cob. PAllll 

m r omu ·~ ,.r 



ABOMl ŞARTL 'Al , Gazetemizde çıkan yazı ve 
nı: il ' J resimlerin bütün hakları mahfuzdur 
Tı.ı.rlı.i\·eJ.e IJarıçlc ı Gazeteye ı:;onderllecel melllıpl;1.rın ~zerine 1 

Ku-uş Kurus ı idare tçin"e l idare • yaııya ait~e ( \ ı.zı) 
1 

i-=an:ti ~nnulmahdır 
1 A) lı:ı 150 000 '- -- ~ ' 

, ı 3 400 8CX> Bhılmıy&n mektupların iadeıind.ea, kıymnti- 1 

1 

18 Mart 
1929 

-- $13. _ qO~ Cll\.AR TCRK GAZETESİ - 1 ncı Ta~ı 
6 Sayıfa 

~ 16 : -.ı;o l451J mukaddereılz mektuplara konulmut paraların ,' 

i

l 2 1400 2:-00 kaybolmaımdan •e lllnla.rm mündericatında.n ' 1. 

• idare me•ul deil.ldtr. Bu ıece<ı •)·""J,...s-ta_n_b_u_l,-B-a-b-ıa-li-, _A_n_k_a-ra_c_a_d_d_e-si_n_d_e-.-. V_a_k_ı_t-., _y_u_r_d_,,u saym 
. 

. 

tı:ll970 id.ıre l"-lcri 1971 \-,ı;ı;ı i lcrl * telcr:ıf· \".ı\ K pll~Lı ~utusu : 45-
- -- ---- -

Borsalar ·7 Mart - il Devlet demir yolları ve liman-

Nukut 
1 Jrıgil z ı.ra~ı· 
ı Iıoıar 

20 Y•man ·rahmi 
IıiJyh~Ill<ı."'k 

= 

A l"Ust :ırla ~ilinl 
~O l.t·y Roın::ııı) \ 
.20 Lc,·a Jtu ,.zar 
1 f( l"ml'nk n-.. rlul 
2fi Fran ıı: fr;ıngı 

20 ıı 1) n :reli 
20 kur rı Çcko - ~loYal<ya 

1 Çc , nets c ~o\ \ t • 
7.t~ıoti c r ehistan a 

20 Tlin:ır c '\ o~oc:laYya' 
::.o l'r.Jçik.1 fraııfl 

l'ezc ta Jı;panya 

20 I~v1,rf• frıngı 

1 ~ıccitll)·o 

Cek • 
t.ondra ız.crine bir lngiliz lirası kuruş 

l\!'vyori;;, 1 Türk lirası dolar 
Pari.s • • frank 
~filano • • liret 
Berlln • • • mark 
Sofya • • 
Brtık5el • • 
Ami!tterdam• • 
Ciue,·ro 
ITag • • 
\'iyaııa • • 
~fadrit " • 
\'arşova • • 
Atina • c 

• 

• 
lıı·lkrı 

florin 
frank 
kuron 

• ınlin 
• J>f'Zf>ta 
• zt>loti 
• diralımi 

Biıkreı 20 l•y krus 
Belgırat TUrk lirasl dinar 

Tahviller 
J11tikraz dahili • '·adcU • 
Düyunu muvahide 
lkramiı•li denılryolu 

t.tanbul tramvay sirketl 
Rıhtım Dok ve Antin•po 
IEtanlıul aııonim ıu şlrkcU 

Hisse senetleri 
tş Lanka!ı 
Oımanlı bankası 

il 

~Açıldı 

986 
202 

52 

1 25 
125 oo 
50 00 

48 25,00 

28150 00 
24 12 tO 
H 25CO 
80 00 
ısa :so oo 
212 50 
120 25 

0000 

1 

22 25 

1 
71 50 

113 00 00 
32 50 

780 00 

988 25 
049 12 50 

12 117 00 
9 380) 
2 OHO 

68 08,00 
3 53,53 
ı '250 
2 s~oo 

16 5500 
3 J 49 60 
3 2r,so 
4 3150 

38 00 
24 37 50 
27 9000 

• 92 

223 
2J'; 00 
5000 

95 

25 

• 8 

• 

• 14 
136 

Kapandı 

986 
202 

52 
48 
28 

1 
75 
'25 00 
sooo 
25,00 

50 
24 f2 1SO 
28 25 00 
80 00 
ıss •ooo 
212 50 
120 25 

0000 
21 25 
ıı 50 i 

113 00 
32 50 

783 00 

988 75 
049 ı2,~o 

12 J6 50 

9 3l,SO 
2 {.875 

68 00,00 
3 53.50 
1 22 50 
2 5500 

re ss,oo 
s 4900 
3 2ı,SO 

4 131.53 
38 00 
24 3150 
27 90.0U 

92 25 00 
~23 50 00 
ı as 

14 
00 

40 
00 

Ticaret ve zahire borsası 
flatlar Ticaret ı,or!'a~ı k.;.tilıumumtliıi taratındQn ,.t'rilmi~tit. 

Okka~ı 

Azamt A"g~rl 
K. P. il. P. 

IBuiday %Çavdarlı 
Yıımu.ık 05 06 00 00 

1Kı zılca 00-10 no oo 
)Sünter OO-GO oo,oo 
Sert 3·16 18.20 
'ıo,,mııe oo_.. oo,oo 
ı"erl mahlut 6-01 00,00 

ı -ZAf-IİRELER-
içavdar 6 05 
Arpa 13 ıo 
\{l!H.P 13,IU 

'Yulaf 09 20 
F .. ulye 0000 

-f-IUBUBAT-

00,00 
0000 
0000 
17 15 
00,00 
0000 

1600 
12 16 
13 10 
0900 
oo• .. .a 

1 

l'uum 
Ku~yf':m 

00.00 00,00 
0000 oo.oo 

-UN-
ÇuyaJı kilo"u 
Fki•tra t lıi Ira 00 
Eki~tra 

1425 
1325 
138S 
0000 

Birine· yumusak oo 
Diriııcı rerı • 
ikinci • 0000 

TiITİK -
Aııkara 230,18 
Alc_ş(·lıir 000,00 ooo,oO 
Yapagı Guz yunu 000180 000

1 

-AV DERİSİ
Zerdcn tifli 0000,00 0000,00 
Saııtoa.r 0000,08 0000,00 
Tilld • 0000,00 0000, 
Kundu~ .. 0000,oeo 000

1 

ç lınJ·lr. 

.o<:chliçl 

-flNDIK--
11100 10800 
0000 0000 

Istanbul nafıa fen mektebi 
mubay aat komisyonundan: 

Mayıs ( 929 ) gayesine kadar mektebin ekmek ve sebze 
ihtiyact münakasasma talip çıkmadığından 31 mart 929 pazar günü 
ssat 14 de ihaleleri yapılmak üzre münakasaya konulduğundan talip· 
!erin ihale -nü mektepteki komisyona müracaatları, · 

, ları umumi müdürlüğünden: 
Samson-Sıvas hattı üzerinde kain :\Jusaküy ista,yonundan ham mczktlru Kayscri-Sh"a< ham ile 

mültcka" alon Kalın istasyonuna kadar olan takriben 80 kilomctroluk bir kı;mın inşaatı 18 mart 929 
tarihine müsadii pazartesi gıinüne kadar münaka;a,·a ,·azcdilıniıtir. 'faliplcr mezkur günde saat on dürt 
buçuğa kadar Oedct demir yolları yazı iılcri müdürlüğünce kabul edilecektir. Bu münakasaya ait 
şartname ve saircı i arzu edenler yüz lira bedel mukabilinde .\nkcra Dcdet demir yolları ve limanları 

malive ,.e muhasebe i<leri dairesinden tedarik edebilirler. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanat~ 
• •lrııEiiliiiiliiiilill~:;:::i:c:::ı::S:C::::ı:ı 

s~mti 

Beyoğlu 
fllalıa11esi Sokağı 

Pangaltı Cedidiyc 
N. Nevi 

atik cedit maa bahçe 
148 166 kiirgir hane 

J Jissesi 
tamam 

Kımeti ıııuhaııımcmsi 

4500 sekiz taksitte 

fllüşlemilatı: Bodrııı katıııda bir oda, bir ıııutbak odunluk \'C kömürlük. ikinci kat bir sofa iki 
büyük oda bir hala. Üçüncü katta bir sofa Ye dört oda ve bir hala. Dördüncü taraça 
kısmında iki oda ve bir büyük taraça ye mutbak ve mıktan kafi bahçeyi havidir . 

Bedeli sekiz sene ve tiıüsa vi taksitte tediye olunmak üzre balada evsafı ımıharrer hanenin 
mülkiyeti 4500 lira bedeli muhammene ile ıııüzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine müsadif 
cümartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir, Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 337 
buçuk lira teminat akçelerini malsandığıııa teslim ederek maki:ıuzları veya muteber banka mek
tuplarile yevmi mezkurda emvali metrüke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi 
Galata Okçumusa 

Sokağı Ve cattesi 
şişhane 

karakolu ve tramvay 
güzergahında 

No. 
atik cedit 

70 82 
7l 

Müştemilatı • 

Hazineye ait 
Nevi nısıf Hissesi 

Cazoplo namile 1-2 
maruf maa dükkan 
apartman kagirdir 

Kıymeti mu 
hammenesi 
20000 Lira 

sekiz taksitte 

On daireden ibaret olup 1,2 ve üçüncü daireleri üçer oda birer mutbak ve birer haladan 
dördüncü dairesi d5rt oda bir mutbak bir: haladan 5,6,7,8 ve dokuzuncu daireleri beşer 
oda birer mutbak birer haladan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve elektrik ve t~rkos 
suyu tertibat ve tesisatını havi olup talıjmda bir de bakkal pükkanı vardır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartile bal5.da evsafı muharrer ınaa 

dükkan kargir apartmanın hazineye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammene ile ve kapalı 
zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vazolunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine müsadif 
perşenbe günü saat 12 de küşat, hazineden alınacak emre göre muamele ifast mukarrer bulun
duğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 1500 lira teminat akçelerini ınalsandtğına teslim 
dereke emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

mkhallcsi ıokağı 
Hüseyinağa T akıim 

numarau 

aıtlı. 37 cedit 39 
kıymeti muhammene!i 

6000 lira sekiz taksitle 
ıemU 

Beyoğln 

Muıtcmilab : Zemin katile 4 lı.at ve lı.Argir olup 6 oda bir mutpah ve iki halası vardır. 

Bedclı selı:iz ocnc ve müsavi taksitte tediye edılmck üzere balada evsafı muharrer kargir hanenin 
müllriycti 6000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usuWe müzayedeye çıkarıldı. Tekli! zarfları 

31-3-929 tarihine mü•adıf pazar günü saat 15 le l~at ve bil'ist!zan hazinedeo •lınacalc emre göre muamele 
ıfası mukarrer bulund~uodan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 450 lira teminat akçeleri veya muteber 
banka mektuplarile yevm ve saati mezkOrde Emvali ınrtroke satıı komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokağı No Nevı icarı lira 
Bogaziçi Yeni mahalle pazarbaşı kilise 102-1-1 ev 16 Ş 

> > » 19 diıkkan 15 ,, 
> > > 102-1 ev 25 ,, 
> > ,, 102-59 dükkan 15 ,, 

Galata Arpcamii eskiyağkapanı 14 " 25 » 
Büyükada Yalı macar 12 eczane 240 S 

Balada evsafı muharrer emlakin icara raptedilmek üzre 23-3-939 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 15 te paLarlıkla müzayedeleri. mukarrerdir taliplerin Emvali metruke icar 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Büyük adada Macar caddesinde kain 2 No. gazinoda mevcut eşyayı ınütenevvia 20- 3 • 929 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 12 diı mahallen bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin 
mahalli icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

ı Istanbul mıntakası Maadin 

1 
Mühendisliğinden: 

- istanbul Şehremaneti ilanları \ 

Balıkesir vilayetinin Su Sığırlık kazasının Demir kaptı karyc
sıııde kSiıı olup imtiyazı 2- 11-313 tarihli fermenla ihale kılınmış 
olan Antimon madeninde Sadettin ve Hayrettin Beylere ait (28) 
sehim hisse mum.ıileyhiına taraflarından müJ<leti kanunisi 
zariıııda tasfiye edilmemesine mebni hükfııııetçe tasfiyesi i~liza 
eylemiş olmağla zikrolunan maden en yühsr·k bedel veren talibe 
satılacağından taliplerin kapalı zarfla martın 31 ici !'azar gününe 
kadar iktisat v~k5.leti maden müdüriyetine miiracaJt eylemeleri 
ililn olunur, 

Karamürsel Asliye Mahkeme· 

sinden: Karamürselin Çamçııkur 
kariyesiııdeıı Sait zade Hüseyin 
usta tarafından ikame edilen 
tesçil davasının icra kılınan 

muhakemesinde tesçili talep 
olunan kariyei mezklırenin Ey
relti mevkiindc şarkan berber 
fllustafa şiıııalen beyaz Mehmet 
tarlaları garben ve cenııben yol 

Fatih dairesinden: Cibalide Sivrikoz mahalle
sinin küçük Mustapaşa sokagında Emanet mali 9 
numaralı arsa ile Haraççı Kara Mehmet mahallesi
nin kayık iskelesindt"ki baraka mahallinin Nisanın 
7 nci pazar gunu saat 15 te icara raptı mukarre 1 

1 
bulunduğundan talip olanların yevm ve saah mez
kürda daire encümenine müracaatları ilan olunur. 

( Yakı) 11118 ~hıı·t 1928 Tefrikası: 10± 

nlfüirr ©@?hllr& hfl2Z1! 
Aluharr"rl ı 

Jf oris li)b/rln 
Srn b r ııcvi caııa varsın, 

seni dcl15ct hisctıncden duşu

nemcnı .. S n de Jozdııı Bal· 

:ı o 1 nJi kendini di.ışün -

duJ..çe bir nefret duymıyor 

nı.ı l''l ? .. 

Kalvo. tro ba•ını eğmiş, 

yumruklarını ş:ık::klarııu daya

rr ış duru> ordu. Raull.n in -

sa ızca sozlcri kadında bir 

hiddet ve itiraz hissi uyandır

mıyordu. ]\.nJ luıdmın bütün 

i\hıterı:. ınl ı 

.lfelunel Ca vor 
" 

esrarını meydana kcı y'acak bir 

anda olduğunu hi<sctti, üylc 
bir buhran geçiriyordu ki, o 

buL an .uııııcla kendini ta.na -

m ıı te~;imc anı~dc ıdı . 

Ddibnlı bu hale şaşmadı, 

.\luvazcııesiz mahliıkuıı bir -

çoL defalar böylL rnhi lı,ıliıta 

uğradığı muhakkaktı. 

lladisclcr birbirini öyle bir 

şekılde takip etmiş ve Rat:ltın 

gözükmesi asabını öyk sars -

lstanbul vilayet yollar baş
mühendisliğinden: 

Diyanbekır vılayeti sabık başmühendisi Ali Riza Beyin dairemize 
müracatt ey1c.meıi. 

- ·- -
ınıştı ki artık gördüğü haka -

rcılcre kar~ı mukabeleye im -

kinı blıııamı~tı. 

R:ıul bu haldrn İstifadeye 

brar \·erdi. Kadına yahla~a -

rak sordu: 

-- Dc6il mi Jozin .• sen de 

kl'ndi hard:etlerimlcn nefret 

duyuyor,un değil mi?. sen de 

kendinden arasıra nefret cdi -

yorsun değil mi? 

Jozin o derece meyus idi 
ki ıııııı},[,,nı.!ı: 

- E \·et.. c ıct.. bazen .• 

fakat onılan b.ına !ıahsctmc .. 

bilmek istcıııiyonım .. sus .. 

rica ederim sus .. 

Ranl devam etti: 

- Bilakis,., bilmelisin ... 

Eğer bö le fi'illcnlcn ııdrct 

ediyorsan onları neye ıcrn 

ediyorsun ?,. 

Gayet yorgun bir ta\'ırla 

ceı·ap verdi: 

- B.ışka türlü yapmak 

elinıdc dcgil .. 

- Şııh:ılde islahı ncf,c ça -

lışnııyor ını5'n ·?. 

- E\"Ct çalışıyorum .. ·nü

cadclc ediyonmı .. F.ıkat daima 

mağlup oluyorum .. Bana fe -

nalıgı ögrettilcr .. Başkalarmın 

iyiliği y;ıptığı gibi ben fenalık 

yaptım.. Ben nefes alırmış 

gibi fenalık yaparım .. l\'e ya

payım öyle istemişler •• 

ile mahdut on dört dönüm mık

tarındaki tarla ile kariye derıı

nııııda şarkan rnkıf tarlası ve 
Hafız Süleyman lıanesi cenuben 
yol garben !(asım oğlu Hüseyin 
uob bahçesi şiıııalen yol ile 
mahdut on iki dönüm ııııkta

rıııdaki rşçarı nıüsıııircyi havi ----. -
- Kim? .. 

Kadın pek hafif bir seda 

ile fısıldadı: 

- Annem .. 

Annen mi? Kalyostro 

hiUycsini uydur:ın casus mu? 

- E\·et.. fakat onu itıilıam 

etme., Beni çok SC\'iyordu .. 

Ma:ııııafilı srn güzeldin. 

Bir kadın için rn büyük sernt 

güzelliktir. Güzellik insana 

kafidir ... 

- RauL. \'ali dem de gü -

zcldi. Halbuki güzelliği beş 

para etmedi .• 

- Sen ona benzi yor mi 

idin ?,. 

Türk melrteplerile faydalı eserliıı 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük Ye ya bir çol def• için \·erilen iU.nlarl.t ! 
hususi nıahi\·enckl llo\nJ;ırın ücreti 

, . 
lı.lare ile Laroı.rlJ~tırıltr. 

ılLlN TARIFES 
Satır. Ku 

6-~ inci sayra<la [2, 
2~ 5 • • 40 

4 • • 
<) • :).1 
- • :.?<)\) 
ı • . 

Cuetemi.ze hu•ull illn kabul eıılen yer: ı-s inci sayJ(.ıJ•ı 'ıo 
resrni ililnl..ı.r 1 H. S. H. lllna~ acenteıl a ·" - - ·----- - ·- -

Harar çiftliği topta 
ve perakendesatıl 
yor: 
Gaziayıntap defterdarı 

ğından: 
Gaziayıntap vilayetinin tılbaşar nahiyesinde ve Saı:ur ırma~l boy 

vaki rubu muskı ve üç rubu gayri mu,ki 263 kıtada tapu kaydınca .. 
ve hakikatte dört bin beş yüz dönümden fazla arazi ve bir bap mu• 
ve di~er sın:f hisse 'u değirmeni ve 25 ad.di mülecaviz çiftlik bina! 
havi ve seksen bin fıra kıymeti muhaınmeneh Harar çıftlıği 6 3 
tarihinden itibaren eyyamı taliliye müstesna olmak üzre 31 3 929 tarı 
mü&adil pazar günü saat on dürde kadar 21 gün müddetle kapalı 
usulıle loptan ve ayni gönde perakende suretile alen•n mevkii mü 
deye vazedılmişlir. T alıp olanların ve şeraili atılamak isleyenlerin her 
vilayet emlaki milliye dair.,ine ve yevım mezkürda defterdarlık d 
sinde müteşeklıı:il satış kom!liyonuna müracaat eylemeli ilin olunlır. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

• 

AYHICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Llrahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
KEŞiDEDE CEM'AN 3,900 nu 

numara kazanacaktır 

İstanbul Ziraat ban
kasından: 

Şubemiz miinlıaliltı ıçın 

mcınucr alınacaktır. Talip 
ölanların ~eraiti ılklaıııak ür.

re 23 l\lart 929 tarihine 
kadar nıülıabcrat amirliitinc 
müracaatları. 

···········································-balıçeyi müddei Hüseyin usta
nın fasılasız ve nizasız otuz 
senedenberi malik sıfatile tasar
ruf ey!tdiği ve müddeti mez
kfıre zarfında hiç bir kimse 
tarafından müdahale edilmedi-

ZA YI - Geçen eumarce~ 
öğlc>inde ~ehrcmancti ile .ı:: 
minönü arasında bir traınyay 
da sarı bir zar[ içinde unıı 

tulan evrakları Bahçckapıı.l 
Ercuğnıl mağazasına gccireı 

nakden memnun edilecektir. 

1 Ş.vl'al 6 Bu•ç: Hul 
1Ayın do~uşu '11fil Ayı" hotıl 1 

10,31 L!J~ 2,15 

ği cihetle kanunu mcdcııinin 

639 uncu maddesi mucibince ı · 

Pazartesi 
RJmh. n bin uk pcrh ı.i 

Bu gün doğanlara iıim: tapuya tesçi! edileceğinden 

müddeabilı tarla ve bahçeye 
alfıkai hukukiytleri bulunan
lmn bir ay zarfında işbu tesçil 
talebine karşı itirazlarım Kam-

ınürsel Asliy l lııkuk mahkeme
sine bildirmeleri lüzuıııu iltın 
olunur. 

Fcd;alitde benzi yordum,, 

İşte maln·iııi mucip olan şey

de bu ya.,. Kendi beslediği 

fikri takip ctınekliğimi istedi .. 

Kalyostro mirasını kendine 

ınaktmddiğini ., 
• - Llindc \·csikalar Yarmı 

idi ? .• 
- Bir k:iğıt parçası .. Dost

larından birinin bir eski ],itap 

dahilinde bulduğu dört esrarlı 

ibare .. Bunlar hakikaten Kal-

tara fııı tb n yazılmış 

olacak. Validem iınparatonça 

Öjcni nczdindc mm af fak o -

hınca büyük ümide kapılnıı~ıı .. 
Osaycde kazanacalt .. beni de 

' 
E.rlır.ek~ Kı.z: 

Sa veci Şakrak 

Günün naıihati: 
ı ... ır Çoılın:ı ı,::liıı J;:ıpı s ~ı. 

1 

! senln kapını. _ 

1 

Bu günkü hava 
Bugün ruzg:lı· pıJ) r 11.· 

1 

• açık 

~~--~e~'u\ ~~dti~: Ah1ı1~ 
zengin edecekti.. J{U<;ül;tcıı 

beri bu rola al şt• ldı'll" 

\' alidcmin yerine gc:1 ti: ı 'c 
onun hayatını ya)aıııa••ıı ['1$' 

!adım.. lkn K:ılyo~t .. ıntil1 

kızı olmu~tum .. Oııuıı l r·:t • 

tını, babamın lı:n ıtıııı · i' 

vonlum., l krk~sin ~ ·iş 
~ttigi, herkese Iı,ik ıP 'ııı ı,:r 

1 1. 'r'ır scrgüzcstçu idim ., ı• 

har~htten chn ı.:tmi\ l" ,h:ııı · 

Vicd,111 denilen Şe\" n,;< ı Hl· 

minırduııı .. \'ali kıııı ı ,;ek' 
. . 1 l . · ı ıı ıl ' tığı C C:lll crn tnt ;JPlil ' 

.. ıı 
ıııağa ıııı.:cburcluın .. ( ),, " ' 

zaman son ~öz ol tr al b,ı:' ı; 
"lnıikamııııı al 1 » dL1ııi< 1 i' 

( BitJ11Cllİ ) 


