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Ga.rbi Trakyadakıi 
Kadriye H. meselesinde 

sına- Vasıf ve, 
Ferdi Beylerin 
rolleri var mı? 

Üzerinde şüpheli 
evrak bulunan Mz. 

Lili kimdir? 

, Romanyada geçen bir tevkif 
hadisesi 

üşk 

.,.. .. _..,,_., __ 11......_ft&us w•ıa; awwnu••••--••••••-•• .. •••••ı•••----••N-, 

Skapa Flovda 
Alı11aı1 doııa11111a 1 

Kendi kendisini nasıl bahrdı? 
l 

21 marf perşembe günü Vakıf sütunlarında ~ 

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

v a.zıiyettedir 
-~~:;;;;;.~~~~---:-:----=-----:-_,,.-----, 'K_u_p_o ...... ıJ-lar itilafı '',,Garbi Trtık~ 

~ı • • yada Türkler 

Tamiri hitam bularak havuzdan çıkan Gülcemal vapuru 1 ~ 
gü'ldür Haliçteki fabrika önünde bulunmaktadır. Vapurun harici 
telvinatı da bitmek üzredir. Çarşamba veya perşembe günü Haliç
ten çıkarak Marmarada bir tecrübe seferi yapacak ve önümüzdeki 
hafta içinde seferine başlayacaktır. 

Gülcemal tanınmıyacak kadar güzel bir vap~r olmuştur. 
Resmimiz geminin yeniden tadil edilen mütalaa salununu göster
mektedir 

:•• ;; ..... . 
Jefuiz ue ıemli Stin'i gübre 

Naki B. Almanyada 
mühim tetkikatta 

bulundu 

Naki B. 
Dünkü nüshamızda Alın:ın

yada tetkikatta bulunan ziraat 
umumi müdürü Naki Be -
yin avdet ettiğini yazmıştık. 

Mumaileyh dün ziraat başmü

dürlüğüne gelerek bazı lıusu-

satla meşgul olmuştur. Cumar
tesi günü Ank:ıraya gidecek ve 
tetkıkatı hakkıııda raporunu 
ve receklir. 

Aldığımız ma!Cımata göre 
Naki B. Almaııyadll evvela 
talebemizin teftişi ve çalışma 
tarzlarının tetkiki ile meşgul 

olmuştur. Bir klsımı muallim 
olan bu gençlerimiz orada ma-
ruf profesörlerin yanında ç~ılış

rnaktadırlar. Tahsilleri bitince 
ziraat eııstitülerinİizde şef ve 
asistan olarak tavzif ed ilccekler-
dir. Almanyada, Avusturya ve 

Macaristaııda, bir ikisi de Fraıı
s:ıda bulunan bu talebemizin 
(46) sı ziraatçi, (13) i'ı baytar, 
bir kısımı da ormancıdır ki 
hunlardan b:ızılnrı y:ıkında ge

leceklerdir. 
Ziraat enstitülerimiz şimdilik 

muvnkk:ıt laboratu\'arlarda tesis 
edilmiştir, yakında, yapımakh 

olan binalarına ıı:ıkledilecekler
dir. 

Naki B. bundan maada, su 
ve suıı'i gübre, aıatı zira.iye 
fabrikaları hakkında tetkikat 
yapmıştır • Alnıanyada sun'i 
gübre fabrikaları fcvkal~de fa
ld~a f etmiştir. Berlindeki fa b
rikanııı sermayesi ( 300) milyon 
liradır. Günde sarfettiği su 
miktarı ( 23 ) bin tona baliğ 
oluyor. Zürra için çok müfıt 

olan bu fabrikalarda, havadan 
; zot alınarak gübre istihsal 

T edıye emrı muşkuı vazi- · 
dün verildi yette_dk .. ,, 

İtilafnam~nir. hamiller tara
fından tasdıkına mütallık 
mektup gelmiş ve maliye 

vekaleti tediye emrini vemiştir 

Ankara, 18 (A.A) Resmi 
tcblig - Düyunu umiye ha
milleri mlime ~illerinin dlıyun 
umumiye mukavelcmımesinin 
ta~dikinc mlitcallik mı:ktubu 

bugLin Maliye V cktllctine 
\'lirut etmiştir. Kezalik bugün 
ilk kuponun ve bazi m:ı~

raflnrın tediyesine medar 
mcblagın dliyunu umumiye 
meclisi emrine tevdii için 
iktiza {!den bankalara :\In
liyc \'ck.\latincc emir veril
mi~tir. Bu husus düyunu umu
miye ınec!binc dahi bildiri!-
mi:; tir. 

Not: Tcbligi resmi, kupon
ların tediyesi hususunda bir 
itil.Ha varmak için cereyan 
eden mii7.akerar esnasında 

oldug11 kadar itihlfnaıncnin 

imzasından sonra da Türkiye 
hiikt'ımctinin teahhiidatını ifn 
etmekten ic;tinkftf eylemekte 
bulunduğu ve her fırsattan 
i tifode ederek yeni ihtiıtıflara 
·cbebiyet verdiği hakkında 

bir kum ecnebi matbuat ta
rafmdan yapılmış olnn neşri
yatın hakikata tetabuk et
mekten ne kadar uzak kaldı
ğını sarih bir surette göster
mektedir. 

Türkiye cumhuriyeti hükCı
metinin kabul ettiği bilciimle 
tcahhiidau if ndn hiç bir zaman 
taallül göstermemiş oldulttmu 
ilk kuponların cediyesi mes'c 
ıc~inin bn glin bir gün mcs.elc.i 
,iklinc gdmiş olına_ı cnfkat'i 
bir delildir. 

Be~Hrlı~ uerni i 
Bir meb'us teklif ediyor 

Bekarlar bir misli fazla 
vergi versinler 

M. Holştat komisyonda 
okuduğu raporda 

böyle diyor 

Yunanlılar Türk emlakini zapt
etmişler tazminat vermemişler, 

ynpılacnk istimlaki 
yapmamışlardır 

M. Holşial 

:\fohtclic mubadelc komis
yom1 dlin d~ iki ccl..;eyc 
ayrılan bir heyeti umumiye 
içtimaı akdetmi~tir. Öğleden 
evvel akcedilcn lıiriud ccI ... c-
f Alttarafı 5 inci sapf amızdadir J 

···············································• 
yaşta bulunan bekar erkek .. 
ler kazanç, arazi musak
kafat ve yol vergilerinin 
bir mislini bekarlık verğisi 

olarak vereceklerdir. Ka
dınlardan yirmiden otuzbeş 
yaşına kadar plup da resmi 
daireden maaş ve ücret 
alanlar erkekler gibi be .. 
karlık vegisi vereceklerdir. 

Bu kanundaki yaşlarda 

olup da dul bulunan kadın 

ve erkekler çocuk sahibi 
değillerse bakarlık vergisi 
ile mükellef tutulacaklardır. 
Malüller vergiden muaf o.. 
lacaklar, tahsilde bulunan 
kadın ve erkekler de tahsil
leri müddetince vermiye .. 
ceklerdir. 

Yozgat meb'usu bu su
retle toplanacak paradn yüz
de yirmisinin beŞten fazla 
çocuk sahibi babalara ik
ramiye olarak verilmesini de 
teklif etmiştir, 

Riyaset bu kklifi bütçe 
ve maliye ~ncümenlerine 

havale etmiştir. 

Ankara, 18 (Vakıt) 

Yozgat meb'usu Süleyman 
Sın·ı B. meclis riyasetine 
"Bekarhk vergisi,, na mile 
bir kanun teklif etmiştir. 
Sırn beyin teklif ettiği 
kanuna göre, yirmi beşten 
yukarı ve kırkbeşten aşağı 
~=============================-

eznec"ler caddesi eeniş iy r 

Caddenin hedmedilmekte olan kısmı 

Emanet \"" eznccilcrdc Fen fakültesi bina ını bir mcydarı 
ortasına çıkarmak için binayı kap:ıtan ev ve dukk;'\l~ları 

istiınlftk ederek hcdmctmcktedir. Burada hcniız lüzumu kadar 
istimlak yapılmamışnr. Yeni sene butçc~inin ta nrmfundan 

edilmekte \ c züraa az bir ücretle 
satılmaktadır. Bu fabrikalardan 
ınoınleketimizdc ufak mikyasta 
bir fabrika tesisi çok müfit 
olacaktır. 

sonra Fen fakülcci binasının öniindeki harabeler kaldırılarak 
burası bir meyd:in 'haline kalbcbilcccktir. 
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f)(tŞlıııııı lelf3·rcıfı çolt acı idi 
llıılbııki Sıırrı.vdruı hiç srs, srda çd;oız)"Ordıı 

=trlıltlrır dn ~ônderilnzenzişti 
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"ili 'Y" ıı Paşaııııı tclgr:ıfı İstaııbuldan cevap veren yoktu. 
p ... ı i i. Kırk bır giın evvel • Teiğrafınızı aldık • diyen de 
\' • 1 ız s rı ın 1a: İngilizlain buhııımuyo•dıı. 

Pu ır ' 1 harrı edeceklerin- Rı.slar bir t.ınftaıı durup 
de b. • s c bır Fraıısızdan on dıııleııınedeıı ilerlıyorlardı. 

1nilıc rı bu!Jc,ı.;:ını idd.a Kiıııuru,arinin yirmi bırinci 

e m p ı 1':ı ima ıle • a•ılıp pazartesi gunü olmuştu. Üç 
1· • •.ver ıı. gün geçmişti. Hala istıııbu.dan 

na,kası oı•a bunun bır kelı- ses seda yoktu, çıkmıyordu. 

ınesiııi ~ ınıya diret ed~mez- Süleyııı•n Paşa bir telgraf ta 
dı f,ıka Süleyl!'wn Paşa böyle balırıye nazırı İngiliz Sait Pa-
şeylcre 1 Jırn ehemınijet ve- 1 şaya çektı. Sait Paşanın keııdıııc 
rcnkrdcıı değildi. düşm:ı:ı olduğunu bildiği halde 

<:- lec. azıiesıni yaptığına ona da yalvarmal:ta beis gür-

k~ı ı iJı. ınemişti. 

• l.uhk matm aletine muaveneti Hayret edilecek şeydi. D:ı.h· 

muktez ycc:1 bulunmalı. bre merbame- riye nazırı Sc it Paşa da susu
' ' ") a:Ltb Jarm lraa1inl rica ederim.,. " yordu. O da ötekiler gibi ce\·ap 
Dıye y;;zJı. N~ kadar acı ıdi. 

verirordu. 
hir Tıırk kuıııaııdaııı merkeze Yoksa düşman her tarafı i~-
3 ıdıgı t rafta: 

1 tiltı etıri~ti de telgraflar htaıı-
- Mer -ıet ediniz.. .ı. · · t' bula JHI rıtmetnlŞ 1. 

memlekete acıyınız. İ;tilıkamları Seras'.crle balıriye naznınııı 

nı ıd•faa ıçiıı bana iki zıhlı sus olıııaf,ırına mukabil Rus 
g Jeriııiz. Diyerek yalvarıyor- fırkaları ıki koldan Oeliholu 

bu. üzerine ilerliyorlardı: 
işte bıı cümleden sonra da 

Tekirdağda buluıı.~n Rıis !ır
~ule)ııı - Paşa coşmuştu: 

kası Şarknye yanaşmıştı. Dede-
•••• llcr ne kadar muuzatmıa 

lı.avalel aem'I itibar oh.ınmıyacalml bi- ağaç fırk3.Sl « İnoza }) harc'lici 
liıaem de, a:ım.meu uburlJyelime ve etr işti. l\\aks3.tları şüphesiz Eu-
51tatı milliyetime alt vez:aifi ifa kabl-
l;ndcn ola<ak ahvali ukcriyemlzin layir ününde birleşip t.arruza 
dGımanm l!ııkal Jlh elli bin muntazam geçınekti. 
aakc. ne mtılaıvcmet edebilir iktidarda 
obnadıiını ve eter mev'ut mul.\veneU Sü'.eytn3.n Paşanın aklı b.ışın
eneblye • .,.. onun bizim menfoatl- dan gidirorclu. Bu gidişle lıfr
mtxa IUzmet edec~k valı:it ve umana 
• .ı.ı. e çml _ şc;ler yarmıra mı•ydlf::k oi•-

Olduı.u ı ilave etti. Pad ,ahır 
Loş ve re lıayallcre kapılarak 

ıı ıııie < i berbat etıııiı·c sebep 
cıL wıu .uııatmai-; .sthorJu. 

Tel~rahna ~on cümle olarak 
a feci ilıUm.1lleri yazdı. 

« •. Allah göstermesin düş

man istanbula girdikten sonra 
dünya salıilıan lehimize ittifak 

ctmış olsa g-ene bizce hatıra 
gelcıı laydaııın iktisabı badema 
14ayri mutesavver bulunduğunu 
tekrar ar?.ile emri ınüsalahada 
tereddüt olunmamasını şimdiye 
km.lar yazdığım bunca arizeye 
fövei ahire olmak üzere gene 

il ıtJr eylerim. » 

Dedi. Siileyman Paşa telgrafı 

çelttıkten sonra müsterih ol
muştu: 

Artık nasıl olsa lstaııbuldan 

ıııadan tıpkı ( \'eysel ) f'1ştı 

gi~ı Ruslara esir olacak gide

cekti. 
Veysel P;ı.şa, birkaç ay evel 

Rauf Paşanın imdat etmemesi 

yüzüııden düşman eline düşmüş 

değil miydi? 

Böyle trlğraförla muhabere 
edip aniaşmıya çabalamaktansa 
Oeliboludan birini göndermek 
daha doğru olacaktı. 

Hem gidecek zabit lstanbui
daki \'aziyeti bir iyice tetkik

ederek a:~Jayıp dönmiye de 
muvaffak oladilirdi. 

Süleyman Paşa , tanbula 
kendi S.'!Jık yaverlerinden 
• Hayri • !leyi yoliıyacaktı. 

Hayri Bey nasıl olsa üç dört 
gün içinde gidip gelebilirdi. 

!iazır münasebet düşoıüşken 

zıhlı grndereceklerıne inanı- ahvali aleme dair etraflı maiO-
yorJu. mat edinilmiş olurdu. 

Tabıi o adamlar bu kadar da Vakit gcçirnıiyc gelmiyecekti. 
di'ııüncesiı degillerdi elbet .. Süleyman Paşa serasker Rauf 

Süleyman Paşa hekliye dursun Paşa ile Topane müşürü damat 

~Vz.kt)iıı 19 ~tart 1929 trfrikası: 107 
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amuslu 
o kotlar 

11/ulıarrıri: lliiseyin llalı11ıi 

Kcııdisiııi bir Y erlcn lrtlc aktığını zanııe-._ 
hiı· Safor~ addediyor. • • 
O iı('I' ~c,·den evYel 

• • 
nıiitlıiş lıir kritiktir. 
Küiııatııı hilkatinde iş
lı-ııilmiş büylik hata
lar laıı dolayı itiraza 

• 
cenabı haktan haslar. 

• 
ara~ ı sevenler, ik

ıi. a riayete uğra

~:ııılara giiler. lferke
siıı evine, kasasına 

kaimelerin ayni suhu-
• 

der. 
Ahh\k, tavır, hüsün 

ye tuvaletcc onun ide-• 
alinin yarattığı bir tip 
,·ardır. İşte o kadım 
arar, arar bulamaz .. 

Bazen en uf ak şey

lere kızar, paralar, kı
rar, döker. Bazen de 
pek nazik, centilmen, 
nıunis göriiniir. Vaktı 
vak tına uynı:.ız.. Bir 

Hilaliahmer 
Anadoluya 16 vagon 

tohum gönderdi 

Merkezi kongre Cu
maya toplanıyor 

VAKiT Mart 

.MAARiFTE 

Maarif tetkikatı 
'v1aarif tetkikatı yüksek tedrisat müdürü 

.~ vrupadaki tetkik seyahatini anlatıyor 

Avrupadan tchriınize gc!dij!lni 

yazdıj!ımız Maa,if vek5leti yülı:sck 

tedrisat umum mübürü Rüııü bey 

yalandan al.ılı:adar oldum. Bunlar-
dan baıka bilhassa, Ankara da 

Son güıılcriıı Jıih\li

alımer faaliyeti hak
kında reis .\ li paş::ı. bir 
mulıarririnıize atideki 
mahiıııatı ,·eı·ıııistir: 

• 
- nu giiıılerde hay-

1 dün öğleden evvel bazı ziyaretler 

yapınıı. ~led~n rnnra da Maarif 
emanelinde metgul olmuıtur. Rüıtü 

bey dün San'aılar mektebindeki 
Belçikalı müıalıasoıslan kabul ederek 

ram lıasılatmın tadadi
le lll('~guliiz. Henüz 
~ııalıatlan iaııe kutulan 
tamaıııcn g<•l111c<liği / 
iciıı hıı ıınıaıııcle iııtac 

yapılması kararlaştınlan «Politeknık> 

« T elmikum• müeHe•eierinin plan

lannın ıcrtibile uğraştım. Bir çok 
ihti~as merkezlerile yaptığım temas

lardan sonra planlan hazırlatıım. 

Bunlar tabit hükümet merkezımizdc 

mütalaa ve !etkik olunduktan sonra 

kat'i ıekillerini alacaklardır. 

• • 
t•dilt'lll<'ıııi::;tir. IlirklW • • 
~iiııc kadaı· tamamla
nacak \C hasılat mik
tarı üğreııilt'eektir. 
~uhelerimiziıı diğer f aa
lhetl!'riııe ~elince bu 
(.!;liıılpı·de bi~i "il ziya-
L < 

dı~ nwsgul edrn h. A-
~( - . 

ııadolu\a tolıumhık 
• 

hıığtlay H~vkı i~idir. 
Eıı soıı 16 v:ıgon lo
lnınılıık hıığday nıulı
trlif nııntakalara scYk
edilıııiş bulunmaktadır. 

22 ıııarua da daı·iilfü

nıın konferans salo
ıııında İst:ıııbul nrnr
krzi kongresi toplaııa

cakt ıı·. 
~~~-·~~~~ 

Danimarka ile ticaretimiz 
DJııimarka sefiri J\I. Mor.r, 

bugün Ankaraya gidecektir. 
Mumaileyh Danimarka ile ara
mızdaki ınuvakkat ticaret mua
hedesinin yerine daimi bir tica· 
ret muahedesi akti için hükiı

me\inıizle müza~erah girişe-

cektir. . ... ı 
• •.u.i.L..-t .ı.ı::.:.ı.uı 

Darüşşaf akaya teberru 

uzun müddet görü~müş, onlara 

hukiımelimızin ıan'aıa ,·erditı ehem
miyetten, görecekltri tıl in es.at 

haılanndan b.ıhoeımiı ve \erdikleri 
izahatı dinlemıştir. 

Ruıtü bex bir muhamrimızc 

şunları söylemfttir: 

«- Avrupada bulunduğun müd
det zarfında san" at mck eplerine 

:ruı :ıeıkikana bulundum. Tahsılde 

bulunan talebemizın yazı ıetlcrtle 

İn~aata gelince, Lu mR.sele daha 

7jyade hükümeı Ye kredi işidır. Ne 

zaman başlanılacağı ıımdıden kes- 1 

tirilemez. 

Çarşamba gUnU Ankaraya gitmek 

niyetindeyim.• 
Rüştü bey dün ak§am ÜZf'ri 

Selçuk Hatun san'atlar mekıebıni 

ziyaret ve teftiş etmııtir. 

Gece san' at kursları 
---- --------

ı Nisandan itibaren (100) talebr 
ile derslere başlanıyor --rqrzil.k mektebi talebe oı:nadığı için açılanııyac:ık 

ismini bildirmek istemiyen ha

yır sahibi bir zat lstanbul Posta
nesi lıtihat mersule başmemuru 

Gece deı:sleri verilecek olen san'atlar mektebinde marangozham 
Kenan Bey vasıtasile Dıırüş..<a-
lakaya 222 ~ilı çorap teberru J\Taarif vekaleti şehrimiz- rbat 4 sene slirecck, mu-
eımistir . .\lüdürlüğünden teşekkür deki saıı'atlar mektebinde ge- yaffak olanlara şehadetname 

ce der:;lcri yapılmasına karar verilecektir. olunuyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vermişti . l laber aldı ~ımıza IJu derslere devam için 
Mahmut Paşaya acı bir talırirat !(Ürr, mektep müdiirliij!;ii miiracaat edenlerin yekunu 

yazdı. tarafından bu iş için b~şla- "ı o'o. adedine varmıştır. 
Ya\•erini gönderdiğini mazur nan hazırlıklar tamamen bit- Dersleri San'atler nıektebi-

gösterecek sebepleri de kaydet- miştir. t nin muallim ve nıiitahas>ısları 
nıe~·i ilımal etmedi, Gece san'at kursları tcd- göstereceklerdir. Kursların 

Anadolu ve Rumeli .elgraf \ risatına • I • ni!<anda hususi idaresi mektep müdürü Slilcy-
Iıallarının kesilmiş olduiuııdan merasimle başlanacaktır. fiu man beye Yerilmi~tir. 
bahsetti. kurslarda müdavimlere elek- Dij!;er taraftan gene san'at-

Zıhlı ve cepane istedi. falı- l trikçilik, motörcülük, tewi- !ar mektebine mülhak olarak 
rirntı J layri Beye teslim etti: yccilik, marangozluk öğreti- açılmasına karar verilen giin-

- Oğlum Hayri. Paşalara Iccı:k ve kısmen de nazari diiz Terzilik mektebi için 
b:zzat teslim edip cevabını al. san'at tedrisntı yapılacaktır. henüz talebe bulunmamıştır. 

ı:mrini verdi. Dersler bergün 18 den 2 l re En az "15" talebe olmayınca 
( Bıımedı) kadar devam edecektir. Tcd- açılması, nizamname muci-

evde beı·al.ırr yaşıyan

ların oıııııı elinden 
cekıııcdikleri kalmaz .. 
• 
Biitün akıl \e fikrin 
zn anası harici ndcki 
fantaziyelcrine taham
ıııiil oliiıımaz. Aklı na 
geleni ~·apiw, sakardır. 
Zayallı kaf asıııda hic-

• 
mi lıic; makul bir şey 
cil yelcıınıcz, rakıyı iç
dikce, kokaini cekdik-

• • 
çe ~biisbütiin zırdeli 
olur. Fakat eırar ında
kiler onun bütün tas-• 
kınlıklarına, cinnetle
rine serveti hatırı icin 

• 
tahamrniile uğraşırlar. 

Perran l\lazlum Ha
nım Sakip Cemal Beye 
bir ianei lıayriye balo
sunda ·tesadüf etti • 
Para[kıyn1eti bilnıiyen 

~ -

bu delikanlının tavır-

larında aristokratik bir 
istiğna hali vardı. 

Prens azcıııcti serve
tinin biiyük şöhreti <le 
bu azenıetiııe başka 

resni ye sataf at 'eri-
• • • 
yoı·du. ls1anhulun genç 
giizel, kibar Ilaııımları 
arasında Sakip Cema
lin ~iiyniiııii fetlıede
hilnıek ınuvaffakıyeti 

adeta bir izzeti ııef is 
mes'elesi olmuştu. 

Bu acayıp çocuk hu
susiyetinde çekilmez 
bir ıneenun olduğu 
kadar umumi eğlence 
ve dans vel'ierinde 

~ 

pür zarafet, şen şatır 

görünür. Şetareti hep 
kokain tesirilediı·. 

Bu zehrin neş'esini 

biribirinin arkasına ta
zelerler .. Oııuıı huma
rı cöklinee hemen hu-

• 
luııduğu yerden sa -
vustur .. 

• 
Hurrem lııtfiılen 

n1ahhil kalan PPrraıı 

Jlamm dansta Sakıp 
Camale danı olmak ar
zusilc iiziili.ip durur -
k.en nihayet biiyiik 
nezaketle onun tara -
fından oyuna davet 
olundu. 

Biribirile göğüsgö -
ğüse, avuçavuca, ne -
fesnefese titreserek • 
dans salonunu harman
ladılar durdular. 

Sakıp Cenıal Bey 
çektiği beyaz enfiye -
nin sekı·ile perilere 
ıuahsus bir cinsi latif 

Savı fa 

................................................ :::.:::::::::~. 

Kii;iiörüe·fü~HYeıeri 1 
- Mu'ıarriri : Eşref - !! 

- ·············~·····... ... • ····-·::::::::::::!~ ..... ···············-.. " "·····-
Bir gı'i.n l,'şrrfle nırrlııun J\·e,•::;a t 

B. kal'ga ed~yorl ardı, bir rırkrıdaşlart 
içerzre girdi. L'şr~ı; bu gclr11 ::.ata 
sordu. 

- )\Trıı::.at nel·e derler.fi 
- lrni do..,,':·11111s rocoi!:rı!. 

\. l ) ... ~ 

Bu cevabı alınca, lıeıneu f\rev::.ada 
döndü: 

- ()Ürd,'iıı nu'i, .ı·rdnız Jı/cc·::.ııt sen 
rlrl!,·ilsin! f)f•di. . 

~ 

l\rı•ı•::.aduı ::.aten kırnızzıJ·ı'i:::.ii al al 
oloıııştu. Alr•ğrr f:'şre/ şu kıt'arı s1)r
lr11ıi.~: 

' 
Kıt'a. 

Ademle mu/carın oldu Havva 
1 Biz cylemedik bu fili icat 
' Sorsam dal ı bir cevap alınmaz. 

· I lfimd:r babası biliyor mu Nevzat. 

Çcn1IJcrlita~ 

-Iafriyat nisanda 
yapılacaktır 

!llL l~~:-.IF BiR IRTli t.\1, 

Tlitlııı idarci ini: '~ri)' i 
lıiriııd ıulıc ıııiidurii • ,ıu 

Beyin rcfika.'ı :\lııuam :\ ri 

\dil Bey kı~a bir rahnt-ıı· 

... 1r;' & 

lM' 
_ 1

1

/ lı);ı :ııiiteakıp pazartc i ~:ı· 
baha kar~ı vefat ctmi<tir. 

Cenazesi çar~:ımb:ı f'tİ•ııı 

saat on biirn..: Paıı~olt J.ı 

j Scnt Espri kili>csintkn k ıJ,lı· 
rılacaktır . 

: 'a • -.. 

<;ctuberlitaşta HPılaçai(ı 

z nıı hafriyata bugünlerde 

Ianaca~ı doğru değildir . Al ,

ğııııız malumata göre bu iş için 
lıük(ıınetten müsaade alan Da
nimarkalı grup namına hafriyata 
ııczaret edecek mütahasıs, nisan 
iptıJasıııda şehrimize geiec~k 

v~ hemen hafriyata başlıyacak

tır. Alınan müsaade, yalnız bir 
sondaj ameliyesi içindir. Sondaj 
bir ay kadar devam edecek ve 
Çenıberlitaş civarında aranılan 

Bizans asarının mevcudiyeti ta
hakkuk ederse hafriyat tevsi 

edilecektir. 
················································ hince kabil değildir. 

Maarif eminliği bütün 
san'at müesseselerile millet 
mekteplerine gönderdiği bi
rer tezkerede Terzilik mek
tebine talebe teminini tavsiye 

ediyor. 
l\lektctp !cin tutulan bina-

lıift'etilc uçuyor .• Per -
raııı da kolları arasında 
ııcuruyordu .. . . 

~lazhıııı l'lvi Heyin 
oynak karı~ı işte şimdi 
tanı psiııi bulıınıstıı ... 

• • 
hiribiriııe cabıık ısın-

• 
dılar. · Perran Sakıp 
Ceınalin tesavvuranda 
yarattığı ideal kadım 

andırıyordu. Perran 
da bu nevzuhur amaıı
da Hurrem Lutf iyi 
gölgede bırakacak me
ziyetler buluyordu. 

Danstan soıwa mah
remiyete biraz nıiisa
it gördiikleri bir pa
raYanamn arkasına ce-

• 
kildiler ... 
nazı nuıvazenesizler 

vardır ki tahlil edilince 
sözlerinin n1ünasebet-

Yamı asırevel ·j 

VAKiT 
19 Marı 1871 ---Paris 17Marl - Bgün dü-

yunu osmaniye eshap tahı1i/dfı~ 

run komitesi larufından akiolu· 

nan bir cemiyelte verilen k,arar 

reisi cükela M. VaJin~/ına 

tebl/I olundu ııe osmanlı taht'i

/dtı eshabı meı,anesin~• 200 
milyon frankbk bir isfi~raz def 

/eri y~ında küşal olunarak 

gerek nakden oe gerek tahoildl 

//asile i,lıu deflerin kapalı/cağı 

dahi komiteler tarafından beyan 

olundu. M. Vadingfon ıu avabı 

•erdi: 

- Deolell aliyenin 30 Kd

nunsanide akteyleJ iti mukaoele

namede sandıkta meıJCu/ o/Ju· 

itunu birinci derecede bulunan bir 

banka lemin eder komiser /ayin 

cbnek için İngibere deo/eıini 
daoel eyler ııe ben dahi Fran· 

uz /eom!erini naabederim . -
da hava~azı ve su tertibaO 
hazırlanmıştır. Yakında ma· 
kinclcr \'C dij!;cr levazım d•1 

alınacaktır. l\Tuallim kadrosu 
da vekaletten günderilıııi~ri r. 

Talebe temin edilir ctlifnıct. 

der,lerc ba~lanılacaktır. 
- --- ·-- -~- ------ ~ . 

sizliği anla~ılıııakla be· 
rahcr y<'ııİIPl'İ nıulı· 
Jut iıı::;anlara 't>kıı:ı· 

' 
zanla parlak giidi· 
nürler. 
Sakıp Cemal, oyıııı· 

dan l:\tif <'ildi pPııhr.· 

lesıııis karsısııuhıl.İ 
yarı ~·ıplak. kadıııı lıaf~f 
güğiis geı;iri~lerle rııt'l' 
tunaııe siizı' siizl' te' 

masaya dalarak ılı•· 
daklaİ·ının eıı zpnf(İ 11 

tel:\ff nzilc dPıli ki: 
- Jlaııııııefcııdi !"İZ' 

de fevkalheser bir tııl· . ' 

kıvct tröriivoruııı. prrı, 
• b J ı ·ı 

hayır peridf'ıı d:ı 1' 

h\tif.. ~felek, hayır nı<'' 
lekten daha ııİvi, t:l• 
hutl bir şarm görfıY1·'.' 
rum. Bilirsiniz ki )f ı· 
tolojide (söz) iin kıt1

1 

(BU.ıceJI 



ÇllfR/JfLAR 
.DLJRUNCR 

- --- ~-

lıc11 trıbruıcanıa sanld1111. ir11ırlorı1111 sil<i-
lıuuı .. Karsrlık tak. tıık basladı .. 

; . ' 

i3 • u yol. lcorkunçtu, bu yol 
r uzgar estiler.. sanki ulu}·or 1 y-. • 

Oku duyor, korkunç sesler çıka· 
rıy d k or u. Sıddıka buın:ıın kor-
Unçluğunu söylediğim zaman 

Riildu • Körnülu buralarda 
1 •L ·o 
"a"'ız geurdi, dedi; ilave elli: 

S -. Korkma çelebi! bu sözün 
·d 1 k 

,.ı. uı ın ağzından çıkmasıla bir 
""h •esinin işitilmesi bir oldu, 

ıddılc atını sürdü, ben atımı 
l\;rdüın, hizmetçiler yüklü hay
\anJarı kamçılJdılar: 

~~anın kuytu, karanlık, 

Yazan : Sadri Etem 

gamli d rin1i~İrıd · n se,ler ak.
ediyordu: 

- Keçileri bırakın .. C•nınııı 
kurt<;!rın. 

Bu ses tekrar cjikii : 

- Hayvanları buaktn canı· 
nızı kurtı:rıo. 

Yaprak hı~ırtıları ara<mda 
hatiften gelir gibi ;es gürüld~di: 

-Hayvanları lmakı:ı canınızı 
kurtarııı .. 

Sıddık bagırdı: 

- Hey!. ersen çık meydana .. 
Topunuzun boııazına lale ta-

kar <l.ı hükümel m•yd•nuıa gö· 
türi~rum .. 

Bund,ın fazla insan sesi çık

madı ... 
Ben tabaıwama sarıidım, jan

darma >ilahına ... 
Karşılıklı, tak, tuk.. Silah 

se>leri başladı. 

Keşif, •iyahımsı ~aç karal
tıları arasından, boz renkli 
dumanlar y•r yer, helka oldu. 

Biz attık, onlar attılar... Nal 
şakırtıları •ilah >e;leri birıbirini 

kon!adı .. 

Ben bir köy oda·nnda çorap
larımı ayağıma kanla ;apışmış 

buldum. Gözlerimi açtığım 

zaman, Sıddık bo, ucumda 
piilümsiycn gözlerini açmı~ ba
kıyordu bana: 

- Geçmiı ol•un ... 
lepeledim. 13erikıler 

Yarın kö} ün ana.iını 

görsün onlar ... 
Derhal sordum, 

İkisini 
kaçtı ... 

bellerim. 

~ Hayvanlar nasıl!. 

- Biri vuruldu.. Öbürkü
leı i uşa.~lör kuytu kenMa ~ek

tiler.. 

Y ~anı ı~ır d~!(ildi. Fabt 
içimde ;:amôıı, zı.m>ıı, ürkeklik 
hislerı~in dalgalımdıguıı dııydum. 

-Ey bu !<adar da olmasının? 

- Ne ise geç.ti.. Sahile 
indiğimiz zaman, zann edilirdi ki 
Prens Dögal dolaşıyor. 

Etrafımızda muhafızlar, •ilah. 
lan hemen patlıyacak gibi .. 

Jandarma zabitleri arlcamda, 
memurlar, o ~ürü, sürü memur· 

lar bacağımdaki hafif yarayı 
sanki kendıleri a~mış gibi kor
kak, ürkek önünde iki büklüm 
oluyurlard .. 

Bütün endişeler benim bu 
tecavüzü bir siyasi me• ele ve
silesi yapabilmem idi. Okadar 
toy değildim. 

Fakat ne olurs~ olsun ihtiyaten 
hayvanların tüylerini le.tiler ve 
o canım güzel mah~ııklan boya
dılar hepsi simsiyah birer keçi 
oldu. Uzun lafın kıssaı.ı .. Keçi
lerim denizi aştı . . Ve 
bizım Leydi tiftik yününden 
bluzunu yaptı. 

hkoçyadan cenubi Afrikaya 
geçen insanlar ara,ında bu(Kaşmiri) 

modeli n• yaman te' •ir yaptı. 

Za.-ıneder!m ki bizim Leydi 
dünyada en çok bundan ffiPm
nun oldu.. Sonra Tomson ... 
Tam on beı sene bu keçilerle 
uğraştım. 

• - Seni tanımasam hayret 
ederim. 

- Ne yapayım?.. Bu lok· ' 
nıayı ancak, yirmi senede yut•
bildim.. Bir az geç hazim, 
ona şüphe yok; fakat T orırcn 
her lıalde fena bir şe: el gill. 

Hiç fena Ô•ğiİ ama, 
oldukça çelin bir İl·· 

Çetin, metin .. tnı;an ·ş'.n 
bir defa anahtarını ele grçir
di mi.. Arıık gel l:.ryfim gel!. 

Açılmıyan kapı olmaz; aç· 
masını bilmeli.. ·Merhamet, 
şiddet zeka, ilim , hatta cinayet 
dostum yalnız bir şey içindir: 
muaffakiyet.. 

Senin muvaffakıyelinin 
~ırrL? 

Belki buna sebep bir aı 

benim cesaretim fakat en bü
yük hi«eyi amcamın ilahiya
tına ayırmak lazım. 

Ama sen buna giılernin. 

Sen de Kanadaya gitmiyip de 

Şark yolu"u iuı.aydm or3dı ra 
• ihirbaz, ya af yo!l tüccarı, ya
hut da dın alimi olarak ;nuaffa!: 
olacaktın .. 

Bu sene işim iş .. 
Cenubi . .\frika p:yasada A

na<~oluya yeg;me rakip. 
. . ' . . . 

... J •
1ar k?ıu:ıurken, gün battı, 

·I. . l ' k b ı .. ' .. a.:- -H ~ocu g! i sr--

, •ç. , • ·v.,ç·i atlarını çiLlik 
~rıı ;. ''og. ·.: ~-ü rdüler. 

* 
\ltın\.ı kısım 

6-
dcR ndt nı. • gilesini tolur-

.tı. mor fı"<inı tahta kalıbın 
üştün yerlc~lirdi, yayılmış !iftik 
po.tu üstünde to~>landı, cekme 
putinlcr:ni çıkardı, ı~hat, ralıat 
bağdaş kurdu, ~h aıını düZt·lıti , 
gcrindı.. Temb~I. hanıal l.ir 
ba~ış1a drafa hakınd•. 

Ne nar~;ilenin h)ncL'! hoiJlıyan 
su, ne ağzından <;ıkan dunıan 
ııe de dükkaudat~ 10.':>luk, ne- de 
taw.nl~rdaki örümcekler, hıç bir 
şey onu du<iındurmcdi, esııedi, 
t'-·krar t"!'ll(·di, xrn.! (·~n~d· .. 
Esnedı, c<nedi. Agll bir Larl'n 
gibi ~çıldı kap"ndı, kapandı 
dçıldı.. A~·r a~:r açıl. lı, .,k ,ık 

açıld· .. Açıldı.. Açıldı.. 
Onun.J • d,,ıe, deote kağıtlar 

duruyordı, can >ıkıntısıla onlarııı 
zarflarını şöyle bir yırttı, bcll;ı 
içinde okunacak faidoli ~.-·yler 
ı"ardır d:ye. Fa~at bfız o!mı

yınca lıu zarflar bu kiigıtlar oM 

bir ~ey ı.öylem·zd;. Hafız o~uıı 

için adeta bir cözlükıü o ~ir.ıJi 

Lu mektuplar br~1>ında mıyoı> 
biı adam gibi kalıyordu. 

S .l•ndi ; 
- !-lafız.. 1-brız .. 
Dükkanın k:ı,·tu h:r kö~e.,in

den L!r •es aks~ai: 
- Buyur ağam geliyorum. 
Y•wa~. ı•al'a.; karnlt• Sıddık 

zadeye d<>ğru yörüdij, 
Sıddık zade : 

Hele dedi, gel önümde 
b:r diz çök şunları oku!.. 

H•fız uwl, u,ul çömddi, 
diz çöktü kuran okuyan, muka
bele dinleyen bir in,an gibi 
ellerini dizlerinin üet'in~ ver-

' L ş irdi zarflm ı b•ru, Lirer aı;tı: 

- D.ıd :ri azizim.. O,j'~ 
başlayan mektupbrnı çogu •m
cazad•lcrindon , y"ı(el~rin•l •o 

geliyor, kımi k~n<lil tebrik edıvcr, 

~~™ 
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Bir lisan meselesi 
1\ Af aarif vekaleti son 
l 'f 1 zamanlarda çok 

dig" erli bir işe 
~·. 

1 
rıştı. Memleketin her tara-
ında dilimizin, adet ve 
a~anelcrimizin izlerinde yii
ruyecek hey' etler teşkil 
el iti. " Söz derleme hcyhet
e · k·ıı ".diye anılan bu teşek-
•Ullerın her vilayet, her 
kaza hatta her nahiyede 
halbışınağa b~ladıklarını da 
~ er aldık. Geçenlerde 

"?züıne ilişen bir telgrafa 
~ere de Ankaradaki merkez 

ty' etine bazı yerlerden 
~erler bile gönderilmiye 
~lanmış. 

1 
Vekaletin bu nokta etra· 

:ıtıdaki düşünceleri ile 
ı~tediklerini bildiren bir 

{(.?~.er de gözümüze ilişti. 
i,.ucuk, fakat çok özlü sa-
1·1felcrile bu rehber, top
anan hey' etlerin pek kıy· 
~!'.t\i bir ışığı ve yardımcısı 
1; caktıı-
1 Manil~r, liirkülcr, atasöz
herj ~ütün mahalli şive ve 
Ususıyetlerile toplanıyor. 

l:trçi Kilisli Rifat Beyin, 
ıızun ve hürmete layık te
~~bbularile mt>ydana .-relmiş 
u türlü bir eser va';.. Ve 

'•nun gözünden kaçmış 
ı ıa ·ı nı ere rıısgclmek bir 
ıayli güçleşmiştir. Fakat 
<ııten bütün mesele sade 
~~anilcrden ibaret değil 
uz derleme hey' etlerine 
~tk iş var. Yalnız, bana 
l Y~e geliyor ki bu heyet· 
t.rı~ sade vilayet, kaza ve 
~hıyenin mektep a!emin
h eıı toplanması, netice ve 

Cdef için kifayeli olmıya· 
~ktır. Bu işlerle sırf kendi 
takı uğrunda çalışmış 

~·alıları da o hey' etlere al
k a ıdır. Sonra lıer muhitin 
hendi ne göre bir takım 
h Ususiyetleri olduğu gibi, 

er rnesleğin de toplan· 
ıııa· d &'a değer ayrılıkları var· 
r ır, Hattatların, eski tiyat-

donun, orta oyuncularının, 
er 'hl b 

11
&a arın, softaların, ma· 

.a e ç k 
ı~"lh ocu • ve kadınlarının, 
ı::ı~ anbeylcrinin, tulumba- · 

<ıtın.... kendilerine mah· 
:.us kelime, cümle ve hatta 
dS<\nl<ırı vardır, Bunlar· 

an :ı:e • b "ar ngın ir R argo Jıı. 
" Se" _Yapmak mümkündür. 
(). vıncrek haber aldım ki 
· •illan Cem ı b" ı b te. .. .. a • oy e ir 
a'~bbusun peşinde imiş ve 

~I lı?a _tasnif ve tertip bile 
!!ıışmış. 

2 Allah vere de yakın blr 
~~~ankda bu eseri basılmış 

se .. , 

81 ~ . . ı·~ ~ aayrı ,;;ubaaıuer 'Pous müdürü hasL C:asuslıd· ı1ıaz1ıu1ıu lıal • ..l'-ıj1da naıarı 
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1 
• 

uıTı ıııu auıı tr ceııııyc.ıııın J>l'V dürt !!1"'ıııcl"ıılı"ı'I. . 
Halk fırkası nam

zetleri kazandı 
Relcdi~ c :1zaları iıı -

tihalıaıı ~l lıelcdiyc da
iresinde de ikıııal edil
mı~ 'c tasııifleı· dfııı 
iııla<' olıııııslııı·. i\'('Iİ -. .. 
ccdc ll:ılk rıı·kası ııanı-
zclleriııiıı rniiıteril,aıı 

intihap etlildildcri aıı

la~ılıııı~tıı·. 
Y t•ııi :lzalaı· 2 5maı·ı la 

Hl. toplaııtı~· ı yapacak
hwdır. 

M. Piju lstanbnla geliyor 

Gazi J.üpı·iisiiııi'ın 

pı·oj<~si ııi imal C'dcceb. 
olan Fl'aıısız mlilıcıı -
dh-lcriııdcu M. Pijıı, 

emanet tal'afıııdaıı ı-ıclı-• 
rimizc davet C'dilmiştir. 
~I. l'iju ııuıı, Paı·iste 

kcndisile ııürüsecck ., . 
ohtıı fen ııılidiiı·ii Ziva 

• 
beyle birlikte Jstaıı -• 
bula gelecı>ği l::ı.lımin 
ediliyor. 

Anadolu Kulübü 
J l:ıridı·e Yek ili 'fcyfik 

Rü~t Ilcycfcııcliııin reisliğinde 

toplanan Kuliip idare heyeti 
:lzanın l\uliip hc,;aplarını g·üzdcn 

geçirmek üzre 22 murt ciiıııa 

günü kuliip heyeti umnnıiye
sini ça~ırmt,ğa l\:tl'Hl' 'rcrıni~4 

tir. Kuliip ıizasına o giindcki 
lçtinıaa kadar lıesalıati ta~[i

re etmelerini rica yollu tCS· 

kereler gönderilmiştir. 
Şehrin sıhhati iyidir 

l Taı·aların uzun zanıan lıo
zıık ye mütehan·il gitmesin
den sonra iyfüğe yiiz tutma
sı iizerinc şehrin sıhhi ahya. 
linl tnhkik eden bir muhar
ririmzc sıhhiye miidiirliigii 
1stanbulun ııhYali sıhhiyece 
miikcmmcl olduğunu ve fev
kah\de hiç blr;cy olınachğı

ııı söylemi~tir. 

Ankarada seferetler 
lngiliz sefareti hükumc • 

tinden tahsisat aldığı cihetle 
ı\nkaraclaki sefaret lıinaqnm 
bu hafta İçinde inşasına baş
lanacağı haber alınmıştır. El· 
yeı-nı lıiitiin sefaretler ruıka

rada yerleşmiş bııluıınıakta
dırlar. Yalnız JJollanda, Da
nimarka sefaretleri hcn!'ız 
Ankarada bir bina temin et. 
ır.cmişlerdir. 

t 
1 ~ • ' dolavz açılan dava, ceza makkemesinden ını·l.lc:ı !:ıı:-:., .. ,orıım-fcvka!a..!e kon~rı.:si '27 1113r • , .,, ~ 

Çarşomba ;:üııii içl~ma edecek tir. gripten rafı lsız hn- müsiantikUğe gönderildi. Tetkikat yapılacak 
lıııınıaklaılır . • : eril' Bey 

ba:ı:ır ht1ııl.;u!!l:ı 

Ko!lgreyc lıiı!ün Türk gayrı 

mub1dillcri iştink eyle::ecck- iki iie !!İiııe kadar . ,, 
ıu·dir. ivilescrek ,·azife:iııe 

Gayrı mubadiller ı' • 
t evanıa haslı''<'<':t' lll'. Gayrı mııbadillere tel'zi edile- , .ı " " 

cek paraııın miktarını t~yin İstiklal madalyası 
etmek .iizre toplanan cemiyet Adapazarı kavıııali.a-
iuare l'.eyett y;ırııı ycııi bir mı ik<·n "'Ö!O\lt'r~li"'i fp-

~..... n 
içliıııa raııarak bu ıııcscle)i dak:il'lıklaıı dolayı Tii-
iııtaç edecektir. tün inlıbtır iılaı·e~i 

ilk listede i5tifade edecek 
~ayrı ıııulıadi!leriıı a.iedi (105) yaprak şubesi ıniidiirii 
tir. Bıııılaruı t...\Zii biUikteıı lllis.nii U. • ireu kır
soııra ikinci bir ı:stc taıır.inı mızı ~erilli i~tikl:il 
edilecek, \'C btı fütc şimdiye Jlladal \'CSilC taltif Cdil
kadar müracaat etmemiş olan ıııi~lir: 
gayrı ıınıbac!illcri ihtiva edecek- F. • • • 

1 

tir. l\omisyoııuıı aylık varidatı rahsız sefı:ı .Anka .. aya 
20,000 liraya baliğ o!tmıştıtr. gıftı 
11\cktıını Yunan tebaası emlakin· r:n·clki giin l'aristcn şch· 
den dalın bir kaç emlak koınis- rimizc gelen Fr:ııı.-ız >cfiri 

~!. Dü~ambriin chinkii tks· 
presle ı\nknrny:t· haerkct ct
nıi~tir. I\1. !)i)~aınhriin, hari
ciye Yckilinıi~lc tcnıtb ede
rek, lıickılmctimkn aldıot ıc· 

yona tevdi edilmiştir. 

Hariciye memurluğu 
kaldırılmıyor 

Şı:hriınizdeki l lariciyc nıc· 

murlu~mı hazirandan itiha· 
ren hığTi muhtemel okluıtu 

yazılım~ Lscd~ hunun doğru 
olmatlt~ı anlaıılnıt~ttr. 

Otobüs seferleri başlıyoı: 

Ikyazıt - Taksim arasında-

ld otobiis seferleri yarınd:ın 

itibaren lıa~lıyacakltr. 

Elektrik tarifesine cevap 
l'\afüı Ycbl.lcti Emanetin 

bir miitlclı.:t enci ı:lektril.; 

tarile'i hakkında ırclu~u sii
ale ehin ccrnp 'crmi~tir. 

Fakat emanet hu ccı·ahı he-
ııiiz tetkik etmediği için 
:Xufia Yckalı tinin ııol,.tal na-
zarı anla~ılaınanıı'itır. 

f.icktrik ~irkcti şimdilik 

keneli :ırzLL'una göra tanzim 
ettii(i tarifeyi tatbik etmek
tedir. 

Gene dilenciler 

Son giin\crde 
sokaklarda tekrar 

dilenciler 
çof;alnıağa 

başlamıştır. llu dilencilerin 
diin ele toplaııılmasına dcnım 

eclilıııi~tir. lstıın bullu aciz 
dilenciler Dariilacczeye, taş

ralılar mcmlckctlcrinc, saglam 
olanlar ela mahkemeye scı·k· 
edilmektedirler. 
Hattatları imtihan 
Emanet tabelalardaki imla 

yanlışlarının nerelerde ve han
gi tabelalarda göriıldiiğiinii, 

tesadüf edenlerin bildirmele-
rinl rica etmektedir. Buııcl<tn 

sonra yapılacak imhl yaıılı~

larına nıaııı olmak iiıre hat· 
tatları iııılılclan imtihan ctmc
je karar vcrm.i~tiı;. 

.~ . 
ni talimat daire.simle Suriye 
lıudııclu nıliıotkeratına clcı :ıın 
edecektir. 

Hacı Mehmet B. 
İsL\n ıınıui mıichirii l lacı 

.\lchnıet li. bkı\n i~lerini 

tdti~ için lıu.c:iin ,\dapazarı 
ye lzınltc gidecektir. 

Ticaret müsteşarı 
Ticaret mliste~arı ~al.;ir il 

lıugiin ı\ııkaraya gidccktir. 
Tütün inhisarında 

ikramiye 
Tiitiin inhi:-ar idarc,inin 

Q25 ,:cnesi pılt\ııçosunun tet· 
kıkı bazı scbcpkrlc tcahlıur 

ctmi~ti. Ahiren lıLı pli\nço 
tetkik" ı c tasdik oluntluıı:undnıı 
ıınıuml müdür ı c idare ınec
lbi azalarına 2(,)000 lira ikra
miye teyzi ohmmu~tur. lluııuıı 
3000 lirası s:ılıık reis Seyli 
beye, 3000 lira~ı idare mec
lisi rebi llacı Aclil beye, 
2000 lirası iiç azaya, nıiitc

baki para ela di~cr iki aznı a 
vcrilnıi~tir. 

Cıgara lıutuları 
Tiitiin inhbar idare>inclc 

cıp;arn kutları;ıt daha zari[ 
bir ~ckilde yapılma. ı için bir 
komi»ıon tcsd;\fül ctnıistir. . . ' 
Bu komisyon, kutuların ~c-

J9.llcriııi te,bitc • h:ı.~laıımı~lır. 
Deriler hakkında tahkikat 

• Rusya ya yeri malı eli ye 
ecnebi derileri sc\~edeıı hazı 
tacirler: lıakkıİıda t:dıkikatta 
lıulunm~k iizre lktioat veka
leti ıııiişettişlcrinclcn Şa!Jr 

·Bey şehrimize gclmi~tir. 
Şakic &. ili gUı:ıdiic ticaret 

I\:.t!'ıııı Tt'' l'ik lıak -
kıııda casuslıık ıııaıl -

ınadıgı aııh\o.;ılııı:ık iizc- . 
ı·<· Tıhlıı :ulliyc ~t·,k-

l•azt 

pJr<:aları f~crine ı~ık ser;ıl 

desi111leıı yapılan ıalı -
kikaıa diil'diiıı<'i'ı ıııii:-;

tnıırif-lik~·c diiıı de' aııı 
edilıııistir. • 

Jliiııl,ii ~nflıada h:ızı ı 

ı;;alıitll'r diııfrııilnıi~ıiı·. - . 
Hn arada ıııaznuıııııı 
ilk ifadesiııi alaıı Iıazı 

memurlar da 'ardır. 

Salıilleriıı dirıl<"ııifınp:-;i 
• 
hiuiktcıı soıını 

tekl'ar islic,ap 
caklır. 

Kasım 

oluııa-

cdilıııiıir. 

Yakı1Hla h11 lııısusta 

rapor· 'eı<IP<'l'kl İl'. 
Para de;,o edildi 

J>iiıı hiı'iıwi tı<'<ll't'i le 
lıir ~iiıı :aeiriııiıı irhi-
~• istcııiltli.!!iııi 'az-,' . 
nıı~tık. 'li'ıtemminı is-
lilt haı·ı ııııza ııazaraıı, 

hiı· haııha ıar:ıfıııılaıı 

'aki olan hu t:tl•·p 
i'ızeriııc al:\kadaı· W<'iı· 

alıirı•ıı ish·ııilcıı paı·ayı 

ıııalıkeıııcy<' df'po el-
mi~ıir. 

L'!!lııhalı c\·Jeriıı haiıçcJcri ~1.l"ıl:\ 
1 
J ::m< ~·aıııur lıaliııdetlir. 

j l.1kiıı dık'<at eltim de ,/r ı~. ıı 

l 
ld lahiali;ı bu-. ~ıe:si i11s1"l:r:ı 
;..-cçnıt:ını~f ı. ( ı ~:nıerce k .. rl!:tı·, 

lmz<lııı bt:ıtılan 1~tr:ııb::Eu, 

iııaı:ılm11. ft\hn bi:· J<.l;.ııbııl 

kı11 ı!ihi srrrettı \".:! on~ in:ııı:r 

g0rfııınıcdi. 

Sanki 

lstıııbıı:ııı 

tCzii ı:üıı 

\ kere~: 

niycr ve bir r's .tane rarcnı 
Diğer taraf t:ın l\a

sıın Tt'' fik alı·~ lıiııd<' 
'aktilc « gt•ııı; dli~iiıı
cclcr ı) ıııccınuasında 

nc1;rrtli~i ıı lltızreti 

Nigar Hanımın tahlifi 
.\ "ık:ıtlık (•tııır~irn· 1 

ıııiisaade edilcıı :\ig:1ı· 1 • 
flor:ııalı ... . ' 

Mıılıaııııııcdc <l<'ık ınek-
• 

ı u p » serhh halı yazı

dan dolavı a<"ılaıı da-. . 
yaya ait e\Tak, hazı 

• 
tel kil, at wrası 1<·ın 

iki'ıııeii cc•zad ,111 m 11!'-
taıı lik li "e ni\ııdcril-

~ ~ 

111blil'. • 
Kasım Tc\ fik Jıak-

k111dal.i t:ıltl,ikatııı a-
' ııı soııtıııa kadar hit-• 
ıııcsi ıınılılcııwldir. 
İntihara teşebbüs eden 

Birkac giiıı CY\'d tc' -.... 
kil'aııede iııtihaı·a tc -
~cl>hiis t'lliğiııi yazdı -
ğıınız Kızıltoprakta 

Yedia ilanımı üld iir -
111eklc mazının Fikı·ct 
ismindeki talebe, h i -

• 
lc~miştir. Diiıı, iddiası 
üzPriııe, deli oltıı) ol -.................................................. 
ııüidürliığLimlc hu talıkıkatla 

mc~gul olmaktalhr. ll:ıklarındıı 
tahkikat y:ıpthnlar i\l:ılik ye 
• ·l·~e t B. i<rrıiıııl l~i deri 
taciridir. Bunlar ~ind~rilı:n 

deriieri bir fabrikadan :ıldık-

Jlaııııııııı lıugi'ııı iiğle-. ' 
d<'ıı soııra Baı·o iıızi-
bat ııwdi~i lııızuı·ıııula 
ıalılit' i ieı·a <'dilı•ı·<'ktiı· . 

'SÜtUNU 
riCt~bıt~ı 
Ansızın ölenler 
Bfr kalp sektesinden 
diğerinin sebebi daha 

anlaşılamadı 

Dün şehrimizde iki kişl aı:· 

sızın olmü~tür. Bunlardan biriı-"i 

Akhisar kaz8"mın Silindir kü-
yünden ama Mustafa Ymuftur. 

Mustafa ted•vi edilmek üzere 
tehrimıze eeıirilmiş, Siıkecide 
Romanya oteline inmi~tir. 

Mu,tafa Yum! dün sabah 
otclden çıkarılmış, o!omobil~ 

bindirilirken anmın ölmüştü• 
Cesedi morga gönderilmişti. 

Diğer ölen, Sııadiyede otu· 
• ran dil'ani muhaseb.ıt müd<l•i-

umumisi Cemal beyin oğlu 

Senai beydir Senai bey kalp 
sektesinden vefat clmijlir' 

Otoınobil kazala .. ı 
Üç kişi ağır sureiie 

yaralandı 

!arını idtlfa etmekte, o f:ılıri- Dün iki kaza olmuş, üç kişi 
rikn da ~·erli ıruılı cliı•c sattı~ı ağır surette yaralanmıştır. Üün 
clcrilcrin içine mey.dana çıkan • Şişliden Beyoğluna gitmel:te 
ecnebi derilerinin yaıılı~lıkla olan Apostolun 68 numaralı 
knrı~tığıııı itiraf etmektedir. • motosılleti ka~ıtçı İranlı Lütfü 
l\lesele müfettiş tahkıb:atınııı efendiye çarpmış, Lütfü elcodi 
sonunda anlaşılını~ :olacaktır. a~ır surette yaralaum!Jtır. Mec-

1 

F
ı. •r.ııa lı Nazını Pey ıııu-

1 .. hbitniz, gen..! l:ıır 

r:ı lıatmlık gcçinııış • 

{)Ün biıc ~{nJerdiğ"i bir ıeek .. 

lıipla l:rnı Lu lınh.•rı ı·criıor, 

iıeııı de yakında gayet ıııüi:iı:ı 

iki eseriııi:ı çıbcağını müıJ··ıı-

yordu. 
Nuı111 n. bu ıııel;tıırt~ i. P. 

M. S. T. Dr. A. li ıydar 13. ~e 

de kşrkkür diyor. 

-
İrtihal 

• Su<ICi.iyeJc mukim d:var.ı "''·h'· 

kait Cemal Zühtü bcy~il m:ıh•..ımn 

Sen•! B. pek &•'' \ ı·n,ın1a ik,,n 

sektei kelpten \'elıı! cfnuştir. c~nJ.. 

1 

Le~i buglin (:ğlc _ \-ukh h.:ın~~-i.~ ~C:l 

bl·lırılarak Sıı;,d•y< caıruin<lo 13. 

l mj;zı ı.:d!l p -'i!~ce~ \'t.' E.·,:.1löv;_ir,-:{!:: 

1 •• iİc huire"ne de!:ıod'le.:ckli;, Ce-

nabı hak ral.m•t eyl''f•· 
•1>•••••••.o•••,H•n•n•••••••••••••••••••••••••• 

ruh hn tarıeye kaldırılmış, AiA>s-

tol y:ıkıılanmı~ıır. 

Dün nko;.ım PangaltıdJ Şrlı't 

muhtar ber c::dddnden geç· 

mekte olan 3440 numara!. c· 

tomobil Çnnakkclelı T ohsiıı be· 

yin zevce'i Muzaffer ve kızı 

Perihan hanımlara çarpmış, her 
ili ladın mubtelıf y~rlerinde., 

yaralanmışlardır. 
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llissi tabiı'den, zevki selinıden uzaklaşarak 
tııf's'ut oloıak ka;·dine düşer bu betbahtlar 

ııecnun değil de ne dir ? 
- 67 -

« Jülyeıı I<arel " gittikçe 
içiııi kaplıyan gazep arasında 

balovu, küçük •Ürejuva• yı bir 
tarafa bırakarak koşa koşa dı

şarı çıktı. Semanın ateşi Oomu
ru, Seduınu, Adamayı yakacak

mış gibi kaçıyordu. O şeytanın 
eli altından kaçıyordu. Sanmış 

olduiiu gibi kendini cLuh gölü 
kenarında bulmadı. •Va gram • 
caddesinin kaldırımı üzerinde 
idi. Bir şoför kendisine bir tak
simetrenin kapısıııı açtı. 

Bir defa arabaya yerleşince 

"mıısk<-sini şiddetle kopardı. 

Şakakları çatlıyacak gibi atıyor
du. Dişleri çarpıyordu. )(endi-
sini kaplıyan Htma içinde 
titriyerek mırıldanıyordu. 

- Ne çamur! ... Ne hacalctl 
nz<ılct yarabbi !. 

Bilir misiniz bu rezalet çir
,;abı o kadar Fransız ruhunu 
okşuyor ki yukarıdaki satırla

rın bulundu)tu kitaptan yiiz 
bin adet satıldı. Bu vaziyet 
karşısında artık Almanların 

~libcrli !~ wv:ırclcrini, Bcrlinde 
verilen erkekkre mahsus 
haloları ayıplıyalıilir miyiz '? 
Almanyanııı 600,000 adet 
gayritahiisini çok görebilir
nıiyiz? 

Bu erkek iuh~ıınıııı nere
ye kadar gittiğini anlamak 
için giiniin birimle "Lanagra~ 
ismi verilen rezalet oca)tına 

r/tiın. Beni gazeteci olarak 
prezante ettiler. Patron bann 
kan;rnr gctirnıi? bir hal ile 

dedi ki: 
- ,\Iii~yö, siz guzetcci ı 

inıi~,;iniz ... (;ördünüz mü ga-
7.rttkrdc ıniklalaa edilecek 
nı::nuıı. .. Paris o kadar geri 
lalmı~tır ki .. lkrlindc· burnsı 
~ibi yüz elli ev varken bu
rada on taneden fazla yok .. 

Sabret; mcl\ın mütckssih 
~ey! r,idi~imizle birgiin gele
cek l;i: '".\kı kürdü Fran>,ın 
ı ~uhar 028 tarihli nushıı,;ın· 
rla dedip;i ,·cçhilc: ·Transada 
h•ırpteıı ;o:ıra gayritıılıilliğiıı 

son dereceyi bulduıtıınıı., lıcr 

kc,; •a>tikc mcdıur k:ılııcaktır. 
Oh! \ arabbi ! Ilu çiıbıp ve 

rLzalLt hamsı içinde lıirnz 

tLm•z nefes alaııııpca1; mı

~ ız? "jurnal.. ın haber ~litu

mınt':ı Bon :'\mel 1111hall.,;i 
İ\»n1isı.:rini11 bir !!,'Cccdc "'hu
H• ·ı 1.ir jWıpagamla yapan .. 

''" iki delikanlıyı tevkif 
l:tti ;ini gi',fdlikten sonr" nı:ı
hi .. i·ı dLTl..'t..:Li -=~ikurıı anla~ıI

nıilZ n~ı? Ctı g,liiı P;ı!·i.-;tc un1u-

1 ı ha .ı!ar \.: b ı1ıar lı:ıııı <ı-

ları k:ı lııı ı•ilıi ınU-tcri " . 
trr' ye 1 bir takım ipei lcrlc 
.. h · l'Lır. Bu ~11·1 Pari ... in nıoıl-

1..,<1 %...-tl·h.:. • ll~C ntidckiııc 

. ')ilı 0

l;11 ı.:rlcr ui\:ıın-1~nr: 

'" \ rwıııız \T\·lıilc dıNuı.-ıla 
lıcra'ıu· nchıiıı S(JI saH!i mii· 
c· , c'~riııd~ıı birinde ı 'uel 
ı;ccc>ini na,ıl p;t:çirııı'' oldn
:':' , ı"'ı ;.ı;lat:ıca~ını. llu suı a· 
rL,I • l ır '·:>aınimiı-et yı•rtlıı.,

m ıı · ?.n'1 toplu idi. •· kardc~ 
ru'ıu.., ar:ınıak İ\:İn tuplanan

lar.:ı yıırd,.na fazla lıir duhu
liye \·t:rntl'dCn girilcıı1~z. St'-
' ;.retle batta t~ma a noktai 
n;•z·;nhın bile rczih\nc bir ~ey 
yı ı.tu. Di) c bilirim ki bura;ı 

hir . cfalıct yeri ohıakt;ın 

zi~ <tdc erkek cstcti~iniıı bir 
1ııc-:1ıı.:ri idi. 

\ <l\ ·ı>ça gddik. Sırma kas
ketli bir llj<:k bizi içeri ala
rak bir locaya gütiirdli. Lo-

cada tamamen soyunduk. Vü
cudumuza kokular sürdiiktcn 
ve yüzümüzü diizgünlcdikten 
sonrn her birimiz kendimize 
ve lcrafetinıize yaraşacak in
ce kumaştnn birer uzun cüp
pe gcydik. Ayaklarımıza san
dallar geçirdik; başımıza gö
müş çenber üzerine dizilmiş 

güllelerden birer çelenk koy
duk. 

Bundan sonra vl~nc çürii
ğü halılarla nılizeyycn büyük 
salona çi!t çi!t girdik Buhur
rlanlarda yanan anbarlar ha
vayı tatir ediyordu. Allıklı 

dudaklardan cıgara duman
lan yükselirken bir keman
dan tatlı nağmeler yayılıyor
du. 

Her tarafta çiçek yağıyor
du. Apollona layık bir vlıcut 
ortada bir kaç rakıs oynadı. 

Billor gibi bir ses bir şarkı 

:;öyledi. Sonra kadehler to
kıı~turuldıL Dudaklar bir bi
rini batlı scba ,[iriinürmüş gi
bi okşadı, ve büy lece hu ga
rip sihrin altında herkes ken
dini sükuna verdi. Bu vecdin 
iJagayrinihaye sürıncşini te
menni ediyorduk; fakat ıııs
lılleyilden bir saat sonra azi
met icap etti. IJcpimiz daimi 
elbiselerimizi giydik, ve ratlı 

bir tcheyyüçlc hayatı atliye
ye avdet ettik. 9 

'(Blbncdl ) 

M. HoouerfolaaHyeti 
An'ane haline gelmiş bir çok 

adetleri değiıliriyor 

Loııclra, 17 (A.A)
i\'e,yorkt:.ı.n Daily Ma
ile bilJiriliyor: Reisi 
cnınlıur M. Iloover 
son derece hummalı 

bir faaliyet ~östermek
te olup ;u. Cooli<lge in 
zamaııında o kadar 
sakin 'e asude olan 
ri~'aseti t'tınılıur sarayı 
ha.kiki bir faaliyet 

' 
merkezi heline gelmiş
tir. ~1. lloo' erin 12 
gi.in zarfında gi\rınijş 
olıluğu iş o kadar nuı
azzamdıı· ki Müttelıi
dei :\nıerikaııın mu -
J..adtleratı ııı it.iare ede
ceği 4 sene zarfmtla 
gi.ireceği işlcı·in ne 
olacailı hihnkkiıı dii -

' ~ii ıı iilnıekledir. 
lliyn~eticumlıur sa

ra) ıİHla aıı'anc lıiik
ıııiiııii almış olan bazı 
~h!Ptler ~·a ilga 'c~ a 
tadil ct.lilıııislir. 

' 
Ez ciinıle Iloııdsha

king ılcııilPn Ye ı·eisi
cunıhuı·lm kcnc!isine 
uzatılan lıeı· eli sık

ıııasıııı mecburi kılan 
adrt a~ı.çal'i hadıle in
dirilmi~lir. 
Diğel' taraftan M. 

llooyer cYelce sıkı bir 
ınerasi m pcresti ile 
meşbu olan resmi ınu
h\ka tları lla basitleş
lirnıi~, lekelliif'üz bir 
şekle sokınuşlur. 

Müttefiklerin müttehit lıareke
tile Yunanlıları, Anadoludaki 
ordularıııı kurtarmanın yektıne 

yolu olan bir hareketten men
etmek doğru ise Türkleri de 

ayni hatta tecavüzden menet
mek, onları Yunanlıları Trak
yada da takip ederek ordula
rını mahvetmekten alıkoymak 

bir vazife teşkil etmez mi ? 

Mademki İngiltere, başveki

linin Yunan lehinde olmasına 

rağmen Fransa ve ltalya ile 

birlikle Yunanlıları İstaııbııla 
girmekten menetmiştir, ayni 

devletlerin lngiltere ile birlikte 
Türklere karşı ayni şeyi yapma
ları 15zım gelmez miydi? 

Acaba biz !stanbulda padişah 
ile vukeliisını ve mütarekeyi 
tatbik hususunda bizim talima-

VA~kf l tJ Mart 

alemi bunları teyit ediyordu. 
Fransızlar ile İtalyanlar bunlara 
silah satmışlar ve onların mü
veddetini kazanmışlardı. O halde 
Fransa ile ltalyanın bize fazla 
bir yardımda bulunması bekle
nemezdi. Türkleri Avrupaya 
girmekten alıkoymak yalnız ln
giltereye terettüp edecekse bu 
va1Jfe ona ait miydi? 

Burada, bizim haiz olduğu

muz sevkelceyşi vaziyeti, ve 
denizdeki hakimiyetimizi nazarı 
dikkata almak icap eder. ln
gilterenin Akdeniz donanması 

Marmarada idi. 

Bu donannmya mensup flo
tillalar Jstanbııl boğazında ve 

Çanakkale sularıııda mütema
diyen dolaşıyordu. Hiç bir ordu 
Asya tarafından Avrupa tarafı-

tımız dahilinde herkesi bırakarak na geçemezdi. Askerler ancak 

gemilerine iltica ve bunların 

vatan haini olarak ceza görme
lerini kabul mu edecektik? Üç 

büyük devlet, ıııesuliyetiııi der
uhte ettikleri lstanbolu biaman 
bir düşmanın intikamına lerke
deckler miydi? Buna karşı blöf
ten başka birşey lazımdı. 

ltalyanlardan fazla bir şey 

beklenemezdi. lt.alyanlar, Yunan
lıların kendilerine karşı gön
derildikleri kanaatinde idiler. 
Yunanlıların denize dökülmesile 
Yunanlıların rüyaları yıkılmış, 

ltalyan ihtirasları da yatışmıştı. 

fakat Fransa, foşlarııı ve J(lc
ınansoların rransasi de vazife
sini ifa etmiyecek miydi? lstan
buldaki Fransız fevkalade 
komiserinin vazifesini ifaye 
lıahişker olıııası bizi son derece 
memnun ediyon.lu. 

Eylülün 11 iııci günü iıç 

muttefik devletin fevkalade ko
miserleri bitaraf ınıntakaya te
cavüz edilmemesi için Mustafa 
Kemal Paşaya müracaat ettiler. 
lzmit ve Çanakkalede bir cephe 

teşkil eden İngiliz kuvvetleri Fran
sız ye İtalyan ordularından tefrik 
olunan kıt'alarla takviye olundu. 

Bir silahın kullanılmamasını 

temin için üç büyük devlet 
birlikte çalışacak, bu suretle 
Must.ıfa l(enıal Paşaya tevekkuf 
ettiği taktirde şayanı lıuşnudi 

bir sulha nail olacağı, aksi tak
tirde azim bir mesuliyet yükle
neceği tefhim olundu. 

Aksi takdirde kan dökülecek 
ateş ortalığı yakacaktı. 

geceleyin ve kıt'a kıt'a geçe

bilirlerdi. fakat Türklerin Ça

nakkale ile lstanbul boğazının 

Anadolu salıiline toplar getire-
cekleri ve bunlarla bizimle 

döğüşeceklcri söylenildi. Buna 

karşı bıı. topların ne olduğunu 

sorduk ve buıılarııı harp gemi· 
!erini imha edemiyeceğini anla
dık. Türkler, top getirebilirler
di, •Bili » bunların bir faide 

verıııiyeceğini temin etti. Asya 
ile Avrupayı ayıran bu deniz 
hattı lngiliz donanmasının elin

de bulundukça harbin Tirakya
ya geçmesine imkan yoktu. 

Eylülün 15 inci güııli lngiliz 
kabinesi uıııuca bir içtima 
aktctti ve hemen hemen itiifak 

ara ile 
rarlar 

namına 

son derece ıııuhim ka
verdi. Bet!, başvekil 

nıü~temlikıita birer tel-

graf çekecek, vahim vaziydi 

anlatacak ve yardım isteyecek
tim. 

(Bitmedi) 

Yeni ncıriyat 

Oldu yurt 

Mıllı Azerbaycan fikriyatı ile 
iıtigal etmek üzere Re&ulzade 
Mehmet Emin beytn riyaseli tah
ririyesi altında intiıar eden bu 
mecmuanın ilk sayısı çıkmışlır. 

Mecmua 40 sayıfa üzerine nefis 
bir ıureııe basılınıı, zengin münde
ricati muhtevidir. Mecmua «Yeni 

Kafkasya» ile «Azeri-Türh mec
mualannın yolunu talı:ip etmektedir. 
Mütalaasını alakadarana tavsiye 

ederiz. 
Bu vaziyet karşısında sulhün 

ne za~rn n teessüs edeceğini •mtıw.Onı:C=:•U= ~~=:=h;~fı·t:ı:HıttıSml:ıı ıı=P=.:ı• 
söylcmeğc imkan yoktu. 1\ il U ıı 

o __ oooo o oo oo [i] oo ~ __ 
1 1 Darülbedayide: Melekte: ı 

Nedim on emri ve Gondollar beldesi 

zaren geçen sene zar- O Elhaınradaı MaJikteı 
Tuzak Babanu uterim 

fında pahalılık yüzde ı ı Operadaı Aaride: 
elliyi bulnıu~tur. Ana- Aık alevi Sevda yuvuı 
doluda pahalılık aza- O O O Ou_ ____ _ 

=nmnun:::.aıaa ..... n:na ıw r rnmmn:cıu•:ı:ı:mcııı::m mi 22, asgari 14.50 
mislidir. Türkiyenin 1 

en pahalı şehirleri İz- 11 

mir ye Samsundur. 

Ôniimüzdekl perfCmbe alcıamı 

Asri sinemada 
Esaret zincirinde Serait ve vesaiti nak-

• 
Iiyede yapılacak islt\-
lıatın pahalılığı yüzde 
1800 elen 1600 ze in
dirn1esine intizar edil
mektedir. 

Piyasadaki ufaklık 
fıktanı işlerin durgun
luğundandır. Bankalar 
vaziyeti eyi olan ta
cirleı· tarafmdan vu
kua gelen kredi ta
leplerini hususi surette 
telakki etmektedirler. 

ltlıalıit buğday hariç 
olarak yüzde yirmi 
tenakus etmiştir. 
İhracat tabii lıir ce

reyan takip ediyor. 
Zeytin yağı Ye tütün 
ihracatı son zaman
larda fazlalaşmaktadır. 

!
1 

Kırbacın darbalan alımda inleyen Rua mujiklerlnin esaret hayatlarını 
~ musavvar pek acıklı ve feci bir eser. Bu film dilber yJdız MONAJ'l· 
li ARiS in refaketinde, EMiL Y ANINGS e bihakkın kıyas olunan 
il büyük aktör HANRIH JORJ tarafından temsil olunmalı:tadır. 
nı:::::ıuı::ıcma:mcuaamu:mıı:uammnuuanwnr.:ııı.-ı:1111:ı:ı::-.::::::: • 
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Alhamre Sineması 
dilberlerin dilberleri 
BİLLI DOY un 
En mükemmel temsili 

GELJN D[V AGI 
Fılimın iraesi müna.ebetil< 

kibar ve fevkalade bir •u»•"' 
tertip etmlıttr. Yerlerin evveld•n 
tedariki rica olunur. II1vet•~: 
2 kı.ıımWc kahkahalı bir komed•; .................................................. _ .......................... ___ ........ . 

Emniyet san
dığı Müdürlü-
g"·iinden. Nazife Hanım 

tarafından 21 
A~ustos 928 larihinde tevdi edilen 
mebahğa muabıl ve ilôn 564 50 No 
bonoyu zayi eylediğini ihbar etti~n
den zayiinden yenisi verilece~ cihet
le eski bononun zuhurunda hükmü 
kalnuyacağı ilan olunur. 

KANSIZLIK 

Süreyya opreti 
19 Mart Salı günii" saat 9,30 
da Pangaltı tiyatrosunda gala 
müsameresi Nevrat Hanım Ce· 

mal Sahir Beyin ittirakile 
Çardaı F orstin.. Orkestra M· 

Kapoçelli 

Kadlköy Kutdili tiyatroıund• 
Yarin aqam komik Naıit BtY 
ııtırakıle Asri çocuklar ıaklidli 

komedi 3 perde danslar, \'ary•1' 

monolok 

ŞEHREMANETi 

NÔrasıenr. ·Zafiyet ve .cnıorose• 

benizslzllk ıcın yegane deva kanı 

kanı l1 birleşmesine gö- lhtıı eden tErtıogloblnll OeşlyenJ 

re bir senelik hesabat iuruouaur. fn muntatılp etıbba 

İmar bankası 
imar Bankası hisse -

darlarının umumi icli-• 
mm aktedilmistir. Ban-• 

Tepebaıı 

Tiyaıro -
ıunda bu 
akşamı ... ı 
21,30 da 
yalnız mu
allimlerle 
talebelere 

~ 
1111 

25000 liradır. Ilu ban- tararıncıan tertip ecınmı,ıır 
mahsus llllllll kanın hissedarları ta - Mevlut 

mamen ınüheııdisler - Ümerayi bahriyeden merhum Nedim 
3 perdo den mürekkeptir. ~Iü- kaymakam Cafer beyin ruhuna 

lttihaf edilmek üzre bu cuma 
essese bir sene evvel günü öğle nemazında Bostancı 

Halit Fahrinin manzum pi ye&i 

Dariitıaliın salonuııdll teessü' etmiştir. camiinde mcvloı okunacaktır. 
Balya Karaaydın şirketi Arzu edenlerin teşrifleri rica Orta oyunu 

K olunur. 19 M alı alı: 
Balya araaybın şir- ı----------------°'-'-'--'"-"'_

1 

__ 

keti işletilmiş maden-
lerin hekayasını işlet
mek. için ayda bin ton 
çinko yapacak bir fab
rika açacaktır. 

15 &ene teminata! 
daltika ıaımaz 

SİNGER 
saatlerlni kullanınız 

Dizel motoru makinistlik kursu 
ikici devre dersleri 6 Nisan 929 da başlar 

izahat almak ve kaydolıımııak isteyenlerin Oalatada Vol'" 
voda caddesinde Bağdat Jianında üçiıneü katta kurs idarcsır:e 
müracaatları. 

Matbzıacııık mektebi Müdürlüğunden: 
MatbaacJık mektebi tedrisaıo baılaınıı oldul!undan mukayyet ıalebon·• 

veıaikini ibraz ve devama muha~ret etmeleri il5n olunur. 

Türkleri durdurmak, clur-
durdukt:ııı sonra onlarla masa « IJiına)ei Etf al» 1 Fenni gözlüklerin her nevi 
!ıaşııı:ı. geçmek nasıl mümkün cemiyeti cocnk nıef- 1 Deposu: lstanbul Köprü Baıında 

1 1 
• GRAMA TOPOLP Biraderler 

olurdu? şte mesele bu idi. ıumuının nıenıle- ı . 
Günler geçiyordu. Şiddetlerine ı ll k"ll · KIRALIK "e e o" eşmesı ve . •. nm :::m: 
rağmen, memleketlerinden hiç 
bir vakıt ümitlerini kcsmıyen- onları.n ~ıuht~l~f S~- 1 Büyüle DEPO, GARAJ 
lerc layık hürmetlere istilıkak hada ınkı~afı H_:Jn hır vd ya FABRiKA 
kaz~ıı:ın Tiırk askerleri Istanbula ~ocuk haftası ihlas olarak istimaline elverişli 1 
ı·e Çar.akknleye doğru ilerliyor- etmiştir. Ilu haf tanın 
dıı. Aceba bunlar bitaraf mm- b 93 · ,1 aşı ... nısanuır. 

ta!rncla tevakkuf edecekler miydi? Çocuk haf fası yal-
Bir çokları günüa birinde rnz çocukların ınaddi 

gözlerini açınca heyecanlı bir Ve mane\l iııkisafı-
buhran karşısında kalınacağını I ki "k l 
talımiıı ediyorlarlardı. Bu bulı- j= na ça ışma a . a -
rana karşı gelecek vesait mef- ıl nııyacak, Türk mi1-
kuttur. Hasmııı kuvvetleri, son j !etinin COCuklara 
derece nıubaleğalı bir şekilde 1 verdiği kıymet ve jl 

gösteriliyordu. Bize haber veriJ. f ehemmiyeti de lıü- 1
1 

diğine göre Mustafa I<enıal ~ tün dünya na~arında 
Paşanın 150,000 askeri vardı. 

1
. ispat etmiş olacaktır. 

Bunlar fmükenımel bir surette 
mücehhez idiler. Bunlar, umumi Cenıiyet son 4 se-
harp csnasıııda bir milyon nede 257 ,561 çocu-
askerin görebileceği l~i göre- ğa yerdını etmiştir. 
bilirlerdi. Buşef katli eli yar -

Bu 150,000 asketiıı aerisinde dnnıntzla kuvvetlen-
150,000 asker daha vardı. diriniz. 
Bundan ba~ka bütün ls14m 1 ı=.::";;ı" ~ı::··~ 111tD!'l!!'ir.m ımı11111::nıl 

büyük bir _yer kısmen veya k 
bir depo kıralıktır. Taliplerin jı 

(D.Z.) rumuzile lstanbul 1: 
Yeni postane 17 6 numaralı • 
kutu adresine tahriren müra
caatları, 

n:c-.ıcaı:::•ı a:u:ııı::=:uncec:r:111ını:ı 

• 
lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
........................ aamıii ... ~mmJ11&11~ 

Semti Mahallesi Sokal!ı N. Atik Cedit Nevi temaınının kıymeıi Muhamm•"''i 
Beyol!lu Hüseyin ağa Bayram ve Yeıil 21 29 Kôgir apartman lira 10000 Sekiz tahi<t• 

Müıtemilatı: Bodrum katile bet katlı bodrumda kaqıcı odası odunluk ve kömürlük, birinci daimi yedi 
oda bir mutbak bir hala ikinci ve üçüncü dairesi beıer oda bir mutbak bir hala dördlincil 
dairesi üç oda bir muıbak ve taraça kısmı çaınaıırlıktır, elektrik ve lerkos suyu te•i•al ve 
tertibatıni havidir. . 

Bedeli .ekiz sene ve müsavi taksiltc te'diye edılmelı. üzre balada evsafı . muharrer aparımanın ı()()OO 
lira bedeli muhammene ile ve kaqalı zırf uslllile mülkiyeti müzayedeye çılı.anldı 7 /41929 tarihine müsadil 
pazar Aünü saatl5ıe teklif zarflan lı.üıaı ve bilistizanlıaıineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrerdir, 
taliplerin yüzde yedi bnçuk hesabifc 750 lira teminat akçesile mal sandığına tes~m ederek alacakları 
maltlıll'll veya muteber banka ınal.tuplarile emvali metruke sattı komısyonuna müracaatlan. 
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~ra!S~-..ç Yur:ıan -Sırp Kraliçe Marl saı~nfye Amir 14. içki kaçakçılığı . Acahft bü genç 
rtak kendikendine Fransada Prenı Karol ile mi kımlle berade~ kaldı A • k d 1 ·· d ı kız mi o)acak? 
gezıniye çıkıyor ı 1örü1ecek? İzmir, 17 (A.A) - Jstnn· l \J)lCrJ a 8 )' a})J HJ] 111UÇa C C 

l.oııdra, 17 ( A. A ) _ Kral . tilafı imzalandı " Paris, 17 (A.A.)- Romanya . buldan gelen tnkımfo tzmlrin 

' :ıstaland ı • Selanikfen Sırplar da 
isiffade edecekler 
Cinevre, 17 ( A.A. ). M. 

Kraliçesi Mari > sabahlcyir Al un ordu. Sakarya muhtcliti Bakın ne garip neticeler veriyor Filiplnde yapılan 

mü5abaha 
ından beri 

i 1 k d c·f a 

olarak dün 

yanında ken

disine yar

dım eden 
kimse bu-
lunmadığı 

ha 1 de 50 

yarda 1 ık 
ICr.ı Car 

Hir· ç mesafeyi 
IYcrek katetnıiştır . 

MislsiPi taştı 
5ş._·-
.. ehir su altında 
oı 1 --en erin miktarı 
ı (SOo) ii geçiyor 

}'r -t'ldra, 18 (A.A) - ,.ev
liı trın Daily Maile· bildiri
-Sa or: ~lıssi"ipi nehrinin süreh.li 
sırıdnıtırlar dolayısile taşma
goı an h sıl olan müteharrik 
Yık onııne gelen her şeyi 
g 'P> Jıarap etmek ve alıp 
d <.ıttırrn(;k tırctile denize 

ı:,TU , U • 
ctrn k J ruyti~üne devam 

t tcdir 
~· . 

ı-;h el ketıede mıntaka üze
""'•dı:: lt 
lerd a.yaran eden tayyare· 
takı~n suıaz:ın arasından bir 
~'t tcpecıl-Ierin, damların 
l1.c ." ldugu Ye hunların 
1. ' ndc ı · Mıtku >ır takım Jdın. clcrin 
nıakt Ye tch\, içinde çırpın
hct a ve nazarı dikkati ccl-

rnck · · 
lıldu' 1 Jç·ı·n (\te~ etın ... kte 
lcrıııu :ı.rı gurulmckt1.::<lır. Kök-
~ltınd~n çıkmamı:;- ve~ a !'\Ular 
ı an . kalını~ olan a~açlar 
<ı•z alkımları rnam~ara mı 

·C:tnı k . ' 
f '\\, c tc 'c bunların ctra· 
llıAlı:a~cr 'iiwl i ku.Jar t:çu"-

1) lt. l 
tillt~l'lllann ii tundc miilce
hah e koyun ve keçi ~ihi 
ta<lı ıtnlar bir arada bulunrnak-
kur~ Bunlardan bazılarını 
halı r~ak jçin zaman ?.aman 
oldu~u ay.~k~arın ilerlemekte 

Carnpanos ile M. Koumano· 
dis bu sabah Yunan - Sırp 

itiH\flarını imzalamışlardır. Bu 
itilAilar ScJ<lniktcki serbest 
Sırp mıntakasında demiryolu 
scrvbinc ve ayni mıntnkn· 

daki gümriik, Sıhhiye ve 
posta servislerine ait altı 

protokolu ihtiva etmektedir. 

Bulgaristanla da 

Londrn, 17 (A.A.)· Dail ... 
Mailin Belgrat muhabirine 
göre Yugoslavya '\'e Bulgar 
hükumetleri hududa ait bir 

takım mcseJclcr hnkkınd:ı 

bir itilai nkdctmi lcrnlr . 

İspanyada 

Parise gı...- !::==:= 
miştir. 

' Paris,· 17 
(A.A.)-Ro
manya kra

liçesi Mar~ 
nin oğlu pr· 
ens l(aröla 
mülaki ofa· 
cağı lıal,kın

daki şa~·ıa· 

.lar Romat.-
}'a men:ıbi- kraliçe Mart 

inden tekzip edilmektedir. Prens 
Karolun eJyevm Nicede rahatsız 
bulunduğu da tasrih oluıımak
t:ıdır. 

Ahmet Ihsan matbaası 
İki Avcu-,;;-matbaası 

ile birleşti 
Ahmet Ihsan Rey matbasının 

Zurihteki ( Art İnstitüt üreli 

Dikrtatör aleyhindeki Füssfi ) aııorıiııı şirketi baııkoııot 
• matba::ı.si ve Viynuada (f:Jhemahl 

Tezahurat endi,ebahs 
bir hal alımı 

Berlin, 17 (A.A) - Mad· 
ritten bHdiriliyor: J 930 tcş· 

rinieveline kadar kapatılmış 

olan .Madrit darüHünun emini 
ile müderrisler son isyana 
iştirak etmiş olduklarından 
dolayı azlcdilmi,)ordir. 

Yeni kargaşalıklar zuhur 
ettiğinden Gırnatada örfi idare 
fü1n edil mi, tir. Bir şayiaya 

nazarcn bugünlerde kabinede 
bazı tadilat yapılaca.._tır. 

Londra, ı ;' (\. \) - Dai· 
h .:\Iailin Madrit muhabiri 
ğöndermiş olduğu bir telgrafrn 

>rimo de Rivernnın dikt.ıtör

ili.iğli ale) hindcl,i tnhrik,.\tın 

t:n<lişebahş hir n1spet al makta 

olduğunu hildirnıcktcdir. Mev
cut ~iddetli snnsiir 'aziyeti 

ctrnfilc bilıncğe mani olmak· 
tadır. 

Papierfabriken und Orofışc 

lndustri ) anonim şirkPtleri bir

leşerek bir limitit şekline kalb
edıleceğini yazm1ştık. Bu husus
takı mukavele Ankaradn irr.zo. 
edilerek İktıs.ıt vekı11ctiııce 

tastik edilmiştir. 
Otuz sekiz senedir memleketi

mizde matbaacılık etmiş ve 
memlekete çok kıymetli lıizınct

Jer eylemiş olaıı Ahmet f lısan 
Beyi bu yeni tcşebbüsi"ıııde de 
muva•fak olmasını tcınenııi 

ederiz. ----
Buzlara ateş!. 

t'ı. gorulmktedir. 
r."Sc · 

lar . rı ahvaJdc bu fu'l}'ık· 
glf dab 

ll'lcb . yakalanmakta ve 
aı1ıve k .. .• 

l!J 11uıı ıı 1111 u ıtıwıı na ı ıı ıı ıı ı ıııuı ıı" ıtttı•IJJı ftlll lll 1111111 \Ş 

~ e 
~ İki, üç sahrla J 
~ ~ 

Sırplar Tunadaki buzları 

top ateıile çözüyorlar! •. 
Bclgrnt, l 7 (A.A.)- Top· 

çular Tunada ,.Jıu'll™ı;ı' AYi 
yük parçalar halinde çi.İziıl· 
me:-;inc mani olmak için lm;r, 
parçalarım faaliyetle bom
bardıman etmektedir. Dli11 

c;öziilmüz olan buzların ika 
ettiği ha~aratm ı 5 milyon 
dinara baliğ olduğu söylen
mektedir. 

~ine • tc ·nrrup cdıımc· 
talar ll'ıani ofon küpiıkJı..i dal
biıtun altı~~a kaybolmaktadır. 
~'tilnı· gozıcr gök ruztinc 
llıuav ış olup tnyprclerin 
lcdir. enet.ine intizar ctmek-

~1aaıe . 
Cek, ilt set ~yy:ırclcr, yiyc-
ba lca ç 'Ve clbi e atmakuın 
llıakta(hrlla~cncttc hulunama
~ıı '?.ıra lkarny:ı jnmck 
tchlikderece tehlikelidir ve tr esıı, ' 
ır S.1hu ~e inilebilecek hiç 

~etlere ı) 0ktur. Bimin f clft· 
~Ustcvli ~anıimcten bir de 
'e bUh ha tahklar çıkmış 
chlıkJ11,... a sa tifo, kızıl ve ço-

· • tehd· ;ı t<llıkıa ıt eden ku, palazı 
saf) olnı rı11a bir çok kbi mu· 

-,._, Uşt ~ 
·~uy k. Ut. 

llch ... or 17 (AA ) l\,ı· ... ·•!Jin • • ıv ısısıpı 

~ekte okJ ~V'iYycıı gitetde yübel-
~,.... tıKıından İllino11 Iow:ı -ve 

f -•ıa h\ik, • 
ty'ıan! uınctlcri <fo.hılınde 

~ ieht~ ı'ahıın lı~ şekil cılmıştır. 
~ 3Q bın ~~aıtıen tecrit edilmiş 

lcıııcrın ~ ınclccsiz lcıılmı§tır. 
'lle~ıc , :n1ıqan 500 tahınL'l cdıl-
a e- ou mık 
1'11.trı ındıın tann ıaattcn saate 

11Y)arele . cndııc olun."naktadır, 
~ r Yıycccl: atmaktadır. 

rı MıhiUııa u~iyj 
ilkllıtıet -
~ kıta.atı nıu-
M.~eren ilerliyor 

llert) ı..- 9, 18 (A.A) _ Ce-
l. "alca T 
llhetl 1 orrcona büyük 
~ ereıaa 

ııu hild· rruz etmekte oldu-
haıt.. b lrıncktcdir. Mumaileyh 

~c ~n aatlerin §imdiden 
ltttt edccı .1~11 olduktan şehri 
~k Qİnı tahin cttndctedir 
l~ s~ (A.A) - H~ 
tlrnfttir. T orreoııu it1al 

~n11ıııu ı ı ııı ı ııııt1U11111"•1ttııllf'Ultctnı nı ııttıınnıuıı ı rr. 
Vazifesinde kalmak iıtlyen Sefir 

W ubington, 17 ( A . A ) ·
Amerikanın Paris Sefiri M. Myron 

Herrick in Reisicumh ;f' M. Hoo
ver e Pariıteki vaı.lf.e.ı bqmda 
kalma.le arzusunu i&bar eltili rivayet 

oh.nuyor. 
Pefiede tevkif edilenler 
Budapqte. 18 (A.A) - Sot

yaliatkr tıır-afından yapalım bir 

lçtimaın hitamında zabıta 19 ldtiyi 

teVlcif elJnittir. 
Amerikada hava seferleri 

Washıngton, 17 (A.A) - Yıı

landa şimali ve cenubi .Amerika 

arasında haftada üç gün hava ta-

iııiliz f ilıııını ınıureai 
100 geminin ve 30 IMn zabltin 

ittirakile yapılıyor 

Londr~ ıs. ( A.A. )- ~1. 
llridgeman Atlas okyanosu 
ve Akdeniz filolarının müş· 
terek mane\T:ılarında hazır 

bulunmak üıre haf w niha· 
yetinde Cebclüttanğa gide
cektir. Bu rnunavralar Sar
don)·a ile Cebclüttarık ara· 
sında icra edilecek vL! ı 00 
gemi ile 20 bin zabit ve 
bahriyeli j~tir:ık eyleyecektir. 

Ef ganistanda 
riki.le potl• mü:ıakalitı yapılB<'ak K.ırala trıraftar olanlar gittikçe 
ve bu t;eferlcr bllhaua §imali artıyor 

Arcerlkn ile Colombiya E.qaateur Pcşavcr, J 8,(A. r\.)-<;Ro) • 

ve Perou araruıda icra edilecektir. cer.,, :ıjansJ bildiriyor: Ema· 

Çiçerin Rusyoya dönecek nullah J Jan, 1 fandehardn her 
sınıf halkın ınlizaharetini te

Berlin, 17 (A.A) - Moskova-
minc muvaffak olduğundan 

dan bildiriliyor: Hali 1ıazırda Al. 
mra[carlanmn miktarı günden 

manyada bulı:nınakta olan M . 
giıne :ırtmaktadır. Bu umumi 

T chitcherin M. Sıalıne hrr mdctup 
mü;r..aherctiıı Emanullah ı lanın 

göndererek sovyetlerin hali hnzır-
Kabil iizcrinc yürümesini ko· 

daki slyasetlerbi tamamen taS\ip 
hıylaştıracağt rrüri.ılmcktcdir. etmekte oldıığunu ve mayiıta avdet ı:: 

edeceğini bildinniıt!r. Müddeiumumiliğe davet 
Bir kadın uçauça r'!kor kırdı lstanbulda bulunan Kırklar-

Paru, 18 ( A.A) - Ch!cago eli müddeiumumisi Safiyettin 
teribuna 8azcteslnio Snn Frar.cisco Beyin acilen müracaat etmesi 
dan oldığı blr habere nazaran Mis lüzumu Manbu1 müddeiumu-
Thadem 50 saattan fıııla bir miıd· miliğindcn bildirilmektedir. 

,_--"!~--------~------~ det uçmak surettle l:adın mukave- Zayi ffllUJ1 cüzclanı ; J<;m er 
met rdcorunu kırmıştır. Paşa kerimesi Semahat ı I. 
Mwrda bir pzete kapabldı ait maaş ciizdanı zayi ol-

Kahn, 18 ( A.A) - R6yter muştur. Yenisini çıkarnca-
Hukl:mct tesirsiz kalan ılıı ihtardan ğımdan eskisinin hükmü }'Ok· 
sonra K~ıırl ga7!etctlni ma· tur. 
yltl lh.lAI eıdea llıept)'.atmd. dolaya Merhum EnYer Paşa keri-
tati delı*· mesi ; (<'atamı Semahat 

arasında yapılan moçta bera· 
bere kalınmıştır. 

Hakem kursu açıhyor 
Türkiye futbol fe~rasyonun

daıı: 1929 senesi ı Haziranda 
hitam bulmak üıer,e futbol 
(Hakem kursu ) kf!ff(edilecek
tir. 

fier lıafta perşemb , 1:>32artesi 
akşamları şimdilik şattt ı0n yedi . 
buçukta başlanacqk oları ders

lerin birincisi 25-3-9,29 pazartesi 
günOcür. 

Fili pi ıı adalarıudan 
dünya giizelligi miba
bakasma istirak iein .. .. 
~lisis Bibi 'ftIYnna inti-
lınp {}innnnı.)111·. flt•
ııiiz yil'mi ya~uıda lm
hman hu ~euc l\ız 

" 

1 
('ly<n m San Fı·an:i~-
1..oda bulunmaktadır. 

Kaydolmak isteyin ZC\'atm her 
gün saat <f örtten SOM ~minöııü 
Rılıt:m hanında ( 9) nunlı:-ırnd~ 
Federasyonlar merkez~ kitabeti ıe 

Amerikada icki kar.akf·ıh~ı ıniicadelPsi şid-. - -
lüzumu ınürac:ı.atıar~ tebliğ 

olunur. 

Kulüp hüviyet ~~çakalan 
d~ği~iyol), 

T. f. C. .ı. Istaııbul ınıııta
kasından : Badema yapılacak 

l>i!Cıınum müsabakalarda kulüp 
mensuplarına fotoğraflı hüviyet 

mukabilinde ııısıf tenziftıt için 
yeni hüviyet vanıkas\ şekli 

kabul olunm~ış \~ sladyom 

idaresine de bu b.ıptiı tebligat 

yapılınışiır. Kulüp hüviyet va· 
rakal:ırı şekli mıntakn meı ke
ziııdcdir. Kulüpleri\l:,. hcır gün 
saat dörtten şonra mııı taka 
merkezine ınürıı.caat ederek 
mezkur hüviyet varakaları şek

lini görmeleri ehemmiyetle teb
liğ olunur. 

Güre§ birinciliil ınaçlan 
istanbul mıntaknsı ,ı;üreş hey

eti riyasetinden: Bir ay sonra 
icra~ı nıuk?rrer ~ehir güreş bi· 
rinciliği müsabakaları ı akkında 

g_örüşmek üzre bu müsabakalara 
\ iştiralC edecek ki.ılüpl~rln birer 
• murahhaStanm 1<) lnart l ()29 
, salı güni"ı ımntaka merkezine 
göndermeleri ehemmiyetle rica 
oluııur. 

Buket ve voleybol 
Mtntak:ı basket \'C vole>·bol 

heyetinden; 21-3-929 perşembe 
günü Beyoğlu Ametikan kulü
bünde mıntaka vJleybol birinci 
ve ikinci takımlar 'tnaclarıruı 

devam edilece"-1ir. 

Birinci takımlar: 1 - Beykoz -
Hilal • 2 • Vefa - f<'asımpaşa. 
Hakem Bedi Bey saa 14,45. 

İkinci takımlar: 1- Fencrbalı
çc - Vefa. 

Hilal kulübünün gongresi 
liilal spor kulübfı riyasetin

den: Martın 22 inci cuma gunrı 
saat IO da heyeti umumiye ha
linde içtima edileceğinden lcu
lübüm ümüze mukayyet azanın 

yevmü mezkl.ırda ktJlüp mer
kezme teşrifleri ehemmiyetle 
tebliğ olunur. 

Paris Panayırı 
11-26 May11 1929 

Paris panayınnın deynelmilel ma

hiyeti seneden seneye daha bariz 

bir ıurette tefahur etmefiedirr. 928 
Senesinde 32 ecnebi memleket 

i~irak ve 614 kiıl mallarını te~hir 

etmiıtir. İspanya. İngiltere, Alman

ya, Amerika. İtalya, İs..,içrc, Japon

ya, Rusya <levletleri m~Qr pana

yıra ehemmiyetli bir revnak bahşc. 
diyoclardı. Bunun içindir k.i, Paria 
panayırı bık kaç sene urtında 

dünyanın en malı.im ~e en faal 

abm ve ullm merkezlerinden biri 

olsnlt1lur. Panayırın muhtelif aksa.mı, 

her şene mütez.ayit bir ehemmiyet 

iktisap etıni§ fakat sanayii fenniye 

birinci dareceyı muhafaia etmekte

dir. Şöyle ki: 927 senesinde Mı. 

haniki grupuna 35000 "metro mü. 

rahbaı mahal taltsiı edilctti ..00 
lcifi · ittinlk etait iken, 928 se.e.. 

ai8de 40000 metro -*.a.b. taNu 

c11Dek lap Ye SIO Jıiti {ttlrak et-

aüt*· f.lebt. muhteW -flltll 

detle devam etmektedir. Hesmimiz zahıt·1 

tarafından hir gün<lc toplanan ispirto taktir 
m:ıkiueJeı·inin otomoh.I ile llf' .• ekilde uaklolnn
duğunn gösteriyor. 

Garbi Trakya
daki Türkler 

(( ttara!ı JI el ayıf.ımızdadır 

de, i\T. 1 Iolştat tarafından 

Garbi 'f rnkya tahakibt he
)'etinin mti ahedatı hakkmdn 
hazırlanan rapor o1mnmu:;-tur. 

Garbi Trnkya tiirkkrinin 
\•aziyctini, ve heyetin :ndcti 
esbabını izah etmekte olan 
hu rapor, Ankara miı;1.akeratı 
dolayısilc şimdiYc kadar he· 
yeti umumiyeyc tebliğ cdi

Jcm cınf .şti r. 

1\1. J lol"t.'lt raporda, Türl 
ve Yunan mürnhhaslannın 

mulıaralarını hulasa ederek 
kcyctin m deti c babını zik
rettikten ~onrn Garbi Trakya 
'f ürklerinin mli;;kiil vaziyet· 
l~rini teşrih ct'ffi~ktt1'crır. 

28 num:ıralı knr.ır muci
bince i:ıdesi icap eden Turk 

cml:\kinin hala inde edilme· 
miş, Garbi Trakyada Yunan 
hiikfımctinin iştira hakkı olan 
clilkin btimh\k bedelleri ve
ril mcnıi~ tir. 

Hundan başka vnziyct c<ll-
Jen menkul gayrı menkôl 
emlAk için Yerilecek tazmi
nat \"erHmcmiştir. 

M. 1 lol~tadın raporu vazi-
yeti isah ettikten sonra Gar· 
ht Trukyn Türklerinin umu· 
mi vaz.iyetlrrinin ı ::laha muh· 
taç olduğunu beyan ederek 
çareler t:ıvsiyc etmektedir. 

Yunanlıların notası 
]kinci içtimada, geçen cel

sede Yunanhlar . tarafından 

verilen nota münakaşa olun· 
muştur. Bu nokcnda Yunan

lılar, lstanbuldaki veknlcrlc 
idare edilen Yunan rcba-ı 

emlakinin mibaderesinden şi· 
k!i} et ctmckccdirJcr. Türk mu
rahhasları Yunmılılarm Tiirk 
emlakine alcsscviye vaziyet 

ettiklerini beyan etmişlerdir. 
Komisyon müzakere netice
~indc her iki carafrn da mu· 
ahedata riayet etme ini ka· 
rarlaştırmışar. 

M. Holıştat 
Bitaraf ~zn M. 1 loJştat 

mezuniyet jccediğinden ken
disine l>ir ny mezuniyet YC· 

rilmişcir. !.\lumaileyh ctımar

tcsi giinii Non-cçc hareket 
edecektir. .... -........................... -.......... .... 
etya&ı, fenni :vesaiti nakUyc, inıaaı 

ve ziraat malcinalan gruplarına 

aen eden seneye faita ...-üs'atte ma

haller tahsis edilmektedir. 

929 Senesinde, Paril panııyın 

mayum 11 iade kütat ile 26 auaa 
lı:adar devam edecektir. Bu pmayar, 

adeta 8ÜJIU'Ük antftpolan tarnad.a 
tetellül edecek ve buraya h.-içtaa 

gdec:dt qya we edevata b'Mlit 

m~ ,.,.,.laubr. 

Haleptc bir hadise 
Askerle talebe arasında 

Kilis, 18 (A.A) Ha· 

lepta bulunan vatanilerden lb
rahi Henanoyu ziyarete giden 
talebe ile Fransız askerleri a· 
rasında şiddetli 'arbedeler \'Uku 
bulmuştur. Talebe ve muallim· 
lerden bır kısmı tevkif edilmiştir. 

\! clıl)i 13. 
Ticarrt odası umumi katibi 

istifa etti 
Söylendığine göre ticaret O· 

dası umumi kfıtibi Vehbi B. 
istifa etmiş ve dünden itibaren 

vazifesinden ayrılmıştır. 

leluiz ve tenıli~ 
mml -

- - .- .... _.: .. 

1 Üsttarafı birinci sayıf amızdadır J 
rihinc kadar miltetrayyip ~r 
hasa ait eYlere nnktcdilen 
\'C tcf,iz muamelesi icrn 
cdilmi, veya edilmek lızcre 

bulunınu~ olanların işgal. et
mekte bulundukları binalar 
borç!:ınma kununu mucibince 
knndilerine temlik olunur. 

Tefsir fıkrası şudur: 28 m:ıyıs 
(t25 tarihli ve 1331 numaralı 
knnunun 6 mcı madde inde 
mevcut bu kanu11 mer'iyet 

tarihine kadar btihkaka mU:ı
tenidcn 'aki mliracaatlnnn 
tevsik ve tc:ıbit safhalarım 

gcçinniş ve yalnız tcfvi7. J~o· 
misyonunun kararına iktiranı 

kalını, olması lüzumunu ifade 
eder. 

&vollu d6rJünca su1lı lıuku~ 

moh~muintktr: Auvka· Pavlaki 
Elendi bir bt' a vekaletruınıc ıle 

bdmüracaa olbaptaki talepnamesinde 
muharrer olduğu üzere müellili 

Oortaköy tramvay caddesinde 47 
nwnaralı hanede mukim Y unıın 

Yakında mü~ ahal\aıım 

yapılarağ! Şii a~o ... ch
rine gidtlt•ektiı·. Mh•is 
Bibi 'fınana füsunlu 
h~r ~fızt~lliğP- uwlikfir. -- -

Kadriye H. 
l :;t c:ırarı birinci a} ıfamızdadır 1 

mı~lar ınaamafih lstanhuldaki 
(LiH)nin Romanyada buluna
caJtını hatırlarına getirmekte 
mazur olduklarını dli~Lint rck 
kendi kendilerini tc elli et
mi Jerdir. 

Bu csnad<t 7,nbıta Liliyi 
derdest etmiş, ısacv.ıptan 
sonta iki arkadaşa da şüpheli 
hallerinden <lolayt Türk za. 
hıt:ısınıı teslim edileceklerini 
bildirmıştir. 

Bunlardan Ferdi a ·ker fi
rarisi olduğundan şehrimize 
iade cdimesi için Kadriye l 1. 
mesele ile alakası olduğunu 
söylemişti. Bunun uırmc 

O man V nsıf Bey şehrimize 
dönmüş, Ferdi lley de Ro· 
manya Polisine l\ vusrury:ıya 
gitmek üzre hudut haricine 
çıkarılmışnr. 

Evvelce yazdı~1m1z gibi 
bunlann Kadriye 1 I. mesele
sile alAkalan olup olıpadığı· 
nın tahkikine Ferdinin Jst:ın· 
bula dönmemek için ortaya 
attığı sözün süphcyi mucip 
olması dolayı ile Jüwm gö
nilmüştür. •• Kadri}e ilanım \"C ark:ıdaş-

fon hakkındaki tahkil\atın 

dünkü safhıı:ıında da tecldkatl.a 
işti~al olunmu~tur. 

tabasından müskirat depo "1hıhi •• •• • • • • •• • • • •• • • • • • • • • • 

:~~::r ıi:
1

~0~u;::n~~~i a~a:~:. .i fllatı mettri~iue 5,, 
ıında bulunan Gala.tada Agopyan J 
hanında aslan Esldhisar Çimento .=.·r a m ·, r at l ı =: 
ıirketioin bet lıra lcıymcti muharre-
rcli 908 numarrsından 916 ııuma- 8 11 

rasına kadar 9 adet \e 57341 i Elektrik şirketinin ! 
nwnarasmdan 57371 numarasına 

kadar 31 adet ve 44901 numa- ! alatı elektrikiyenin : 
rasından 44960 numarasına kadar : Küçük fAlllİrahnı S 
60 adet ki ceman yüz adet hamile • • 

muharrer hisse ~nedinin 13 nu- = Meccanen = maralı yüı adet l.::oponunun mii. : i 
e~kılinin elyevm ikamet etmekte • • 
olduğu hanede tahtı muhafazada : d i i er 1 c r ini : 
iken 17 Jcinunuevvel 928 tarıhinde • • 
hane ittisalinde çıkan yangın esnıı· : el emeğini : 
sında zıyaa uğro.dığından baM!c: : almadan mal : • • 
ticaret kanununun 436 acı maddezine : olduğu fiatla : 
tevfikan bubaptah ıcdiyatın mem- : : 
nuiyeti hakkında karar !itası talep : icra ctti~i hiç : 
cykmcıinc m«tbni icra klhnan tel- : kimseye meç- : 
hkata ve mobrcz vesaike nazaran İ bul dciiJdirı. : 
mczkCtr tıi&se senetlerine ait yüz • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •" • 
adet lcopooun zayi otdulıı •e ttbu bince tanhi ilindan itibaren üç .ene 

koponlano tediye \le teda•ülüne 
muhaldet edildiii 6lbıt oidufundaa 
ticaıet bmmHDllD 434 Ye 43.S Ye 

43'.n ~ ........ mmdı IDUd-

müddetle meik6r hiue ıcnetleriııe 

ait tediyatın men 'ine t 1 mart 929 

tarilüode bnw ~erildipdea keyfiyet , ....... 
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19 29 
= HER GÜN Çll\ı\R TGRK GAZETESİ --

1 ABONl ŞARTLAR!, 1 • Gazetemızde çıkan yazı ve 
' ' resimlerin bütün haklan mahfuzdur

1 

Jncı Tabı 

6 Sayıfa Türk mekteplerile faydalı eserlin lı' iLAN TAITTFES : 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır saı rı ı;anı1 

_Iurki\·edc IlariçtC Gazeteye gı nderılcc'!i;.. nıcl..tupl.ırın üzerine ! 

Korus Ku. ıs idare içinse idare • yazı~;ı. ait.c (\azı ı 
1 • - 6-8 inci saı·13.da ı~,!ıO 

r A\lıtı 1 ~0 000 iş:ırcti kcyıulmalıdır 
1 

3 • 400 ôOlJ 8a1tlmıyan mektupların iadesinden, lnynınti- ; 

Büyük ,.c ya bir çnk defJ için verilen il.tn!Jrl.ı 5 ,,,, • 2.5 
hususi mahiyetteı.:ı tl.1.nların üı.:reti 4 • • 40 

itlarc ile karırlaştırJlr. 2 • ıcıo 
ı 200 

1,
1 

Jfi • :50 1450 mukaddereılz mektuplara konulmut pa.ralann 
!? 1400 ~400 kaybolmasından ve ilinlarm mündericatuıdan i 

t idare mesul dejildir. 
~azetemize hwull 11&.n kabul eden yerı 

H. S. H. il&nat acentesi. 

i l·d in.ci saÇır.ıJ l l 1o 
i resmi ilJ.nlır I 

" 

Borsalar 
-

l\' ukut 
1 lngil z 1 a•ı 

1 r, '• 
2l" 1 unan 1 rahmi 
1 Ray ısına k 
l A\'ustur,·:ı şilİnl 
::.1 '·<'Y Ht:,l ya 
!!O Lr\ il Pı· gar 
1 FrltmP.nk 1'l<ıriul 

::o Fran ız franl!ı 
20 lf iv -:ı ı·li 
::!.., kuı .. u C ı' o - ~loTak)·a 
İ \t' n~tl c ~ \JVC't a 

1 7.rloti c l clıistaıı • 
20 ı~ınar c '\:ogosla\ıa > 
<O Pel~ik• fran~ı 

ı !' .ıet l•p y 
20 Isvi~re frangı 

l ~rccidiyo 

Çek 
[.ondr.1 lizerlne bir fntillz lir:;.sı k JfUS 

!\'e")-ork ı Tll k H.as1 duJaı> 

Paris • fı aıık 

~f; ~no • • liret 

18 Mart 

''f' d' __ ı 

pS7 75 
2C3 50 00 

52 51' tO 
48 j 2s.oo 
28 150 00 
24 112 ~o 
H 25CO 
81) 00 

158 50 00 

~~~ 
il 22 

71 
113 
32 

780 

50 
25 

25 
~o 

,00 00 
50 
25 

Kaı_ıandı 

1 
989 75 

:oo 00 203 
52 

1
5000 

48 25,00 
~8 50 
::4 f2:;50 
28 125 00 
80 00 
ıss •ooo 
212 50 
120 25 

0000 
22 25 
71 50 
ıı 3 o:ı 

32 50 
780 00 

991 75 

~;;.~n ; : : ~:~:~ :r 
Brtik!le] • • • lıelka 

989 25 
049 06 25 

12 56 00 
8 37 01 
2 0650 

E7 87 ~1 
3 53,00 
1 72 25 
2 54,-:S 

16151.50 
3 48 75 
3 2 00 
4 3675 

o 48 93,7~ 
12 53 00 
9 34.00 
2 CGOO 

67 87 llO 
3 51,75 

AnıiEtcrdam.. • • f]Ol'İn 
1 121 75 
2 5400 Cinevro • • • frarık 

p ... ag 
YfJ .la 

• • • nu on 16 45,00 
3 48,00 
3 8,50 
4 35,5') 

• • • • 
• !ad it • • • pr1.cta 
Var$O"la • • • zelotı 

A•ina .. " 
llUkroş 20 ley 

•CIJr hnıı 

kr • 
d ıar Uclgırat T k lirası 

:il 91 
24 137 Si) 
n 0sco 

37 7f 
~4 37 sa 
27 15.0U ı 

Tahviller 
IFt' r11. daJili c yaJeli > 
I ıiyu:ıu ınu,·alııdc 
JI~ranu)'ell denıiryolu 

t tanlıul lrarnyay Firkrtl 
l\ıMım Dok vo Antlrcpo 
JEtuııbul anonim En şirketi 

Hisse senetleri 

l 
• 92 37 !'.O 

• 

224 s:ıo:ı 

95 

25 

92 37 50 
224 ıscı oo 
8 85 

iş baukaı • 14 40 114 30 

Osmanı~ .. ı = 3 oo :_o 100 / 

Ticaret ve zahire borsaı.ı ~. 
fiAt!ar Ticaret hor~a..:_1 ~l,uınunıiligi t;ırafından '\'fırlh!'.fsttr. ' 

·- Okkaoı 1 
Az:ı.rut Atıgar1 
K. P. K. P. 

Bu~day %Çavdarlı 
1Yunın>ak os C6 ~o oo oo,oo 
Kızılca 06-ıll 18 1 s ı e 15 
Sunter 00-00 Ot) oo oo oo 
~eri 6-08 18 00 00 00 
Dıinnıe 00-CO 00 00 (10,00 

1
strt ınahlut 6-07 OJ,00 oo oo 

-ZAHİRELER-
Ça,·dar 
A l'j'a 

r'f u:ır 
Yular 
Faıulyo 

600 
t 2 3:> 
13 15 
1032 
0000 

1600 
1230 
13 ıs 
1032 
0000 

-HUBUBAT-
suı:::ı.nı 

Kusyem 1 
IJ0.00 00.00 
00 00 00,00 

-UN-
Çuvalı kilo~u 

l'k .ıra eklstra 00 
Eki•tra • 
Birint•i yumusak oo 
Dirinci ııert .. 
ikinci 

Tif1'İK 

1415 
1250 
1350 
1325 
1126 

12~ 
t:tso

1 
12771 
1245 
ı ı~s· 

. .\rıkara 230,00 230,00 

Akşehir 000.00 000,0J 

Yaragı Guı ıuııu 10500 ıos,oo, 

-AV DERİSİ- 1 

Zerd<'U ~ifti 0000,00 0000 oo' 
~tıncar 0000,00 0000

1
00' 

Tilki • 0000,00 0000.0Q 
Kundu• • 0000,000 ooo:t'Qı 

ç fını1·t 
or.r lvlki 

-Fll\'DIK·-
108 20 
0000 

• Türkiye ziraat bankası mü-
( ettis namzetleri müsabakası . . 

1- !'\'san- 1929 taribindc yapılacak olan imtahanla 15 

mi:'ettiş n~mzedi alınacaktır lmtahanlarda muvaffak olanlar 

başl::ngıçta 120 lira avlık i!c <cyahat ve teftijlerde yol masra
fından ayrı olarak 5 lira ve,·ıniı e o;erilscektir. 

:\lülettiş namzetleri stajlarını bitirdikten <onra müfettişlik 

imtahanı vererek nıüfcttij olacaklardır. İm~1hanlarda ve rdti< _ 
' 

terde fevkalade muıalfakiyct gö,rcrcnlerden ecnebi lisanı 

bilenler bir sene müddetle Aı·rupara gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kıbul şanlarını iiğrcnmck için .\nkarada 

bankanın teftiş mlidlir\iğjnc dulunbukları yerdeki ziraat 

lıank•1Jından alac•kbrı Leyan~aıncyi doldurarak göndermek 
\'"'" Li"""z:ıt \·crml·k sLrcjJc mür1c1at 

-

( \'akt) ııılU ~Iaıt 1H28 Tefrikası: 105 

filfü.iiır Jh©\24Rlfi\ Jk11~11 
l\luhP-rriri • 

J1foris löbldn 
"lüulıı dcıştinüyordu. D~di 

ki: , 

Öyle olsun ... Ya cina
yetler ..• Öldürmcğe oLın 
ıncyliı'? 

CcYJp o kadar yavaş söy
lenmişti ki duyamadı. Tck
r~r sonlu· 

Seni fcıulığa dıştıran 

yalnız annen dct;ildi ya 
Jozin... Ya pederin kimdi? 

«Joznİıı in ccleonarıı ismi

ni söyledigiııi isitir gibi oldu. 

~Tiiterctmı ı 

ıllelınzet Ga;·or 
Pakat bıınJan ıırnb:ıdı cc Le
ona.-ıı ın babası oldtıı'lııııtı mu 
SO.) h:ıııckti ? Yahtıt cc Leo
narıı ın kedisini fenalığa alış
tırdığını mı bstcdiyordıı? .. 

«ltıııl» fazla bir şey wy
lcnıcdi. Kadının ruhunun 
karan:tk köşekrinc h;.ılul im
k.in ızdı. Fazla bir şey sor
mjta bile lüzum görmedi. 

cc Jozinıı saki tane ağlıyordu. 
«Raulıı ün ellerini tutmuş 

öpüyor ve göz yaşlan ile 

KE~İDE T.\IÜIIİ • 

30 JL\ZIH.\.\" 929 Büyük BİLETLER 

BİHEH LİRADIR 

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

eden piyangosundn çok nadide ve kıymettar eşyalnr vardır 
Ilasılalı, iıısaatı bi lıııck üzere olan Ti.irk ocak lan merkez he\ eti biııasıııın nıef ı·u~al 

Ye tesisatıııa s;u·fedilıııck üzere, bu scııe de zeııgiıı bir c.~y~l piy<;ııgosu tertip edilmiştiı·. 
Bn pi~ aııgoda i kramiyeyc 50 bin lira -tahsis edilmiştir. Bu seneki ikramiyeler gcı,:en 
scııckiııdcıı ı,:ok daha kıymettardır. )(erk.ez ht•ycti bilhassa yerli eşyamızın reyacım 
teıııin iı,:iıı ikramiyelerin kLnıı :izamını en nefis yel'li ıııaıııuhitındaıı intihap etmiştir. 
.\rada lüks olomobilleı· \C beheri 2000-2500 lira kıymetinde pırlaııta paııtaııtif Ye küpe
ler, bclıeı·i biner liı·a kıymetinde büyük salon halıları, pl:itin erkek ye kadın saatleri, 
salon takımları, elmas yiizükler, ipek seccadeler, 80 part;a nadide halı seccade, 400 
lira kıymetinde minyatür resimli parayaııalar, llereke battaniyeleri, Herek.enin ipek 
yai:itıkları, yerli f abrikalarıırıızın nıaıınıl<itıııdan zaı·if lıa' tıllar, e\l·ak ı:aııtaları, Esirge
me derneğilc llih\liahnıer Sau'at e\iııin en zarif ye en nadide el i~lerindcıı iki yüz par
ça eşya nll'dıı·. ikramiyelerin mecmu ıniklan bindir. 

)ferkcz hey'eliııin bu piyangosu şimdiye kadar Türk.iyede tertip edilmiş eşya piyan
golarıııın en zenl-{iııidir. 

Harar çiftliği toptan 
ve perakendesatılı-
yor: 
Gaziayıntap defterdarh

ğından: 
Gaziayıntap vilayetinin ıtlbaıar nahiyesinde ve Sacur ırmağı boyunda 

vaki rubu muıki ve üç rubu gayri muski 283 latada tapu kaydınca 2738 

ve hokikatıe dört bin beş yüz dönümden fazla arazi ve bir bap müstakıl 

ve diğer 11ruf hisse • Lğirıneni ve 25 adedi mütecaviz çittlik binalanm 

havi ve seksen bin lira kıymeti muhommeneli Harar çiftliği 6,'3 929 

tarihinden itibaren eyyamı tatiliye müstesna olmak üzre 31 13,929 tarihine 

müsadif pazar günü ıaat on dürde kadar 21 gün müddetle kapalı zarf 

"'uli!o toptan ve ayni gönde perakende surettle alenen mevlcü müzaye

deye vazedilmiştir. Talip olanların ve şeraiti anlamak isteyenlerin her gün 

vtlayc' emlaki milliye dairesine ve yevmi mezkOrda defterdarlık daire

>in<le müteıeklcil ıahş kom•iyonuna müracaat eylemeli ilan olunur. 

fiHZİ HiYHIHP HHfiH ~HS ınü~enmsliöinden : 
1- sandık küıadi : metro tul 

2 Kırma taı: toplaması ,nakli, kırılması ve felli metro ınık"ap 258 50 

3 Mevadı imtizaciye : nakli ve serpilmesi c • 107 00 

. 4 - Sıhndiraj : 4 tonluk hayvanla mütaharrik <O c 67 00 

5 - « 4 « motorla « 66 00 

6- « 8 « buharlik c 71 00 

1- Cazfayıntap-Maraı yolunun O + 000 - 14 + 500 K. melrolan 

arasındaki kısıııın tamirah esasiyesi bedeli muhammeni olan 25000 lira 

tle ve 1 mart 929 tarihinden 21 mart 929 tanhine kadar kapalı zarf 

u•ulile baladaki sil.ıleı fiat üzerinden münakasaya vazolunmuştur. 

2 T alıp olanlar iştirak mesulıyetıle çahınracaklan fen memurlannın 

yollar umum müdınyetinden ve yahut vtlayet baımühendisliğinden alımı 

olduklan hyakaıı fenniye vesikalanm tarihi ihaleden 8 gün evvel yiJayet 

b§mühendislağine ibraza mecburdur. 

3 Talip olanlar nafianm ıeraiti umumiye ve hususiyesine vakıf 
~ımalıdırlar. 

4 T alıp olanlar müzayede ve mün>kasa ve ilıalat kanunu mucibince 

\'C uoulu daimmde teklif ıarflanru, teminatlanm vermeğe mecburdur. 

5 T alıp olanlar 21 mart 929 günü saat 16 ya kadar encümeni 
vilayete ve fazla malumat almak istıyeolerin Nafia B. mühendisliğine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ıslaııyordtı. Del kanlının içini 
bir merhamet his i kapladı. 

kadın diyordu ki: 

• Beni reddetme.. dünya
da beni fenalıktan kurtara

cak ycg:inc nır.lılt'ık 5cnsin ... 
Sana olan a~kım beni ıslah 

edebilir.. senden başk.t kim
seyi scynıcdim. Eğer beni 
reddedersen ... 

Eger «Kalvostroıı bu ha
lini muhJfoza etmiş olsaydı, 
«Raulıı hndiııi kkrar kap
tıracaktı; fakat « Jozni ıı ko
lunu dclibnlıııııı boynuna 
doladı. «Raulıı btı sarılmanın 

manasını biliyordu. Kendini 
topladı ve kadının kolların
dan sıyrılarak dedi ki: 

Ilatırlıyor<;un ya! Bir 
gün •sal• üzcrındc biribiri
ınizi ilZ k.ıhn boğacaktık .. 
btı gıinclı.: oyk cgcr ken
dini teslim etmek hamakatini 
gösterirsen mJlı\·olduııı ... 

Dah:ı ilk gnnclı.:ıı beri biz 
birbirimize düiıııanız • Joziıp .. 
Ben sana bir rakibim ... Sen 
belki de gaı -. iradi olarak 
beni ölüme malıktım etmiş
sindir ... Bıı kararın şimdi 

daha kat'idir... Pakat artık 
senden korkmam ... Eski 
şakirt usta u],!u .. Seninle n: 

çctenk boltazlştım ve gakbe 
ça!Jıııı. .. , 'asıl ıııağllıbiyetin 
tam değil mi ? Klaris sağ

dır, ben serbestim •. . Ha,Ydi 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide 11 Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYIUCA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
KE~İDEDE CE~I' AN 3,900 Bl 

numara kazanacaktır 

p- İstanbul Şehremaneti ilanları .,. 

Şehremanetinden: Yaptığı mikdar ve mahiyeti 1 
meçhul tahsilat ile iki cilt makbus defterine ait 
yüz yetmiş varak ve dipkoçanlarını teslimden ve 
ruyeti hesaptan imtina eden Kadıköy şubei idariyesi 
aidatlı tahsildarlarından Fadıl Efendinin Encümeni 
Emanetç.e lüzumu muhakemesine karar verilmiş ve 
göstermiş olduğu ikametgahına tebligatı kanuniye 
ifası zımnında vaki olan müracatta bu namda bir 
kimse olmadığı ve tanıyamadıkları mezkür mahalle 
hey' eti ihtiyariyesinin yazmış olduğu şerhten anlaşıl
mıştır. Tebligat mekanıma kaim olmak üzre kararı 
mezkı1run musaddak bir sureti Emanet divanhanesine 
talik edilmiş olduğundan bir gı1na itirazı var ise işbu 
tarihten itibaren bir ay zarfında istidaname ile mekamı 
Emanete müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

---
glııcliııı.. Tası taragı topla .. 
Yolumdan çekil.. Sen tama
men mağllıp olmıışstııı ben 
de senden n,:fret ediyorum ... 

Kadın homurdandı: 
- iıııikaın alacağım ... 
- İmkanı yok ... Tırııak-

J,ırıııı kestim ... I lem benden 
korkarsın. 

- Bütün hayatını buna 
tahsis edeceğim ... 

- Beş para etmez .. Dolap
larını biliyoruz ... Artık şapa 
oturdtı. 

- Benim dip;er çarekriııı 

de var... Elimdeki emsalsiz 
servetle ... 

- Dm bakalım şu ö~ ün
düğün servet b;ıkikawn din
de mil 

-

- ?:\ c demek! O ~er\' et 
şimdi Londrnda bankad.ı 

mahfuz ... 
- E\·ct. .. 

ruııı .. Üstü 

ınühiırlü bir 

Ent .. BiliYO· 
beş lıalıııtıııııı 

ba\'ulda; bavul 
lıasırl:ı örülü ... Meşinden s.ıp
ları rnr .. Öyk diğil mi? 

Kadııı endişe ile sonlu: 
- 1\c biliyorsun? ..• acd.: 

gür,lüıı?.. fül\'ultı yanııııdm 
biran ayırmadım. • 

- Canını • Ateş böceği • 
grnıisinin anbarına koyıııa
dııı . illi ? .. 

- •Havr> limanında btıltın-

dugunuz müddetçe ben 
anbarın kapağı üzerinde idim, 
anbar lunbar deliğinde de 

•--·--

> 

Elastiki 
Kemerıerfll 
şah eseri 

~lttin \'C hus:si bir frİkoJan rn.-ı 
gayeı şık 1 

Roussel kernet 
sıı• hah hv.ır modası mucibince ~ 

matlup renasübü, kalçaflıZa ıeufeı~ 
~ara.fer.. \'ÜCudunuza yumuşskh~ 
ccvvıliyct "'erdiği gibl dogru; 
mınııı de temin eder. Magazal dl 
:tİ)'&fCl \"C mu.s&V\'Cr kıtaJogutn 

ıılcp ediniz. 
Veg4nc satış m1h.ıli ~ 

J.Houssel 15 de par 
şubesi: Bcyoglunda. Tünel ıııevtDO"' 

N•2 
Flab e liradan ltlDırendlr 

r=1=ı e~kt~~l1~ı~g=yi~=ıh~~~sa~ Bakteriyoloji laburatu,·arı 
•• ı·ı•~ !! Pek dakik kan talı ı · , 

!! Crnserınaıı teamülü) kürc)~11 

ii tadadı, tifo ,.e ısıtma ha5t' ' 
:ı 

ll lıkları te~hi;i, idrar, ba!g-.ıll' 
il cerahat tahlilMı, Ültra nı.ikW 
ii kobi ile frengi ;:iharri•ı, ~., 
il çıbanları ıc erge"lik içil' 
•• h • 1 
:: tı 'usı aşı ar. · 
:: t·· ~. 'I hıtı~1 
l! -..ıvanyolunda ~ultan" > , 
!!rurbcsi karşı<ınd• telefon i-. 9~ 
: : ::::: :: ::::ı:::: ::::: :: =~: ::::: ::::: :::· -Seyrisef airı 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) va~uru 19 l\I•~ 

Salı 17 de Sirkeci nhtınundı" 
hareketle Gehbolu, Çanak!# 

Küçükkuyu, Edremit, Burh•nil"' 

Ayvalığa gidecek ve dönGf 

me:ı:kür iskelelerle birlikte p..bı" 
olu~a uğrayarak gelecektir. 

Gelibolu için yalınız yok" 
alınır yük alınmaz. 

Trabzon . ikinci posta.~.ıı 
(KARADENiZ) vapuru 21 ıvır 

Perşembe akşamı Galata nhtıııııt" 
dan hareketle Zonguldak, ine""'1" 

Sinop, Samsun, Ünye, F at••· <Jtdd 
Gireson, Trabzon, Rize, HoP''• 

gidecek Ye dönüşle Pazıır iskele' 
rr.ır 
Qı" 

1 Şevval 7 Bi'ırç: fi; 
~yın do!uşu filfil Ayııı bJ• 

11,31 L!JL:!.I 3,1 

Sa!!__,; 
S~b"""ôtlcı hundi A)qam Yat-' ~ 
<ı.06 12~'2 lS,46 I~.~ 19.50 .f., 

Bu gün doltanlara isiıl1: 
&kok< ""' 
Siyav•ş Şef ok 

i ı Günün nasihati: 
1 

Tlcr i~in ,..ıın.l h.1k __,, 
i 1 ..---

\

' Bu günkü hava b 

1 
!Ç_ı_:ı~~Ün ~:~~\~ --~O} ı·_ -

\.1 .. ;ul rnüdJ": Ahm ~ 

bir nöbetçi 'drJı .. 
- Ö\'k .ı.ııa ben ,ııılı·'· 

içinde idim ..• 
• R;ıııl• bd111!•1 ,:Jı ' 

balmı;ısıııa mwkar:J bLI 
l• ,,ı 

td.rar Uti ve sonra ' 
etti: 

\\c;ııı, "a YL ııı• ,. 
' 1 r l1erıin1 .. , l•Ü;lllll' llil: . • J; 

Zl·I • Jc1zin• İP ,1r~ın1a- 1 
, 

kars.ım lıu!Jn- ını. \' 
1 ' nerede buluııacag· 1ı 

11 
dip ıraya f.. tıııck c 

1 . 1 1 . v '(' Sen za.ııta, ;ııı •·1 ~ \' 

Şıı halde ilk ı~ın 
1
, , 

bocl'gi • ne biııcrck 
di\'.ır-ı knçnrnk ol,ıL.ıktı· 
1 . II .. ın"'ıt· 1· l cvııı • aYP a '· . ı 

( J3ılll1C' 


