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l~~i~ar i~aresi 
ve 

t~t~n tüttarlan 
Dünk" k b·ı . u nıa alemde devlet 

r u Ç:sıne dahil olan bazı 
esını ·· 

i . ınuesseselerin efrat 
Çın serb · b 

ret e2c ulunan tica· 
rind~~amelatına girişmele
rıı' 1 ınahzurlardan umu· 

t"
1
t .. surette bahsederken 

u un r· 
i h· uccarları tarafından 
n ısar 'd 

Yap I 1 aresi hakkında 
ett· 

1 
an şikayetlere temas 

ıın t" .. 
ker '. _utun işleri mcmle· 

11Tıızın ·k · d" nesind ı tısa ı muvaze-
olan ~- en. yüksek mevkii 
t~kil ır .• t~caret şubesini 
tin d ettıgı gibi hiikumc· 
bütç ~ her sene varidat 
Iiray esınde yirmi milyon 
ilad a Yakın bir rakamla 
sele e. edildiği için bu mc
ile Yı. çok dikkat ve alaka 

lllut ı · ı. a aa etmek lazımdır. 
ıvıeıııJekef . d h . Senev· ımız c ta mınen 

kad 1 altmış ınilyor. kllo 
ar tüt· . . ı· l Yor: bu un ıstıhsa atı o u-

iki ın·ı nun ancak on, on 
istihı-1 

Yon kadarı dahilde 
L ak ed·ı· · 
"<ilanı . ı ıyor, gerıyc 

mayan ha~ıce satılıyor, satıla
da .. ITııktarı da anbarlar-

ÇUrüyor, 

Devlet b" . 
hild . ır kanun ıle da-

e ıst'hl" 

Hiiüliiahnıe 
kongredün 
toplandı 

Şubesinin faaliyeti tak· 
dirle karşılandı 

Yeniden mer
kez heyeti inti
habı zapıldı 
İ<tmıbıı' l lıltlli .\lınıcr mer

keziııiıı >tndi1' kongrn;ı dLin 
Danılfllnıııı kudcrnn,; ı-alo

nll!'d;ı aktolunınu.;tur. l\on
gra:•a yuzc ) a' ııı aza iştirak 

etmiş \'C cd<c uçılıııc;ı k Jll-

1\ra rLi'ii~inc \ali nıııaYir i 
Fazlı il. i'ıtilrnp oİ!J'lınu~ttır, 

.\lıitcakıbcıı Rd, Ali P;ı,a rn
ralınd:ııı ec:niyctlıı geçen bir 
•cııdik fa:ı!iyttindcıı lıahis 

iıir nutuk okumuı ı·e mer
ka heyetinin raporuna gcçil
ıııi~tlr l'aporth I-tanl,ul d:ı

Mlindck~ , O •u1 enin fo:ıli) et• 
k:ri de zik•~di' li~ ve l u laa· 
liyctlcr t.ıkdirlcrle l;ar;ıbı

aıı~tıı·. 

Bıı rnpora n:ızarnn lstanlıııl 

merkezin; ı l 1J'.1:3 scnL>i va
ridatı ;- l.S5U liraya baliy; 
olnıujtur. 

Bu yclilııı üa taahlıııdal! 

20.058, teberruat 966S. nıli-

nıcrdcr lı:l' .!atı 1 o,:)•J'l. 

$uhatta 
\'CÇJıilc 

l;ı~ dolayı;ilc icabı 

faailycttc bulunul-
ıııadığındaıı dolayı bu gı;ııün 
h:ı~ka bir glinc taliki hakkııı
d:ı verilen bir çok takrirkr 
1kuıımüj \'C neticede :\lan<ır 

s ı:ı hafta:<ıııııı 1 lilt\lıahmcr 
gı. ıü olarak kabul edilmesi 
iı·in ıınıuml koııgraya tcmcn
ı:i yaatta bulunulması karar
!:ı<tırılmıştır. 

Bil<\harc vapurlarda olduğu 
ı:,ibi her uyııı ilk cuma:;ı 

trınl\ py !arda da biletlere pul 
ibakı lı.ü.kıııda Yerikn bir 
takrir ciheti tatbikiyesi olnıa
dıj',ından dolayı reddcdilnıi~tir. 

Ruzoıame mucibince merkez 
!ıcyeti azasından Safire l ı. 
Akil, Xc;et Ömer, l lahip zade 
Ziya,r.Şchrcmini muavini Şerif 
Beyler çıkarılmış ve içlerinden 
i'\eşet Ömer Beyin yerine 
Ted'ik Salim pa;a intihap 
•·dilmek suretik çıkarılan rıza 

Kim azanacak? 
İngiliz intihabahnın tarihi tesbit 

olundu 

Amele iktidar ınevkiinc gelmese bi?e her 
halde kuvvetli bir muhalefet partisi 

meydana ~elirecektir 
Londra, '2 ! L\.A) - i. r1ıı·. ----------

mi intihabatın 30 nı'yı.-ta 

icra cdilccc~i te) .t edilmek· 
tedir. 

,\fayıHn ~onunda b;ı~l11·.ı

cak olan ıımJml i~til.ıbat 

ingiltcrcdc şimdiye kadar Ytı
ku bulan intihapların en r:ıü
hiınlcriııdcn biri olacaktır. İr
giltercnin iiç !ıtkası da iktidar 
nıc\ kiini elde ctıncl(c çalı~a- ı.:...: 
cak, her intihap llaircsindc 
iiç fırk.ınn namzetleri ıııuca-
dde edeceklerdir. 

Son zamanlarda fena bir 
'azip:tc dıı~en ahrnr fırka>ı 
bile .500 namzet tayin ede· 
cek derecede c. •ılıltk e eri 
gö<tcrmiş lıuiu!' ·•Y' ,r. ı\ınd~ 

Baldvin 

fırkası ile ımıhafazuldrlar d.ı 

ayni ham lıurcJ..eti takip 
ederek mücadeleye .lıa1ırlan

mış bir halde bckkmekte· 
dirlcr. 

~imdiden hu mıicaddcnir 
ncticdcriııi tahmin etmek, 
tabiidir ki, çok mli<kiıldiir. 

Ilunun ne derece mü~kiıl 

.................. -,.. olth.ğunu anlamak için ln-
1 giltcrcnin dahill siyasetinde 

' 

Graf Zeplin balonu 

e:ı mlihim ıneYkii haiz olan 
i~sizlik me>cle~i hakkında ü; 
fırknnın neler dü~ündiiklerini 
Ye halka neler Yaılettiklcrini 

talılıl edebiliriz. 

ler· 1 ak edilen tütün- · 
ın saı ~------~ İdar . ışını tütün inhisar 

Zeplin 
Bugün Almanyadan 

hareket ediyor 

iktidar nıcYkiin<lc bulunan 
mu1ıaf;17.akarla.rın hedefi, ı .. 
nıc.,'e!cnin tabii surettC" h esıne . . d d 8atf . vermıştır; ahi! e 

ve ~dılecek tütünlerin alım 
olun !ıınından halk men
ha ·muştur. Buna mukabil 

tıce t· .. 
İçin utun .ihracı her kes 

il serbest brakılmıştır. 
ve hu vaziyete göre efrat 
liitüııu~usj şirketler harice 
İse · hıhracında nasıl serbest 
b ııı İsa 'd 
estti . r ı aresi de ser-

İdar/'. ınantıkan inhisar 
l·ı ının ha • t"t" 'h e . rıce u uu ı racı 

ışr 
bir ıgalden menedecek 
y~? Yoktur. 

cihet ?12 tetkiki iktiza eden 
Riinküınhis.ar idaresinin bu 
tı il .şekılde tütün ihraca-

e ışr 
tııill; 'k . ıgal etmesi gerek 

ı tısad· f nr,~ta ıyatımızın eyzi 
llııdır d na.zarından muvafık 
dir, ' eğıl ınidir, meselesi· 

. lliziın t . 
1dares· . etkıkatımız inhisar 
de tu"t

1

.?ın bu günkü şeklin-
un 'h meş&ul 1 racat ticaretile 

ilin b olınası hem hazine-
11\e~&u~ın tütün ticaretile 
de !iitü 0

.
1an efradın, hem 

ferin z n ıstihsal eden çiftci-
v ararın . ld • e of 1 mucıp o ugu 
t acağı k 
ır. anaatine varmış-

llunu 
dahili i~ . en ınühim sebebi 
Şek]· lıhlaka·t · · · h' ' i ınde t" .. ıçın ın ısar 
. le hari u.tun satan idare 
1daren· ce tıitün ihraç eden 

ın ay 
ltıası h nı ınüessesc al-
ı· ' er ik' · 
atın he 1 ncvı muame-

Yecle saplarını sureti kat'i
lu:ıınaınayırınağa imkan bu-
t ası ·ı 
. Ulün 'h ' nı ıayet harice 
ıd ıraç d 

aresini . e en inhisar 
4rlarına n ~ığer tütün tüc
Vergi arşı hükumete 
o·b· Verıne k 
~ 1 ı b' me ve saire 
it ır lak · 
. •tılik ol ıın ınıtiyazlara 
1 Çi.ı "'ay ?1kaak hasebile efrat 
v . " tı bT <ızıyette b ı ı rekabet bir 

(i,1 ıl-.:ı . ulunmasıdır, 
eq;ı - lı halde d'kk . ·'"~e d h ı at 
1 ıılıi ar .der al görülür ki 
ha · 1 aresi ·ı .. tıc. tü .. ı e tuccar 
gınd:ın ın~n ~hracı nokta
lınd~ d •. savı Şerait dah· 
· · egıld' ı-
' .\! ır. 

ı. t:r.'.lfı 3 u.ıı. .. 
<U U~<J.ıınır.dadır J 

Öbür günsemamızdan 
geçec 

buı:üıı 

Akdeniz seyaiıa.ine çıkacal:tır. 

Zeriinin lıazırlıkları bıtıııiştir. 

--.... 

. Balo:ııın ~o ıııiire!tebtı nr-
/ dır. Raylıiştak reisi Her E:fering 

ile Baı·yera medis reisi de y~l
°'='--l 1 cular arasındadır. Zepı:n Fransa 

Kongre azası senelik faaliyet raporunu dinlerken 

ı;içck glinli ha:<ılatı, 3.3-ı<J, 
gaxctclcr lıa<ılatı .500, ~cfkat 

pulları lıa:<ılatı 2;',25+, ımics
scselcrc konulan kutular ha;ı

latı 81 .5, µ;ayri menkul cıııh\k 
icar bedeli -l'J.', :;air varidat 
lti71, adliye ilfoıları ha-ıl:\tı 

928 lira oıarnk tcslıit edil-
nıi~tir. 

Bu scntki Yaridatiıı 1927 
SCllL'<i rnridatına nazarcn 
yuzdc 10 fazlalıı~tığı anla
~ıln11~tır. 

19'.!CJ Yaridatı da muham
men olarnk 9.3 hin lira ka
bul nlıııımu~tur. 

Bütçenin kabııHindcn son
ra ,\za tarafından verilen tak
rirlcr okıınnııı~tur. 

l lih\liahnıer p;liııii olan 7 

tekrar intihap olunmuş ve 
koııgrava nihayet \'crilmi~tir. 
Koıı~ra- miiııa~ebctilc Reisi
cumhur hazretlerine sıhhiye 
vekili Refik Beye arxı tazııııata 
karnr vcrilmi~tir. 

Viyana· -el-ç-im-iz 
Avusturya Reisicum
huru şerefine suvare 

verdi 
Viyana, 21 (AA) - Tür

kiye elçisi Hamdi Bey ve 
refikası tarafından yeni Avus· 
ıurya Reisicumhuru şerefine 
bir suvare verilmiş, bütün A \'Us· 
turya ricali ile , kcrdiplr.matik 
erkanı hazır bulun UJhır. 

Suvareyi müteakip bir balo 
tertip edilmiş, Viyanenın meşhur 
artistleri tarafından büyük eğl~n 
celer tertip olunmuştur. 

Mevsimlik bir cevap 

' 

1 

l\ \\\\ \ 

ı 
1 

Polis - Orada işin ne ? ı 
Hınız - Soracak ne var?. Günet ban'yoeu yapıyonım iıte ... 

ve lslanbul-l(ar•d~niz üzerinden 
uçarak Şarki Akdenize ı;:eçecek 

ve lstanbul-l(aradeniz üzerinden 
a\·det edecektir. Koııt Zeplin 
25 martta şel:rmiz ızerinden 

geçecektir. 
Zeriinin Mısıra ıı/irıyarak 

l(ahiredc karaya iıı!!'csi talep 
edilmişse de İııgiltı hükfınıeti 

hııııa müsaade c'ırrmiş'ir. 

M. Piyer Benuva 

Piycr Bcırı1v·a 
-·-

Paris edebiyat birliğine 
reis oldu 

Meşhur Fransız romancısı 

Piyer Benuv•a, Fransız güzel 
san' allar birliği edebiyat şubesi 

riya•etine intihap olunııw;tur. 

Bu intihap alemşümul bir 
şöhrete malik olan büyük mu
harri hakkında hararetli le· 
zahurat yapılmasına vetile ol· 
muştur. 

- Piyer Benuvanın eserlerf 

Makdonalt 

Jidir. Onlara göre tabii aln-al 
tecssiis ettikçe işsizlik de zail 
olacaktır, 

;\ nıelc, i~sizliğin izalesi! için 
çalııacaklarını, fakat i~sizlik 

dcrnm ettikçe ona yardım 
etmek lazım ı;ddiğini .<iilylc
ıııektcdir. 

Ahrar fırkasının reisi T.o} it 
Çare ise iki ~ene zarfında 

işsizli~i k,\milcn izale cdcce~i 
ve bunun mukabilinde mü
kellefine hiç bir ~ey tahmil 
etmeyeceği bilı\kis 600.000 
işsize iş bularak memleketi 
terfih cylcycği vadında bu-
l un nı;ı ktııdır. 

Loyit Corç diyor ki: 
~ Biz harp için ~cfcrhcr 

olıııu,tıık, şimdi de rdah için 
şcfcrhcr olacaı;ız.~ 

Bu mücadeleden kimin 
htifade edeceı;i nıc>clc>inc 

gelince, bu vaziyttin en çrık 
ameleyi müstefit cdecq~io<' • 
~uphe yoktur. 

Loyi/ Corç 
hemen bütün lisanlara tercüme j -
edilmif ve· ekserisi fıtme alın
mışt;r .. Atlantık, Könijsınark 
i:übnaiı kasrının ınehke•i gibi 
eterleriııi Ltanbullular pmıı,. 
lerclil; 

Loyit Corcıın eks,criyct 
ihrazı için uğraşması daha 
fa2la iş başında bulunan mu
bafai'L-ıl.rları zarara uğ;atacak. 

Dıin · ·ı 1•arın i\' günü ıdi. E ki bi• "ı· nnedc•ı Lılan bir 
.. tlinıl' hu rıiıjdeyi k!..laktar kula/ta nakleni. 

- - Btı!'iin ~cnı.z ... 
,\rt k, ne gıil a~an lilı" d~ ıııant.fal açan hı~ı yaim,1k

Iı gen~ kızlar, ne Kah tanede Çingenelerin ncı ruz <erlikltrinl 
seyre ı.:ıdcıı kafileler kalmadı .• ·cvnızu hatırlatan tlı - sokak· 
]arı, parkları Ye mesire ycrkr!cıi doldurmı ne,d1 knla:ıalıJ..tı. 

llıı s~ne, ~ın~ıı nrm, : tipil~n!,,ıı, ardı ara::ı "~"';- -ııcz 
kar fırtıııvlarından sonra bubıa saçları a~·~rm1', nıi:ıııctı ,, 

"! , .... ~ ' l 

bir ılşık gibi kavuştu:-. Onun i~ ·ıı diin, yarı buludu, yıın 
r;i 1c7li b;r haYada lıafi! iirpcrmdcr verm ~er!ıı bir rlı7.r;<\r 
alund.1 kırlarda dökiikn f,tanbul, emsalsiz bir nc~·c içinde idi. 

.\ıııan! şeyt~ııı;ı J·ul:ığııı:ı kuqıııı .... \!art geri di5nü'.'l de, 
t rdc Yakılmamış k3znı:ı k~irck aramıy:ı hikı<masın!. 

~ ... -. 

--- .._ -... -• • ... 
" '> - .._.. 

__ J ıJ~Aü~ 
Beşiktaş" Gala saray .... Fe er 

muhtelifini ""1,,e karşı "'5,, sayile 
maglup etti 

Kır koşusunda Beşiktaş birinci, Robartkolaj iKirıci geldiler 
Şehıin üç güzide takımı pıldı ve Galatasaray-Fener 

arasında tertip edilen maç- bahçe muhteliti ile Beşiktaş 
!arın dün de sonuncusu ya- [Alıtarafı 2 ind ••)ıfamızdadırJ 

Riza kansına tecavüz ellikleri söylenen adam/an ~örünce ... 

Be~ ~İ~İYİ öl~üre~ a~onı ~HİH tı~tı 
Bütiin bir kasal)a gece ~ii11cliiz 

a)rakta, ı1öbet beJ~Ij)ror 
Asker Rizanın karısına kimler tec~vüz etli? 
Ankaraya yazılan imzasız mektup-Her dakika 

yeni bir cinayete intizar edilirken ... 
Tefenni muhabiri mahıusumuz tafı!Jat veriyor 

Tefenni muhabiri 
mahautunıuz yuıyor: 

Kasabamızda son gün
lerde tüyler ürpertici bir ................................................ 
1 u zarar aıııd~ Jıcsal ııı;ı kdr 
oluc:ıktır. Şu lıalJe amele 
bir ekseriyet ihraz cdcmcz
>e de çok kun·d!i ti· mu· 
lıakkt v~cııda getir cck de
me' tir. lluna mukabil J.oyit 
Corcuıı ycnı \ıi rşcy kazan
ma ·ı ihtimali pek Ga),f g<i· 
rliıı nıckte<lir. 
Hülisa netice (28,000,000)a 

varan lngiJV. müntehiplcriniıı 
p~7•1suna bağlıdır. 

facie vukııa geldi. Riza is
minde bir adam beş kişiyi 
öldürdü, iki kişiyi de agır 
surette yaraladı. 

Hadisenin uzun f kat 
nakli elzem bir mukadde
mesi vardır. Anla talı ;ı: 

Riza askerdir. B c1~ 
bir müddet evvel sı .:.h 
altına alınarak Adaray.ı 
sevkedilmiş , kendi ir d ;ı 
başka kimsesi bulun nı; ::ı 
karısını Höyük çifligindeki 
evine bırakarak yola çık
mıştır. 

[Alttarafı 3 üncü sayılamııdadir] 



' Paşa 1 

ve 
Yazan 

AYHAN 

... 
Bardakla su içmekten hoşlan-

mıyan adam 
refik Pa.·a ecnebi/ eri entari p;i)'erek kalJ1d i 

etl~r, onlara talıtrı ka~dJar(a;·enıek yedirirdi 
-ı~-

Rumi: h. annd.ı ott.nıyordu. 
Çabu~ k sarnya davet ... c'l

ıııc'i nıuıııkündü. AhdL!llrnıııit 

ht u i bir ara1'a ılc Vefik 
paşayı d:ı ·et ettirdi . 

Ahmet \' cfik paşa l'.am:ının 
en lıüyük \'C meşhur adam -
larından biri idi. Frnnsızca, 

İııorilizcc n: Farisiyc ana 
lis~nı gıbi \'akıf tı. Ru~ıcli hi
sarı lmtiip.mcsiııd.: on ala hin 
cilt kiıap vardı . 

Ömn.:ıdc RüŞ\'Ct almadığı 
gibi alanldra da aman ız düş
man kc iknlerdw biri idi . 
Hcrşe~i hiç kını eye benze -
mezdi. 

Uzun mavi pusküllü koca· 
ınan bir unus fesi giyer, 
lı:ınnaııi ş klinde g:ıyet bol 
bir cekctk ona uyğun düşen 
bol bir p:ıntalon giyerdi. Cö
wnün l>irine de dört köşe tek 
gözluk tal.anlı . 

Evinde sırtında entari, he -
!inde l;uşak n a yaklarıııda 

terlikler oldu~u lıaldc cnelıilcri 
.kabul eder bunlara e ki tahta 
],aşıklarla tıirk ycmekkri o -
ııardı. 

Ömründe bardakla su içti -
ğini gorcn olmamıştı. Her 
zaman y.ıııındıı bulundıırJl'u 

l-u~uk bir dcstidcn ~u içerdi. 

Evinde candan e,·di!ti iki 
J;cdj,;i \·ardı. Birinin aclı: (şcvh 
b.ılııbıın ı otı.:kinin (paşa) ili. 
htc Ahmet\ efik paş:ı böyle 

bır zat idi. fazb olarak kim· 

clerle ülıcti yoktu. lloşun:ı 

giden birkaç zat ile rnıına c · 
bette bııLımı yordu . Hunlarla 
da bir mektep hocası tah.:be -
,:ııi tekdir eder gibi anlaşa 

bildiği meşhur idi . 
!;,re \bdl' :hanıit en korl·ulu 

r.am:ınında, kainJtı dclıleım: -
yip lıerşcyi kendi kc)f ı·e ar -
zusııı.ı ı.ydurı ıııya s;n·a1up 
ınıırnffak da ohııı böyle bir 
zatı .ıdrazanı } apnı.ık i ti -
yordu. 

\ cfı!ı pa~anın mmaffa:ı 
< •l.ıca,t;ma ~uphe tcdilem,.zdi. 
hıl,at \l,dııllı.ııniı hanı ııııi 

i\ p. ç·ııehilccckkr mıdı? 

( )nıın or,,, mı anc:ık zaıııan 
gt ccrıp i pat cı.lcbılirdi . 

lahc) iııjJer Rumeli lıisa
nu' '.ı kPn:ı.~a dJ) Jn,lıkları 
za,ıarı Alını~t \'dik paşa 
lıuııcn ıııcsdcvi kanamıştı . 

B.ıb.ıcaıı aclam asla tcliış 
c• :nrnıi tı. a~ır ağır giyincr.:k 

ıııaheyıııcilcri bir saat bddct-
ıni5ti . 

• 'eden sonra lıareındrn 

çıkarak: 

- GiJcliın Efendim. Zatı 
şahaneyi bcklctmiycli•u. 

Dedi. Mabeyinciler ko.:a 
paşanın Rahatını bozdukları 

ıçin itizar ctıııiyc nıc.:lıur 

oldular. 
Yıldızda Ahmet Vefik pa

şayı beklıyorlardı. Kalwe şer
bet sonulmıya zanian kalma
dım Abdulhamidin acele inti
zar dt gi irad si gddi. 
Vefık paşa huzura göti.ıruldü. 

Abdülhamit ayağa kalkmıştı : 

- Buyurun paşa hazretleri. 
Di;:~rek \' cfik paşanın elıni 

Mkıp iltifat ederek güler yüz 
go termiye çalışıyordu. 

Kim lıilır bu yapnıacıU:ı.ra 
Vefik paşa içinden ne di}ordıı? 
Hoş lıeştcn sonrıı A hdüllııfınit 

sözü harp ve ıılha getirip 
bağ:adı. Artık sulh yapılacııkıı. 
I'akat sadaret ınakamıı1da nu· 1 

fuzlu ve sözü yurür bir z:ıta 
ihtiyaç varJı . 

Abdülhamit söylcdil;ç~ Ah
met \' tfik paşa dil [,aıli dik · 
katli dinliyordu . 

• edrn sonra Huııkiır dcdı ki: 
- Paşa, :;İzin sadakat \ e 

vulmfıvetiniz mü cllcındir . 
Sadareti lıu dakikadan itip -
ren ulıdci rcYiydıııizc tevcih 
etmek i<.tiyoruın. 

Ahmet \'t.:'fık pa~a istifini 
bozmamıştı, ı\bdülhamit se · 
vinıp kendini ctcldiyccck saıı
ınıstı. Hıı zannının pek boşuna 
plcluğuııu gördu . 

Ahmd \'cfik paşa: 
- Efendimiz, dedi. Hal 

ırnıliım. Düşııun ~urap kadar 
geldi. İ tanbıılda iJ. i yüz bini 

ınütccnlİz nııılıacir \·ar. l la -
zincdc nakit naının;ı 11'tbbc 
yok. 

Likin nasın \; ! cll l,ulla · 
:nnb:ı.n şik:ıreti ayul:a çıl.ıyor. 
Damat .\lalımut raşa brndc

:L :ııiıı ~c\ yiatı dill~rc dü mlış. 
( Kor oi ı ı d:ımat ı aşa döktü 
bizi d;ığa tlSa .. ) diye şar!dlar 
çıkanlm:ıkta. Bahri ye ıuzırı 
Sa;t pa anın nefoi huınayıın

lanna sadakati ıııüctrrcpse de .. 
;d:ırcsizliği ve sııi ınuaıncl!ıtı 

;ışik:ır. Rauf paşanın lıatiatı 
,krk:ır. 

Jlunl.ırdan ma.ıda mabcyn 
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Namuslu 
otl11r 

,Jfulıan·u·i: lliiıseyin Ralnııi 

ııı:ıı·lara çiz<lirdi"iııi 1 

hilı·ııH·111. Z:uıımıııı r('S

~' ııılarıııa büyle bir 
ıı·oje ısıııarlayaıı hii-

l ı"ıııı<laı·lal', mil~onrr
lt>ı' ıle u/iriilmcıli. S·ırk ,., ' 

<' ~arp ~ail'leriniıı, 
ı·ı·.· 11ıılar;11111 telıa\ ii-

• 
lil "' pı·ipı·iııe ıniira-
" i.. ı·ıılıuıııuu een-

netlere u<·tuı-ru itila . ' 
iııcila!'ı anlarıııdaki tc-
lıa siis ve tasavvurla
ı·ınıı <la katarak bu 
bahcevi tcrsin1 ettir-• • 
dim ... 
Dınırı ha tan başa 

kt playaıı hu oonnet 
halıçe iııin en nurlu 
bir köşeside erkek ka-

VAKiT 2~ Mart 

Mısır devleti Dünküsporfaaliyetiı 1 
Osmanlı devletinden mün· 

tekil borcu ödiyecek 

Londra, 21 (A.A) - Ma-

liye nazırı avam kamaraı.ında 

Mı'ır hükiımetinin muallak bu-

lunan bazı mesailin ve bilhassa 

Mısırın 1885 osnıanlı lstikra

zıııa iştiraki meselesinin halline 

ı •utealhk İngiliz - Mısır itilafını 

tasdik etmiş olduğuİıu beyan 

etrııi~tir. Mısır hükumeti bu 

istikrazdan uhde<ine dü1en ve 

192 4 tarihinden beri tasviye 

edilmemiş olan mebaligi tediye 

eımeği kabul elmemekıedir. Bu 

miktar 328,000 İngiliz lirasına 

baliğ olmaktadır. 

Vakıf - Osmanlı devle

tinin Mısır vergisi mukabilinde 

istikraz etti.iti meblağın Mısır 

devleti tarafmdan tedıye olun

ması Lozaıı muahedesile takar· 

rür etmiştir. O zamandan beri 

bu mesele :\lısır ile İngiltere 

müzakere edilmekte 

ve bir neticeye varıl mamakıa idi. 

Nihayet Mısır namına maliye 

nazırı Ali Mahir Paşa lngilterf' 

namına M. dit Ros meseleyi 

halletmişler Mısırın bu borcu 

tediye etmesi takarrür etmiştir. -
Jütün amelesi to~ıononıo~ı 

Tütün amelc•i mesleki bazı 

hususat hakkında görüşmek üzre 

dün Kabatıış cemiyet merkezinde 

(300)ü mütecaviz Kadın ve 

Erkek azasını içtimaa davet 

etmiştir. 

F akaı Vilayetten müsaade 

alınmadığı cihetle bu içtima 

menedilır.iıjtir. ------
-25 derece! 
Erzunımda soğuklar 

Erzurum, 22 (AA) - So

ğuklar devam <:tmeltedir. Bu 

günkü asgari aühunet sıfırdan 

"fllğ• (2S) tir. ................................................ 
ba lötibi Sa!t p:ı. a dahili) c 

naz:ırctirıc tensip buyurulııııı~. 

Sarayı hümayunu h;ı.rp umu

runa ınüdalıakyc scvkcttİKi 

sövlcnİyor. Kulunuz şu sernit - . 
;ıltımla ne yapnııya muktedir 

olabilirim ? 

Sultan Hamit o zamana 

kadar kimselerden boyle açık 

\'C hndindcn şildyct eden 

lakırdılar işitmiş dcgildi. Kimin 

lıadclinc düşınu~tü? 

Şaşkınlık içinde : 

- Kabul ediyorum paşa. 

.\ilah cümlesini kalı har isıııilc 

kahretsin. Bana söykyiııiz, 

ne yapmak l:ızım ? 
(Bitmedi) 

dııı il\i çıplak. 'iicııtla 

giilJeğiııe kadar ak sa
kallı uzıııı saçlı, geniş 
mantolu bir piı·i ~ayrı 
fani giirüııiiyoı·du. 
Sakıı> C<•mal parnıa

ğile metresine i~aret 
etti : 

Du ta Yirlcrin sahip-
lerini tanıdınız mı '! 

Perran taacciiple : 
- Hayıı .... 
- Bu ınuhterenı, 

miikerrem ihtiyar Ce
nabılıaktır. Bu cırıl 

• 
çıplak kadın Havva 
anamız o uryan er-

• 
kek te Ad1lıu babamız-
dır •. 

Taaccübü artan Per
ran ı 

Csı tarafı birinci "'> ılamııdadır muhtelit el' an kendini raki-
karşılaştı. Beşiktaşm güzel binin tesirinden kurtarama-
bir oyun ve tam bir gali- mıştı. Bu esnada bir p n 
biyetle neticelenen bu maç altından ikinci sayıyı kaza- * 

........ . ... -·ı··ı···········- -··.·.::: ....... ,.. ................ ....- -
için mevsimin düşünce ve nanan Beşiktaşlılar galibiyt>t 
tahminleri altüst eden ilk 
maçı vasfı verilebilir. Filha
kika G. F. muhtelitine karşı 
1 e karşı 5 ile ifade edilen 
bir galibiyete çalışan bir 
takımın mevsımın ikinci 
devresinin ilk adımında 

ortaza koyduğu kıymetli bir 
say esendir. 

kuşunu kanatlarından sım
sıkı yakalamış oluyorlar. 

( G. - F. ) nin sayısı 
Bu ikinci sayıdan sonra 

Galatasaray - Fener muhle
liti kendini topladı. Yahut 

da Beşiktaşın iki sayıdan 

Ila.rrı ber t<'l/ian ınutrısarnf ol11ııı1~rı . 
1 Onrlruı i11lıifrif eden liva 111ektııpçıılııg11• 

110 rla 4.lını<'f beı· ıavin edilıniştir. 
Jlferlıunı Faik }ıoşa ile, Gii;:::,e/ lfa..;aıı. 
eıı;:::,at re llı'inz'ir beı-lerin de lıa;:::,ır bw 

f ıuırluğu bir ııu1r!isıe' 111erlı11111 Ri/at lıeJ 
/<.,'ş r efe: 

Takımlar sahada ... 
Sabaya evvela Beşiktaş, 

arkasından Muhtelit takım 
çıktı. Hava çok soğuk ve 
rüzgarlı idi, bunun içindir 
ki tiribünler ancak kısmen 

dolmuştu. Beşiktaş şu su
retle. t~ş~k.kiil etmişti: 

sonra oyununu gevşetmesi 

karşı tarafa canlılık vermişti. 
Filbaika G. • F. hücum 

hattı güzel hücumlarından , 
birinde golü yaptı. 

- Valıu, llo)·rı beJ' de 1~ıı~ıet .b11y .1Jı 
alıbob11ırltr. llıı nıes ut teıjı ıçuı bır /11 11 

söylesene .. dı•111işti. 
Herkeste mubtelitin ha-

kimiyeti tam manasile tesis 
edip beraberlik, hatta ga-

L'şn'.f: yeni nıektupçu Alınıct be:vin çıp· 
lak basına ı·e iri siva/ı kaslaruıu baka· 

~ ·' ; 

rrık su kıt'aJ·ı sc°jy/e(H: 
libiyet sayılarını yapmasını ' J kit' a 

Hali• 
Adna11 Zelr.l 

bekliycn bir intizar bile ~ 
farkolmıya başladı. l'fir ~hmef oldu mekfupç!l, ~evenler oblll ol'-' 

Rldv•n Hüanil Rüflü 
Haya.ti t\afl Şükrü f..tref Sdl.hauia; 

Üstüste (3) sayı Sevınıyen yoktur desem Izmırde mahzun 
Fakat aleyehlerine kayd- Çıktı üç kel Ermeni kıp/isi tarihin dedi,··· ılVI 

edilen b~ s~yı . Beşiktaşlı- I ririmiz ÇingAneye oldu halef meymun od Fener - Galatasaray mub. 
teliti iS'e diğer maçlarda 
görünmiyen bir forma ile 

meydana çıkmıştı. Bu yeni 
forıruı sarı, lacivert, kırmızı 
parçalı ve iki kulübün renk

lerini ifade eden fanila ve 
aynı renkleri taşıyan çorap
lardan ibaretti. 

!arı evelkı musmır oyunlarına ' . _ -- ~ _ --: ~~ :_ -- _- -

~~:~~~~~::~:~i~;::~ s:;: (f IHD~H · UHZiYel Hint cunı~uriJ~ 

Takım şu suretle teşkil 
edilmişti: 

Burban M. Nazif 
Re,at Nihat Mit.-t 

Mehmet AU Zeki Fikret Muılib 

Hakem Aptullah beydi. 

İlk devre 
ilk düdükle başlıyan ha

reket maçın sert ve seri 
olacağını işaret etti. Beşik
taş derakap hakim vaziye -

tine geçmişti. Birinci devre 
sonuna kadar aynı şekli 

muhafaza etti. 

Sabada sert, seri yer tu· 
tan, hatların arasındaki 

rabıtayı bozmıyan ve bil
hassa kazanmak için canla 
başla oynıyan bir Beşik
taş ve bu oyunun tesi -
rile mubacımları yurümi
yen, müdafaası oyununa 
kendini kaptıran bir muh

mubtelit takım vardı. Be
şiktaşın muaffak mubacim
leri karşısında Burhan alı
yor , veya atlatılıyor , 
tla Nihatla Mitadın çalış
ması ferdi mahiyette kalı
yor, Reş;ıt arkadaşlarıyla 

uyuşnuyor. Muhacim battı 

ise rabıtası olmıyan bir bat 
tesirini veriyordu. 

Beşiktaşın güzel bir sayısı 
ve haftayım ... 

İkinci devre ••• 
ikinci davrede Reşadın 

yerine Suphi, Mehmet Na
zifin yerine F uruzan geç
miştir. 

Fakat oyun gene ·eski 
cereyanını takip ediyordu 
Beş on dakika müstesna, 

dördüncü sayıları kaydetti. 

Artık Beşiktaşın galibi
yeti gözle görülebilecek 
bir şekilde tebarüz etmişti. 

Maçın bitmesine yakın 
oyunu !erkeden küçük Meb

medin yerine müdafi Meh
met ikame edildi ve maç 
biraz sonra Beşiktaşın yap
tığı son ve beşinci sayile 
hitam buldu. 

Umumi netice 
Bu tafsilatı verdikten sonra 

şu hakikatleri işaret edebi -
liriz: 

Beşiktaş takımında hiçbir 
oyuncu yerini kaybetmemiş 

ve canla başla oynamıştır. 
Muhteli}e zelince kelime

nin tam manasile rakibi
nin oyununa tutularak ve 

kendini toplıyamadan maçı 

bitirmiştir. ikinci devre lik 
maÇlarına bir zaferle giren 
Beşiktaşlıları tebrik ı-deriz. 

Galatasaray· Esayan 

Fener küçüklerinin yerine 
Esayan ismindeki Ermeni 
takımı ile karşılaşan Galata
saray küçükleri dün çok 
temiz ve fenni bir çalış

mayı yeni bir muvaffakiyetle 
bitirmişler ve rakiplerini 
sıfıra karşı 6 sayı ile yen
mişlerdir. istikbalin futbo
lüne çok şeyler vadeden 
küçükleri tebrik ederiz. 

Dünkü koşu 
Dün gelecek hafta yapı

lacak koşu müsabakasına 

ihzari bir talim mahiyetinde 
Beşiktaş, Kollej ve Pera 
atletleri arasında bir koşu 
yapılmış Beşiktaşlıları 18 
puvanla 1 inci Kollejliler 
15 puvanla ikinci gelmiştir. 

B'r çok kabileler yeniden 
krala dehalet etti 

Londra 21 - Mısırda 

bulunan ve miktarları nıü

him bir yekuna baliğ olan 
Afganlılar aralarında bir 
gönüllü alayi teşkiline ka
rar vermişlerdir. Bu alay 
teçhizatını ikmal ettikten 
sonra Afganistana gidecek 
ve Kral' Emanullahın emrine 
tabi olacaktır. Hindistan
daki Afganlılar arasında ve 
diğer şark memleketlerinde 
de bu tarzda cereyan baş 
göstermiştir. 

Son haberlere göre ka-
bileler arasında Kral Ema
nullah lehinde baş göste-

ren cereyan devam ediyor. 

Bir çok kabail krala deha
let elmiştir. 

Diğer faraftan Baha Sa

ka Kabili mödafaa için ha

zırlık yapıyor. Şehirden 20 
• 

kilometro mesafede tabki-

mat vücuda getirilmiştir. 

Baba Saka Kabil zenginle-

ri.ıin paca:arını zabtederek 

bunlarla arker teminiee ça

lışıyor. Kabilde açlık ve 

sefalet artmaktadır. 
-----~---

Yunan - Sırp 
misakı 

Bcl)(ntt, 2 l - \' unan-Sırp 
iti!Mıııın imzasından dolayı 

Sırp matbuatı büyük bir 
memnuniyet göstermektedir
ler .. \!bakın 20 martrn imza
öllHI intizar cdilrııcktcdir. 

Yunan l lar. nazırı Bcl~Tatta 
kaldiıti müddet zarfında Sırp 
hüklımctin mbafiri olacaktır. 

---·· -- - -- ---- -

- Xe yapıyot'lar - Ceııahıhak.k.a şu !arın başları hayretle, 
öyle, iit;ii bir arada? gördüğüııiiz surette tak.<lisle öniiııe eğilen 

- Ceııahılıalik .\de- bir ilıtiyar maddi iıısaıı mazinin erişilmez hü-
ınin ~yhıihııı<lan flay- eldi yerilebilir ıııi? yük pek bliyük <lelıa-
vayı fıalk."di) or.. - Bn tasyiriıı ınu- sıdır. 

Perran llanııı1 ta- sa' yirini tabii hilmi- Hrıstıyanl:ır diııi ve 
acciibüııe biraz da nıiyorsuıınz '! teke' \Üııi me,·zuları 
hidtlet kal'ıŞlıl'arak : - Bilmiyorum.. ,.e iııciliıı bir cok sa-

- Sacnıa... - Bu, nıeslıur Mik.el hifelcriııi biivl;, seıııbo-
Denıekten kendini · " 

alamadı. Aııjın escı·i tclıay) ül !ize ederler. Oııların 
Sakıp Cemal metre- ve tas,·iridir. Du tah- yaptıkları bu saıı'atk~\

siııin ccha1etinden gel- l~nt.ın a~l.' H~ııiada Si- ranc eserlerin kopya
me bu taassubuna kıstın kılısesırıdc ıııeY- laı·ını almak, ııedeıı 
karşı rahiın görünerek: . cuttur. Bu nıeyzuda ıııemnu ve günah ol-

- Saçma değil, gii- bi-r tablo tersimine sun 1.. 
zelim.. vak'a akaide bud;ı.la ressamın biri Şimdi ikisi, hilkati 
ait bütün kitaplarda cür'et ede idi saçmala- 1\demin insan kafasın
nıestur değil mi ? bu- dığına hükmolunabi- dan çıkan bu tasvirine 
nu tasvir neden saçma lirdi. F~~~t JUikel Anj, I dikkatle bakı~_orlar~_ı· 
ol5'1o ~ Jı!Ua büıuu san'atkar.. Oyluğuna Jıenuz ,. 

-· ,, 
Tevkıf edilenler bu uğurda 

lışan milliyetperverlerdit 

Mrut, 21 (,\.,\) · 1)1' 

muhtelif şehirlerd~ t~vk f el 
miş olan ve eberisi el" 

fırkası veya komQııiııt rd~# ,, 
den mürekkep bulunan! • 

·liJ \ Hindislandaki Bimdiki usu 
reyi degiştirerek yerine Jıl 
Hint cumhuriyeti ikame rtJ 
için teşkilat vücda geur J 
makıadını takip etmif ol 

töhmetile itlı.m edilecekleri t'1 
lenmektedir . 

Mısırda millt -b~ 
siQorta firkcti 

Kahire gazetelerinin \ erd' 
malı'ımata gör<!; fmrth .\l'ıl 
lılar tarafından bir sigtııfl 
· k · · d·1 · · ..;\r~' şır ·ctı tc,ıs c ı mı~tır ... 

tin müessisi Emin ta~y:ı l~ 
tlır. Şirketin scrmaycsı 4QıJ, 
:\1ısır lirasidir. 

. lı.ır Kralı bu ~i.ıVdl 
tccs,,u. Undcn :on tlercC~ .# 

1 k l ·· ·· a·11co:!~ 
mın o ara - rntun -

ı mJ' bu ~irkctte ,;igorta o 
cn1retmi~tir. 

Varın a.sırı vel \i 

VAKiT 
qf1 

23 Marl 1-
~ ıJv Edirneden yazı 1 

ğına göre Cerıet~ 
/skoplef Edirne ıfl; 
ldyefinln Rusya IJ ti 
keri tarafıncJJJ ti 
dünkü gfln lcAmile 
tahliye olunacağ~ 
memurini devle 
aliyyeye feblığ tY 
lunmuşfur. 

liyat yapılııııs . ... . " ... ,ı, j 

.\tl<•nı hahanıız, ıı1 ;1 .. 1 .. 1 .. 111 •'il 
ıruzc , gur nız, < 1 r , 1ı n r·· \e "ayet ıııiitı•ıı• ·1 tı. ·•·Ilı. 
\Ücutlu bir <lt'lıı-·1~ 1• .. .. ;ııı•' 
bir ai:!ac J..ııttır ·r 

" • lı' 
daynıınıış, 'c hı•~· 1,ir 
vaziyetle nıasııııı .. 1• . . . '' uyku ile ı;eqıitıııı~ ~ ,1, 
tıyor. Hicbir ııey t,, 

:.1 .. } ıı ıll 
traş lcııasu )ti ı 1 ,,~ . , .. ~\.. 
recede <'azip bır 1 

11
1 

·ı ııı 
viicudu yontma~' 
vaffak olamanııştır· J~ı 

Havva ~ı~aıııız1 ııi' 
etli, canlı, ırı ) ar ~~1-
kadın müdev\'er ·tt' 
caları üzerinde e~ ..... 
• a )" rek, avuç avuc edil 

, sıuıı 



CIJrRJKLAR 
DURUNCll. 

. GanjJ bir hikdJ ·e 
Co::,sı·,· - l" l . /ı /ı .. - I . 

-·, v c e~'ir::.. tlllTll ı·s11:., f:.:w··r e.,·ı-:, 
, . \. - \.,. 

Arslan olt1r 11111( 

van abasını çıkarını,, iskemleye 

oturmuş, g~ünü dtmdilc çıkar
mış .. Ve son defa olarak, gök· 
rer gibi bağırmış: 

Aslan çok heybetli ola

cak Laaaa!!!! 

muş inle- benim içime ne dövmeler 

dölctu, neler.. neler .. 
- Başarabilir misin ? 
- Eh . • Onu şen Lana 

bırak. 

Kar§ılarında açtlan giJzler 

sanki c.nlaı ı küçük görınck içırı 
çe·. ı ılmi~ birer adese idi 

(DİLEK) üç yaşında 
T<'syada 15 güııfr bir iı ti

şar etmekte olan (Di ek) me -
ımıası lıç yaşina hasıııı!\tır. Dı
lck», iki senedir yaptıgı n.\'
riyatla ııwnlc!\cttc köy •. c k , -
clıl fı;fın lı:tld' i bir mfıJ3f!i 
olmuş \'C' nmhitinde bı \·adı ie 
çok kıymetli <'Serter \'Ücud:ı 

gflirmiştir. 
Re\\kimizi tebrik cueriz. 
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1!~,· ıaıııLn_ {DS/t'l-.ll. ha_-;-:zı·ltf2._w:l Salı günü merasimle Ankaraya gelirken Geçen paz:ır giinii Yuna-

lı '-' 1 \.. ,, kaldırılacak _ __ __ nbtaıı hariciye nazırı i\I. Ka-
En son Yuna.n teklifini de rapanos ile Yugoşlavya hari-

,_ t!nırın fi/osu1111 şerefli bir surette esaret. Merasime beraber harbeden 

ten kıırlaruıak arzusu ruırak Skapa ''!ova,; müttefik askerler de iıtirak 
J' ediyor 

/!,'İllikten sonra içinıi kapladı.',; Pari•, 21 (A.A)- Marşa! 

1\, ndi ııokt:ıi mızarıından 

nı,,\.kyi hallttmi~tiııı, gtmi
;_ riıı scy:ıi · atiı>c lıizzat ;;abitlcr 

n cz·ırd ctıııdi İdi. 

~'l: ınil t; rinin hiç uhn:-17.:-'.1 ~Ö· 

rli ıı'.i j tc i!H'1.am ve di>iplinini 

'ik~ye etmek, ve hu v,cmilcrc 
• n zi yet için ln~ilLılcrc vesile 

nrıııcnıck miinıkün olu bilirdi. 

Şu halde cl(cr filoyu götiir
mckli~im talep cdilir>e, ve 

l ıu lıo,a gitmez i~i ba~ka 

y:ıpoıcak buluıııııazsa kalıııl 

ctm c kligiın h\zını ~eliyordıı. 

DaJıa o za:nmıdaıı açık de

niz li\o,unu batırmak emeli-

bası arasmdan gcı,:ilerek 

) a varılacaktır. 
ora-

d - Takarrüp yolu: 2 iO 
slir'at ı O mil,' te~kilat : clizi 
kol sıra>ı, kruvazö rler başta 

!<Onra zırhlılar, hafif krurn
zörler Ye en arknda muhripler. 

c - Toplar mihver dalıi

linde, denir. istikametinde 

tespit edilmi ş olacaktır. 

f - .\liktarı kafi bir Ingi
liz kuv,·eti .\lnıan. p;emilcrini 

tel.iki nokta>ında kar~ılıya

cak Ye demir mahalline gi.>-

ti irecektir. 

g - Dirq~incle mad gi
donlu hafi[ bir lngiliz kru
vai:örti her • .\lman nıpur 

gnıj)ıı onunc geçecek ve 
kendilerine tahsis edilecek 

F och un vefatı müasebelile bir 

çok ecnebi ınümesiller hariciye 

nezaretine giderek taziyette bu· 
lunmuşlardır. Hcrtaraftan taziyet 
telgraBarı gelmektedir. Pariste 
bulunan bir çok sdirler ve bir 

çok Fransız ve ecnebi cenrallar 

sabahleyin müteveffa mareşalın 

na.şını selamlamışlardır. Cenaze 
merasimi salı sabahı icra edile

cektir. Naşı pazar günü ve ge
cesi Etuval takı zaferinde teşhir 

oludacaktir. Belçika, lıalya, lngi· 
liz, Çekoslovak, kıtaatı askeriyesi 

ile lıalya mareşallarından Cavi· 

glia, İngiliz cenerallarından Pol
mer ve Wilns, amiral Wemys 

ve Haggard ve Belçika meb' u
sanın dan murahhas hey' etlerle 

bir çok ecnebi hey' eti muah

hasalar cenaze merasiminde 
demir m,ahallerı·ne "l.itii•e 

" · - hazır bulunacaktır, 
cektir. 

1: - firz of forz da de
mir atma phlııı. 

bera.ber getirecekmi' dye nazırı ı·ckili ?il. Kunıa-

Atina , 21 ·- Mübadele nodis anısında, Cene\Tede 

Yunan ba§murahlıası M. Diya- Yug-oslaı yaııııı Selaııiktcki 
mandopolos , kendisinden bazı serhest mınraka!<ına ait itil:H-
malOmat almak üzre heyeti lar imza edildi. 

nüzzar kararile Alinaya davet l3elgrat · hükl\metiııin ve 
edilmiştir. M. Papa Ankarada mahal'iliııin memnuniyetle 

kalarak Tevfik Rüştü bey ile kar~ıladıkları bu itil:Hın lıaş-
müzakeratına devam edecektir. lıca maddelerini ~urada tel· 

M. Diyamandopu\os ile ken· lıi~ cdiyonıııı; 
disiııe en son Yunan noktai itilaf biri demir yoll:ırına 
nazarları bildirilecektir. diP,eri serbest nııntaka lima

Bir ote~ f HCİHSll.. 
Rusyada bir sinema yanarken -

Seyircilerden (114) kiti de 

beraber kül oldu .. 

Moskova, 27 (A.A)- Gol

kiıı kasabasında ab§ap bir sine· 
ma binasında vukubulan bir 

yangın esnasında 11 4 kişi telef 
olmuştur. Pelikülün iştialı binayı 

süratle sarmışbr. Telef olanlar
dan başka 11 vahim ve 6 hafif 

mecrııh da vardır • 

nı muamehltına, iiçüncibü 

giiıııtiik muamcl:itıııa YC ka

lanları mıntakanın baytarlık 

muamel:\tına, posta muamc

lanna ait heş protokol ile 

bir nihai protokoldan iba
rettir. 

Bu procokollar imzalarından 
otuz gün sonra mevkii mer'i-. 
yete vazolunnıu~tur. ı 923 sene-
sinde aktedilcn Yunan-Sırp 

itilafı c~asatıııa ıniistenittir

ler, ve Bel11Tat ile Atina 
ara.;ında ihtilafı mucip olan 
bütiin noktaları h:ılleylemck
tcdirler. 

Hsrı sinemodı 
ugün ve yann lam oaat 16,30 d 

VRRYllt 
Hanımlara birer kııtu,Bril
lo Efendilere birer paket 
SEN-SEN ve çocuklara 

ÇİKLETS meccanen tev
zi edilecektir. 

Melekte: 
Buhran 

Majikte: 
Mavi Tura güteli 

Asri de: 
E.accı zincirinde 

Tepebaıı 
Tiyatro • 
ıunda bu 
akşam saat 
21,30 da 

• • «·h·P•l·R·D_.:J[!Jl·l·i•K:JL:El!EJ •••• • • 
• Fotoğraf amatörlerine ve seyyar fotoğrafçılar& 
• • Alaminüt fotoğraflarımz için her halde 

• MİNUTEROS • 
: Kodak kartposhıllarını kullanınız 
• Cinsi mükemmel ve daima memnuniyetbahş se· ' 
• mere verirler • Her yerde satılır • Kodat fotoğraf 
• makineleri • kodak muallimleri • kodak kağıtları. . . . . . . . . . . . , 

ni hcslediğim zaıınoluıımasın 

ıiL\ki~ daha gemiler bitara[ 

'>ir limana gitmek için " Fi
rz o[ forz" dan ayrılmadan 

. \ lnıanyaya diinchileceği mi 
•a•ııyordıım. Zatan uzun bir 

. ııliddcttc tatbik edilecek pro
,eler çizecek macla bulunu

luyordu. Açık deni1. Tilosunu 
,erdi ile lıulunduğu nıahhu

siyctteıı kurtarmak çarcsını 

anc:ık ~~k:ıpa flov "" muva
'dctinıizden az sonra düşiin

nıc~e lla~lad11n. 

i - ,\Jahrukat temini: Şillig 

limaııından itibaren saatte 12 
mil lıc,abile ı 500 millik 
kiimiir; buna ilave olarak, 

l 7 kdnunuevı ele kadar mu

aı·inlcrin tahriki için lazım 

olacak mahrukat 

Fransız meclisi ayanından ;\[, 

Dumer müteveffa hakkında tek

rimatta bulunduktan sonra ma
tem alameti olarak celseyi bir 

saat tatil elmiş ve müteakiben 
cenaze merasimine 

kabul edilmiştir. 

ait tahıisat 

Tuna çözülüyor 
Buz kütleleri (62) vapuru 

tahrip etti 

ScBniktcld >'erbcst deniz 
mıntakusı Yunan arazisinin 

ayrılmaz bir parça!<ıdır, im 

mıntaka Yogoslayyaııın itha

lat ve ihracat ticaretine 
açık bulunacaktır. Yunan me

murini adliyesi ve zabıtası 

bu mıntakada icrayi faaliyet 

edeceklerdir. 

S 
™ p 1 Bordur sulh hakimlili'ld~: 

eyriseTaİn Bordur ıııahkcmd a~li>a sul' 11------------ hukuk kısmıııd:ıı; ı2 şuıııt 
Antalya Postası 929 tarihinde s:ıdır oıaıı rık 

Zabitanın kar:ırımt kabul 

ederek gemileri götiirmeyl 
kabul eylemeleri için kemli

Jerini birer birer ikna ettim. 

:\Iuhakkak benim dii~ünce

kriıni andıran dii~lincelcr 

dolayı'<ı iledir ki, o sırada 

açık deniz lilosu kumandam 

olan Amirnl "Fon l liper" 
!ilom;n lngiltcreye ptınesi için 

hazırlık yapılmasını emretti 

ve hareket emrini verdi Son

r: : ları bir çok zabitanın be
nim ıııüt:ılılalarıma uyan mü
tahkılar serdettikleri olmuş

tur. 
Biırncn:ılc) h Alman hnhri

yc;i -.nlı'tlcriııin :\iman filo
sııııu rdiın ettiklerini iddia 

edenleri şiddetle ve katiyctlc 

tekzip ederim. Biz, Alman 

bahri yc>i z[,hitlerl ne yapu

~ınıızı biliyorduk. 

,\lütarekcııiıı bahri kurvet

lcrc :ıit maddelerini tatbik 

için mlitcliflcrin bazı talimat 
•, ermeleri iılzımdL 

Bunun için 12 Teşrinisani 
tarih ! ııdc lngiliz baş kuman
danlığı .\iman baş kuman

d ·rn lığııı,lmı, "firzof forz ~ a 
hh· Alman aıııiralı göndcril

ı!w,ini istedi . Bu amiralla 

~ifalıi ımızakcrcde bulunula

cıktı. Klıntr amiral • 'ılemer• 

lıu i~c mcmui edildi. •Köııigs
lıcr;'.\• hali[ kruvazöriinc binen 

~mira! •.\kLbeP ayın on lıe

;i ııdc • firzo! forz• a vardı. 

'.\ liizakerdcr o 'glin ve ertesi 
ı:;un '· Kı. in Elizabct,, arniral 
g-cnıbindc devam etli. ayın 
18 zi >abahı amiral ".\lcuser,. 
ıııiizakcratın ııcticc>ini amiral 
•·Fon 1 lipcr.., c bildirdi. lhi

lıha olarak şunlar t:ılcp olu

mıyonlu: 

A - ~Firzof Forz,, Jima

r.. ıııa gelinmesi ve dış liman

lİa demir atılması. Tecridi 
tc.;lilıatın tamamen olup ol

madığı orada koııtrol edile
cektir. 

13 - Teırini 'aninin yirmi 
hirind giinü Grcnı iç saati ile 

•alıahııı sekizinde .\!ay ada

>ının 40 mil şarkında bulu

nulacaktır. 

c - Şimal denizinde ına

) iıı tarlaları arasında bulu

nan S ııokta!<ı ile Dol(er 
llank cemıbundaki ateş du-

:.'llckCılat: Se' k nıiirettcbau 

ıçın on gliıılıık, muha[ız mü
rettebat için 17 kı1mıııuccvele 

kadar. 

Bu miizakercler esnasında 

lııgiliz büyük filosu kuman
dam Amiral "Bcatti~ ye lıe

nii;: hazırlanmamış olan "Kö
nik~ zırhlısı ile " Drcsdcn ,, 
hafif kruYai:üriiııün mümkiin 

olduğ11 kadar slir'atlc filoya 

iltihak edecekler! tebliğ olun
du. llunlar (i kanunevvcldc 

"Skapa Flov » ela filoya ilti
hak cttikr. Talep edilen al
tıncı harp kruvazörü ~:.\la

kcnzen., in~aat tczg:\hında 

itli. Hakkındaki mlizakercler 

ıı-.tın zaman sonra intaç edil
di. "B:ıdeıı., zırhlı sına p;clin

cc 1919 k:lııunsani,indc 

"Skapa Flov,,a teslim olundu. 
' . . . . . . . . . . . . . . . . 

Baş kumandan amiral '·Fon 
Jliper,, 17 teşrinisanidc beni 

Jf 

Londra,21 (A.A)- Mareşal 

F ochun cenazesinde lngiliz Kıra
lını prens George un temsil ede
ceği rc~•men bildiriliyor. lngiltere 

hükümemeti Fransa hiikümetine 

bir telgraf göndermif ve bunda 
Mareıal F ochun ziyaı dolayısile 

derin ıeessürleri ıbla~ ve mü. 
1 teveffanın müıtefil.lere elmit 
old~u unutulmaz hizmetleri 
yadetm~tir. Mm. F ocha da aynı 

m'!lllde bir telgraf gönderil -

mlıtir. 

M. Baldvin de M. Puvan • 

kareye bususi bir telgraf gön -
dererek lngiliz milletinin müte-

veffanın ziyaından mütevelit 

derin teessürlerin ve onun 

hakkındaki hürmet ve takdirine 

tcrceman olmuşlur. 

[ 
Şayanı dikkat bir 

istatistik 
amiral gemi~inc davet etti. 1928 senesi zarfında Balı· 

lııgilizlerin, Alman filosunun kesir de 5753 doğum ve4293 
bir amiral tarafından "Firz ölüm vak19ı olmuştur. 
of Farz~a götürlilmesi hakkırr- Frengi mücadelsine 1928 se-

da ki taleplerini bana bildirdi. nesi mayısı iptidasında başlan· 
Açık deniz iilorn amiralleri mı~ ı 04000 şahıs yegao yegan 

arasında bu vazifeyi dcrhute muayene edilmiş birinci ve ikinci 

edecek ya kontramiral "Fon devrede 640 erkek 61 o kadın, 
l\leurer,, ve ya ben idik. .. _ .. d ed 670 uçuncu evr e musap ye• 

Amiral "Fon :.\lcurcr in " niden tespit olunmuştur. 
bu vıızHeyi icra için vaktiıı- Adliye ceraiminden 382 
de "Firz of Farz, dan "C· h 300 d 78 iz 1 'b'k' " cer , arp, a eı ı ır 
kcegi nıeşkuktu; çlinkli ham ak 1 • v ası o muştur. 
sbli idi. Amiral ~Fon Hiper,, 
~Fon i\lcurer,, in geciktiği 9 Eylül Sergisi bu 
takdirde üloyu götiirmekli- sene açılmayacak mı? 
~m teklifinde bulundu . .\lak- 9 'Eylül Sergbinin bu sene 
sat gemileri "Firz of Forz,,a açılıp açılmaması meselesi iz. 
kadar idare idi. Gemiler bi- mirde günün meseleleri meya-

taraI limanlara sevkedildikten nına girmi§lir. 
sonra avdet edebilecektim. iktisat vekaletinin emri mu-

(Bitmedi) cibince Ticaret Müdürü Ziya 

B • h b bey bu husustaki tetkilcatına 
lr 0D1 a devam etmektedir. Yakında ra-

Urfada kanlı bir faciaya 
sebep oldu 

Bireciğin Saha mahallesinden 

Hasan, evinde torunlarile be
raber otururken içinden barut 

çıkarınağa çalıttığı bir Fransız 

bombası infilak etmif, Hasan 
derhal parça parça olmuı ve 
torunu 7 yaıında Cafer 1 O ya

ıındakl Maiına 1 yaıında F ııilet 
ağır suretie raralalnm!flardır. 
Fazilet lıir müddet aonra vefat 

etmitlir• 

porunu tanzim ederek 
gönderecektir. 

Alınan maliıınııta 

vekalete 

nazaran 

Ticaret müdürü Ziya bey 9 
Eylül Sergisinin evvelki ve ge· 

çen seneki ıckillerde açılması 
noktai nazarını muvafık bulma

maktadır. 
Sergi açılacaksa tam ve ka

mil bir şekilde açılmalıdır. 
Ticaret müdürü V eltllete 

yazacağı raporda bilhassa bu 

n~tayı ehemmif.ı.le kaydede-

Sofya, 20 (A.A) - T u

nanın bazı kısımlarında büyük 

buz kütleleri hareket etmektedir. 

Nij!epoli civarında nehrin suları 

kırk santimetre kadar yüksel

miştir. Sava 'nehrinin Tuna 

üzerindeki mansaplarında yukar

dan gelen buz kitleleri ( 62 ) 

vapur ve ıilepi tahrip ederek 

sürüklcmişlt;rdir. 
-'--· ---

Meksika da 
Aıilerin reiıi de idam edildi 

l\leksiko, 21 (AA)- Dün 

bir ormanda yakalanmıı olan 

ceneral Jesus .ı\guera \ferakrus 
da kısa bir muhakemeden sonra 

bu sabah saat yedide idam 

edilmiştir. 

JI 
Ziraatbankası müdürleri 
arasındaki tebeddüller 

lzmir Ziraat bankası müdürü 

Nail bey birinci sınıf mufeıti§liğe 

terfi ettirilmiş ve Nail beyin 

yerine lzmir müdürlüğııe Samsun 

Ziraat bankası müdürü Hakkı 

bey tayin olunmuştur , Aydın 

müdürü Aşki Naili bey Trabzon 

müdüriyetine, Trabzon müdürü 

Nusret Namuk bey Samsun 

müdürlüğüne nakledilmiş ve 

Ankara merkez müdürü Raşit 

bey Istanbul başmüfettişliğine 

terfi edilmiştir. Aydın Ziraat 

bankası umurunu vekaleten 

lzmir mintak.ası müfettişi Hamdi 

bey tedvir edecektir , lzmir 

mantakasının mülettişsb: olduğu 

nazarı dikkate alınarak mülettiı· 

!iğe terli ellirilmiş olan lzmir 

müdürü Nail beyin lzmir mın
takasına memur edileceği ümit 

olunmaktadır. 

T arsusta bir katil 
16-4-926 Cumartesi günü 

T arsusun ince hark mahallesin

den yağlı Şcban kızı ve okto

rova tahsil me' murlarından hü

seyin zevcesi Ragıbe zevci tara

fından bıcakla cerh cdilmit 

kadın aldığı cerihadan mütees

sfrcn vefat elmiıtir. 

Katil yakalanarak 

tevdi olunmuıtur, 
adliyeye 

Serbest ınıntakadaki ge
milerin sıhhi mu:ımel:ltı yu

nan memurları tarafından 

icra edildikten >Onrn, )' Unan 

memurları tarafından kontrol 
cdilnıek>izin tahliye olıııı:ı

caklar \e çikarılan emtia 

gene kontrolsu;: olarak ~i

mcndifcrle nakledilecektir. 

:.\llirettcbat rolosu ve deniz 

raporu Sclanik bahriye ku
mandanlığına verilecektir. 

:.\lıntaka sevk dairesi Yugos· 

lavyaya gelen ve oradan scv
kolunan emtiuyi tcsclliirn 

edecektir. lluslbl trenler di
rekt tarife ile nakliyat Sel:\nik 
ye Keı v;ili arasında temin 
eylcyeceklerdir. 

Protokolların tatbikinde 

ihtilı.\f zuhur edecek olur"ı 
mesele müşterek bir itilılf 

neticeoiııde intihap edilecek 

bir hakem tarafından, ve ya 

gene uzlaşmak miiıııküıı ol
mazsa Cemiyeti alıvam tara

fından fasloluııacaktır. 

işte yirmi beş martta Bcl
gratta imzasına intizar edilen 

Sırp-Yunan muhadenct misa

kının eyvcliyatını teşkil eden 

protokolların hul:lsn>ı budur. 

Sırp - Yunan itil:\lınııı Bal
kan mlin:ıscbatıııın bliyiik te
sir icra edecek bir mahiyette 

oldugu inkar edilemez • Bu 
itil:\!a varılıııcıya kadar bir

çok safhalar geçirildi. 19 f 3 

Biikrcş muahedesi Sırbistana 

Seli\niktcn )irmi otuz kilo

metre mesafeden geçen bir 

hudut temin ctmi~ti. llarbı 

umumiden rnnra Sll'bistan bü
yümekle beraber bu hiikunıe· 

te !ılzım geldiği kadar bahri 

mahreç ,-ermemiş ve Sehlnik 

meselesini Balkanların en 

miihiın bir ihtihl! mcYwu 

haline koymuştur. l 'l23 ıııu

kaycli\tına gelince Sırp :\ııı:ı

lini tamamen tatinın eylc
mediklrindcn Sırbistan 191 J 

ihtilafını meydana çıkarnıı~ 

ve Yunan ;\lakedoııym<indaki 

Bulgar akalliyctiııiı; lıimaye'i 

Jıakkında aktedilen l(ulko{

Politis protokolunun yuna;ı l 

ÇANAKKALE) vapuru 24 mart rai lıül.ıııi)e suretidir. 
pazar 1 O da Galata rıhtımından { J Cl 

Askcri"c kan.'c,iıuleıı .J • 
hardtetlc İzmir, Küllük, Bodrum, J 

Radoı, Feıhiye, Finike, Antalyaya Kılmil oğlu 1 lamdiııin lznı 1 ~1' 
gidd ,.e dönüıte meıkür iıke- Karaba~ ınah:ı\k,iııdc mukırıı 
lelerle birlikte Andilli, Kalkan, L',cunııııca ımılıacirlerind.:n 
Sakız, Çanakkale, Gelıboluya Abdli!kerinı or;lu Tc' [ik ıinı· 
uğrayaralc gelecektir. metinde iki yiiz yetmiş L'~ 

--Bozca-ad-a -po-st-as_ı_ adet yüzlük var:ıkai ııakdiY~ 

( GELiBOLU ) vapuru 23 mart 
cumartesi 17 de idare nhhmın

dan harekeıle Gelıbolu, Lapaeki, 
Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya 
gidecek ve Çanakkale, Lapoeki, 
Geliboluyo uğrayarak gelecektir. 

25m:ırt pazartesi T arnbzuıı birinci 
poııası yapilmıyacakıır. 

NEZLE 
ÖK~Üft ÜK 
BRONŞİT 

G:udron G:üyo 
İçiniz, bütün ıııüstahzer1tı 

yeşil \'C üzerinde menekşe, 

kırmızı renkli etiketlerin de 

[Maison fRERE Paris ruc Jacop 
NO J 61 adresi yazılıdır. 

Deyn ilınü~o~ıri 
Alıp satar mahsup yaparım 

Maksudiye han 35 Derviş ................................................ 
mccli:<incc Jrnbullinii imk:\n-

sız brakmıştır. 

l 92G dn bin 

imza edilen '"Paııgolo;-.'\inçiç., 

nıukarcl:ltr, Yunan dhılrı 

ıımumiyesiııcc hiisnii kabul 

edil metli. ,\ ı;ustosta Yunan 
parlılmentosıı bu ımıkaYeh\tı 

reddeti. Y cııizelosuıı rcsk:lre 

gelmesi lc:ılya ile bir mıılıa-

denet misakı aktıııdan sonra 

Belgrada up;nyarak müzake
rata c:;as olacak bir protokol 

imzalama" nıziyettcki gergin

lil(i giderdi. 

l~tc Sırp-Yunan nılizakcra
tıııııı tarihçesi budur. :llliza-

keratın sonunda imzalanan 

itihHııaıııc mlihim bir meseleyi 

halletmektedir. Ancak alınan 1 
mukarreratın tatbikinde mii:;

kiilı\t zuhur edip ctmiycce~ 
atide anlaşılacak bir keyfiyet

tir. 

ı\l. Ga,yur 

~lacağıııın t:ılısili r.ınınınd~ 
Bordurd:ı ! lacı .\lınıct mahal' 
lesinde t:ük ı\li oıı;lu 1 ı~cı 
J famit l lafız lıanc,indc bı:· 

b 
.. n 

lun:ııı otonıo il par~clcrıı•· 

mahkeme k:ırarilc ha.:zcdilrrıı:: 
olduğundan hacli nıeı ıuU'' 
t:ısdikile alacag-ıııııı tal-..<ilir.: 

hiikiim itasını talep e) Jcıııc;:t 
üzerine davanın , encdi re;· 

nıiye nıiisteııit ve basit u;ırl11 

muhakemeye talıi olına'ıo' 
binaen lluİ,uk t',ul ıi ınutıa· ... 
kemeleri l; ;ıııııınııı tın ;; I O un' 

nıaUde>ine tcdik:ın g-elnıcdiit' 
surette tekrar v,ırnp kar» 
tebliğine nl'\hal olmadı~' 

. ~ıı 
karar ı · e tayın olunan )'L' ' ı.-

muhakenıcde hazır lıuluıını:ı· 
l ·r ,·cya tarafıııd;ın nıu;addak 11 

Yeki! ~önderıııc'i J!::ızctc j.• 

ih\ıı edilmiş oldu~u Jı:ıJclC 
miiddea aleyh yeı nıii nııı:ıf 
yeni muhakemede nıalıkcnıcr 
~clnıcdiı;iııdcn hakkında ı;ıY • 
ben icı'.a kılııı:ııı ıııuhakcrrı; 
netice,inde müddei l lanıdini' 
müddca aleyh Te~ fik zinını:· 
tinde k:ltilıi adilden nıusadd:ı~ 
,)0 ağu;tos 928 tarihli senedi 

re>ml ınııcibincc ~ayri e7. İ:' 
tifa iki yiiz ycmıi~ üç :ıti~L 
yiizliik ı :ırakai nakdiye al ·•: 

cai!ı oldu"·u ıııezklır ,;cıı•D 1 

~ h •. r 
rc-ml ile sabit oldul.\untı; 
l luktık L»ulii ıııulıakcnıclcrı 
kanununun 2J(i ıncı ına,\ltc: 
; ine tcı fikaıı nıüddc:ıbilı i~ı 
yüz yctıııi.; iiç liranın ıntidtl~·· 
:ılcylı Tc,•fiktcn lıittah,il ıııi•J 
dciı·e it:ı:,ıııa ve bikli r.ıle n1

"· 

:r. h k ııııci! 
sarı ı ınu a enıc 'c 
ıııa,raflarıııııı ıııii,\dca aleyh•' . ·~ 

aidiyetine ı e haczi nıc,·ııı\ 
c:ı;dil..iııc kabili tcıııyiz ol~'.~ 
iizere f 2 Şubat 929 carı ıııı '· 

karar Yerilerek tefhim k•~ 

Yeni ne~riyat 

Jüpiter 
1 

Muharriri: Hatan Ceı11ll 
İktiklal ve inkılap tarih_ı-

h1·1· b•< 
mize ait ruhi ve ta 1 1 

tasvirdir. Fiatı 25 kur~ş. 
Tevzi mahalli; ikbal kitııP' 
hanesi. 



• § Sayıta 

r: 
Bir~uamma 
F~rtttsada 'bir kadın doktor 

adua __ ı ' 
DlQıektaıını vurdu 

Niçin ? Bun~ polıs 
bile anlıyamadı., 

. -
Dünya şuunu ] 

1 

Tahdidi teslıhat lakırdıları arasında .. 

100 harp gemisinin, ve 30 bin 
.~ahitin· İ$firak ettiği maıııevr 

Bu 4r•ıı·ı· ı> 1 • ı · ı~ t'°"( ı,\c ıse 1 ı·an-

sada ''("'c . . 

i~mir~ dürk1ye palamutçu- Deçkt rknı~~r'°11ar:velinıan~ 
D • • laı·ı 1ı11ıuı11ı ıdar·esl11deıı: 

ları anmıım şırketınden ' Munlazaınnn dmun mecburiyeti ~lan meh1ep!ere devam eden 
• talebeye nıalısus olmak ve halen tatbık cdılınekte olan 2 numaralı 

Türkiye pal· mutçulnrı anonim şirketinin l 92CJ sene i yolcu tarifesinin yerine kaim olmak üzere 10 numaraİı muvakk~t 
ale1ı1de ;ç.timm uıntı\nisi ile niı~1mnnmcdc yapılacak e~aslı ıfevkallde bir H>lctt tarifesi :ihtas edilmiş ve ı1 mayıs 929 tarilıir.-
rndilılt hakkında hissedaran heyeti umumiyc,;i içtimaı ônli- den itibaren tntpik :edilmesi t:ü.arrür etmiştir. ı=azln maJfıınat 
mlizdcki ni~Jnın 2 r inci pazar glinli saat 1:; tc izmirde almak \'C mezidrr tarifeden tedarik etmek isteyenler isbsyon 'eya 
yemi~ çar~ısı eh .ırındn ~iri etin 54 numaralı dairesinde akt • ambarlar müdürlüklerine müracaat etmelidirler. 
edileceğinden nizamname mucibince :ı aleten 'cya 'ckdlctcn " Umumi idare C· ..... 1 )arı ~tmıştır. 

1 
ar ıh nızt~ etiııde 1 

)Uhıııau dokLor Mat- j 
ınazet s · .. ampau i Pari.., 1 

f 

rno hisseye nntr ôfan 111 ... sedarıarın ellerindeki lllU\ aklrnt E · t ....,, ·· d ·· ·· 
makbuz ilmiıhal rJe~ini )C\'OlÜ içtimadan Jiiakal 10 gün C\· , mnıye san ıgı mu ur \j..ı 

el ~irkct idare ·ne tÇ\ di ederek mukabilinde duhul\ ye '\ n- g~ ünden 
rakıısı nh~ctmclerJ. , c zirdcki ruznameye \' C ticaret kanunu· : 

t~p ıııektehiııiu yr.ti~- ! 
tırdj;; ır •• d • "ı; 
L r, ~uı1 e doktor- 1 
idi' • d\uıdıı·. Mc<•rnh ~lat-

. Jllaz .. ı J l .,o .. « o WJ'» de ~lal,-
tıı•tzeı s ~ <(\ ampauyi)) ile 

• • 11P e tıhbıvcden 3-\•ııı d ·. 1 
ç1kını. tır . 

f fd k.1z .d k , o lor hefll 

IF•\ 
~'1..1\(\l • ' 
· •• ~31llUHI du~" 
ıını\Ieı· hf'm de nwk
teı*iıl \ . l . · ı . . . 

~ ) 1'1 )ll'l1HJ'IH1 

~ek(illı~zf(\rmis. Ge· 
(X•1ıı " ~, l11'de :llatmazel 
~~ııpaııyi, ~latmazel 

her» in apartmaıı1-
ll<t • • 
•
1 

gıtnuş· 'e m·ka<la~ı 
ı e ~,,.. .. .. k ~ 

1 eoı·u ·ur cu onu 
':1sı .ı ·. lluaıı ve kolundan 
'Uı·n 
11 

llış. Tnhıi zabıta 
kıecı·uJıu Jaa taneve 

.,~1~ıı·aı·ak talıkitu;la 
~~1\ınis. Fakat ı,ir 
1ııı·ı ·· .. 11 Cf'ı·]ı .. ebr·plerini 

J ugiliz douamna mm Batari ~lulıili .A th ~ı 
filosu hahar donamımlarma hazırlanmab.ta<lır. 
nu mamıvral~wda eu cok . a\'arn dikl\at saf1ıa, 

~ - . 
l\ocluey 11 Nelson namındaki gemilerin h~l·rü-

lwsidir. 
ln~iliz donanmasma ilave olunan en )'eni 

gcmit<1 r lnm1ar<lır. · Unnların ikisi de hahı·i 
irısaat itibarile cıı son tekcmmülleri de Jaaiz • 
bu1u nııaaktadırlar. 

.Hodue) in r·esimde Mröriilen büyük ıopk rı 
16 jHl lnktur. Sabih ~emiler içinde bundan 
daha ağır topları taş1yaıı geıui yoktur. nahar 
manevr.clcri esnasmda bu büyük tOf)lar da. 
tccı·übc edilecektir. 

Jlanevreleı•e .100 haı·p gemisi ve 30 hiu 
halıriyc zabiti iştirak edecektir. 

uıe\1daua cıkal'ama-. ~ 

nıı~tn·. Hiva,yeıe gHrc 

Matmazel Şampanyi bir 
morfiu rcectesi vaza-" . 
rak lat1naıel «Joher» 
iu imıasııu ulum;. 

"' 
~h,tmazel « .Jober » 

hunu haber alınca 

makkemeve müracaat ., 
edercği11i söylemiş. Bu 
~ehepten dolayı dok
tor kız ıneslekdaşmı 
,·uı·nuı ~· NJaaıunf ih za-

lntaum gayet. lmsiı·et.lc 
güttüğü talakikata ı·a;;-
men cinay~ıin ı1 ıl . e
hehi asla aula ılama--
mıştır. Bu lm<li~edc bir 
aşk mcs' ch"\si olması 

ihtimali de oı·tnya ii
riilüyor. !\l:ltmazf•l Şam
panyi yakında mahke-
meye rerileeck Ye da-. 
vası ~öı·iilecektir. Fran-

'-

sız matbuatı hu heye-. 
canlı daYayı dikkatle 
takibe lıazırl::uuvol'lal'. . 

Motorlar ve fezg&hlan 
\ 1 eresi,re ıze takdi111 eder 

Tlinel meyd<lnı~letro han-lstanhul Ankara cadde iNo 60 . 
~evlet demir yolları ve liman-
~d~~~~umi idaresinden: 

929 P•n bcluıuınu olan beş adet devver köprünün mlinııkasaaı 25nisan 
• ·1C!ll n1; Ü 
'<=rıı cdi'- L. 6un ınat 15,30 da Ankarnda umumt idare binasında 
b occe~r M . bs 
l: ın b~ Yliz d. I una aya tıtirak edeceklerin tekkl mektuplannı ve 
adar Uını.ırnt ~ ~lık teminatı muvakkatclerini yevmi mezkllrda saat 15 e 
~ııı;a t arc yıw itleri müdürlüğüne vermeleri IAzandit. Talipler 
<laırcıınden ~~-ıcleruu 500 kuruş mukabilinde Aakarada mabeae 

1 
aycııırpaıad3 mübayaat komisyonundan tedarik edebilirler. 

" ,.!ft~ bnlnzı ta~liSiW nı811Dr11P* 

lstanbul icra dairesind~n: Bir 
dcynin temin i:ıtifasiçiıı mah· 

cuz ve furuhtu mukarrer filpi 

frer markalı bir adet piyano 

işbu martın yirmi yedinci 

çarşamba günü saat on üçten 

itibaren lstanbulda sandal 

bedestanında bUmilzayedc 

furubt edileceğinden talipterin 

yevın ve vakti mezkürdc 
ener ~aret Qeıniıı ce &etirilmit olan Karadeniz boA- harlclndeli sabit 

~r;ıı-EtUlınek in Yerine muvakka1en ikameye elvertıfi 'Vapur ethebmua mezat mahallinde hwr bu-
ere aalaıad3 Marttı hanındaki ıaerkım ~ .tir.:~ lunmalan Mn oluaur. 

nun 3 6 ıncı 'fiıaddcı..iı'ıc ~üre bbu içtimada sermayenin 1uzın e- limız 
dörtte iıçiine mttsa'\İ hi edamnın \lİCudu muktezi bulun- de bcddi .·o. 

Me ·Iı 
cin:;' .. ı mt 

duğundun ycvmü nre;.ktirda \'e tayin olunan 7,amanda ,.irkct 445 < 534 .Y edikulcdc 1ırı ıorily::ı · Bey mahal
lesinde c ki ~2 'c yeni 1 J, 1 J numa
rnlı ,.e bahçeli bir dut~ılnı ha\ i bir 

dairesinde hazır bulunmaları 11:'ın olunur . 

lluzrıaı1ıci ıı1iizakerat 
f - Heyeti idare YC murakıp raporlarının kıraati ile 

plnnçonun t ·diki ve heyeti idarenin tebriyei zimmeti. 
2 - M~inh az lı.klarn heyeti idnrece c:ıyin edilmü; 

olan n1.al:ıru1 tn. iki ve ) ah ut diğer zevntın tntihabL 
3 -- . ımıkıp intihabı \'e tahsisatın tayini. 
4 - Teınctnıun sureti te,·zii. 
5 - .,.i~amn~ınemi.~dclj bazı tabirat ve mcvadın c astı 

cumhuriyemizc c ...ı..anunu tic:ıretimize muvafakatı için 
ben eçhi ati şekilde shihi. 

1 inci madde' tıehayetindeki : <Bir . osmanlı anonim irkcti 
te~kil olunmu~tur» tabirinin. ( bir Tiirk :.ınoniın ~irkcti tc) ... i\ 
olunmu~tur ) ~eklinde, 

2inci madde nehayctin<leki : ( Bilcümle muamelatı hnk
kında de' lcti ostnaıııyenin ka\ anin 'e ni7.amatı hnzınn ına 

ve musmkbele ı t"Jtbik edilecektir ) ibaresindeki ( de\ leti 
osmaniyenin ) afifri yerine (Ttirkiye cumhuriyetinin), 

Keza 3.üçü maddedeki : ı. lemaliki o maniyenin) tabiri 
yerine Ti.u:kiyc cumhuriyeti ) ınemnlikinin olnrak nt hini. 

5.inci m~ddwjelQ: ,irk.etin ernıayesi 600000 i\aharn cum
lc indeki fjOOOQQ lira yerine (200000) vaz olunarak ınedde
nin ( .şirketin • c:r.mny.csi 200000 Jirndan ibaret olup beheri 
bir Tlirk lirası ki) metinde 200000 his--yc miınkascmdir ) 
şeklinde tadilini , !! bilnneticc nyni maddedeki ( bu his e 
sencdatınm !100000 iitası pafomlıt mii. tah~illerinc tahsis olun
muştu!') ibar~Sinfü Jag-\•ını, ve kLza aynı madde nihayetin· 
deki (ticaret nCYıireti ) yerine ( lkti,;at vekaleti ) rnz'i surc
tilc tashihini. 

8incimaddedeki: (Mamilkri osman1ı olacaktır) yerine (ha
milleri Turk olacaktır) tabiri konularak tao;hihini. 

16ıncı maddedeki: ~Osmanlilar) rnbirinin (Turkiye cum
huriyeti tabaa~ınBan olanlar) şeklinde taslıihini. 

2l)nçi . m,ed_cfe münderec~tı olan: Çldiıre mecli ~zasın
clan her birinin ,irkctin altı1 yfiz his'c sqncdarına malik ol· 
ması luzımzchr ~~nc<lntı mazburc şirketin sandığına tevdi 
olunacak \'O ft?ıH\llll miiddeti memuriyetleri ,;r.arfında sntılmn

yacaktır. Bunların üzerine furuhtü eniz olm:.ıdı~ınt miıbeyıyin 

bir damga 'urtılacn.ktır) tahirf nin (icl:ırc meclis nza ından 
her biri bedeli kıymeti nsli~·c i itibarile scrmayci ~irketin 
ekalli yüzde birine muadıl kıymeti haiz ınikdarda hi :ıe . c
nedatını şirkete lC\!diC mecburdur. , U kada_rki sermayci 
şirketin yiızde biri 2500 Jirnyı mucccaviz i. c fozlu-.ının 

tevdii mecburi· dej!;ildir. Tc,·di olunan bbse- ~cnedntı 

<\zanın he) eti umumi yeden btih ali beract edecekleri \akta 
kadar zamanı idurclcrindcn miitc\ cllit rnc ·'ufü·ctlerine l·ar,,ı . " 
teminat hi.ikmiindc olup ahara de\ rolunamaz. \·c şirketten 
alınamaz, bu mak ntla dnmgalnnarak ~lrket ~andıp:mda hıfz 
olunur) şeklind~ ta hihini. 

25. inci maddedeki: (Azadan memaliki ecnebi) ede ikamet 
'c ) a mU\1tıkkatcn P,"a) bu bet edenler esna) i ımizakcrntta ıkcn 

dilcıine ,·ekalet etmek ~zre refiklerinden nzadan birim tayin 
edebilirler; şukadarki vektllct edecek !\zanın kendi reyi dahil 
olduğu haldi! ikiden ziyade reyi olamayacakcır ) tabirinin 
lağvilc yerine (~za1ar yekdiğerinc niyabeteo rey 'eremezler) 
cabirinin \'a7.t. 

28. inci maddedeki: (Be,cr O"manlı Hrası) tabirinin (onar 
Tlirk lirası) ~ekllnde tadilini. 

• 
30 uncu maddedeki : Ahiren nc:şrcdilcn knzanç 'ergı:,ı 

kanunu nnıcihin~e pl!ınçolann nihaycr şubat gayc-.inc.lc tan
ıirni mecbnli olduğundnn (heyeti umumıyc her . ene tem
muz ay-ı zarfınd\l ~irketin merl1.e7.inde urcti adiyede akıı:ı 

Utma eder) cumlc"indcki temmuz ayı yrrine nisan ayı 

ikamesi ve keza aynei maddedeki ( müfettiş raror1nrı ) 
verine (rntirakıp raporları) \'C kc1 .. a (meclisi idare ,.c muCet
~i~ raporlarilc) yerine (mecli i idare ve murakıp raporlarile) 
ve (ticarcr nezfdecine) ~'erine (H."tisar vckdktinc) suretinde 
ca 'hihini. 

31 ınci maddeki: (Her bir hbsedarın yirmi heştL'll 

1.iyadc re) i ol~mıyncakttr) ibaresinin ticarer kanununun 
365 inci madde i mucibince (her bir hi"sı.!darın ondan 
ziyade reyi olrnıyncakur) suretinde rn:ıhihin!. 

41 inci maddedeki : Şirketin senei .. em i) e itibarile 
haziranı iptidasından bcd ile mayısın ~onuncu giınü hitam 
bulur) ibarcsin~ mlrrda.ld JO uncu maddedeki tah.i ... nt , \.! 
esbap dolayısi.le (Şirketin enci maliyesi mart iptlda!ımdnn 
bed ile şubatın '50nuncu günü hitam bulur) ~Uretinde ta · 
hini ve mtiteakıp gelen (f eknt birinci sene i ma1ıyc mtis
tesna olnrak .,irketin sureti katiyedc te:;oekkiıhi tarihile o ta-

l 

rihten sonra gelecek ma) ı m s nuncu günü beynindeki mi.ıd 
) 

detj şamil, olacaktır) ibare inin balAdaki ta hihat dolayı ile 
ademi Jüztımuna' binaen lağvını. , 

42inci ma~!<İedeki: Palamut miistahsillerlnin ni7.amnamc
de kendileri için İtefr.1k edilmiş oltm 300,000 Jir:ıhk serma
yeye ademi ~kıaileri ve hinnctice sermayenin 200,000 li
raya tenzili ha.ebilıe- ~'2ind nıaddede'kin (yı.izde on en tiy:i- 1 

390 

480 

140 

hanenin tamamı. Diynmanc.1i Ef. 
J u.365 C'sküclarda :\forat reis mah::ıllbinde 

Hamam soka~ında e ki .~2 \ c yeni 
38 numaralı bahçeli bir hanenin ta-

mamı .Kemal R adiye ve 1 falit, 1 T. 
'e r:ıtma eniha l l. 

1 C'306 Alaca. hamamda Çelebi ol°f'Ju Alı ettin 
mahallesinde :\lısır çarı ı At ri1e 
c-add inde c ki .. J ·ni 2Cı num:ıra1ı 
bir dukk<\nın tam:ımı. J luneri l l. 

ı 7465 !Kadıkoyundc,, 0:-ınan ~:ı mnh:ıllc

s1ndc Arapcı başı clye' m Piriçın uş 

sokağında c~ki ı 7 ve yeni 52 nu-
maralı bahçeli bir h:ınenin rnmamı. Ncsip 1 l. 

2030 19773 Calatada .'tıkın Beyazıt mahalle inde 
Aralık sokaJttnda c ki 6,6 mukerrcr 
ve yeni 12,14 . 'olı bir dukan ile hir 
hanenin tamamı :\khmct .'\. ım B. 

480 ı ?028 Koca mu tafopa~,ıd t 'e mahllc inde 
c::ki 'azende \'C yeni Akarca soka-
ğında eski 6. , . .c yeni 7G, 76 I . r ı. b 
ahır ve bahçeli bir hanenin tamamı Osman ağ:ı 

2 l 80 ı •)336 Toph:ınde Cah:ın~r rnahaHe 'ndc \ ' C 

Cahangir yoku~unda 'c sokaJt"ındn 
eski J 7, 19. 2 ı~ 2.3, ,.e yeni 1 7. I 9 
21 numaralı bir hnnenin tamamı 

420 
Şenfc Murriye il ve Ahmet Rahim B. 

19410 Arnavutköyündc ·e mahallesinde eski 
Biiyi.ıkuyazma ve -yeni Dubaracı soka
ğında eski 5, ,.e yeni 24 numaralı 

bir hanenin lnmanu M. Eftik 
Yukarda cins ve ne\ ile mc1.-akıi yazılı cml:lk ( :ıltmış bir) 

,giin müddetle icra kılınan alem mUzaycdc neticesinde hi1.a
Jarında ıgo terilen bedelle tafiplerl uhre inde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra kıhnınış olduğundan talip olahlann il:ln 
t.ırih ndcn itibaren ( otuz bir gtin zarfında Sandık satış 

ılmirlijtinc müracaat eylemeleri Hizumu il<ln olunur. 

Satllık arsa 

tmlH~ ue Moın Hon~osın~on : 
Esas ı:umara Mevkii Me ahası Teminat 

159 Beşiktaşta Sinaııpaşayı atik M. murabbaı T. L 
mahallesinde Köprübaşı soka- 2ol 12:; 

ğmda .atik J 3 cedit 5, 7, 9 numaralı arsa 
B:ı.ada mevkii ve evsafı muharrer arsa 10 nisan 929 tnri~jne 

ınüsadif çarşamba günlı bilınüzayede satılacağmdan taliplerin 
yevmi me.Lkurda saat on ,;ıltıda bankamıza mürııcruıtlan. 

f lstanbu1 Vilayeti Defterdarltğı ilanatı l • • Satılık eşya - 1 tanbul Polis muc.hidyeti ucpo unda 
mc,·cut iki adet kaputla <)2 çift kundura, muhammen bede
li 190 liradır, miizayec.lc 3 I mart 1929 da dcfterdarlıJ..ta 
yapılacaktır. 

+ Kiralık dükkan - Divan yolunda ~ıhhiye rnli· 
zc i altında N. I 36 ~enelik kirası 132 lira, müzayede ~7 

mart 1929 da defterdarlıkta ynpılac:ıl,nr. 
ııOt Kiralık diikk.An - Dhanyolunda Sıhhiye I\Iii

ze.;i altında ':\o ı 4 R, senelik kirn"'ı 126 lira, mtiznycdc 
27 mart ı <)2<) da Dcf ccrdarlıkt:ı yapılacaktır. 

de palamut husule getiren mahaller ehaU inin umuru hayri

ycye ve nafi:ı ınn) ·tabirine lı.izum ve mahal kıılmadıgından 
, c C'n en ,irkcrimiz memleketimizde me\ cnt mue csatt ha~ -
ri) c 'c nafi:ıya JAzımgeJen mua\ encti ifa ctmcl te olduğun
dan mezkur fıkrnnın lağ\ mı ve (yuzdc yetıni~ :iki hi ... ,,: .. i 
tcmettu olarak şürekaya te' zi olunacaknr) ibare,.,inin (~ u.1,
dc sek~en iki hi:ısc i tcmcttu olarak i.ırck~ya te\ zi olu a
caktır) ., ·klinde tadilini. 

44. üncü maddedeki: (hnsılau sene, iye hi ... e l aşma) fü:dc 
beş fai7.• 'c ya cemcnii ita mu kifayet etmedi@ takdirde ) 
tabirindeki (' e yu his::.ci temettü) tabirinin laj,t\ ına. 

49. züncu madd.edeki: ( nı::ıfma mu ııvi hi1':-.C sencdatını 

hamil) mbirindL·ki ( nı:-.fınu ıniısa\'İ ) tabirinin ( üç rubunn 
mii U\ i) un:tindc ta hihini. 

SO. inci maddedeki: (Der aadettc T~ık' imi Yckayi) yerine 
(Ankurada ;rc .. mi gazete) tabirinin 'e keza i~bu madde ni1ıa
rccindeki (Ocr_adet) yeline ( \nkara} tabirinin 'azını. 

52. inci maddedeki: lTicarec n zarctinc> yerine ı ikthat 
vek~letinc) tabirinin '\'az'ı suretUe nizamnntnci dahilimizin 
} cnidcn tabını ve bu güne kadar he::.abı mah u~unda umuru 
hayriye tah fsatı .namile mukrıyyet m b~Ji~n kar ve zar.:r 
hesabına naili 

Heyeti idare 
1 1 



, , ABOK~ ŞARTLAR!: 

·. Kuru~ Kunı~ 

l 1 A) lı~• 150 (,. 
1 

'' 3 400 8(J() 

! 1 
ı6 • ~;o 1-150 

.. 
• 

ı Gazetemizde çıkan yazı ve 
'resimlerin bütün haklan mahfuzdur! 
1 • . 

f;azeacve gt;ndcrilccek nıc.k.tupların liıerlne 
idare için'e idare , , yazı,·a ait~e ( ,. azı ) 

ı .. areti lı:onulntalıdır , 

s ••• ımıyan me~tupları; tadc~d~n. luyrnnti- ' ! 
mukaddereıiı.: mektuplara konulmuı paraların ' 

23 Marl\ 
19 29 Türk mekteplerile faydalı eserlin 

ll&nlannda o/o 20 tenıilat yapılır 

Büyük \"e ya bir çok defa için \"erilen ilAnlarla 
husu~I nıahiycttekl llinların ücreti 

idare ile kar1rlaşurılır. 

Caıetemlze huswt llln kabul eden yer: 

iL N TARiFESİ: 
"•"" Satırı n. -" 
ıl."' 

1

6-8 ıncı sayf;1.da 
2S 

' .. .. .f() ' ı . . ıoO 
' t .. 2()1J 
1 1 .. " 

i ı 8 inci sayıfaJ.1 l ıo 
ıı 1~00 2:''l0 

" 
kaybolmaıınd.ıtn ve il&nların mündericatından 

ldare rneıul delildir. 
- -- - - . -- -

-

ı Bu geceki ayı İ d d d 1 Sayısı stanbul, Babıali, Ankara cad esin e "Vakıt,, yur u 
H. S. H. !lhı:ıı acentesi. resmi iiAııbr 1 

Güzellik ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise; 
Hiç ıüphesiz tuvalet 

hususunda Pertev 
müstahzeratını 

~ r"ı~ . 
kullanmamak büyük 

bir ihmaldir. Güzelliğin 
temin ve bekası her 
kesin istimal ettiği 

Pertev müstah
zeratı ile mümkün 

dür. Çünkü: Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan· 
tini, Pertev kolonya -sulan, Pertev diımacu

nu, Pertev tırnak cilası 

ketlerde bile henüz 
ve sairesi en müterakki memle· 

emsali yapılamıyan pek nefis 
tuvalet 

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 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
BU KE~İOEDE CE.U'AN 3,900 
numara kazanacaktır 

ithalat gümrüğü 
'üğünden: 

3 Sandık Hurma 
1 Çuval Bugday 

Müdür-

Balada muharrer ib hlem eıyanın 23-3-929 Cumartesi günü !.tan· 
bul lıhalM gümrüğü ıalış anbarlannda bılmüzayede furuht edıleceği ilan 
olunur. 

-· 

•· I al.:t .. uı :!."/ ıllart f<J;!<J f<'.frikası : .'J 

- Ben mi? Filadelfyalı 

• Viktor Cones "ım. "Strin· 
ger ., denilen bir serserinin 
şeriki idim. Sizin hüküme
tinizin kararına kurban 
oldum. Öyle bir hükume
tiniz var ki tenekeyi çelik· 
ten tefrik edemez. Ben ne 

miyim .. Bir adamını ... Hem 
de canına okunmuş bir 
adam... • 

" Stringer " e Londra 
hükumetine, hayata velhasıl 
her şeye karşı olan hiddeti 
içinden taşıyordu. Bazı 
sözler adeta sihirlidir. 
" Concs " bütün yesını 
ortaya döktü; kalbinde ne 
varsa hepisini çıkardı, 
meyus vaziyetini bile an

lattı. 
Sözünü bitirdiği zaman 

mechul şahıs bir tek sözle 
mükabele etti: 

- Bir kadeh daha içiniz! 

• Cones ,, bağırdı: 
- Allah göstermesin ! .. 

Şu $Irada benim yapacağım 
şey konsolosuınu yahut 
bilmem artık kimi bulmak, 
ve beni vatanıma iade 
etmesini rica eylemektir. 
Ben size daha ne söyliye
yim. Hayır, hayır ! Artık 

" Koktay " istemem.. Her 

halde ağzıma bir "Koktay" 
daha koymam.. Olsa olsa 
hatırınız ıçın sızın gibi 

ben de bir • Porto " 
içerim. 

"Cones., Porto kadehini 
yuvarlayınca mechul adam 
ayağa kalktı. " Cones " in 
zorla ikram etmek istediği 
kadehi reddetti, ve dedi ki; 

- Benimle " Hol " a 
[ otelin büyük salonuna ] 
kadar geliniz. Size bir söy· 
leyıceğim var.. Hem de 
burada söyliyemiyeceğim 
birşey ... 

Merdiveni çıktılar. Mec· 
hu! adam önden fevkalade 
sükunla yürüyordu..• .Cones,. 
arkadan biraz çekin • 
gen bir tavurla geliyordu. 
Delikanlının midesind"e bir 
sıcaklık vardı; bir takım 
hisler duymağa başlamıştı. 
Sanki su üzerinde yüzüy·or· 
du. Şimdiye kadar emsalini 
görmemiş olduğu bir hop· 

palık beynini dolduruyordu. 
Artık birşey düşünmüyordu, 
her şeyi unutmuştu. "Strin
ger ., "Britanya., hükumeti, 
kontratolar, otel hesabı, 
sintinede Amerikaya avdet 
mecburiyeti, velhasıl herşey 
fikrinden silinmişti 

(ı..:11970 ı<larc ı ıeri 1971 \"17.1 i~ıeri * teırra: \.\JJI\. po~ta: kutu u: 46· 

KE~İHE T.\Hİllİ 
30 H.\ZIH.\.\' n2n Büyük BİLETLER 

BİRER LfHADIR 

Düzce icra dair~şfndetı : 
,. 1 

Diizccııin D~ı eli ı •- • 
. • . . \F'C yun tın .. Lifi\ c 'ı..! .... 

1 k "•3 itıl" 
nım ara yüz :;c "(;l'n 1.J.· ".· 

medyun karyeden 1 faf•Z · . 

f l. . k . nı .. zkılr"' e cPc mm ·arwı • Eşya piyangosu 
Türkocakları merkez heyetinin ( 50,000) liralık ikramiyeyi ihtiva. 

eden piyaneosunda çok nadide ve kıymettar eşyalar vardır 
Hasılatı, iıısaatı hitnıck iizcı·e olan Tüı·kocakları nwrkez he,·eti binasıııın ıuet' ru~al 

'e tesisatına s;rfeclilnwk üzere, bu scııc de zeııgin bir e~~a pi)a.ngosu tertip edilnıi~tiı·. 
Bu pi~aııgoda ikranıi)cye 50 bin liı·a tahsis eclilmi~tir. nu seıwki ikraıniyeleı· gl'\Cll 

senekinden çok daha kıymettardır. :Uerkez heyeti bilhassa yerli cşyaınızın revarıııı 

temin için ikramiyelerin kı mı :izamını en nefis yedi maınuh\tından intihap elıni~tiı· · 
Arada liiks otoınobilleı· ,e bclıcı·i 2000-2500 lira k1ymelindc pırlanta pantaııtit' \C kiipe
ler, beheri biııer lira kıymetiııde biiyiik saloıı halıları, plt\tin erkek \C kadın saatleri, 
salon takımları, elmas yiizliklcı", ipek seccadeler, 80 parça naclide halı seccade, -!00 
lira kıymetinde ıniııyatiir resimli parau11ıalaı", Ilerekc battaniyeleri, lleı·ekcnin ipek 
yastıklaı·ı, yedi falırikalarınıızın maınulatıııdan zarif ba' ullar, e' rak çanlahwı, Esirge
me derıwğile llihilialııııer Saıı'al e\inin en zarif Ye en nadide el işlerinden iki ) iiz par
e i\ csva Yarclıı'. İkramiveleriıı mecmu miktarı bine.lir. 

,-c kiiı• )·anında ş:ırken ı. '' 
- \J<: 

bey o~lu :\lahıııut ı:ar 1 
(·rr · ı · ı .,(lııı' ıa ar og u ~agu 't.: ~ 

.:ı ..... ... 

· · l ·n 1\ oj';lu lbrahim ~ınıa <· 

Salih bin İsmail car!c•ı ecri. 
ben Yan oğlu peşnı:ık P. 

sile mahdut dürt duııiiII1 1 

nlik re kezalik avnı ıncrP 
, t 

•arken J lacı B:ınanı 
' - t< 
Abdullah Bahri tarla-ı l'~r 

L'ğtırlu oglu Hüseyin ~if11 
1 

lsmail oğlu Kara Sali'ı ,,~ 
ben 1 lafız Zekcriyya ıarl:ı· 
mahdut dürt döni;;, iki C' 

mikdarındaki iki kıta tar!~. 
rm beste lıir hi,;;dcri J;ıf 

• y 

Merkez hey' etinin bu piyango!Sn ~inıcli) e kadar Tiirkiycde tertip <>dilmiş eşya piyaıı
golarının en zeııginiclir. 

yedi lira bedd ile ihalci e 
1 

nliyckri icra kılınnıı~ 'e 
nisan 929 cum:ırte-i ~· 
saat on dörtte ihalci k.df' 

mukarrer bulunıruş olnı ~ 
mczkı'.ıT 'ıi-sderin k.J)111 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilci.nalı 
........................................... 111111 ..... 

Semti 
Beyoğlu 

ı\lalıallesi Sokağı 

Pangaltt Cedidiye 
N. Nevi 

atik cedit maa ba!ıçe 

148 166 k5rgir hane 

J lısscsi 
tamam 

I<ınıeti mu ha mm ene si 
4500 sekiz taksitte 

l\lüştemilatı: Bodrnı katında bir oda, bir nıutbak odunluk ve kömürlük. ikinci kat bir sofa iki 
büyük oda bir hala. Üçüncü katta bir sofa ve dört oda ve bir hala. Dördüncü taraça 
kısmında iki oda ve bir büyük taraça ve nıutbak ve mıktan kAfi bahçeyi havidir. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzre balada evsafı muharrer hanenin 
mülkiyeti 4500 lira bedeli muhammene ile müzayedeye konulmuştur. 6-4-929 tarihine nıüsadıf 
cümartesi günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 337 
buçuk lira teminat akçelerini malsandığına teslim ederek nıakouzları veya muteber banka mek
tuplarile yevmi mezhlırda emvali metrüke s.1tış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

semti rnkhallesi sokağı numarası lc.ıymeh muhammenesi 

&yo~ln Hüscyinağ,ı Taksim atik 37 cedıt 39 6000 !ıra ıekiz tak.itle 
~1u~lt"mılaıı : Zemin katılc: 4 kat ve kirgir olı.ıp 6 oda t..ır- mutpah ve iki hala~ı vardır. 

Bedeli sekiz •ene ve mü•avı tak ıtle ıedıye eı:lılmek üzere balada evsafı muharrer kargir hanenin 

mülkıyeii 6000 lira kıymeii muhammene ıle ve kapalı zarf u'"lıle müzayedeye çıkarıldı. Trklıf zarfları 

31-3-929 ıarilıine müsadıf pazar günü saat IS le kü~l ve bıl°i•tızan hazineden alınacak emre göre muamele 
ifa" mulcarrer bulundu~undan taliplerin yüzde yrdı buçuk hesabıle 450 lira ıemınal akçeleri ,·eya mulrber 
banka mektuplanle yevm ve saati mezkıirde Em•alı mrırıike •alış kom;,yonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahalle•i Sokağı N. Aıık Cecht Nevi temamının kıymeti Muhammene'i 
Beyo~lu Hüoeyin ağa Bayram ve Yeııl 21 29 K.lgir apartman lira 10000 Sekiz taksıtte 

MüıtemilAtı: Bodrum katile beı katlı bodrumda kaqıcı odası odunluk ve kömürlük, bırinci daimi yedi 
oda bir muıbak bir hala ikinci ve üçüncü daıreai beıer oda bir mutbak bir hala dördüncü 
dairesi üç oda bir mutbak ve tara(a kısmı çamatırlıkur, elektrık ve lerkos suyu tesit>al ve 
tertibatın! havidır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi tak.ille tediye edılmek üzre balada cvoafı muharrer apartmanın 10000 
lira bedeli muhammene ile ve kaqalı zarf u•ulıle mülkiyeli müzayedeye çıkarıldı 7 ;4 929 ıarihine müsadıf 
pazar ~ünü saatl5te teklif zarfları küşat ve bılıstıı.an hazmeden alınacak emre göre muamele ifa" mukarrerdir, 
taliplenn yüzde ycdı bnçuk hesabile 7 SO !ıra ıemınal alcçe11le mal sandığına ı.slım ederek alacakları 
makbuz veya muteber banka maktuplanle emvalı metruke ıatl~ komı~yonuna muracaatları. 

Ortalığı kaplıyan uyuş

turucu hararet, süslü sa
lonlar, "Savoy., un parlak 
avizeleri.. İşte şu sırada 
"Cones. in bütün bilğisini 

teşkil eden şeyler ... 
Pufla gibi bir koltuğa 

yerleşti, bir cıgara yaktı. 

Mechul adamm hakkında 

duyduğu merak hissi bile 
uyuşmuştu. Ona ne söyli-
yeceğini düşünmüyordu ... 
Bütün varlıklar cıgara 

dumanı içinde uçup gidi
yordu. Vicudunu tatlı bir 
rahavet kaplamıştı. 

Mechul adam söze 
başladı: 

- Bakınız size ne söy
liyeccğim. Size şurada 

bundan birkaç gün evvel 
rastgeldiın.. ilk görüşte 
sızı tanıdım. Çünkü sizi 
evvelden biliyordum .. Fakat 
ben de iptidasında şahsınızı 
tesbit edemiyordum ... Ote. 

lin " Hol ., undaki bir ayna 
bana hakikalı öğretti.. Ben 
sızı tanıyordum... Çünkü 
bizzat resminin in'ikasısınız. 

Dalgınlığına rağmen, bu 
sözlerden huylanan "Cones" 
cevap verdi: 

Muharriri : l'erı> Stakpııl 

- Affedersiniz... Neyin 
in'ikası imişim? ..• 

Meçhul şahıs devanı 

etti: 
- Benim tasvirimin in'i

kasısıntz.. Nasıl diyeyim .. 
Benim nüshayı saniyem, 
bir eşim.. Bu sözleıiın de 
hakaret sayacağınız birşey 

yoktur sanırım... Dönünüz 
ve aynaya bakınız.. O vakit 
sözümü anlarsınız .. 

" Cones w yabancının 
dediği veçhile aynaya baktı. 
Aynada meçhul adamın 
aksini gördü. O akis aynı 

zamanda kendi aksi idi .. 
iki adam ilk vehlede, 

oldukça çok tesadüf edi
len bir tipte idiler: Fakat 
müşabehetleri öyle basit 
ve kolayca ayrılır takımın
dan değildi. Saçlarının 
kesimi ve " Nüans ,. ı aynı 

idi : Yüzlerini hututu, boy
ları, nispetleri, gözleri, 
renkleri; simalarının ifadesi 
hep aynı olduğu gibi, 
duruşları bile bir birinin 
eşi idi. 

iki adamın böyle biri 
birine benzemesi nadirdir. 

Bir kumsalda tıpkı eş iki 
• 

çakıl bulmak ne kadar 
güçse, biribirinin nüshayi 
saniyesi olan iki adama 
tesadüf etmek de her zaman 
görülür hadiselerden değil· 
dir. Maamafih bunun müın· 
kün olduğu birçok delillele 
sabittir. 

Tabii tam benzeyiş tabi-
isini kullanırken maksadı· 
mız, iki kişinin her birinin 
en mahrem kimseleri tara
fından bile farkolunınıya
cak derecede müşabeht· 
!eridir. 

Bu gibi müşabehetler 
hele ikizlerde olursa seda
nın tıııneti, hançerinin şekli 
bile biribirinin eşi olur. 

" Concs ., in sesilc meç· 
hu! şahsın sesi hemen he
men aynı idi. " Cones ,. in 
talaffuzunda ki az basıklık 
fark bile edilmiyordu. 

" Cones " ayakta, aynanın 
karşısında durmuş homur· 
danıyordu: 

- Vay canına be ..• İşte 
bu garip ... 

Arkadaşını bir defa daha 
gözden geçirdikten sonra 
aynaya döndü. Meçhul 
adam diyordu ki: 

- Nasıl garip değilmi ? 

rııı Benkiler mahallesine mcr- lı ı c~ mu amnıine,i o :!"1 . , 
Sıraköz malıallesiııden · tiO<'' !ıranın yiizdc onu ııi p< . 

ı lançer oğlu llalim Efendi akçawıa ve bedeli ihaıenı 
vekili Selim zade Ahmet [fendi pıt 

yüzde beşi nbpctimk 
tarafından l\iksar Tapu idaresi ·.;fi 

ile talip olanların Dü1.ce 1 ·" aleyine ikame edilen tescil 1.,. memur!u><-ıına mıır:ıcaaı 
davasına malıallei mezkfırcfa " 

ilı\n olunur. 
iki köz oda bir ~~fa ve taııtani !==========' 
bik alıır ve lıavliye müşknıil 

sağı ve arkası hızarcı oğlu 

bahçası su! ve ökü yol ile 
mahdut yüz altmış züra bir bap 
hane ile Karabudur köyünde 

gün doğumu yol günbatımı d 
büyük dere ve arkası sarı dayı 1 Socval 11 Rürç: Hartı 

1
, ,\yın do~uşu lj'lfil ,\ım b;" 

ve önü çalılık ile mahdut on , ' 16,7 ~~ 5,3J 

dört dönümlük bir kıt'a tarı:ııım 1

1

· 1

1 Cumarf es~_ 
otuz seneyi mütecaviz bir müd- __ 

dettir müvekkilin şüraen milk r ~Namaz vakıtları 
l f b ı d • b. , 1 S:ı.bah Ôlle lktnd• Alqam Yam ı--: 

ve mu asarrı u un ugu ır ! s,;9 ı~.21 IS,48 IR,24 ın,s• 4 I 
gayri ıncnkuledeıı iken alan ve 1 Bu gün doğanlara iıiın: 
satan namlarıııa tapuda kaydi Erkeı... K•-' 

bulunmadığından mückkili na- Talat Şer:f_,, 
mıııa tesçil hüküm verilmiş talep Günün nasihati: 
edilmiş olmakla işbu hane ve Su de<tlıi sü yoiund• kırılır. 
tarlada bir hakkı iddia edenler ------:-- _ ___./ 
var be tarihi ilandan itibaren Bu günkü hava 

Bu~ün nı1.g:\r poyr.1.ı:: ITJ\·.a 
bir ay zarfında Niksar asliye tapalııhı::_ _ 
hukuk hakimliğine müracaat l".,,...,.._.,....-.._.. .... _......_.-."."::ıı 

- - M~a'ul müdüt -Ahmet Şiikr 
eylemeleri lüzumu ilfııı olunur. ~ 

Bilmem hangimiz hangimize 
tarziye vermeli. Bana biraz 
evvel adımı soruyordunuz .. 
Adım "Roçester. dir. 

" Cones ,. aynanın önün
den çekildi. İki koktay, 
viski ve porto kadehleri 
dimağimda öyle tesir etmiş
lerdi ki bir türlü önündeki 
şu muammayı hallcdemi
yordu. Meçhul şahıs ken
disi mi idi? Yoksa kendisi 
mi meçhul şahıstı ? 

Vaziyet ona son derece 
komik gözüktü. Halbuki 
gülecek, hoşlanacak hiçbir 
nokta yoktu. Fakat " Co· 
nes. ilerde ne olabilece
ğini tasavvur edecek halde 
değildi ki ... 
Delikanlı benzerine döndü: 
- Her halde bu görül
memiş müşabeheti tes'it 
etmeliyiz. 

Bir garson çağıı-dı, ve 
hadisenin tes'idi için yapı· 
lacak küçük ziyafet hak
kında talimat vermeğe 
başladı. Mütemadiyen gü
lüyor; talimat verirken 
dertleşiyor, kekeliyor, susu· 
yordu. Böylece sözlerinin 
ucu bucağı gelmiyordu. 

-a
Vemek ve sonrası 

•Cones.in garsona bu 

çok güçlükle ettiği sipaı11 
evvela bir şişe eski şarıı1 
getirmesi oldu. MeçhO 
adam çok sakin duruyord0· 

Hüsnü tesadüften asıl st• 
· • C ·d· "Ro-vınen ones ,. ı ı . ·Jı 

çester" az içiyor, maanıafı 
yeni arkadaşının arzuları!l~ 
mümaşat ediyordu. Yal11ı 
ara sıra klavuzsuz bir ge· 
minin bocaladığı gibi bi~ 
şaşkınlık gösteriyordu. il 
hali çabuk geçtiğinden an· 
cak çok dikkatli bir kiıı1~c 
tarafından farkedilebilird1• 

Halbuki "Cones,. birşeyiO 
farkında değildi. Şcnliğdioe 
asla halel gelmiyor 0

• 

" Londra .da geçirdiği ı~ 
münzevi hayatta bir do5 

'·· e bulmuştu. Bu dosl kenO• 
tıpkı benziyordu. Bu l:ad;ıt1 
kendine kafi idi. Şiı11~'. 

d ·e~ mevzu an mevzua geç · 
bütün içindekileri söyltiY~~ 
fakat he·· söz ort. " 11 • · ıe 
bir rakkas intizanıı ılı• 
aralarındaki benzerliği tcd 

1 
rar ediyor, ve lıcrdefa, .' 

- o· 
israrla aynı suaii soY 

yordu: . ı:n· 
- Adımız ne idı ba ·? 

? R 
.. k mı 

yım . " eçcster ,. oy Evet 
N~ şaşılac~_k şe~... ibC 
diınyada boyle bır gar 
duyulmamış... di ) < sııııı• 


