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Darülbedayiin yıl 
dönümü 

Yeni bir tramvay 
hattı Iütün in~isorıôın 

lh -·- 1 ,..:·acat İ§lerinde hususi u. 
-ret rn-

Dr.n 31 gayrı mübadil 2500 lira aldılar Cuma günü eski artist-
_: 't leri_ sahnede göreceğiz 

Beyoğlunun izdihaınını 
izale için tedbir alınıyor btt uesseselerine reka-

etrne . 
sı ne gibi netice-

ler Verebilir ? 
E -

de ~e.r menıle~t dahilin-
tin ;stıh~ak edilen tütünle-

tnalı ve s t . h' tutuld . _a ışı m ısara 
catı uğu &ıbı bütün ihra· 

n da . h' 
idaresi .. ın .~sar surctile 
olsayd ~umkun ve doğru 
inh· ı ıhracat işleri de 

ısar k 
reye ~~unu ile bu ida-
nıenf v~rılırdi; hazinenir. 

aatı · · 
dahilinde ~çı~h memleket 
tiitu·· 1 ıstı lak cdilerı 

n er ·b· 
olunacak gı _ ı .. harica sevk 
dın . . lutunler ile efra-
f d ıştığal etmemesi bir 
e akarlık 

edilird· olarak kabul 
ı. 

Fakat 
ntilyon ~enede elli altmış 
istihsalA kıloyu bulan tütün 
Y atımızın b··t·· d .. a p· u un un-
8adec 'Yasasında sarfiyatını 
.d e resn .. b' . h' ı ares· . ll ır ın ısar 

bırak~~ leşebbüsatına 
sın 1 • her sene artma-

ısted· ~· . 
'lın bilak· ı5ımız ihracatımı-
olur· .h ıs azalmasını mucip 

' ı racatı 
nıenılek . . mız azaldıkça 
ati i h'etiınızde tütün zira
en ın~·hı~ata gider; halkın 

u ıın b' 
sıtası l ır geçinme va-
h o an b .. l b' . as1 d oy e ır ış sa-
da.n b~raldıkça daralır;bun-

ınn t' tıca. e ıce hazinede ay-
'latar er .... Du .. ~orur. 

~uıne:j~n~.e~ Hi~ımdır ~i hü
ıstihl' k" tutun ıstihsalat ve 
dat a atından aldığı vari-
?eiiıl~lnız inhisar resmi 
IStih r, ınemlek te tütün 
t. sat ede .. .. 'h 
'Ccı.rerı . n, tutun ı racat 

haYet 
1 
e ıştigal eyliyen, ni

tiin · 1 ıtıuhtelif şekilde tü
lerd;~ erile uğraşan kimse
Saire l kazanç vergisi ve 
lerind a lllaktadır; tütün iş-
le da~ ~erhangi bir sebep
eiheu: ıd vukua geldikçe bu 
kıs1nı r en hükumetin bir 

va 'd I; rı atı kaybolur. 
l" albuki inh· .d . .. Un ih ısar ı aresı tu . rac t . 

llıt liitün . a 1 ışlerinde efrada 
n~ ka ıhracat müesseseleri

rşı ve 'ld Zararla rgı erden muaf, 
"'" . rını d l .,.. . h' ~tıdat . a u ı m ısar 
kanına 1 ıle kapJlmak im
llıiistes tnalik, mümtaz ve 
t1.'ket ;a, bir rakip gibi ha· 
ı.aziye . derse, edebilirse bu 
1 tqk 

1
\ neticesi zaruri o-

t hz1 ~~ arıda arzettigimiz 
Seınt arıt velit edecektir. 

r· a t 
1 ne Ycut l an un ve a • 

• aını <leğil ,fakat 
v l ' ıdk r Ları dik-

nar k .. , 1 c ı ı r t1.emı:: e-
• . g ne ı· h 'd . ın h . n ı r ı are-
ı <ttıci r r .1 . n1eş 

1 
u uıı ı ıracatı 

sınd t ' 1 olma .ı m sele-
va . aoıirn h . 
. ~'Yet bulu mu taç bır 

dılır: nduğu takdir e-

Bir t 
li arafta d' Caret ef n ıyoruz ki 
~est bir r~da mahsus ser -
hl! Serbe t' a~tır; hükumet 
afaıay s •yı temin ve mu-

la ·ı ı cumh . h tı e tek ff" urıyet kanun-
arici St~ ul etıniştir; hatta 

letin k ınaye tehakk·· 1 e arşı um -
arla ın·ııA . muhtelif kanun-
v · 1 ı tıca · e ınki r retın serbesti 
ledir; ~a ını himaye etmk-

b~tetıe ~;1 .. he~ hangi bir 
ır şube . ı ı hcaretimizin 

tek ~ . sınc karşı b .. b- aoetı ihlA ser estıı 
hır teşebb . al .. edebilecek 
al hüku~s ?orülürse der-

tecfb· 1 etın hima k" . ır er alına . ye ar 
işte h'·kA sını ısteriz. 

ti · u -uıncr 
.:ı ve cd ... ın temin et-

ecegı bu h' 
ıınaye-

Dün para alan 

Gayrı mübadillere yapılması 

icap eden tevziata dü:t filen 
başlanmıştır. T cvziat komisyonu 
tarafından para almalr üzere 
davet edilen 35 gayrı mubadil
den 3 1 zat dün akşama kadar 
müracaat ederek paralarını al
mışlardır. 

Dün tevzi edilen para 2500 
küsıir liraya baliğ olmuştur . 
Herkes memleketinde bıraktığı 

emlak nıspetinde islifade etti~i 

için dün müracaat eden gayrı 

mubadillere 1 O lira ile 200 
küsur lira arasında muhtelif 

l Önümüzdeki Cuıtra ~ünü 
J' Darülbedayiin kuruluşunun 

Y 15 inci yıl dönümüne tesa
düf etmektedir. Bu müna
sebetle Şehremini Muhittin 
Beyin himayesinde hususi 

gayn mübadiller 

ve çok cazip bir müsamere 
verilecektir. Muhtelif numa
ralar arasında Darlilbeda
yiin en eski ve en yeni 
eserlerinden birer perddik 
temsiller yapılacaktır. Eski 
eserleri eski san'atkarlar 
temsil edecektir. füesse
scnin eski mensuplerından 
Raşit Rıza ve Fikrd Şadi 
beylere bu müsamereye iş
tirakleri için müracaat olun
muştur. Her iki sanatka ıı 

mikdarlarda tevziat yap1lmıştır 0 akşam sahnede görüle-
İkiaci ve üçüncü 3 S kişilik ceği ümit edilnı idedir. 

kafileler de mektuplarla davet 
edilmiştir. Birinciler yarın ve 

ikinciler öbür gün para alacak

lardır. Bu (105) gayrı ınuba

dilden sonra henüz cvrafu. tet· 

kik edilmemiş olanlar sıra ile 
davet edilecekterdır. Tev-
ziattan istifade edeceklerin 

miktarı 400 kadardır. Komis-

yonun simdiye kadar topladığı 

varidat 40,000 liraya baliğ 

olmuştur. 

Ayrıca Konserv~tuvar da 
bir konser verecektir. -- -

fil( 

I3eyoğlu caddesinde traın
va ylarııı çift hat üzerinde scf er 
yapmaları, yani hem gidip hem 
gelmeleri, zaten kalabalık olan 
caddede bir hayli müşkülat vü
cudc getirmekte, bir çor kaza
ların vukuuna sebebiyet ver-

Sui istinı.al 
Kağit para hırsızlığı 

nasıl yap'ldı. 

mektedir. Bunun için Taksim
den köprüye gelen tramvayla
rın Tarlabaşmdan geçecek olan 
yeni bir hat üzerinde işleme

leri takarrür etmiştir. Bu yeni 
hattın inşasına pek yakında 

b:ışlanacııktır. Y c ııi hat inşa 

edildikten sonra Beyoğhında 

yalnız köprüden gelen tra.m vay
lar işliyecektir· Tarl.'ıbaşındaıı 

geçecek ola!1 bu lı:ıt, O:ızi 
köprüsü iı şa edildikten sonra 
Gazi köprüsünden geçecek hat
la birJeşhrilecektir. 

Madeni adam l 
Maliye vekilimiz millet mecli

sinde tafsilat verdi 
Ankara, 23 (A. A) - Büyük 

Millet meclisi bugün reis vekili 
Hasan Beyin riyasetinde top
lanmıştır. 

İmha cdiluı evrakı nakdiye 
miktarımn tespiti hakkındaki 
kamın layilıasımn müzakeresine 
geçilmesi doly1sile evrakı nak
diyenin tebdili neticesinde bazı 
sui istimallerin nıeydaua çıktığı 

hakkında vaki neşriyat etrafında 
sorulan bir suale cevt.bcn m:ı

liye vekili Saracoğlu Şükrü 
Bey demiştir ki: 

« Efendim, eski evrakı nakdi· 
················································ 
karlıklar içindirki ticaret 
erbabı da hazineye kazanç 
vergisi verir; daha başka 
namlar altında mali mükel
lefiyetlere seve seve katlanır. 

Şu vaziyete göre ticorette 
serbestiyi muhafaza ile bc
beraber milli iktısadiyat 
için muzır rekabe!leri men
etmek vazifesini deruhte 
etmiş olan Jıükfimetin her 
hangi bir idare Ş\ıbesin:n 

her türlü vergi ve riisum 
kaytlerinden azade bir mev
kide b~lunma.sından istifade 
ederek tüccara karşı ezici 
bir rakip rolünü takınması 
madclet fikrile telif edile
bilir mi? 

Hulasa her hangi bir ccp-
ı;eden bakılırsa bakılsın 
inhisar idaresinin bu günkü 
sekilde tütün ihracatı ile .. 
meşgul olması dıkkati calip 
l:iir meseledir; bundan do
layı tüccar arasında mevcut 
olan şikayetlerin tctkıki de 
İktısat vekaletimize terttüp 
eder mühim bir vazifedir. 

Bu hususta mevcut şika
yetleri bertaraf edebilmek 
içiH y<Jpılabilccek tetbirleri
d·e yarınki makalede mev
::uu bahsedeceğiz. 

. ki elunet .'1.sını 

yemizi yeni evrakı nakdiyeınizle 
mübadeleye başlarken mübadele 
neticeye doğru başladığı bir 
v.ıkit eski evrakı nakdiyenıiz 

arasından zan ve tahmin etti
ğimiz boşluk tahassül etmek 
şöyle dursun bil'akis bazı yer
lerde meydam tedavüle atıldı· 
ğını bildiğimiz rakamın fevkin
de paralara tesadüf etmiye 
başladık. 

Bunun üzerine !\\aliye vekfılet 
bunun nereden neş'Et ettiğini 

ve kimlerin sebebivtt verd igiı i 
ve mesullerin kimler bulundu
ğunu anlamak için kuvvetli 
bir Jıeyeti teftişiye goııderdı. 

Yalnız şimdidtn bu safhala
rın bazı noktalarında rakam 
olarak elde ettiğiımz ııeticeft r 
vardır ki onları heyeti celileye 
bııdirııı(;} i vazıfe tel3kki td. o 
nıııı. Ilın liralık evr ı -
mizden seksen dok. t. ııe fazl.ı 
ç ıhmıştır. 25 liralıklardaıı dürt 
ı-üz cifi bin liralık evrakı ı -
!iye. çıkandan fazla obr:ık 

, J ıııiştir. 

A l ~ tar.ıh J ı.ndı .ı~ ıfanıızJ.ıJır 

.. 

Bir senedir evlisiniL 
L'ila çocuğ\)nuz olmadı mı? 
· - Düşündhk, taşındık 

bu pahalılıkta süt için bir 
çocuk sahi~i olmaktansa süt 
veren bir ıneğe malik bu
lunmayı tercih ettik. 

- -
"Robot,,artıkkonuş-
mağa da başladı 

Bir İngiliZ yüzbaşısının yaptığı a lüminyüm 
adam, 2000 kişiye bir nutuk irat etti 

Yalnız bu yeni 
'sun ·i adam kola
slıkla konu~nbiJ

mesi Ye kcndbinc 
sorulan her suale 
.:c\ ap ,·erebilmc::.-i 
itibJrile son zn -
.ııanhırda ticaret 
odamda tccnıhc
lcri ) apılmı, olnn 
.\]r. -\·en lcy_in 

~~t:.a•~~li tele\ ok.- _ bimli 

Bir zamıınlar lngili;, ordu
:ıunda hizmet ctmi.,. \ c son 
aylarda bir sun'i in ... an ) ap-
mağa mm affak :oımu.,. ohın 
) uzbaşı YiJyaın Riçart bun
dan bir kaç haf ta evvel 
Bo,ton şehrine gitmi';'tir. 

Bir Amerika gazctt:si bu 
mcşcle hakkında şu ilalıatı 
vermektedir: 

Yuzba~ı Riçardm Amerika 
scyehatlndc kendis.inc ~1. 

"Rohot,, refakct ediyor. Bu 
:\1. Robot, meşherde kendini 
gö::ıtcrdiktcn sonra 1C\) orkta 
Provedencc garajında bir san
dık içinde btirahat ediyor. 
Y<1kında bu Erik Robot Bos~ 
tönn gelecek ve bumda d:ı 

te~hir edilecektir. 

Bu Erik Robot Bostsnu 
zlyı.cet ·eden ikincı hladenJ 
a lltı rft dır. 

ı-un"i mahlukun • 
da•1 farklıdır. 

\ uzba~i Ri
ç~.rt bu ihtirn
ına Çtko~iu\ .ık 
ı~ atro muh.ı rrir

- .erinden Karı Ko
pek in R.L .it ~imli piye::ıini sı;ür· 

dtiktcn sonra ··Robot., i.;mİni 
takmı;>tır. Londralı muhteri. 
c erinin ameli hizmetlerden 
7.İ)adc tc;;rHat 'c ilanat gibi 
hu:ıu::ılarda fa) dah oJ.ıcağını 
~<iylcmcktcdir. Riçart csasrn 
rnııkincnin cpi umandan beri 
in ·an yerine kaim olduğunu 

:ıtiylcmiş ve dcmi~tir ki: 
"~ lc::ıd<l otomatik telefon 

rniıhinı ve mlıkcmmcl bir 
Rolot sayılabilir. 

Gene Riçartm anfatı~ına 
göre "Erik Robot,, geçen 
sene e) lülde Londrada açılan 
bir m:ıkine icatları sergi in
de York dukasının yerine 
nutuk irat cdecckci. Ylizba.,ı 

bunu mılaurken diyor ki: 
":Ouka gelememişti. Robot 

Ön.un yerine (2000) kişiye 
;,. fAlttarah 3 ünııil .aayıfamızdadir) 

1 
ihtii&fın esbabı ne? 

l 1lfaliJ·e vekaleti hazine;·e geçen enılakin 
sallşı için t.ekid"n mnir verdi 

İsl{an müdürü Tahsin B. 

Geçenlerde fskfm \"e tefri.l 
mec;;aili etrafında l~nırnki met· 
nıke 'e 1. kfln nıüdürHikJeri 
ara-.ında bir noktai nazar ih
til:.Hı çıktığı yazılmı~rı. 

Otcdcn beri tekcrriir eden 
l u gibi haberler ctraf ında 
dli ıı e::ıa Jı tahkikat yaptık. 
() ;r .. ndiğimilc göre bu ihti
IMın e.tı '-ı temlik kanununun 
bir madde.inden teYelH.it et
mehtt.dir. 

Şehrimize Alman 
Sinamacılarından 
mürekkep bir ka-

file geldi 
Evvelki gun, şehrimize 

sinema o
petetörle-
!erinden 

· mürekkep 
kafile gel
miştir. 

Sekiz kişi
den ibaret 
olan Alman 
sınemacı

lar Alman 
sesli film 
şirketi na

... ma hareket <. .mekete ve· 
bütün dünyanın tabii ve ta
rihi manzaralarını filme al
mak üzere bir devri alem 
seyahati yapmaktadırlar. 

Alman sinemacılar lstan
bul manzaralarını tesbit 
etmek üzere emanete mü -
racaat etmişler, emanet de 
lazımgelen müsaadeyi ver -
melde beraber Darülbedayi 
repsoru Ertuğrul Muhsin 
Beyi kendilerine terfik et -
miştir. 

Sinema operatörleri dün 
bütün gün şehrin manza
larını filme almakla meş
ğul olmuşlardır. Ezcümle 
Topkapı sarayı Sultan Ah
met Çeşmesi, Ayasofya, 
Atmeydanı ve sair abidatı 

ÇOCUK 

'1mld/?_i milliye madürü AliRıza B. 

Bu maddeye nazaran 1 tem

muz 928 tarihine kadar htih
kakı hasebile bir muhacmn 
bilfiil tahtı i~gal ,.c i tifade
c:inde bulunmuş olup hemiz 
hakkında tef\ iz kararı 'ailme
miş olan cml:ik matıacirc 
verilebilir Ye aynı m. elde 
mucibince ayni tarihe kadar 
talep edilerek istihkakı te:ıb:t 
edilmiş \ c tcfiz muaınde.i 

ta!:dik edilmek üzere bulun
muş cmlı\kren gayri.i hazi
neye intikal eder. 

1 kan idaresinin noktai n:ı
zarına göre cmhlki metruke 
idaresi muhacirine tah i i 
icap eden bnzı binaları s:ıu

.,a çıkarmı~tır. bkan idarc:si 
bundan dolayı mü,kiil 'azi
yettcdir. Emlaki metruke ida
rc::;inin nokmi nazarına börc 
i kı\n idJrc--i 1 temmuza lrn
dar talep edilmiş \ e bir tam
muz dan onra fı.ızulen \ "C ya 
miı tcctrcn i~gal edilmiş cın

l<lk ile ı tcınm uzdan . onra 
mrcrnk olduğu tahakkuk 
eden cmlfıh.i de bu nıaddc-

ni6 şumulü daircjne koyarak 
ınubadillere tahsis etmek 
ıstcıncktedir. 

lki d.ıirc de bu htı-.usta 
aldıkları emir mucibince ha· 
rekc:t ettiğini söylü~ orlar. \ra
da ihtilı1fı mucip olan bina
lar ise Bagdan apartım:ını İl\! 

bir ihi C\ c inhisar etmekte
dir. (heden beri bu gibi 
noktai nazar ihtilaflarını mu
cip olan nokta Ye kaytlerin 
tasrilan kııt'i ~ckildc halli 
için iki daire de ait olduhları 
vekaletlere mtırncaat etmiş

lerdir. ..............................................• 
filme çekmişlerdir. 

Alman sinemacıları bu 
gün şehrimizden hareket 

cdert:k SCJYahattarına devam 
edeceklerdir. 

- - - --
Tertip heyeti dün tekrar toplanarak ye ı 

kararlar verdi 

1'ürkocağında dün 

Çocuk haf tası için ha1.ır-
1ıklara de\ am olunmaktadır. 
Bu hu usta Ocak heyeti ida
rL inin ve hariçten haz: ahl
kadar 7.erntın i~tirnkleri ile 
kşekkul eden komite dliıı de 
öğleden sonra ocakta toplan· 
mı-;;, yeni kararlar 'ermi~tir. 

Bu mcrnnda ('ocuk balo
suna hemen her ailenin bih\ 
ka) t ve şart iştirakilc inti· 
zamsı~ bir izdihama mani 
olmak .için bu ailelerin tlh
didi kararla~tırılmı~ ve her 
aileden yalnız bit Çc:Jcugun 
iştiraki şartilc bu ailelerin 
ı O nisan tarihine kadar oca
ga müraca:ıt cdet~k ÇocUk· 

' 

aktedilen içtima 

l<trını k. ~ dcttirm-:h.:ri 'c mu
kal>ilind.: bir num·ırn nlm • 
lan tl'•pit olunrnu~t ır. Bu 
kayc ıımaınck"i 50 !.uru.; 
muJ,ahilindc olacaktır. B .. 1oda 
çocukhırı cğlcııdirnıck için 
bir çok numaralar, onır'1r, 

mu ahal,alar tertip cd'b:d.tir. 
Bundan ba) .. a da hir haf ta 

müddetle oc.ıh.ta aı;ıhc. k 
çocuk ser~i ... indc bir ç '::: 
ha tanckrden mL.na\ ebe c 
hcm)irdcr getirtikc ... k 'c 
lMnl<ır :ıcrgi)i ziyaret edc1 
aile ve annelere çocu~l.ın 

gıdası ve sıhhatine tema:) eden 
bahlsler hakkında izahat \'cr1.:· 
cckierdir. 



VAKiT ' Mart Savıfa 

Süleyman Paşa 1 Hariçte 
ve ~ ~ "-' - 3-L - ııwwws ~ - - - --s:wwwa - -
Akibeti Prens Karol M. f08H ClllZISİ Meksi~B~l llZİYd Yazan 

AYHAN 
te1mı::::::::::• * ... :m=:: 

~ 

Garip ihtilaflar çılcmıştı 
Annesi kıraliçe 
• Meri ile barıştı 

Her taraftan Parile askeri 
heyetler geliyor 

Paris, 23 <A,A) - l\lare-

B · • b' k şal Foch un cenaze ınerasi-
Kulunuz, Sait Paşanın vükelalık silkinden unun sıyası ır manası yo muş minele l)ulunncak oıan hal-

ihracını arza cüret ederim 
-19-

- Ef cndimiz, kutunuz bu 
ağır ) uku ancak üç şan ile 
J abulc amade bulunduğumu 

hal\ipayi r;eniyclerine arz

cderim. 
- Ş:ırtlarınız nedir pa~a ? , 
- J~\ vela sadaret namı 

ba5vek:ılt:te tah' il ,.e ıncsu

lİ) eti 'ukela usulun un tatbiki. 

Saniyen damat Mahmut 
Paşa kulunuz ile dahiliye 
nazın Sait paşanın azli . Da
hiliye umurunun başvekalet 

ınemurivctinc devri. 
J 

- Fcıkat paşa bu nasıl 

olur ? S:ıit paşayı biz d ıhili 
umura nezaret etmesi için 
makama getirmiştik. 

- Seyyiatını arz ettim E
fendimiz. Böyle dillenmiş 

zeYat ile teşriki ınesai etmekte 

mazurum. 
- Sait paş:ıyı açıkta mı 

bırakmak istiyôrsunuz'? Başka 
bir nezarete getiriniz. 

Abdülhamit Sait paşanın 

mutlak vükela içinde bulu -
narak « vükela meclisine ,, 
girip çıkmasını istiyordu. hu 

suretle Bahıfılinin nelerle meş

gul olduBunu muntazaman 
ögrcmnekti . 

Ahmet Vefik paşa: 
- Kulunuz Sait p:ışanm 

vukclahk !ilkinden ihracı la -
7Jm geldiği lrnnaatinde bu -
tunduğu arza curct ederim. 
Mademki Efendimiz kendi -
lerine mutlaka bir nazırlık 

sıfatı ihsan buyurmak isti -
yorlar, o halde cc hazinei has-
5a » nc.7.areti inayet buyu -
nı1~un . Hem \'ükela ile 
~tlkası yok, hem de « nazir

lıkur » . 

Dedi . V cfik ~ henüz 
iki şart söylemişti. Kim bilir 
tıçiıncu~u ne idi ? Abdülhamit 
b\uıu da öğrenmek istiyordu: 

rafi seniyyelerin<len mfıs..ıade 
buymlmak Efendimiz. 

Ahmet \'Cf ik paşa açık 

açık «senin müdahaleni kabu1 

etmem .. » demek istiyordu. 

Vefik paşanın istedikler. 
bitmiş idi. Sıra Abdülhaınİ· 

disaniyc gelmişti: 

- Paşa Ruslar esas sulhü 
diledikleri gibi bize imz:l 
ettirmeye muvaffak olduklan 

takdırde Meclisi meb'us..ınca 

buna muhalefet edileceğine 

şüphe edilemez. 

Vaıiyetin karışıl\lığından 

istifade ıetmek istiyecck bazı 

serkeş kumandanların czhanı 

ifsat etmek istiycccl,lcı ini 
zannediyorum . 

Bütün bunlara karşı ne 

düş~nuyorsunuz? Sizden Rauf 
paşa ile teşriki mesai etme -
nizi rica ederim .. 

Abdülhamit az daha :\hmct 
V cfik paşanın boynuna .nı -
Iarak: 

- Göreyim seni paşa, 

evvela şu Süleyman paşanın 
çaresine bak . Ben asıl o 
adamdan ürk:Zyoruın ... 

Diyecekti: 

- Paşayı teııefflıs od:ısıaa 

götürünüz • 

Emriııi \'erdi. Ahmet Y cfik 
paşanın bir sözi.ı iizcrine 
sadareti kendisine \'ermeyi 
kararlaştırmıştı. 

Yim1i yedi günden beri 
sadrazamlık eden Hamdi pa
şayı azk:tti . 

Mührü elleıilc V cf ik paşaya 
teslim etti . 

Ertesi sabah !·adaret tebed
<Iülü herkesler gibi Rauf 
paşayı da hayretler içinde 
bırakmıştı . 

Rauf pa_şa yine serasker -
tikte kalabilmişti . Ahmet 

Prenı karol 

Parla, 23 (A.A) - Daylı 
Mail gazetesinin Oinarttan 
lstihbanna nazaran prens Karol 
otomobille mezkOr şehre gelmiş 
ve orada bulunan annesile 
barışmııtır • Bu görüıme siyasi 

manadan art ve şahsi bir 
barlfllUl mahiyetinde telilli 
edilmektedir. 

··~······-........... __.. ........ --. 
ınıştı . 

Sadaret alayından sonra 
Rauf paşa Sulcyman paşanın 

ya,·eri Hııyıi Efendiyi bekli -

yordu. 
Süleyman paşaya sudan bir 

cevap vererek y:wcri atlata -
caktı . . 

Hayri Bey öğleden sonra 
scraskcrkapısma oğramıştı . 

Rauf paşadan cevap alarak 

damat Mahmut Celalcttin 
paşayı gönıp .gelibo1uya gi -

dccckti. 

Günlerde ı 29 5 senesi safer 

ay,run ikinci salı günüydü. 

Vefik paşa bir gece evvel 
sadrazam olmuştu . 

- Paşa hazretleri sizi is -
ti yor. 

Dediler. Yaver Hayri Beyi 
Rauf paşanın yanına götür
düler. Rauf paşa: 

- Ha... sen miğn oflum? 
Tahriri ce,·aba lüzum yok. 
tur. Süleyman paşaya benden 

selam söyleyiniz • Yalanda 

- üçiındı şartınızı söyler Vefik paşa topane müşürü zırhlılar gönderilecektir. 
misiniz? Mahmut paşayı gece azlet · Dedi . Hayri Bey serasker 

Diye sordu. Ahmet Vefik / miş, dahiliye nazın Sait İ>a • dairesiadcn topaneye gitti . 
paşanın bu şanı doğmdan ~yı vükalabkt~'l oğratarak Mahmut Aelalettin paşa tabii 

doğruya Padişahın zatına ait hazinei hassayı atmışn . makamında yoktu • Hayri 

idi: "' Sabık sadrazam Hamdi Bey damat· paŞamn ansızın 

--· uçüncüsiı dahi mesalihi paşa ile Ce\'d~t \'e Kadri azledildiğini bilmiyordu . 
umumiyeyc dair vuku bula- paşalan da birer valiliğe tayin Mahmut paşanm Çambca-
cnk maruzat adzancmize ta· edip lstaabuldan uzaklaştır - daki küşkfınc gitmek mec • 

{ Vakt) in __ ~4 Marı 1929 tefrikas~: 112 ı tün küdretini bu kadın 

N 
- -,---- ! 'e erkek viieutlarını 

il m US U 
biri birine kar~ı tahanı-
miilsuz bir caziplikte 
tasvirde g(i termiş •• 

1( O k Of lil r 
Bu tabloya dikkatle 
bakanların gözlerine 
şöyle bir sual görünür: 

- Hiri birine tema
Mulıaı-rıri : Htiseyin Rah11ıi 

pıştırdığı iki elini mü- Ha' vada birer yana vu
nacat vaz'ında Cenabı- rulnnış iki örj;rü saç. 
hakka uzatarak niıu yuvarlak on1uzlar, gö
ı·ükiı hali alnuş.. Ce- ğüs, nıeıneler, karın, 
oabıhalik hayaıa uyan- göbek, butlar, erkek 
ckır bir işaretle sağ nazarına karşı dikilen 
elini ümnıülbeşere u- yumuk yuıuuk ilk şe
zatnıış nasıhane bir hvet abidesi •• 
şeyler si\ylüyor gibi... DAhi san'atUr bü-

sından aşk alevini )a-
raıtığıu bu iki bedeni 
ıakarl'Üpten nı~nideki 

sır ve hikn1etin nedir't 
Onları böyle isyan e-
edcek bir hılkıyette 
yarauıktan sonra bu 
en1rin için verdin! Bu 
imtihana &ahamnıülle
n olmıyacağlm bilmi-

yan he' eti mürahhrısnc;ı Pa
risc ı,rclmiştir. 

Naat tabuta kondu 
Paris, 23 ( A.A) - Mareşal l l'oc11 un naaşı bu sabah ailesile 

ceneral Veyagand hazır olduğu 

it.ilde tabuta konulmuşur. 
Milll rnateaı günü 

Pa.risf 23 ( A.A) - Nazırlar 

meclisinin yarınki jçtima.ında 

salıyı 111~\l matem günü olarak 
kabul ve il:n etmesi muhtemel
dir. 

Borsa da kapalı bulunacak 

Paris, 23 ( A.A ) - Mareşal 

foch un cenaz; merasimi müna
sebetile. salı günü esham 
borsası kapalı bulunacaktır. 

Romanyadan lıtirah 
Biıkr~, 22 ( A.A) - Sabık 

baş kumandan ceııeral Prisan 
mareşal foch un cenaze mera
siminde hazır bulunınak üzre 
yükse~ rfıtbeli zabitlerden mü
rekkep Jfü heyette hey'etJe 
birlikte,. Padse gitmiştir. 

Sırplar da aidlJor 

BetgMe, 23 <A.A> - Ma
rc~ar tMı un cenaze mera~ 
siminde bulunacak heyet bu 
ak~am hareket edecektir. 
1 Jeyet harbiye naıırUe hassa 

nlayına mensup 20 kişiden 

mürd,k ptir. Fransada bulu

nan butlİn Sırp ;r.abitlerlne 
merasime üniforma ile işti

rak etmeleri için emir veril
miştir. 

IU.dhtanda 
Her gün bqka dfr kanlı 

hadtle oluyor 

Patna, (Hindistau), 22(A,A)
Bu ayın 18 inde Patna yakln
latında ziraat amelesini çıkar-

d.tı karaaşahklırda ı memur 
telef oknut albşı da yara.Janmı~-

... tır. 500 müseJlih ph11 araziyi 
teftif • memurlar grupuna 
hücum etrnŞtir. Polis vak'a 
mahalline koşmuş ise de geç 

kalmqtın. 

T eNıe rlyıtet eden avrupalı 
memur ortada yoktur. Katledll
mif ve yahut ahp ıMrillmGt 
olmuından korkulmaktadır. 

öuriyetinde kaldı . 
Damat paşa Hayri Beye 

kapah bir mektup verdi . 
Sadece: 

- Devletlü paşa hazretle
rine arzı hörmet ederim • 
Teveccühlerinin bakasını niyaz 
ederim. 

(Bitmedi) 

yor nıiydin ! .. 
Hayatın bütün eskanı 

\'e su'i istimallerinden 
salinı ~u ilki ''Ücutlar
dali nıetanetin saf vet 
ve güzelliği de şayanı 
ha,'reı bir kudretle • 
tespit edilmişti .. 

Y iiriidüler. Salonun 
ortasında bir nıetro 
kutrunda ,.e büyük 
bir nıaugal cesametin
de billurdan havuzun 
kenarinda durdular. 
Berrak suyun içnde 
kınn111 balıklar gezi
yordu •• 

llikroskopJorla •• nı
lıummun püne ıa-

-·-Asiler mevzii bazı muvaf
fakiyetler kazanıyorlar 
Berlin, 23 (A.A) - Mek

sika hududundan bıldlrilıyor : 
Asiler mukabil taaruza geçınifler 
ve Nagatlan ıehrini kuptmıılar
dır. Ceneral Galles 6000 kişi 

ile beraber tehlikeye düımüş 
olan bu mıntakaya doğru cebri 
yürüyüşle ilerlemektedir. Asiler 
Macoin Sonora mevküne de 
taaruz eylcmi§lerdir . 

* Londra, 22 (A.A) - 5000 

Rus .. Japon 1uırbinde RltSl<lrtn mat' 
/iiJJiyetlerine dair haberler gelnzi)'·e bal
lanuşl!. 

Arkadaş lan aras11ula bu bahis konu ( 
.şulııJror. Japonlar takdir edil(r-ordu. Eşr" 

j şu kıt' a.rı söyledi : 

Klt'a. 
Sat keuıran aferin olsun Japonlar har~ 
Bir havice dflş~nı bir hamlede sindirtlJlel_ı 

k domuzhıfm11tı Moakof bir kulağından -
Silleyi abayı şarkla "şarki. şark!.,, indirdllı 

asi tarafında muhasara edil
miş olan Mcksikanın J\fat7.c· ll~!!!!!~~iii!i!i!!i!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~ 
ıen kasabası sooo kişiden Havalarda. ıınrente hl·r CI. 
mürekkep federal kuvveti Uy p U 
tarafından müdafaa edilmek- a...t.MI•• ınııı ,fil' 
tedir. Bu kasaba Meksikanın 1111111111111 .. (Novosti) gazeit;__IM 
büyük Okyanostaki en büyiık - müdürün-/J vurcııu-

Mısarda bra7a lnmele ftW 
limanıdır. mecbur oldular Zagrep, 23 (A. A.) - gri' 

Q 1 
)(ahire, 22 (A. A) Avustural· hul bir şahıs NO\•osti 

İki, üç, satırla tesinin müdürünü öldürrP yaya gitmek üzre Mısırda l Ain 
Srrbistanda mali kanunlar Ramlcyc müteveccihen Tnıbhıs- Cinayetin !>iyqst mabı 

Belgrat, 22 ( A. A. ) - Bu tan hareket etmiş olan Moir ve olduğu zannediliyor. 

akşam kır alın riyaseti altında ÜV\'Ctl namındaki iki İngiliz Mu·· hı' m . b ., r =-;ıf 
nazırlar meclisi ı<J29-1930 sene- tanarecisi Marsa - Matrurıda 

sine ait bütçe ile mali kanunu karaya iıımeğe mecbur olmul' 
kat'j surette tespit etmiştir. t r ~ u . Alman fa~kalllfı bir 

boğucugaz imalAtanesi 
Meclis nttaretlerin mesai pr~ Tayyareleri hasara .uğramıi 
gramını tasvip eylemiş, bunların ise de kendileri sağ ve salimdir. 
derhal tatbikine karar venniştir. 

Tayyareciler Bert Hinkferiıı 15 
M. Şaht Berlino gitti buçuk eünde katetmiş olduğu 

Berlia, 22 (A.A) - M. Şaht iııRiltcre - AHtsturalya hava 

Londr~ 22(A.A) -
~fail gazetesinin Berlin 
hahiri hildiriyor: 

başvekil, maliye ve iktisat seferi rekorunu kırmak i\in 18 Rcıch;ı:ıtrıgda kimyevi h 

aleyhindeki Ccnc\'rC P 

kolunun tastikinc mür:.., 
mlizakerat esnasında k JtJl 

nlst meb0uslardan M. ScoP"'·, 

Almanyanın kimyevi tsıtlıl'
lit fabrikalarıqın bir . .JJ 
saal içinde boğucu r 
imallthanelerine tahvil e! 
cek &urete te!ıi.s edilmif ""*' 

ııazırlarile görüşmek üzre martta inı.dltereden hareket ct-
Paristen buraya gelmiştir. miştir. 

Danimarka meclisi fe9hedlldf Birtle arkadaılaranın vaziyeti 
Kopenhag, 22 (A.A) Berlin, 22 (A.A)- Nevyorlı:-

Parlamento fethedilmiftir. inli- lalı bildiriliyor : Ynzbatı Birt 
habat nisan nihayetinde yapda- ıle Qç arkadaşı hlll üssülhare. 
calı:tır. kefertnden 200 kilometre uzak 
M. &resman iıtifa etmiyecek 

Londrı, 22 (A.A> _San fena bir vaziyette bulunmakta· 

Ronoda bulunan M. Stresman darlar. 
Alman mlleti lı_... .... 
edçe vazifesinden Wlfs dini· 

yeceğini beyan ~tmifllr. 

M. ff09er rata ilzam alraıiyor 

Vaşington. 23 (A.A.) - M. 
1 Iover tasarraf yapmak ve 
aynı zamanda jçindc bulunan 
zabitlerin yeni harp gemile
rinde çalışmalannı temin ey
lemek maksadile "Mayflwer .. 
namındaki riyaseti cumhur 
yatını bozdurma~ karar ver
miştir. Mayllower bir zamnn
Jar amiral Dewcyin amire) 

gemisi idl 
Amerikada kaçakçılarla 

müıademe 

Nevyorl4 23 (A.A.)- Beli
ze de mukayyit olan 1rnalone 
namındaki lngiliz gemisinin 
kaçakçılık yaptığı anlıtşddı
ğından dün iki Amerikan sa
hil muhafızı ile muharebeden 
sonra garkolmuşnır. 

lmalone durması için ken
diside verilen emre itaat et
memiştir. Bütün tayfa kur· 
tulmuş yalnız zenci bir bah 
riyeli boğulmuştur. 

kdacak bir gözlük ,·ar 
dır. Onu nazarımıza 

yerleştirip aleıni esra
ra bakınca bütün le
dunniyat önümüzde cil-
velenir. 

Perran cok. n1aal cı-. .. 
karamadığı bu acayip 
sözleri bir az ıstıra-

pla dinlerken yeni 
anıanı gül ağacından 
ınamul musanna bir 
kutu çıkardı.Açtı. Ku
tunun ici birkac böl-• • 
nıeye n1ünkasemdi. O-
radan aldığı küçücük 
altın yüksüğün içine 
parmaUa"nın ucu He 
beyaz bir &oz doldur-

f rıııız ııcliıiıdı 
Konll'egaıyonlar müzakeresi 

hal edllcll 
Paris, 22 (A. A.) - Meb'u· 

san meclisi kongre~asyonlar 

hakklndaki umumi müzakereye 
nihayet vermiştir. 

• Paris, 22 (A. A.) - M. Pu· 
vankarenin itimat meclisini ileri 
sürmesi üzerine meclis kon2re. 
2asyonlar hakkındaki maddele. 
rin müzakeresine ~çilmtSine 
242 ~e kal'fl 334 rey ile lwa 
vermiştir. .. 

ğuqu beyan etmİitir. 
•d •n 

M .. Tro 
Almaayaya lrahul ·_ ~ 

Londra. 22 (A.A) - 1'11~ 
ter ajansı Berltnden habd 

yor ; Troçklnin Alman ti 
ğına girmesine müsade ,ti 
miyeceği nim resmt sU 
beyan edilmiştir. 

Yaaa NhriJNlacle ~ 
Atına, 23, (A. A.) - ~ 

tere elçisi ile Yunan ~ 

K•a•rda .. nazın yeni lngiliz bahri ~ 
.,... '5 eti hakkında iki senelik 

bu yerde birçok adamlar ı;nukavele imza etmişlerdftı 
öldin:IL Ruara fabrika yapbrlı;, 

Atlanta, 22 ( A.A) - Pied- Berlin, 22 A.A> -
montala yakınında bir kasırga kovadan bildiriliyor: So~ 
zuhur etmil, ı 2 kiti mektepli ler 18 tane madent fabP"" 
tocuk telef olmuttur. inşası ve mevcut 40 fabrO' 

Merillton ( Alabama ) , 22 nın tamiri için Frayn na-' 
(A.A) - Burada zuhur eden daki Şikagolu müessese r/} 
bir kasırga esnasında iki zmci bir mukavele akdetmişle..., 
ölmüş 20 kişi ıfır surette ya- Bu işler bir milyar dolafU""' 
raladmıştır. fazlaya mal olacaktır. 

du. nce nıukavvadan bir dinin tasvirine k 
. yapılmış bir tüpün bir retyap olmadığı ~ 
ucunu · yük.süğe diğerini netler var. ben bu ' 
burnuna yerleşlirip huti alemlek'e uçar:, 
çekti. Ve ayni ameliye- seni bu alcak dü11Y 
nhı icrasını perrana nasıl yalm~ bırakır•~ 
teklif etti. haydi çek •.. Hele.~ 
Sakıp Cemal, Hanı- nefes al de gör .• Gı 

unu tereddüdünü gö- ceğin. tfİ 
rünce sordu·. Sakıp Ceınal, çek .,J 

- Nicin cekiniyor- fildişli ve altın kakll' 
sunuz't • • antika bir koltuğa P 

_ Korkuyorun.. ranı oturtarak: tJ1 
- Neden! - Giizelinı şu .al. 

kaç avuç suyun içi " 
- Bu bileıediğim dolaşan ateşi reP "' 

şeyden.. . mahluklara bak.ıPIS 
- Bunda lllüm yol. onlar için hayat it~ 

Bilakis hayaıuı fevkin--l olan şu billilr 
de ltir hayal var hiç ·~~ 



. 
- :l Sayılı 

ÇflfRIJfLAR 
DURUNCR 

JJert yananlar, dennan arayanlar 
1 - - ~ 

•r::ıı/ıafi ya::dt!ar, kö_l·lı"i sar/on•/ dair('.>İııc 
doğru .ı·o!lr11ır!ılar 

• 
Süngtı tak. 

- !; . 
T asduırr. selim durrr! ! 

ati, lata. Tita boru sesleri. 

Takkk T k 
ı~L 1 • a kk. Süvarilerin 

~. geç dı 1 .,. b •n a m arı, arkadan 
a alar, 

'1rmalı, mücevherli 

28 - Yazan: Sadri Et<m 

ili~ti. Atla g<:çen ••kallı kelli 

lellı, rugan çizm•li, altın apuletli 

resmı kıvafetli bir adamı gfüterdi: 

Ulan ... Sarı öklizii çalan 

Memışin oğlu .. Ama da şiş -

manlamış ha !.. 

Köylüler iğildıler. Bakıştılar. 
•n ·ınlarla 

dolu geçti süzüldü ve Hatta hafif tertip bağrıştılar: 
•ıır 1 '• 3lır .. 

1 
.. u, sırmalı, çuha elbi-

tlı, in-anlar suı- ··ıd·· K u u. 
uylüler b· "b· 1 

1. ırı ır erinin omuz-
·~r~na d 

•Yllldılar alayı seyrettiler. 
Sırın 1 

orı: a ara burünmü§ zenciler 

!\o •~n tuhafına gitti, gülüştüler. 

Dursun, Dur.un ... 

/~itmiyor ... 

Aldırmıyor .•• 

- Sarı kayanın oyugunu bir 

o bilir bir de zaptiye. 

- Tevekkeli degil.. Herif 
Y ulerd b ·· 

e3ı1 • <>n İri Omere arabın adam oldu, bize bakmıyor bile. 
•ıındek·ı . 

ı ~lışıyord ~i~nı göstermeğe Ömerin sağında duran köylü 

- Dursun efendi.. Dursun 

efendi.. Amanın bizi tanımadı 

mı?. Etme be.. Bizim derdimiz 

var.. 

T aburumun b~ında geçen 

binbaşı atını sürdü, ilerledi, on

lar hala arkasında. 

Dur>un efendi, dursun 

anbaplık, hemşehrilik böyle mi 

olur? diye söyleniyorlar kollarını 

sallıyorlar, ellerini baılarina gö-

tiirerek tenıenna ediyorlardı . 

Onların bu acaip hali, zabit-

lerin nazarı dikkatini 

adamları yakaladılar ... 

celbetti, 

Köı lüleri Beşiktaş karakoluna 

sürükledtlcr, onları tımaraneden 

kaçmış dört hasta zan nediyor

lardı. 

Karakolda 

cıya kadar 

geçli. 

clertlrrini anlatın· 

bir hayli zaman 

Nihayet, yünlerini satmıya 

gelen deryadil dört köylü ol-

du~u Be;iktaş muhah1.lığının 

curnalına kaybedildi ve kendi-

!erine bir dalıa köprünün öbür 

tarafına geçmemeleri •ık, sık 

tcnbilı edildi. u •_ gözune bir başkası bağırdı : 

l(a~tt Para sui istimali 
l011ıaraf1 b· 
· ı . ırinci sayıfamııdadırl 1 fazlalık bııdıır: Eski evrakı nak

.ı lıraJıkl"r'a·,1 66 -ı3~ ı·ıra 
" , y diytıniz tıpkı yeni cnakı ııak-

.1 ıreı . t· 
lırıı ı ınış ır ,.e bu ıımııın on diycıniz gibi bir kısıııı ihtiyatı 
~ ·,.;:

1
:ra nisbelen yüzde yirmi ıhtiv~ ediyordu. meydanı !eda· 

<· c.ıııue bir ni~bet gösterir. 
\ ".nnctiyc kadar rnku bııl:ın 
1• ~lt e nasında vakıf olduuu-
'·ll7 • o 

y r şu l~zlalık gö>teriyor ki 
ı .. 1 ~'~ evrakı nakdiyemiz üze
ı '~ ıeıkesin bildi"i bir sui 

·· .. ıJ ~ 
!<b • Yapılııııştır . Iltmların 
ı crıeriııi tayin etıı:ek miktar
<ııııı 1 .• 
i "'r ıakıkı olarak tespit etmek 

\'iilde dolaşatı paralar eskidik-
ten yıprandıktan sonra ycl'ilc
rile tebdil eililiyordn. 

/\leydani tedaviilden çekilen 
kısımların eh imha edilmesi lfı-

zımdı \"C iınh.1 ediliyordu. tsk'

den ortaya atılan paraların edin-

diğiıniz malumata nazaran maal · 
esef numaraları zaptedilmiş de-•· " ıııeş~ıılliz. Arzcttiğim ra-

nııar '--- ğildir. 
t t" ııo,....u olan mikbrı 

ı:tltikt tlakkı Tarık bey - ( Gire-

landı. Bılalıare vesaiti nakliyesi 
ıııevcııt olan \"ilaretlere inkilfip 
etli. Ve adeta malfımuiiliniz 
ıııiibadcle başladığı zaman İs
taııbulda mübadele mecburiyeti 
temerküz etmiş bir va1iyetıe 

buluııııyordıı. Bu şekile başla

nan bir mübadelenin aylarca 
ve rıllarca bitıııiyeceğini nazaı ı 

dikkate aldığım için dognıdan 
doğruya mübadeleyi yapmakla 
ıııiıkcllcf olan komisyonla teın:ıs 

ettim. Komisyon tarafından alı

nan k;ırar neticesinde ewel 
emirde Türkiycnin her tarafıııda 

ıııiıbadele yapılmak imkiııııııı 

ediııdikten soıır:ı dır ki filaıı 1 ,1 en sonra rnku bulan 
·llıkl•r d '"f . • eı;ı dır. 

1 l·r· 
' ıce çıkarııııs olduğumuz 

sun) ~ski evrakı nakliyenin mü· aydan başlar \"e falan ayda 
badelcdı:e e\·elcc kimler memur- bit~r diye lıeycdti ccliledeıı giiı:

P •r~n ' 
c 1 

111 avdeti esnasında zuhur 
Pı1 t 

1 ., ıazJaiardır. Oıııııı içiıı 
. lb" 

[ c 1 ınütaha~s~slar Iazım 
ı ,1 ·ıı hıı yüzdeleri bil aham ı 

- ·1ca··ı İ< nıı ar \"e ıııesuliyeliıı de 
• ,. ere teveccüh edeceği sureti 1 

ırecte ' · d"l 1 ı· B 1 
1. .• Ltspı e ı ece' ır. u 

~ 1 , 117 "lıtndaıı sonra e\-rakı 1 
.ıveıııı . 1 r zın meydanı teda\•iilde 

1 
llnaca!· 1 ·ı t ·ı· etr ' o an mı, arını ı ave 
ıek lfizıııı geliyor ki heyeti ı 

C'ı 'lle · . . 
''l le taKdiın edilen kanunla 
'• ·adar de'"Jd" 

l, gı ır. » 
,u r 1 , 1~d 1

l alığın mübadele csna-
l 'ın a ~~a.zarı di~kati cclbccliıı 

edı .. ı 1 ki . . c l"abt" ıa onclakl bır su.ıle 

b,Jcı 11 llc demiştir ki: rt mü. 
lı' 1 c Vaki olurken bu fazla -

.ar bittabi nazarı dikkati 
c , belkıncz V 1 t"". 
ribj .. • a. r.tz arzet ıgım 
Y.ıkı:ı,;~ıbadeleniıı nihayetine 
t-~,1 · ıgıınız anlarda hissetmiye 
. .., acıık r· . 

l:ııca • urkırenin her tara -
ı ~'a ıııuayyın bir günde hitam 

n bir n "b ~lerı-e. ıu adeleye başladık. 
dıkr ı ueıı telgraflar alma-

,a lıan · 
ııc ı;a 

1 
gı cins paramızdan 

. l ar fazı· 1 d •.. 
!ahın· · " zu ıur e ecegını 

ın llın· 
Ve 

11 
ıyc imkan yoktur. 

e Vakıt k" 
Ixııcı 

1 
ı yalnız uzak şeh-

cr iklerct 
kıınışt en gelecek birkaç 

aıı başk . 
ııauı a bır me~'ele kai-

ne \'akıt k. lar1 1 ·ı nıevcut yekfın-
0ııladık 

\i<rdık k" 0 zaman farkına 
oi . 1 nıevcııt evrakı nak-Yeııııziıı . . 
rinu nıuııtelıf cııısleri üze-
l~zla~ık:aziaiıkJar \'ardır. Ve bu 
ve 1 ar 25 liralık 1000 liralık 

O liralık - · o <lak·ı. uzernıdedir. Ve 
ı .. adan ·ı·b 

tahkik l 1 1 aren derhal 
ı-ı 

1
_a a başladık. » 

a~kı Tarık B -
Acaba • ey (Gıresım)-
Ianınak ıııukerrer nuıııara kul

sur rı ıııı ıneyd e 1 e bazı noktalar 
olan ana çıkırorr Bu elde 

ve fazla z ı 
tı nakd. u rur eden evra-

tııiınış m'.dY~ lıakkıııcta tetkikat ya-
1 ır? BtıııJ · · · 

ı~unıaraıı aı ıçınde ayni 
niıyor n e?vrakı nakdiye görü

ııı 

~\aliye Vekili 
- Efendim 

dıı? hangi müesseseler memur 

edilmi1ti? son zamanda hangi 

ıııüc~cseler memur edilmişti? 

Maliye \"ekili - Efendim eski 
e\"rahı nakdiyeıııiz birçok ternli 
edrn kanunlarla \'aziyeti hııku-

ldytsiııi sureti kal'iyede sai(Jıııı 

bağlrnıış bir \'aziyettedir. Bu-
nıın arzettii~im gibı hııkııki ve 
teknik ınes'ulleri \'ardır. Tefti-
ş~t yapıhııaktadır. l lukııki \'e 
mali ıııes'uliyelleri tebeyyün 
ettiği r.aınan mes'ulleri takip 

cdilec~ktir. 

!\\aliye vekili diğer bir sıılale 
cevaben demi5lir ki : öyle zanne
diyorum ki bu sıti istimal son 
zamanlarda yani C\'Takı mkdiyc 

ile mübadele edilirken olıııuştur 

gibi bir noklli nazarı muhafaza 
ediyor. Düyunu umumiye çok 
daha e\·el meydanı tedavüldeki 
paramızın miktarını ksbit etmiş 
bir rnziyette idi ve bu taspit 
ettiği vaziyeti rakamla bize 
tebliğ etti • 

11\üb:ıdclc csıırısın.fa fazla çı-

kan bıı rakamdır ki bıınl:ımı 

tnC\"culları yeni damgalanacak 
bir kara değildi. 

Iiakkı Tarık bey (Oiresnıı)-
Bir sual efendim, şimdi muayyen 
müddet içinden çikılmamış ol
duğu için mübadele edilıııcıniş 

ne kad~r eski evrakı nal·diyc 
olduğunu tahmin ediyorsııı•uz? 

fllaliye Vekili Saracoğlu Şük
riı Jıey(İzıuir) - Efendim, Mec
lis tarafından neşredilen bir ka· 
nunda muayyen bir tarihten iti

baren altı ay zarfında bütün 

evrakı nakdiyenin mübadele edi-
leccği ve altı ayın hitamından 

sonra artık mübadele yapılmı-
yacağı meskiır idi. Ancak ka-
mm öyle derpiş etmi.;tir ki 
Türkiyeniıı l•er noktasıııda baş

lanıldığından itibaren a Itı ay 
sonra nilıaret bulacaktır. 

Filiyat bununla alıeııkdar bir 
sıır~ae cereyan edemedi. Evve
la mübadeleye lstanbulda bar 

Ierini tespit ctmcsini istedim. 
13u ~ıırctle müddet bir altı ay 
daha teıııdili edilmiş \"~7iycte 

getiriyormıı. O giiıı Türkiyeniıı 

her tadında ıııülıadele başlamış
! tı. Osmanlı, Ziraat ve diğer 
bankaların bıılıınıııadığı yerlerde 

• 

devlet \;ez:ıcleri mübadeleye 
başlamıştı. 

fl\üb,,deleııin başladığı gün
den itibarrıı sonuncu güıııinü 

de tespit etlikten sonra her ay 
ınulıtelif gazetelerde ve mıılıte

lif c.ııııilcrde tellallar ilaıılar 

yaptık. Soııuııcu ava geldiğimiz 
zaman bu il:inları tekrar ettik. 
Büıitıı ihliıııaınlarıııııza railınen 
Hakkı Tarık beyefendinin işıret 
ettikkri gibi hakikaten halk 
ııczditıde kılınış bir miktar 
parn ınevcııttur. Valııı1 madde
ten devlet \"e~aiti ile bıı paranııı 

kalmaması için ne yapılmak 

Jazım geldi ise biz hc!'sini 
derpi~ ettik ve hepsini \".;'Jtık. 

Hakhı Tarık n , · ı ',.·un) -

Bu kalan par~ıım miktarı aceba 
nedir? 

Maliye \'Ckili Sarnc o;:lıı 
Şükrü Bey--lııı paranın ınikl•rı 
azdır. Fakat beş on yirmi belki 
yüz misil fazla bir tesir y.ıpırnş
tır. Çfrıki ben bunu geçireme
dim . Sen gcçircbilir,iıı dire 
elden efe dolaşan ayni numara
ları biliyonız. 13u para belki 
bir güıı geçebilir üıııiJile yiizde 
yirmi, otuz kırk bir farkla ala
rak ticaret yapaıı!nr mevcut 
olduğunu da biliyoruz. 

fl\ulıtclif vilaı eti erden bana 
müracaatlar \"aki olıııu~tur . 
Numaralarını tespit ederek bil
ıliriııiz deJiııı. Şayanı di!drnt 
hiçbir r~kaın l>ik1irıııediler. 

Bin.ıt bııluııdıığuııı bir yerde 
binlerce lira kaldığını süylcdi
ltr. Bütün top!Jrııı getirin tk
diın 330 lira kadar !ıir para 
kahııı~tı. 1 ter halde kalmış olnıı 

panıııııı miktarı, bütün ilıliıııaııı 

rn dikkat ve \edabir evciden 
alııınıış olduğu için çok azdır. 

fakat artelt'girn gibi çok faz-
la bir miktar anııış hi,-ı;ini ver-
mck islirMlnr. Btıı:ıııı cta sebebi 
şudur: grçirerncdiıı:ı seıı gc~irc
bilırsin. Du bakkal almadı :ıcaba 

VAKiT 2-1 :\Tart 

Bu işte böylece suya düşlü. 

Bundan sonra ahçılardan bi

rinin delaletile, bir başka ahçıya 

tavsiye edildiler, bir baıka ahçı 

onları sadrazamın ahçısına tak

dim etti. 

Dert yandılar, derman ara

dıklarını söylediler. 

Ahçı yarı sadrazam, yan 

şişman bir adamın garurile: 

c- Bir arzuhal yazın .... 

Bizim Paıaya verdim .. Dedi .. 

Arzulı:ıli yazdırdılar , dört 

kö)lü >adaret dairesine doğru 

yürüdüler , Ha.-an yolda , tam 

Sadaretin karşısında şinıdiki 

Ihsan kıraataııesinin olduğu 

yerde bir ahpabına rast geldi . 

Üç arkadaş arwhali vermek için 

yürüdüler, Hasan kaldı. Hasanın 

rast geldiği adam beyazlar 

giymiıti ve başında ucu ensesini 

örten bir talaysan vardı. 

Bu, sabun kokusu ve temiz 

patikanın ruha verdiği asudelik 

içinde şen, neşeli bir adamdı • 
Hasan fena kılığı içinde 

tanımamazlık edebilirdi, etmedi 

onunla alakadar oldu. 

- ~e v~_:_ n~ yok, burada 

isi SON eal 
HABBR.l;E~ 
Ziraat bankası 
mukavelesinde 
Çifçi içi.n faideli 

tadilat yapıldı 
Ankara .. 2:3 { \"a!..ıt) -

Ziraat banka" c;as ıııukaYele

indc yeni yapılan ıadil;\t, çi!~·i
~miıı b:ıııkadan üdünç para alnıa;ı 

için daha müsait ~artları 
ihtiı a etmektedir. '.\lah>ul,\t 
mukabilinde yapılııcıık ikra
zatııı miktarı yüzde otuzdan 

~cı(,cı1 lıc~c ];adat r. 

Yeni meh'uslar 
Maarif eminimiz nam

zet gösterilecek 
Ankara, 23 (\'akıl)- Miiııh:ıl 

Manisa ve Bolu ıneb'usluklarııı:ı 
İstanbul maarif emini Behçet 
ve 1 lüseyirı Cemil Beyler fırkaca 
namzet gösterilcceklerdir. 

Bir ,·~fat 
l'ıleşur Fransız jeneralı öldü 

l'ari,, 23 ( A. A ) - jeııeral 
Saray vefat etmiştir. 

Muhtelit encümende 
Ankara, 23 (Vakit) -

Meclisteki muhtelit encü
men Seyrisefain muhasebe
cilerini, o zemanki idare 
meclisi azalarını ve umum 
müdürü dinledi. 

Ali mektepler 

.\ııkar~. 2J ( Yakıt ) 
\ii meslek mektqılcri tckrnr 
alak:ıdar vck:ilctld"c rnptcdi
lcccktir. Yalnız orta zira:ıt 

mektepleri maari [ emrinde 
kalacııktır. 

ilk tedrisat kanunu 
.\ıık·ıra, 2.l ( 'akıt 1 

Y<:ni lıir ilk tedri~at kanunu 
yapılı yor. 
·············-································· öbür bakkal alır ıııı? (il banka 
almadı öbür baııkA alır mı? vrr
ziyetini ınuhaf:ız:ı ediyor. Ve 
faıli te~ir .. ıt icra tdiyor. !\ilıJ.

yet bıuılıırııı ahımıııacağı kaıı:ı· 

:ıti hasıl ı.ıc:,?:tt:lll sonra btı par~1 

tic.ır,tiııi yapına .. i•li)en sıınf 

orlara çıktı. 
Biitfın !eda bir; aldık. ortada 

hir p.ır:ının ~::1:111,ınıası i~·iıı (:t

lı~lık. Aatık' bu \Wiıel kı.r~ı -
sıt~da yine p~r.ı. lrnlıııış i"'' zaı ııt 
cliyorııııı ki l'Üıiiıı bu ted:ıbir 

,.e dH:kate nijıııeıı celıiııde par-ı 
ııııı!ıafoza etmek isr:ırıııd1 lııı -
lııııııııış ohnlarııı bu yfıkü çck
ıncleri li!zıın ~ i;r., 

](aıııııı bu iz ıhatı miıt"a' ıp 
re)"l' kohııfarn'< k~bul ediiıııi5 

\'e Pa1arttS.İ ~ünfı tnpJ:u:nı:ık 

üzt·rc İl\titıı:ıa nıiıayc:t \'c:riınıi~
lır. 

Aııhrn, 21 ( Yakıt ) 
Kabul o!ıımn kal'tma J!MC 

ka,1:.ıt ı:a..ai:uıu iınh.1 ıııiktarı 

2, 700PO \"C led.11iıl nıiktırı t::ı 

158,7~8,563 liradır . 

ışın ne ? • • Dedi 

derdini anlan:tı... Beyaz 

seli adam: 

Hasan 

elbi-

- Ben, Halepten rnnra 

İstanbula geldim. İstanbulda 

bir zamanlar eskisi gibi kitap 

sattım, hacı yağı sattım.. Kı3-

metmiş ben dokumacılar lon

cası reisine damat oldum. 

Bizim kayımpeder derdinize 

derman olur zannederim, ben 

seni ona götüreyim .. 

Beyaz elbisdi adam Hasanı 

beraberine aldı, yürüdüler, 

büyük cadcielerden geçtiler, çeşit 

çeıit kalabalığın arasından sıyrıl

dılar, meydanlar aıtılar, so

kakları dolaştılar, harap olmıya 

yüz tutmuı, geniı saçaklı, ka

fesleri yeşil bir evin kapısı 

önünde durdular. 

Sarmaşık ve gül dalları ara

sında gizlenmiş olan bu narin 

bina Hasanın üstünde ııerinlik 

ve rahatlık hissini veriyordu . 

Malta taşile döşeli bir taşlığı 

geçtikten sonra sarmaıık yaprak

ları ve hanımdı çiçekleri ara -

sında şirin bir yuva halini alan 

odaya girdiler. Oda tertemizdi, 

- - - -

bir köşede saçları beıııb yaz 

sakalı bembeyaz, elbisesi baıtan 

başa bembeyaz hir ihtiyar 

minderin üstüne bağdaş kurmuş 

oturuyordu . 

1 Ja;an ihtiyarın elini öptü , 

edeple diz çoktü .. 

Damat arkadaşını : 

- Gurbet arkada~ım , diye 

takdim etti, dertlerinden bal ,;etti. 

• Dokun1acılar lonc:a:-'ı reisi 

1-la<anı dinledıkten sonra , yü -

zünden sanki bir zeb:..Ie geçti. 

Hep böyle dedi , her 

tarafta böyle ... 

Tezgaha hor bakınca böyle 

olur.. Titriyeıı dudakları ara

sından uzayıp giden çubugıınu 

çekti: 

Devlet bir şahindır, bir 

kanadı ordu, bir kanadı i~idir. 

Kanadı kopuk ıahin uçamaz 

çöplükte sürünür .. 

• Medet nereden? 

< - _\ fedet senden, benden, 

herke>1en, hepinizden ... 

Soma gözlerini kapıyarak 

bir an için daldı. 

Ha.<ana, lonca rehi d~rılere 

derman bulacak bir adamdan 

ziyade dılinin 

şeyler saklıyan 

yaptı ... 

altında bırç ık 

'Hasan fılhakika ·:a>.iydi pek iyi 

anlamıyordu. Adaköy etrafında hir 

mü cadelc d<vam ederken memL·

ketin öbür k(;felerinde de 

ayni cidal kanlı bir sureıte d ·• 

vaın ediyor, çıknklan b~ınclo 

çalışan köylüler, akın, a~ın 

sahil şehirlerine ve bliyük 

merkezle"' toplanıyorlardı. 

Tırapzonda ve Ka.-tamonııda 

köyden kaçanlar mallerını >al" 

tılar, tezgahlan ateşe attılar 

ve fabrika eşyalar!Dı satan, 

küçük, küçük dükkanlar açtılar. 

Kastamonuda on altı a~anıa bir 

dükkan isabet -ediyordu. Bu 

ne müthi~ bir hercümerçti . 

Köyler az zamanda bacaları 

üzerinde Leylek ym·ası taşıyan 

birer harabe halini aldılar bu 

köyler hala ıo.ızdır , bu 

köylerden çıkanlar hali y•rl~

rine dföıcmediler bir çok\Jrı 

sefil old", Anadoluda köy!~rd ·n 
(Bitmodi) 

Madeni adam [_, __ n_A_IHI_iiL_. _E _ _..j 
l t tJr.Uı birind .... ;ıyıf.ı.nıııı.lıJır 

hitaben lıiiyuk lıir mm a[fa
kıyctk bir nutuk irat etti. 
Şimdiki halde lıir oyuncak 
halinde bulunan Erik Rohıırt 
her türlü h:ırc1'ctc eh eri~li
dir. .\yaij;a kalkar, cıturıır, 

kollarını hareket ettirir ı· e 

cli~lcrini ~ü,tercbilir ki bun
lar 3.'i,000 ile ha>ıl olan 
yııum inç lıoyıında elektrik 
~crareleridir. 

Bııtiin bunlardan daha mlı
lıim bir ,;ey rnr: Robot ko-, . 
nu~ıır \·c her sıınıl:lll 

Ce\ "P \'Crir ... 
suale 

Bu :--un"i in..;anın bir in ... ·111 

tarnfıııdan idare edilmedikçe 

her haıı);i bir h:ın:kettc bulu

nacağını ımıhtcrii iddia etmi
yor. llıı m:ıtkni adamın ıııah-

nını oldıığıı ~ey ini,;iyatiftir. 
,\lliminylımdcn y:ıpılmı~ olan 
faik Robot için lıa~ka biri-i
nin dii,iinme,;i l:\zınıdır. 

llu m:ıdcııl insının azal:ırı 

bir takını clektirik nıoriirlcri 

clcktirik ııııkn:ıtblcri, y:ıylar 

çelik tellerden ibarettir. ifa~ 

\·c mafsallar clcktirik mı kıı:ı

tblcrilc slri biri >mette ha
reket - eder. 1 larckctin bti
kanıctini <lc}ti~tirın~k için ce

reyanın ·btikameti tlc.~i~tirilir. 
Bu mc,;cletlc bu~lııı bir "r 

olarak kalan )"C!\:\ııe nokr:ı. 

• ı·:rik Robot. un ııa;ıl ko
ıııı,;tu~udur. llLı ııokt<ı h:ık-. " 
kında yiizh:l~ının ~c,ylc'-F .~i 

ycg;\ııc >iiı, ikinci bir ihtizaG 
dcYrc~i il<lYc cttiµ;idir. 

irtihal 
:\liil~-a lıarbi\·c nezareti 

.-ıhhiye dain>i ha~Utibi mer
hum ;\\,.::p !leyin Zcvc:c;i \ c 
\ c ııınlıunı mlılırndi- Baha
eddin YC rk:ıret lı(lr.'"'ı ko
ıııbcri .\ki[ YC ,lcı lct deınir 
yoll:ırı nıcınurl.ırıııd:ııı .·an 
l\eı kri•1 \alidı.::cri \:ıfi:ı i\i
ıı•cl J lanım in lıalı d:ıri lı.:k:ı 

t.:tnıi::tır. l\:r:·ızc .. i bu~ün l\a. 
dık<>) !inde l\adifc >Okaı?,ında 

6 ııumarnlı .\ki[ heyin c\ in

tlcn kaldırılıp ( J<m:ın ai!;a e:ı

nıiiııdc ıı:ımnı kılıııarnk l\a
rac~r~ılınıcttc \·1:di:ıi !ıt1ki ~af

rnıı ctlikccktir. Ccıı:ıbı lı;ık 

m:ızh" ' I rahmet nlc,in. 

Teşekkür 
Pek sevgili babamızın elim 

ufulü dolay1>iyle lütfen cenaze 
mara>iııımc ve l~yeı.al mat.emi· 
mH<e h~r $Uretle i~ırak bil} u
ran zc,·atı kirama yaralı lca! !e
rimiz.le arzı teşekkür ederiz. 

Mu•İll l:.nıin Münir Emin 

llall( 
l\oııırı·c it'iıı "İ<leıı lı<'Y('( ~ ~ ~ ~ 

_ \ ıı "aradaıı diin<lii 
Ankarada toplanan Halk hil

gi•i derneği kongresine İstanbul 
teıkilatı namına iştirak eden 
heyet avdet etm~tir. Kongrede 
Anadolud• halk tetkikleri ya
pılma'1, muallimlerin dernek 
mes;ıisine lCfviki için temenni 

mahiy•tinde olmak üzre Maarif 
vekaletine tezkere yazılması 

ve belediyelerle idarei hususi
yelerin derneğe nakten muavc
nenette bulunmaları için teıeb
bü!IOtta bulunulması ıakarrür 

etmi~tir. Bundan sonra yeni 
idari hey· eti intihabatı yapılmıı 

ve hey· ete ishak Refrt B. 
(Diyarbekir), Dil encümeninden 
lıınail Hikmet, Hasan Fehmi, 
kız li<esi müdürü Cafer, talim 
ve terbiye halk şubesi müdürü 
Reşat, neşriyat müdürü Faik 
Reşit, Ankara lisesi felsefe 
muallimi Ziya beyl<"r intihap 
olunmuşlardır. 

İlim, Terbiye ve Neşriyat 
encümenleri intihabatı da yapıl

dıktaıl 'onra vilayetlerden gelen 
murahha,lar şerefine 150 kişilik 
bir ziyafet ı·~rilmiştir. 

Oıoıııolıil feıırl'lt'ı·i 
Zabıtai belediye talimatna. 

me.inin otomobillere dair olan 
ahkamı deği~tirilmiştir. Yeni 

ahkama göre, her otomabilin 
önünde iki beyaz, arkasında 
bir kırmızı, ayrıca arkadaki 
numarayı göstermek frlre bir 
beyaz lamba bulunacak, taksi de 
bır b"'ika lamba ile tenvir 
edilecektir. 

Durak yerlerinde bekliyen 
otomobillerden en öndekib en 
arkadaki lambal;ırını yakın~ 
olarak bekliveceklerdıı. 

Diger ortadakiler lambalarını 
ya~mıyacaklardır. 

Otomobil tabelalarına gelince: 
otomobiller;n önünde ve arka-

'ında iki levha bulunacak, 
iki fenerin ortasına, arkadaki 
sol çamurluğun hiza,ıııa konula
cak!ır. 

Yahya Kemal B. 
Şair Yahya Kemal beyin 

inhilal edecek meb'usluklardan 
birine intihap edilecegi menu
b;Jıs clmaktadır. 

Jımeral Dolaranın istırahati 
ruhu için yapılan ayin 
\hılıtclit nuih:ıdclc komi'

~·onıı azasından ı;eçcnlcrsic 

ı dııt ellen jcneral 1 lol:ır:ınııı 
ı,tiraliati nıİıu için diin J>an
.:.utıt1;ı .'~ntc>pri klhc.indc 
lıir rcıhaııl aı ıı irra edılmi~· 

tir. 

f,'rıııeııi!rr "nı sı 111/11 

Bir ihtilaf 
\"ilttyct<' ((>0) 
iı11za ile nıii ra

caat cttil<'r 
1 lahcr :ı!dı~ımız:ı ıı,iire 'clı

riıııizdcki Ernı..:ni l,arolikkri 
ara,;ında yeni lıir ihtilaf <;ık· 

mı~tır. Sü\·Jendi~iııc ~iirc ~ı> 
çcnlcnlc yeni he\ ı:ti id;ıre iıı

rilıabatı lazıın~cldiı\iııd~n hun
ların ci~mani n1ccli:-;i uınuınİ· 
!eri içtima ctnıii, f:ıkat di>ı: · 

riyı:t olnı:ıdıl(ınd:ın tl:ı.~ılnıı~. 

bu n1lin:t'L'hctlc ittırc hl:\'1.•ti 
intilıahatı da tı:cdit cıli!ıııc 

ıni~tir. 

~imdi bu 
lık bir sıfat 

hl·\·1..·Un artı!.. 

re scl:ilıİH·ti 

kallll:ını:H 1:\zım ı:,dnwkledi;. 

1 blhuki ıııuanıd:\r iı\iylt (ıl 

madıj!,ınd'1tı he) eti idare~ c 
taraftar olnmmıl:ır ((>0 'im, :ı 

ile 'ilüyctc bir btida ı er 
mi~kr ve sukut etlc.:n ıııceli

,;in umumi mcdi>ten ,al;ıhi

yui olm:ıdan lıi\ lıir ta.ıh 

hlıt \ c ııııık:ı\ ı:kyc ı;iri;cıni

ycccı;ini ccnıaatın lıııııhrı 

t:ınııııı yaca,,1111 yeni inti:ıaı' 

yapılnıa'1 l:lzırn !\l·!di~iııi l'c
yan etıııi,krdir. ·----
"ficarct odası 

Talimatnamenin tadil 
edilen şekli dün 

bildirildi 
Tic~ret od~sı faliıııatııaıne<>i 

İktisat \'ek[ıletince yeniden t:ıdıl 
\'e Lliin ticaret od.ı~ına tdılı;: 
cdilıniş\ir. 

TPiinıatna!l'eııin b•şhc:ı iiç 
ınad<lesi değ iştirihııişıir. Dioı t 
sınıftan ibard olan tüccar sını
fına yuıickn bir lKşinci s.111i 
ila\'e ve ihcl:ıs edilmiştir. 

Bu sınıfrnıı senetle be~ fıra 

ücreti kaydiye alınacaktır. 

Ücreti k:ırdiıdcr l.zrit etli!· 
ıni~tir. Birinci sınıf 50, ikincı 
sııııf 30, üçilııcü sınıf 20, dör -
düncü sınıf 10, brşiı:ci sııııf 5 
iira \·ereceklerdir. 
licr sene aktedileıı oda kon~rc

s;nin b:ıclcına her iiç senede l>ir 
:ıktedilıııesi karlrlaşhrılınıştır. 

Saiılacak emlak 
1 lahlr aldıp;ımı.~ı g-öirc 

'\l:ıliye \ckalc.:ti temlik kanu· 
mı mucibince mulı:ıeırinc 

talı.<i> 'c tchiz dilınc\ ip 
Jıazinc):c intikal cti,;ı cnıl.ı 

kin ,;:ıttlnı:•<ı lıakk:ııda tckı · 
tin_ emir vt:rıni~ ,-e Eıııl<ih i 
rnl-trnke idaı~si de lııı lıu· 

~u:>t:ı L .. tilı/~lrata l.J~tjian11;nr. 



, 

~ ... fulıarrin: Amiral f"orı Rö)·ter Mütertimi: M. Gayur 
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Amiral Fon Hipperin emri 
fno·ili::Jerlc -teolfLS-~d;,ılıııiralFon llurer lkrı~z9~~-
lı~!1.:iltereııi11 bir dolup Çf't'İnnek istedijf;i 132503 

Üç adet Osııı:uılı ziııet Jltıııı 
J,mi 

Meınet Ziya B. 

' /ıakkuıdrı konaotini srtlcla1111:yordıt 132997 

Bir çift roza küpe 190 dirhem gümüş Emine Saliha ı-ı. 

Üç adet pırlantalı yüzük bir roza gümüş 
ismet il. 

Bu nı;d[eyi kabul ctmck
lih-ini benim için nekadar 
c:lirn oklu~unun ~dıcplcrinı 

anlattım. llaamafih amiral 
rnkanda 

n1tır'."la cmr111c amadt.! 
ı;clecck 

oldu-
~umu bildirdim. E;.asen 
kcndi<i lnıüliz ba~kumandan

lı~ı ile rcma,;a gclmi~ oldu· 
!ttıntlan lnp;ilizlcrin ne i'tc· 
dikkrinı bcmkn ıyi hilirdi. 
Onların ııcyi kabul, ıwyı 

rcddcdc bilceı:k krine ı· ilkı [ tı. 
\mira! :\lcurcr a) ın 1 llzim;i 

sah:ılıı ):tni filonun \,lare,;ıııi 

. :dalıilc~ep;i lıir anda geldi. 
ilıınunla beraber açık de

niz filosu ha~ kumandanı, 

amiral "\kurcr .. in \ i!hcl-
1ı1;lıafen deki mütareke ko
nıbyonunda ;\za oldup;u i~in 

'iizikyi deruhte ctmcl;Jij\imi 
riL~I etli. miralın o k<ımb
) )lla :ıyrılması Yt:y;.ı yerine 

ha;l.:ı birinin tevkil <.:dilmesi 
i 111 k:l n,;ızdı. 

. . . . . . . . . . 
T~;riııbaııiııin 18 ziııci gli· 

nli op;lc rnku liloııuıı idare
f'ni deruhte ettim. Filo lıeniit 
muhtelif linımılara dagılmı~tı. 

.o\yııı J !J zt:ncu günü ~.~le 

'aktı lngiltere için •Şilleğ• 
den harckı:t kap c,li yordu. 
l\al<m lıir kaç >aat zarfında 

pek çok iş yapılmak icap 
ediyordu. 

Amir-.1 "f<ın J lipcr,, bana 
r.fükki tahriri emirleri v a.Ji: 

"i... (chcmmiyer>i1.dir.) 

!kati filomuzun bir ziyana 
uğramadan firz of For;m 
gideceğini tahmin eylemiyor· 
mu~, bunu e' vclden bilmek 
bize hi~ bir faidc temin 
etmezdi. Çiinkü sefineler 
iı/.erindc >iizümüz geçmiyor
du. Oba olsa Firz of l'nrza 
ulan seyahatinde <lııha çok 
ıııhnıct ~d.erdik. Filo crki\nı 

lrnrlıiyc,i çabuk toplandı. 

l·:rktl!ıı harbiye rci<i ola
r1k firkateyn kaptanı "hen 
Oltluknp., u iııtih:ıp ettim. 
O, filoya umulma:.: hizmetler 
ytıpn1!~tır. ()nu tamaıncn 

emin idim. fe,kal:\tle ~ah'l 

nıcziyctleri oınıııla çalı;mağı 

kolaylaştırıyor ·ve fc) izlendi· 
riyordu. l liç bir Yakıtta i~ 

çoklu~undan ~iktlyet etmedi; 
wdik:ıl UıNırlarla nı[itemadi

yeıı mııcadclede olm:mna 
r:ıj);ıııcn hiç bir nkıt ı·azi

'Tti YC İ<i ona n·ü•' ndm<.:di 
) ) 1 bYb • 

Filo t :ırafınd:ııı eldi! cdikıı 

mu\':ılfakiyulcrinde kendi Jfr,. 
sesi vardır. Şurada ona Ye 
bütün erkıinı harbiyenin za
bit~r.ıııa hasis ve elim i~imi

ziıı icr,:sinda gfütcrdiklc:·i 
te,hil:l~ için samimı tc~ek

kiirntımı takdını etmeyi, pek 
tatlı bir y:ızife bilirim. 

Açık tkniz filmuntın geçir
diği son muhaberede en bii
yiik fcdakar!ıjtı ı;ü<terıni,lcr 

ye ~a!ı,i himmetleri ile i;iıni 

pek ziyadı: kolayla~trını~lanhr. 

Torpitol:ır umum koınandanı 
korYct kaptanı 1 lcrmcn 1\or
descdc ayrıca tc;..:kkiir ede
rim. Onda iyi bir corpito 
filo koıııandaııına lılzını olan 
şah'i ı·c a;;keri nıczaya nıe\ · 
cutw. Seciyesimlcki ha"a,i
ycr fcykaJtldc zck:bı zabi · 
t:ın ve efradını idare i~in 

ı;iHcr,liği maharet, filoya 
pc!;: biiyi.ık faidc "temin et
mi~, ı·c ona kar~ı her kc"iıı 

takdirini ccllıetmi~tir. 

pandan lif 

134952 Bir çift roza kiıpe iki roza ylızük 

138592 Bir roza çark iğne bir taş noksan 

148340 Bir roza tektaş yüzük bir çi!t roZil 

altı 

151872 Bir pırlantalı pandantif 
153911 890 dirhem gümüş 
164021 Bir çift roza küpe bir roza bilezik 

noks1ıı 

Hi7273 425 dirhem glııııiı~ 
170036 Bir pırlaııtalt bilezik 

Emine Saliha > 

» » 

küpe 
Ali Nail B. 

Saniye H. 
Matmazel Vitali 

bir taş 
Fatma Salim 1 f. 

Mükerrem » 
· Şaziye 11. 

170565 Bir roza küpe bir altm saat 
172583 Bir alhıı saat 

Zeynep Zekiye » 

177024 

179292 
179383 

İki altın saat 

Bir çift roza küpe bir roza yrtziık 

Bir pırlantalı saat 
179457 Bir altııı kol saati bir altın kordo;ı 

• 
179983 Bir çift roza rnenekşc iğıı e 
180223 Bir roza yüzük 
ı 808-16 Bir çift pırlaııta gül küpe 

Refet B. 

Celal » 

Fatma 1 !. 
Mehmet Arif B. 

· Ayşe Leman 11. 

Hasan Selim B. 
Nikmet 1-f. 

1 latice Sadiye » 

181074 Bir roza ay iğııe bir aıtııı saat kubbesi 
kırık bir allııı kordon siirgüsü elmaslı 23 

dirhem Yaşva Ef. 

181271 Bir pırlaıılalı gök akar paııdaııtif 

kolye }ki pırlanta bilezik 

ıııaa 

Müsyü Dinıitri 

181329 Bir roza tek taş yüzük bir çili roza kol 
düğmesi Cevat B. 

181700 Bir roza paııdantif 
t 

• çift roza kiıpc 181877 

182023 « çift roza kuşlu küpe bik takşı sırça 

Dürdane H. 

1 lacer « 

llüsniye « 

182984 « roza yüzük Şefika « 

183207 « altııı kordon iki altın bilezik 14 

dirhem Fatma !-lilkat « 
1833-t8 Bin yediyüz yetmiş beş dirhem güınüş Kerime Muhtar « 

1842·lS Bir pırlantalı giil yiiziik 

184264 

ıs.ı.ıos 

« roza a:ıar pandantif 
• altııı habbe gerdanlık 

• çift roza gül küpe 
Dir roz:ı gfıl yüzük birtaş noksan 

Bir pırlaııiır!ı ma ta~lt bilezik 

iki Mza yüzük 

Nigar • 

Abdürrahim B. 
llaseııe li. 

Eıııiııe liayriye • 
Ayşe Leman l 1. 

Abdülvehap B. 

Abbas Ef. 

18463 ı 

181869 

181979 

183009 

185248 Bir çift pırlantalı pat küpe bir roza yüzük 

bir altııı kol saati 
135907 İki roza tek !aş yiizü1< 
186093 Bir altın köstek 15 dirhem 

Bir roza nıargiz yüzıik 

Ahmet Cemal n. 
ı-ıiristo Ef. 

Mahmut B. 

Saadet 11. 186356 

187371 Bir altın kolye 1111a zinet altıııı bir altııı 

187606 

bilezik 22 dirhem bir gümiış 

Bir çift pırlanta gül k[ıpe 

çanla 

187810 Bir roza kuş iğııe bir roza bilezik bir çift 
roza küpe bir altııı saat bir alim köstek 11 

[mine il. 

Refik B. 

Zehra H. 

Kibrit yüzünden adam 
öldürdüler 

Kütahya - Balıkesir şiınen • 
dHer lıattuıııı tünel mevkiiııde 
ameleden faki~ehirli 326 

teı·elllitHi lsmail oğlu Kerim 
ve Erzurumlu 20 ya~larıııda 

Aslan oğlu 1 lüseyin arasında 
bir kibrit yuzünden çıkan 

münazaa ııetiı;e,inde Kerim 
Erzurumlu Hüseyni lııcakla 

cerh ı·e katlctıııi~tir. katil 
yakalanarak aLlliyeye teslim 
edilnli~tir. 

İzmirde yol vergisi 
lzmirde Btıseııe yol ver-

lira olarak ipka 

- ··- -------
Ayvalık sür'at postası 

C MERSİN ) vapuru 26 Mart 

Sah 17 de Sirkeci nhtımından 

harekeıle Gelibolu, Çanakkale 

25mart pazartesi Tarabzon birinci 
postası yapılıruyacakur. 

---
İzırut hatunm Jsıanbuldan Salı 

~fuıırnzam ,e Lüks post:lSI 

Sakarya \apunı 2~\lart 

r11r(l!lffih!I günü akşamı Sir-
~U t}U UU kcci nhunundaıı 

hareketle Zonguldak , İnebolu, 
San1~un, Ordu, Gircson, 'frahM 
zon, Sürmene ve Rize ;,kelclc
rinc aziınet ve a\·dct edecektir. 
Tafoilat için Sirkecide i\les'adet 

ham altında accntahğına ınii

rac:ıat 'J'<idon: İstanbul 23·H 
ŞAMPANYA 
altın rcııkii köpükler arn-

2 -· Scfinckrin, fuz ol 
lur1.da mür:ıkaba edildikten 
\C Lı~iliz nczard mlircttcba
tıııı biııdirdiktcıı sonra gidc
c..:klcri liman hcniiz taayyün 
etnıtnıi~tir. Gemileri fia of 
For1.a snk için f\emilcre l:o
ıı:ıcak mürettebat gemiler tes
lim lim:ııııııa varıııcıya k~dar 

oklukları yerde kalacakhır,lır. 
Gemiler kapatılacakları lima
na 'anlıkt:ııı sonra y:ılınız 

r.uhahz mürettebat kalac:ık

tır. r~2la mürettebat nakliyc
lerle memleketlerine iade olu-

Fi!')ya " geçit lilo,;u , ismi 
,·cri!di ye açık deniz fiJosmı-
(hıı U"TJlan bir filo nibİ ad- 189~25 

188299 

188323 

dirhem bir gümüş kemer 
Bir roza gerdanlık Fatma Mürüvvet ı-ı. 

lstanbul icra dairesinden: Alaca sıııda çılgrnlığı temsil eden 
~ J ;, 

dcdildi. " Frcdrik der gros ,, 
z:rhl1'1 ~mira! gembi ittihaz 
OltıllllU. 

İki yüz dirhem gümiiş Burlıaneltin B. hamamda Çelebi oglu Alaelti:ı BETTY BALl'UR un bir 
mahallesinde cedit Fırıdıkçılar filmi. Grlecek halla . \·ı"rı · 1·JC\ı:.;.tır. ı ının.ı .carı., µ;c· 

nıi~crin bp:,tıhıcağı linıanlan 

ı e nakiiyckrin bıı!uııac'ı~ı 

:.:;ın:rnı, vaktıııda b.ldirccc
ı;ini tcıııiıı c~ !emiştir. Bu bap

ta icap edecek malt\nıat ,.I' 

cY::nıir ,;ize ı :ıktınd:ı bildiri
lecektir. 

Bir pırlaııta çapraz yüzük 

188332 Bir pırlantalı bilezik 

Feridun H. 

Fuat B. 

Eli IAl\\RA da 
sokagıııda kain atik 30-32 cedit ı~c::ıc::::::=::::::::::=:::::::::=::::::::::=:::::::::oC) ı 
4-6 mımaralı bila lıava dükk1inla 1' 

3 - r;ıu ":·Iay,, arla<ı

nı.ı 40 mil ~arkında lngiliz 
l,ruı ::zur kafilesi!·~ tcl:lki 
edince tcı,iz telgrnl ile ınıı

huhcrc kc•ilc..:e.< ve ) alnız 
lngiliz lıJu,u kumamlaııının 

mıı,aadt>ile muhai'crcde bu
lumıl:ıc:.ıl.llr Tcbiz ıı>ulwbera
tıııtn tarzı il.:ra~ı dı1 ha soıır~ı 

lngıli;1, ba., koıııandanlWnın 

, crccc~i talimat ile aııla>ıla-

C~\},.ttr . .., 

V a;-.ifcyi deruhte etti~imi 

liloya atiLlcki bcyannanıc ile 
bildirdim. 

'"Geçit filosunun idarc,iııi 

bu gliıı <leruht~ cdiyuruııı. 

Seyahat csııaoında her kesin 
Yazifc,iııi '.tamamen yaparak 
ıncmlckeıimizc sulh [i serian 
iade edecek tarzda harekete 
karar \ ermi; bulunduğuma 

kat'iyen eminim .. , 
(Bilmedt ı 

- Darüttalim salonunda ıı;ııı 
Her pazar günü ııl<ıamı 

MEDDAH SURURİ 
l-ler •alı günü akıaırı 

ORTA OYUNU 

188611 

188923 

189736 

Bir roza haç Matmazel Mari 

Bir çift roza küpe ( bir taşı kağıda sarılı ) Şöhret H. 
Bir çift roza küpe bir pırlanta !ek taş yüzük Şükrü B. 

189754 Bir altın saat 11 lazlum B. 
11\esna I-1. 
llatiçe 11. 

189868 Bir çıft roza nıenkşc iğne 
190004 Bir alt111 bilezil< saat 

1900 J5 

190132 

190194 

100221 

Bir roza iğne iki roza yüzük bir taşı noksan Şiıkriı B. 

Bir pırlanta yüzük ve bir pırlanta madalyon l\minnisa 11. 

Bir çift roza küpe bir pırlanta pantantif 11\emnmıe ı-ı. 

Bir pırlanta ( bir taş ve altı incisi nokan ) 

bir çitt altııı bilezik 

182569 Bir çift roza küpe 
1089 Üç roza yiızük bir roza kravat 

dirlıem gümüş 

jğnesi 80 

3845 

185394 

Bir çift roza küpe bir roza yüzük 

İki altın yüzük bir çi!t altm küpe 

Tarık B. 

Nafia li. 

Hacer H. 
Remzi B. 

Afife H. 
H~rpert:Cnlbc akşanu \·e curra · · 1 · 1 t • • - ı t 

ınaa hava mahaziııin sülüs 
hissesi Alınıet faik Bevin uh
tesindc olup hacı Yusuf zade 
J<nmil Ef. deıı istiraz eyledigi 
ıneb~li11a mukabil birinci derece 
ve birincisıra numarrısile ipotek 
ime edilip vakti ınuayyeniııde 

bu~c111ıu vmııediginden dolayi 
indelınitzayede bin lira bedelle 
talihi ulıte~ine ihalci evveliyrsi 
bil icra ilıalei ko!'iyesiçüıı on 
beş giın müddetle müzayedeye 
konulmuş!ur . 1 ler ikisinin hu
dudu cep!ırsi tarik, Ali riz~. 

J\lehınet ve J<osliııin eınlaklerile 

mahdut altı bin lira kiyıııt!i 

muhamiıırli fahmineıı 157 metro 
ınurabbaında elyc\'m cigerci 
dükkanile üç kısımdan mürekkep 
sandık imalathaııesidir. 

~İınz;.: l\ın 1 lipcr ~ • Yukarda ısım erı yazı ı zcl'a gııımış ve ınucav ıera nıukabi-
~ünü gecesi 1 . d Dükkfinııı kepengi demir 

. 'nııı·,·ıl ~. ı." L.rcr bana sif alı en iNCE SAZ !inde Emniyet saııdığıııdan istikraz ey cıııış ol ukları nıebaliği " • · parınahhk zemini beton lirenk 
J,,:;ııi;1, ba~ kumandanlı~ı ile vadesinde tediye etmemelerine mebni kcııdileriııe alelusul ihbar- tulumbalı kuyu hara ve köıııür-

Teıe!tkür t • · d J • • J 1 nktdti;ti tahriıl mJl.arrerntı name tebliğ edildiği halde gene esvıyeı eyıı ey eıneıııış lük denıır ıe ezoıı merdivenle 
Refika ve valdemizin veh- · lıilLlinli. B:ma Yerdiği şahsi olduklarından ccııası yukarda gösterilen ınerlıtuıahııdan deyııe fevkanisıne çıkılınca bir aydın-

ı · ·· 1 ·ı· b . tmdan dolayı c~nazc merıısi- f t d l ·kt dk t • · · ·ı · Jık bir sofa bir hala iki salaş ıa ı~ •. ,;u,:ıta prc ıı,rı ıı aş ki aye e ece' mı arı san ı sa ış amırı ı e ıcra nıeımıru 

hırıandanl•~t ile feı kal;\de minde ve şifahen ''e tahriren hazır bulunduğu halde şehri mayıs 929 « 2 >inci perşembe ve oda olııp tonoz kemerli beden 

l 1 1 teesu .. ratımıza i•lirak sureiile . . duvarları kargir olup ciğerci ;htiyat ı L aı ıanına dı;tıııu ve • <4• üıı~ü. cumartesi giınleri saat «10• dan 16 ya kadar ve Ô•ıncı 
h kk d · h h bb ı Tanaş ve ittisaliııdeki beden 

il tir:ı1.ı tiden bırakıı~amak- a ımız • ız arı mu a e ve pazar günü saat «IO•daıı « 12 •ye kadar sandık satış amirliğin-

!~~~~~~~~~~~~~~~~~---

r lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 1 
SATILIK GAZETE İMTİYAZI 

Ku,taki Papa efendinin vergi borcuııd:m dolayı i>tihsal 

euigi ı\Ietc Riıııtsis tıııtiyazı t:ıh,ili emYr.1 kanunu mucibince 

haciz edikrek aharc bilnıüzayedc devr olunacaktır. Talip 

olanl.ınn imtıyaz i'tihsali hakkındaki s~rait kanuniycyi haiJ. 

bulunmaları muktczidir. lliizııycde lstanbııl ı il<\ yeti idare 

lıLy.ctincc icra olunacaktır. Talipkriıı ıııiiracaat etmeleri. 

+ Satılık taş - (\ıbukllı Karlıca yolu iizerinde sahilde 

jandarma karakolu binn,; ıııda 5600 çeki ırnktarında, muham

men lıcllcli 21<0 ltra; miizayedc pazurlık sııretilc 11 ni;a'.1 

ı 'J2<) d:ı Defterdarlıkta yapılacaktır. 

+ Kiralık dükkan - Di\ atı) o!tıııda Sılılıiye ıniiıcsı 

altında 138 - HO nuınarnh, scııc\ i kirası ı 2!i liru, mıızayc· 

de pazarlık sureti le 11 nirnn 1929 da Dcfterlıkı:a yapılacaktır. 

Satılık ziraat aletleri - Zeytin lınrnıı d~po unda, mu· 

hanınıcn bedeli 167 lira müzayede 

ni"m l 92'l da Dcftcrdarlı kta. 

+ Satılık mermer taşları 

pazarlık surctilc 1 l 

- Beı i;oz parkı ya· 

]. ı nezaket n.,österen zevatı kirama duvarları kargir çatısı ahşap 
lı;!ını J;i;::m .trc ıyor< u deki camakanda teşhir ve şehri ınezburuıı « 6 • ıııcı pazartesi saııdık ı'ıııaıa·tıı•ııesı'ııde ı'raıı·ı ı·L- l k , h kr 1 • · 11 nban 1929 dn deltcrd:ırlıkta yapı ac.ı tır . 

. \nıinıl :\kıırcrin mlitalc~- is:ıiyatı ıü aniyemizi arzey e- günü saat «14• te Şehremaneti sandal bedestaııında müzayede rahim ağa kiracıdırlar. Jl>lezhCır -------------....:....;... ________ _ 

nında talınıiııeıı 45 metro mik:\bıııd:ı lıcr metro ınik;.lııııın 

mulıanınıcn b~dcli 8 . 1 o liradır, nıiiz:ı:. ede pazarlık sureti!~ 

ı f l · · f d· J · • • d om · ıe etmeleri ve il ııis:ııı !J~Q teri-
>1'. ;"1 nı,rili1.lcr sc ine crımizi .,z e en ım. ile satılacağmdan talip olanlar teşhir günleri sandık satış amir- hissenin iştirasına yüzde teş ıanınııııenın yuz e 1 nısı -

k Tütüu tnhfs:ırt brJnct şube nıilJiirll 92g..63 · • t it 1 d iJınlci 
biı:ard lim:ınlara gönderme Adil liğine ve satış günü mahalli müzayedeye ve tediyeideyn veya zamla talip olanlar ve daha tinde peyakçelerini ve hır.cıe s:ıa ona ıra ·:a ar ' 
ı ·ı · 1 1 ~-ı · ··ı N d ı t k · t d ı · b ll,·tt'ı'yesı· ı·cra kılıııacag"ı il<iıı ı.;rı:ıL e < ebı ıLll er. c en Kcrlıne .• ı tecdidi muaıne e eme ıs eyen me yun arın hitamı müzayededen ziyade ınalıınıat alıııdk istiyen- dosya nııınarasıııı müstashi en 
<nnrn ö~reııdim ki amiral uy/a evvel sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. ler hisseye musip kıymeti mu- miızayede kalemine müracaat olııııur. .. 

·--·-·--·--·---·----------------------·-----------------------------------------·----~-Dantos diş macunların en mükemmelidir I-lasaı1 Ecza 



İsveç cimnastiği niçin benimsenmedi 

VAKiT Mart 

tin~e ~aro y ni en patin~ ~enH Bir kaza 
Bu seferki mücadel~nin sebebi ne,idi? S or· · , 

~D,1_=-·- • . ~ terJüı,esi 
Bir müddetten beri bir sü· 

kan devre l"(ır .. n Çin r -

Gülcemal, ölüm tehlikesi ile 
karşılaşan 12 kişiyi kurtard • 

ruf turlar. Bu. "!aletler luıngrenin 1ı .,. _________ .-... 
tıırzı teşekulunu beyenmtmel.:ıe ve 

1$11,.,. u. l " •• l 
dıt -,. ~u unu a mıyıp 

başh<ı bir usul kabul 
etse idik acaba başka 
liirlu bir netice mi 

alırdık ? 
ts~.ç ci ıı a tı~in Türk miş ve Çapada da bunun 

kulturiJn. ·· t ha'. c uyup uyınadıp;ı ıçın bir mücssc>e vucul a gc-
. ~ ınLa lık muddettcııbcri tırcrek ayrıc:ı :ki ecnebi mu. 

Oc\ ll, ., 
~ t'Ocn mı.naka<alar be- allimi cclbctmiştir. Uç scnc-

llen • ' tcrbıvc,inin memlekette <lir çok nıütcrnzı bir faaliyetle 
artık 1 e ıc 1ı'11iyet ,·erilmesi i-. çalı~an bu müessese her sene 
~ ctlcıı bir şey oldup;u fik- için memlekete cimn:ıstiğin 

~ 0nava attı. sporun ilmi rnahiyeLlcrini ta-
l ,() ~ncdcnlıcrl tatbik edi- mamile müdrik. 70~i mütcca-
c gcı· k ' 

lLi •. ıc tc olan bıı usul kul- viz genç hediye etmektedir. 

n \L nule u'·ar "lı ıı\•nıaz mı? B ı • b. · · \ <lolıı u ' . un arın ner ırısı ı na -
•1 Uale meınlekettco sporcu nun en üera köşelerine ka-
l tıınasrıkr ·ı . 1 . b. , gcçın"n crın ır ı ·u k · ". o Çrık\arı ' . ( ar gı ere - cımnastıbın, sp -
b mu,Jın veya mcnfı nın ne demek olduğunu ll-
ıreı c. 

. C\ap vcrJikr. min çerçcvcledi"'İ kaide ve 1 er•ıı ı; 
ı )'evi c!nınastiklcrle ve- esa \arla halka telkin etmck-
ev . 't 

Ct17. lıir zaman bile t-~irler. Olsun . ""ı 
hen nır ~ııl olduğum içın 

1 . de hUdiklerim!, ıı;ördük
tctırnı Ödk! lı hakikatin 
CZahı· 

ırune ,ebep olur dive 
Yazrn • 

B· ajlı lıydnlı buldum. 
neıı tzd 1 vcç usuli~ cimrnstik 
1ı.~n 20 . mcdir ,;evilcıncdi, 
Ui ınckterlr, klupler lıu 

ııın ti"" ·ı ·ı nıiyor? t>' ne en ı tı at et· 

Bugıin bir çok vil:lvetleri· 
ınizdc bu sa yin semeresi de 
görülmüş ve her türlü 
a>ri ~eraiti haiz cimnastik 
salonları vucuda geririlmi~rir. 
llali hazırda bu muessesc -
!erde memleket gençleri ev
vlce apnıadıkları, sevmedik
leri cimnastiklcri şimdi seve 
seve yapmaktadırlar. Yeti~en 

kendisinden 
balısellirmeğe 

başladı. 

Birkaç gün 

mukaddem 
sabık şimal 

kuvve ti eri 
kumandam 

Maraşal Fen 
Yusiyan ğın ._ __ ....,...;;;.,.....!J 

istilası hab- ta edl?n ma:a; 

alınmış "'' Fen yusiy<ı'1~ 

bundan nasyonalisılerin arn'1n<h 
ihtilaf zuhur eUW a.ıla§ılmıfır. 

Halihazırda • Yuhan • kıt'a-

nnın •Kusmilang •a ı,yan ctt ıı.ı 

hakkındaki haberler, Mareşalı 
istilasından ne gibi neticeler 
tevellüt ettiğini gösteriyor. 

Esasen Şansi, Kuansi, J;-io
naa, Şantung ~"aletleri, • Fcng
yusiyang•a merbutiyetle ma-

kararlarım dinlemektedir. 1 

Harbin ~adığıflll d>ir d;;n 
aldığımız telgraf şudur. 

Londra, 22 (A.A) - Pe
kinden Dayli Maylc bildiriliyor: 
Hankovdan gel~n haberler mili! 
hüknmetle Kuansiı!ld<t ku\'vetli 
hizip arasında harbin zuhur 
etmiş olduğu bildirilrrıdı:ıedir . 
Piştarlar arasında ateş taali 
edilmeğe başlanmıştır. Nan kon 
lıüknmelı acilen -80 bin kiıiyi 

s~ferber ederek cepheye sevke!· 
mişlir. 

Çephede bu kuvvete karıı 

koyacak 70 bin kiıi vardır. 
iki mrrkcz arasındrki mesafe 
500 mil oldu~undan büyük 
muharebelerin 'ukııu için daha 
bir kaç gün çeçmesi luımdır. 

MaamJfih ceneıai Çan-Kay-Sak, 
meselesinin sulhan t'!Oviyesi için 
bülün niiluzı:nu . [ Uma! etmek
tedir. 

Otobüs işlemiye başladı 

ı 

il na '<eritecek cevap ga· 
~et lıasıttll'; '.\I:ı.ıle el diyece

ııcrıı biz 20 senedir jimnastiıtiır 
ren dernek olduğunu bile öğ-

bu gençler sayesindedir ki 
memleketteki 'por telttkkısı ~ 
de bam lıa~ka bir ~ekil alını~

Crnc(ı'k 

'kkt~ııkrinıinlc eler~ proır-
ri'ırnı . ;:, 

.ııın ı lıt. der i kovarken 

tır. Bugün ı\nadolunun 

hemen her tarafında spor bir 
nı:ıiıet ve ~ühret vasıtası 

<ki';il, vücudun kuvvet ve 
çcviklijtini idame Ye irade 

~~a. tıir nıu:ıllim ıalbi~ cdil
l'ı 1 

hattrdon ide p,cçıııez. 
• ·k Y:tzı mııallir;.tııe vey:ı ku' ntini tezyit eden şuurlu 

trlık etmiş diye riv:ıziye lıir va>ıta olarak kabul cdil-
:uaıı;ınine yüklctilir<ll. Bir mcktedir. 
k cnııcketi ırki jnkl z<lan l lülas:ı, terbiyci bedcniye-

lııdJ~eıı , cirnnastik bil.<k ren- db biri inkilAp ba~lamı~nr. 
{' ık, o'h

1 
~ ~zltk va,;ıt:ı:ıı idi. Simdi bunu terkcdcrck başk:ı 

· "en ' f 1H .. (•u· k \ · 1 1 q' ~ene eroe ı-ücud:ı ve- bir usul arama ·ta )lr ayla 
~ cıı kıymet her halde bir olmıyacaktır. r•:mlnim ki bu 
arı* beygirine verilen kıy. çok ciddi şeyler yakın bir 

llıttı h ı ·ı k B· en daha aşağı idi. zamanda ma su linı verece·-
ne ır Selim Sırrı bu memlekete tir, 11inacnalcyh bir az bck-

Çr,~ :,apahilirdi. Dahıı· anıdan kmck, htical etmemek !a-
lıuı ır zaman da geçmedi, btan- zımdır. Di~er taraftan bu 
~ un en iyii bir mevkilnde mesclcr hakkında siiylenilen 
"Pılan ~ı.. y ·ı · ı ler hCJl meın lı -~ı unanı erın ma- \'C yazı an ~ey • 

• et i ·rnini verdikleri lıir cim- lcketin ·menfcatı dü~ünüldü-
·~tk .. 
r 1 ~alonu ikmalinden son· ğündcıı ileri gelmektedir. Oy-
~ b' 1 ahı ır gece içinde bcy~r le zannediyorum ki tatbi' 

let:ınıı kaltıedilmi~ti. l\Jcmlc- cttlgimlz usu!Un ıntishet 
t~b·n en mükemmel bir mck bir netice vermesi bizim 
gct: -"c jimnastik hocası diye kadar onları da sevindirecek-
l:a rılenicr bir defa bir ip tir. 

ltı~~azı, diğer defn Beyoğ
lıir Bomar~c satıcılarından 

gar~n .d. 
p k 1 ı. 

hük~ at bugün cumhuriyet 
du~ tıı~tlmiz her ~eyde ol
ihı· gıbı cirnnasıikte de bir 

ıvaca 
ı:on . mukabele etti. Bu-
Jı· •1nla~ıldı ki beden ter-

Talat Mümtaz 

Seırav kupayı alıyor 

Londre.. 22 (AA) - Bin
başı Segrav beynelmilel mo
tıırbot sllr' at yarışında galip 
gelmiştir. Şampiyonluk kupasını 
Amerika reisicumhur muavinin
den almalı: llzere V qingtona ıyl"i, li1.y 1 .. ' d .. . . 

kulo . . · o OJı,pc agoıı, pısı-
lcrı ll gıbi çok miihim ilim- gidecektir. 

e '.lz 1 ----ı)l:ti. • .am dcrcedc mlina;;c- · 
ı Altın Ordululan davet 

lıir 1
' ·in bir ilimdir. [\'asıl ki 

l'ctis <lokıoru, bir pedagogu 
,tırm .. k . . 1 tıth .
1 

' ıçın uzun sene er, 
sı r 1 1 . Cı ' t< rısc talıi tutuyoruz. 
n:ıld~ . 

Ycc·ı . nı:<len beden tl'rlıı-
1 crı 

li yalnız kolu kuvvet-
, Yalnız 

lıırct : Pazı-1 sa~lam adam-
n ıntihap ı·ı . 1 

nıc~ı k • e< ı sın.. ~tc, "' e ·e . . rııc 1 . tın Jinma,ti!l;i sc,·mc-
·'ııı b 1 I\' aş ıca sebebi.. 
l7. evntc , 1 • 

ti~ . ' e sveç cımııas-
bııı kılı 1 

ve y '. u Ctnıcyip tc .\iman 
kab a .\ınerik:ı cimnastiğini 

uı etse . t·k 
net' , .· 1' 1 -, gene :ıvnı 

ıcc ıle l.. . -
lllız ı. ar~ıla~ınırncanı-

.ı "ıın · · 0 

cnaıc . temııı ederdi. Bina-
) h mcmteı- t. · · · 

ıı;ı,; 11 ,,i . ı.c ımızın cım-
~ bcııım'"n · · 1 • u u:uc • •· ıcsıııı :>c ıcbini 

il .. ramam~iı)·ız ll ' . ,, 
01 . 1'lln mcyıknda hukı'ı-

ltı~ çok h 
bır c t:nmiyct \'erdi,.; 

lıcdcn b" . ı;• Hu • er ıyc,ı \';lrdır. 
1ı l\·~~·eyc ula,ahllınck için 
er tu•I" 1 
.ın,ı ·kll edckılı lıga da kat

"la tadır 

''Vcçc iki 
gc'lç gö~<ler-

Altın Ordu aza>ına: 
29 Mart cuma güııli ö/l'le

dcn evci saat 1 O da umu
mi ıçtıma yapılac:ı)tından 

tlzanın kllibuıi Kadıköy mer
kez.iı;'c tqriflcri rica oltııl\lr. 

Şarbon hastalığı ve bl! 
mahkCimlyet 

Matbuat umum müdürlüğün

den: Şarbon hastalığı hasebile 
kordon altına alınmış olan 
Mersin vıl~yelinin merkezine 
merbut Kerimler kariyeılnden 
bir sllrüyU hilAfı emir kordon 
haricine çıltaran mezltQr köyden 
Mehmet oğlu K!zım tle 
Göle koca nam ıaJ.ın icra 
kılınan muhakemeleri netico-
~i:ıde" Hayvanların sağlık zabitası. 

6 3 üncü lcıınununun maddesi 
mucibince 30 lira cezayi nakdiye 
mahknm oldııklan iktisat vekl. 
!etinden gelen tailı:ere üzerine 
ilan olunur. 

Taksim-Beyaz il ara•ında dünden itibaren 
başlamıştır. Dört kıt' dan sırasile 6, 1 O, 14, 
alınmaktadır. Köprü müruriyesinl aynca 40 para 

vermektedirler. 

otobüs seferleri 
l 6 kuruı ücret 

olarak yolcular 

Borsadaki buhran ..... 
Esham ve tahvilat borsasında iki senedenberi 

niçin işsizlik var ? . 
--~--

Kuunnların · te~ivesi muamelôtl to~alttı 
lstanbul bor~asındakl işşizlik-

ten ve buhrandan sık sık bahse
d!lmi~tir. Umum! harpten sonra, 
ve bilhassa iki sencdenberi 
!star.bul Esham ve Tahvil!! 
borsasının maruz kaldığı mü~

kOl~t, borsadaki işslzllğin 

sebepleri ve ıslah çareled 
hakkında alak~dar mahafil nez· 
dinde tahkikat Y~"Ptık. 

Borsa işlerile milştagil mü
talıassıs bir zatm, buhran hak
kında bize verdiği malCınıatı 

dercediyoruz. 
~ İstanbul borsasında uınu

ıniyctle harbı müteakıp ve 
lıaSS.'.1.tan iki seııedtııbcri mfi· 
tezayit bir sı~ı tı ve i'sizlik 
vardır. Bu lııı .. ran bilhassa 
es!ıaııı ve tahl'il.it üzeriııde 

daha ziyade mahsustur. 
Bunun esbabıııı ararken mem 

leketin harpten sonraki umumi 
iktisadi vaziyetine seri bir g-öz 
atmak icap eder. 

Umumi harbin ~c:!ebi işga

linin tahribatı !;>orsa üzerinde 
şiddetle mahsus olmuştur. Kü
çük sermayelerin zıyaı, büyük 
sermayenin azlığı ve sermaye 
sahiplerinin istilısaıatı hapsede
rek k!rı ihtikarda aramaları 

hayat pahalılığını mucip oldu. 
Çahşan kolların tenakusu, halkın 
şehirlerde ikamete temayülü, 
muhaceretler, istilısalatı mahsus 
derecede azalttı. İhracatın tena
kusunu mucip olan bu halin 
borsa üzerinde müessir olması 
pek tabi! idi. 

Borsadaki işsizliği, son scnC< 
lcr zarfında vuku bulan mühim 
lfl!slar da ~!ddetlcndlrmiştir. 

Borsa üzerinde müessir olan 
t>u umumi iktlşadi darlık, men>-

lekette yeni demir yollarının 

in?ası, vesaitin teHmfıiu ve 
l:öylün!ln ihdasile seneden sene
ye gevşemekte \'e umumi bir 
salaha doğru gitııiektcdir. 

Bundan başka borsada ışsız

liği · mucip olan hususi bazı 

sebepler de vardır. 

Ben ihtisasım itibarile bu 
buhranın yalnız esham ve talı

vlt~ta ait kısmından bahsedece-
ğim. , 

Son seneler zufında lstanbul· 
borsasında esham ve tahvili! 
alış verişi pek ıiyade aıalmıştır. 

Borsada y~lnız 200 parça tah
vilat alınıp satıldığı günler 
olmuştur. 

Halbuki Atina borsasının blle 
yevmi muamelesi '4000 c ballğ 
oluyor. 

Bu dıırgunlu~n birçok 
scl:epleri vardır. Borsanın en 
mühim talıviliılı ol~n Düyunu 
muvahlıade, 7-8 senedenberi 
hiç bir varidat getirmiyordu. 
Keu c Anadolu dcmiayollan " 
da ayni vaz!~ette idi. Bu aksi
yonlar senelerce hemen hiç 
muamele görmedi. 

Ecnebi banka ve matı mü· 
csseselerinden bazılarının piyasa-
dan çekilmesi ele'" muamele 
hududunu daralttı. 

Esham ve tahvilat mfişte

rilerini de fevkalAde tenakusunu 
buna ilave 
anlaşılabilir. 

ederseniz vaziyet 

Tllccar umumi sermaye 
darlığı dolayıslle işinden para 
ayırıp esha!na yııtırarruyor. 

Hayat pahalılı~ı dolayıtiilc Cilıa· 
ı -

ma yatırılacak küçük iktisatlar 
azalmı~ır. l!s~cn kiiçfik ser· . f . : 

· Gülcemal 

Clıic"mal Yapuru per~cmhc 
p;iiıııı .\dalar d rnrında stirat 

tecrübeleri ·yaparken batı:ıak 
iizcrc bulunan bir motüru 
kıırt:ırnııı ve limanımıza )!;C
ti rmi, tir. 

llclı"ktc oruarn kalı;mnal 

.\li Beyin mot<\ru içinde f ı 

ki~i lıuluııdu~u halde D:ırıcaye 
...idcrkcn makinesi bozularak 
ıılunn akıntı>ına k:ıpılnııs 

1 layır;ıl. ada arkalarına 

d~Jtru )!;İtmi;tir. Bu esnada 
Cülcemal oradan gcçmi~ Ye 
htimdnt cdikli~ini duyarak 
batmak tehlikesi ile k:ır~ı
la~an motürüıı imdadına ko~

mıı~tur. 

Mahıoıaı müdüriyetinden: 
Kıymeti: Lira: 1 5 

Aksarayda lı.aın Mercimek 
ankazından baki kalan tahminen 
dli çeki taş bir hala müddetle 
müzayedeye konmuştur . Müza· 
yedesi marlm otuzuncu cumarteai 
günü saaı 10,30 da mahallinde 
gene aynı gün ıaat Uçte Çen • 
bt'•!itaıta lstanbul Evkaf müdü· 
riyeli binasında mahlnlat idare
ıine milracaatları. 

MahlOIAI müdüriyetinden: 
Kıymeli: lira 150 

Edime kapısında Hatiçe sultan 

mahalle~inde Lülcüncüler cadde· 
sinde 171 'No hanenin temel 
taşlan hariç olmak llzre ankazı 

bir halta müddetle müzayedeye 
konmuıtur. Talip olanlar martın 
otuzuncu cumartesi günü saat 
on birde mahalline gene aynı 

gün saat onb.,.te Çenberlııaşta 

lstanbul Evkaf mlldirlyeti bin•· 
81nda mahlollt mUdirtyeıtne 

müracaatları 

ZA Yl - '.\lalülini aske
riyeden olup btanbul '.\luhu~
sesatı zatiye l\kiıdar masa· 
sından almakta olduğum ma
a~ cüzdanımı zayi ettim. yc
nisniııi alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadıgı ilan olu-

• 
nur. Efrattan: 

llasan oıtlu ;\lehmct 

·····-········································· 
mayeler daha karlı ve emin 
işler aramaktadır. 

Harbin tevlit ettiği ınuva· 

zenesiz iniş çıkışlar dolayısile 

halkın eshama karşı itimadı 

azalmıştır. Küçük serma)'e
darlar, yüzde 4-5 getiren 
cshamdansa yüzde 15 - 18 ge· 
tircıı l:ususi ikrazlara, yüzde 
9 - 15 l:'etiren emlnke rağbet 

ediyor. 
Bütün bu sebeplerin terakfı

mO, bulıranı izaha kMidir. 
Fakat bu buhran artık dö

nüm noktasına gelınlş!ir. Ku
ponların tediyesine başlanmakla 
şimdiden borsada hararetli 
muameleler olmıya başladı. 
MuamelAt günden güne artıyor. 

Eylülde Anadolunun da te
diyeı>ine başlanacak ve borsa 
ikinci bir !<uvvet kazanacaktır. 

Bundan başka memleketin umu
mi vaziyeti iktisadiyesi borsaya 
müe&Sir olacak derecede salah 
kesııetıniştir. Veni şene rekol
teşi hakkında büyük ümitler 
besleniyor, 

Bütün bunlar borsayı müte· 
madi ve muhakkak bir tarzda 
ıslah edecektir. lstaııbul lıorsa· 
sınırı 4-5 sene t0nra çok mÜi· 
takar ve faal bir hal alacağını 
ümit ediyorum. • ~ 

.. ' 
~ ... 

Devlet dertı~) ·ollcırı oe li11za1z
/(1rı 11111tı1ııl irl(1resiı1de11: 
İkı adet demir köpriı ııını"kasası 5 mayıs 929 pazar günü 

saat (15) de Aııkarada ıııııuıni id·re binasında i ra edilec~ktir. 

.Münakasaya litlrak edeceklerin tel:lif ıııekluplarıııı ve (2650) lira
lık teminatı mııvakkalelerini yevmi ıneıkCırda saat ( 14, ,O)a kadar 
unımnl idare yazı işleri müdiırlD~üne vermeleri l~zımdır. Talip
ler ıııfıııakasa şartnamelerini (500) kuruş ım;'ıalııl inde Aııkarada 

ıııalzeıııe dairesinden l bydarpaşada mubayaa! koıııisı:oııu ıdaıı 
tedJrik edebilirleı-. 

Muela vi ayetinden: 
Muğla liastahaneslııe ilave oi· nacak pavyonun iııiaatı ~irmi 

üç bin dört yüz altmış dok· • , ra bed~I ile ıniiııa~:ıs..dedir. 

Taliplerin münakasa k:ımıııu mucibince t mirallarile hirl:k c 
teklifııameleriııt 20 nisan 920 günii satı on dörJc ka:.lar ım·(~nı ı 

ı iii)'e!e göndermeleri ve şartı11ıııeyi almak için Muğla nıuiıa•,!>ci 
lııışusi)'e nıütliriy ~tine müracaat eylemeleri ilin o'ıı:ıı:r. 

~' 

~ 2-~-;l 

! Tuvalet podrası :.? 

Güzel bir lıediye vtııneK iyi bır taı·siyede lıııluıııııa;; ıster
eeniz Pertev Tuvald poJrasıııı tercih eJıııi1~ t'Jn!:t?İ ııcı·ileri 
kibar ımılıitlerJc enı aline tcrcii·eıı kulilııılnıaktı.:ır. 

KOLİNOS diş ağrılarına, dişlerin 
çürümesine vedis etlerin hastalan· 
masına karıı yegı\ne si!Ahtır. · 

l<uru bir fırça üzerine konulacak 
bir santimetre ıniktarinda Kolinos 
macunu diş aralarındaki yemek ar· 
tıklarını, di~lerde toplanan taolari 
cıkarır ve dişleri çilrüten mikropları 
mahv ve ifna eder. 

Bu gön Kolinosu tecr~be e~i~i~ 
ve ağzinızın ne kadar tcmızlendı2:ını 
ve saatlerce devam er,len ıerinlif;e 
ifikkat edeceksiniz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

FOrlıtye IGln depozllerl: MIURICE FARA881 
a.ıotıa, Yeııedllı SouQı, lıırablm Pap apartımaııi ıo. 

!]iiim• Lokanta LQ::\DRA Birahanesi •mm~ 
ım ·kı ı ıı" ılii Asrt Türk Muıı s ıııı 
ifü Kemani Mustafa ve Klarnet Ramazan Efendiler. Piyanist ili~ 
lül Anjel Hanım. Artistler: Semiha, MclAhat, Nektar ve Melek il'. 
füi Haııımlar tarafından her akşam 6 dan 12 ye. kadar ve her mi 
mı cuma günleri alafranga orkestranın ilbesılc 2,5 tan 5 e fil 
ii!I kadar MATiNELER vardır. 1!;. 
ın1t•:::ırr::u:."Xn:!!!flll!!'r:!!!i!!!!L:P=:::ınınr:::ı:ı!ı1:S:Si:f:P..!...=ie:F.::::: ii> ~.:!::::::::ı:::ı::::...::::ı •• ı ............. :ı: ......... - .. ı.ı.;; __ .................. -

İstanbul Şehremaneti aanl21r1 
Bayazıt dairesinden ı Mimar Kemalcllin malıal

leslnde Kos/ea caddesinde 40-44, 44- 45, 44 -52 numaralı 
Emanet mali bir /ıııp hane ile lahlında 1/tl bap tliık/tdnın ko· 
palı zarf usultle icra edilen m(ızayedwntle iallp zuhur elme
tlı~ınden 27 • Mart • 929 Çar.amba gün(I saat 14 le Pa· 
zarlık surellle müzayedesinin icrası karala~ınldısıntlan talip o· 
/anların mezkur gün O• saatle daire encümenine müracaat -
farı lldn olunur. 

·Hakiki 

'' A s pirin ,, 
komprim•!leri 

bal:ınıı bir bıır.iak su 
içinde n• ka.du koia.ı· ve 
ııe lcadar ÇAiıuk hallo
l u r. Bu ıuraU. •lındiğı 

tıı.iı dll"dı aıalbm cı!ı :ı ~~· 

yanı lı'yrıt t.utrl ı!7 "'el~~;r 

Dalma lurm-zı ba11dorolfu v• 
.. ~Gpt" ••liblnl ha•I '9akilıi 
••lıalijlı AS Pİ R İN ICeıwp: 
rlmelorlal l•••r••tır: . 



24 Marl 
19 29 

t~ rı•ı 
6 Sayıra Türk mekteplerile faydalı eaerlin 

ilanlarında o o 20 tenzile.t yapılır 
iLAN TARiFESi: 

~.ıtuı gurd 
'BQNL ŞARTLAR!· ı Gazetemizde çıkan yazı ve 
il ı; ' resimlerin bütün ~aklan mahfuzdur 

Turkıvcdc llarlçtc Gazeteye "onderilccek nıektupların uzerinc ı 1 

r K ı 1 idare ıçinsc ( idare ) al.ıya aitse \ aıı .1 Bliyük \'C y~ hlr çok dl'fa için \·eriten ilJ.nlarla 
Jıus ı.ı,f mahiyeucki il.1nlann ücreti 

• 50 
6-8 inci savfadı Ji. 

5 
. !5 

n.uruş nruş t~areti J.:onulmahdır 
Aı l•t• 1 "0 000 · ' -

3 400 800 . Ba11lmıya':l mektuplann iadeıinden, luymnti· , 
' 

1 mukaddere•U: 1nektuplara konulmuı paralarm J-150 !fi • -50 
• ı400 

2:'00 : kaybolma•mdan ve illnlartn mlindericatmdan 

' 
ldue meıul dejildlr. 

... 

Borsalar 23 Mart r929 
-~====~ 

1 Kapanı.lı 

9eo t5o 
203 sc ol 

52 82,S' 
(8 5000 

50 

~ukut 
1 Jrp-i:ız iiraşı 

1 neııar 

20 Yanan ılıralıml 
1 R•ılı<nıark 
1 A •u tııryn şl!ird 
20 Ley Ronıaııya 
20 Lna Bulgar 
1 Felemenk flor!ol 
20 
20 
20 
J 
l 
2() 

Fr:ıntıız rrangı 

Jla1yinı lirtti 
kuron Çeko · s\o'3kY• 
Çeı·YOII•'İS c ı:oYiyet • 
Zelcıti .. l.t•lıi tan • 
Dinar « )·ogoıslav}'a • 

20 n~Jı,;ika frangı 

1 ]'('Zt'ta ]f.pdll''-a 

20 Jn-itı·e rı angı 

990 
203 

52 
48 

00 
50 oo 
62 50 
5000 

28 50 00 
24 12 !O 

25 cıı 
00 

00 00 

21 
80 

159 
212 
120 

0000 

50 
25 

22 25 

'' ~o 
113 0000 
32 liO 

782 00 

~8 

Z4 12,50 

28 '125 00 
80 00 

159 0000 
212 so 
120 

0000 
22 
ıı 

113 
32 

782 

25 

25 
50 
00 
so 
00 

ı ~ıeeidiyc Çek i 
r.ondra üzerine bir fngtllz lirası kuruş 992 00 

!\evyork ı Tiırl< lira., ılo!ar . o 48 93 7S 
99'.! so 
048 87,~0 

12 :ıı 00 
9 33,50 
2 061.s 

Paris • • • frank t 12 52 50 
~ftlano • • .. ıırı•t 9 34 OJ 
Bfı.rliu • • • ruark 2 65 15 
Sotya • • • leva 6'1 75 oo 87 82 50 

3 52,00 
1 22 00 
2 5375 

16 4S,00 
3 47 7 -
3 21,00 
4 35.:15 

Brüksel • • • helka 3 52.00 
Amıl!!terdan1• 

Cinevre • 
Prag • 
\'iyına • 
?dadrit • 

• 
• 
• 
• 
• 

'':rş-0va • • 
Atina • • 
B1ll<roş 20 l•:r 

• florin 
franl< • 

• kuron 
• ıHin 

• Jıeı.,.ta 

• ~ loti 
•dirahmi 

Belgırat TUrk lirası 

Kros 
dinar 

Tahviller 

1 7200 
2 ~400 

18 50,00 
8 4175 
8 21 00 
4 . 3S 50 

37 1 91 
24 37 50 
27 j5 so 

37 91 
24 37,50 
27 70.00 

!Ftikraz dahili c vaJe!l • 1 
• 92 12 50 

DHvunu murnlıido ! 226 5000 
91 ,87 50 

:OO 00 
90 lk;anıiyeli demiryolu • 8 90 

~28 

8 
ı.tanlou! tram,-ay •irkell • 25 
Rıllıım Dok ,·c ADtırepo 

It:tanlnıl anonim ıu şiı·keli 1 
Hisse senetleri 

iş tanka ı • ı4 ,5o 14 Qo 
Osmanlı banka.1 t 138 oo 00 

L 100 
~===~~~ ==---="'~=='=-~=~· 

Ticaret ve zahire borsas: j' 
fi a tla r;_,T~i~e a~ı=·o =t .;,bo"'!r.,.• ":='-ı "'k·.=:;_~ıı L~u=n'r'""'.,!nı 11 i •i f ::;!ı n t~.l n "Eli r ı nı üı "; r. 

ı:~~- Okkası = ~ 

Aunıl AtııgarJ 

1 

K. !'. K. P. 

.Buğday% Çavdarlı 
1Yumu•ak 03-04 17 30 ı 7 30 
Krııl<a 10-23 l 8,00 17 30 
l>Unter 00-00 0000 0000 
Sert ~-26 18 30 17 80 
Donme 00.00 00 00 CI0,00 
~ert mahlut 6-07 OJ,00 00 00 

I -ZAH:RELER-
<'avtl.r ,613 1605 
~rpa 13 ıs 0000 
\fısır 1320 12Stl 

1 
Yulaf 00,00 00,00 
fasulye 00.00 00 00 

-1-IUBUBAT-
... u111::ım 
ı· 1 s,em~ 

0000 
0000 

0000 
oo.oo 

-UN-
r'•Jvalı kılo'u 
lh!stra eki tra oo 
7ld~tra • 

1400 1250 
1310 1220 

J!irlnri )'UWı13ak oo 
Birinci ıel't 

1360 
13:><ı 

1200; 

11001 
OGOO • 0000 

TiFTiI< -
Aııknra 230,00 230,00 

Akşelı!r 000.00 000,00 

Ytııaa;ı Gaz yunn O<lO CO 000,00 1 

-AV DERiSİ- 1 

Zerdorn 
fian. ar 
Tilki 
Kunduz 

ç rı~uık 
.ocdvlıçi 

çifti 0000,00 0000.00 
0000,00 0000,00 

• 0000,00 0000,00 
• 0000.000 000,0G 

-flNDIK-- 1 

000 00 C>'IO () o . 
0000 0000 

Caz1:temize huıwt ilin kabul eden yer: 

• • 4<) 
4 • • 00 
2 .. • ~ 
ı • • 

ı-s inci ~a~·ıf.ıJa 'ıo 

hllTe ile li:nr.ı.rl:15tınfır. 

H. S. H. lllnat acenle•l • 1 resml ilinlJ.r J 
... Bu geceki ·"·ı · k dd d ' V k d 1 SaylSI Istanbul, Babıali, An araca esin. e · a ıt .. yur u 

te11970 idare i"lc•ı 1971 \,uı t icrl * tcl:!"r.ır- \ \l 11'. )O ta kutusu: 46~ 

Gümrükler U.M. lstanbul 1 

mübayaat komisyonundan: 
l·:celce kapalı zarf LSUlilC munaka;a>I yapılan J ()() adet 

22 s.:ıntint kurşun rnakinesi yeniden açık münakasaya konmuştur. 

'.! • :\Hinakasa 2 maııs 1929 perşembe günli saat J~.JOda içtima 
salonunda yapılacaktır. 

:J \lakinclcrin ~5 ın3yı~a kadar ccslimi ~3ru•r. 

4- ~artnanıcsini ,-c nümuneyi görmek h·tiycnlcr kitabecc 

mUr:u.:a.t etmc1 ıtlirlcr. 

5· ;\Hirn:ka>aya girmek istiycnlcr teminat mcktulıu \eya mak · 
bu zile ı uknrda yazılı giın 'c >aattc komis~ona gdm ·lıdirler. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı 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)f' AN 3,900 

kazanacaktır 

İzmir - Kasaba ve temdidi 
demir yolu Türk şirketi: 

içtima ilt\ıu 
Osmanlı bankasından alınan tahrlratta mezkor müesseseye 

bugüne kadar tevdi edilen şirketimiz nizamnamei dahilisinin 27inci 
maddesinde mukarrer olan mıktara balig olmamı~ olduğu anlaşıl

mağla, işbu 30 mart 929 tarihinde cuınartesı günü inikat edecek 
olan Heyeti umumiyei adiyenin bu defa Nisanın 30uncu oalı 

günü saat onbirde, Galatada Bağdat hanında aynı ruznamei mü· 

zakerat ile akh içtima edeceği hissedarana beyıın ve tebliğ olunur. 

Mealisi idare 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

· · · tedil· Beyoğlunda Tımtım ıııaltallesiııdc Ada sokağıııda kain 5-1 No. in bırlllıanenııı ıcara rap . 
mek üzre 26. 3. 929 tarihine müsadi! salı günü saat 15 te müzayedesi mukarrer.lir. vev~ı 
ıııezklırda mezkur biralmıede ıııevçut eşy:uwı d:ı.lıi ayrıca birahane ile birlikte icara verileceğı. 

lstanbul nafıa fen mektebi Sark male(lıüıasası 

mubayaat komisyonundan: 
Mayıs ( 929 ) gayesine kadar mektebin ekmek ve sebze 

ihtiyacı münakasasına talip çıkmadığından 31 mart 929 pazar günü 

ssat 14 de ihaleleri yapılmak üzre münakasaya konulduğundan talip

lerin ihale günü mektepteki komisyona müracaatları. 

~;=,.ş~~ 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi müdürlük 
· Ankara 

Şubeleri: 
,\NKARA ADAN.\ 
JsTAı 'BrL TRABzo. 1 

İZ)IİR GlRESON 

AYVALIK 
KAYSEIÜ 
MERSİN 

SAMSt:N EDRE)JİT Bl'HSA 
BALİKESİR ZOXGl'LDAK 

lştiha, l\u\'\'et ve Sıhhat iÇ~ 
en müessir de\·adır. rnıuı11° . 
eczanelerde bulunur. Cınoıt'ı 

1· ıc· bepolan Bomonti fabri~ası. c dl 
fon: Rern~lu 58J, \'e l;tanbııl 

• b ·ı· Je• Ekrem i\'ecip ecza deposu. • 
fon: İ>tanbul ~8. _.,.; 

'-L Müsait muamelat, kumbaralar kasalar ~) I Şevval 12 Bürc: Hamıl, 
~j§®1~m1~~§®W 1 rY't7,~~uşu [!)00 Ay5'.j8''' 

o~!!:~,:,~~ ~=~~'~'~:.~.~.~~~~; · I _ ::1:::.~~: ""' 
etmemiştir. Nisanın yirminci cumartesi günü saat onikide pazarlıkla 5~7 ı 2.20 ı 5,49 1 ~.~5 1,,,57 4,ı~ 
ihalesi veya Emanet tarikile ioşası hakkında kararı kat"i ittihaz p d- 1 · -Bu gün oğan ara isını: 
olunılu~u ilan olunur. &kele Ku' 

1 
d , Bektaş Fı/nal 

Evkaf m Ü d Ü r Ü ğ Ün en: : 1 daGn'üıncdk?d;r~üş~rr~a;;~:'.~ ııaırı•·. ' 
Üsküdar, Kadıköy, Beykozt Evkaf idarelerinde münhal biner , __ _. 

kuruş asli maaşlı kitabete laakal 'orta mektep mezunlarından olup ı Bu günkü hava 
1 

Bu~ün rilzırlr pnyr:ı7.· ha\ ·1 

talip bulunanların evrak ve vesaiklerile imtihan günü olan martın kap.ılıdır. 
virmibeşinci pazartesi günü zevali saat bire kadar ıstida ile İstan· -- -~ --~- • 
J -Meı'ul müdür-: - Ah:nut Şiftt"' 
bul Evkaf müdüriyetine müracaatları. -

......................... ~ .......... --.......... ....,....,,..,.,..,,..,...,""',....""'!"~--.......... --........................................................................................................ .,...,,..,. ............................. ....., ..... ~_~---~ 

•· Vrıkt ., 111 2-J llrırt /<)';]<) tefrikrı~t : 4 

Şişe bitince " Gones " 
yenı dostu ile dış,uı 

çıktı. 
Ziya içine boğulmuş olan 

bulvardan yürümeğe başladı. 
Onda'l sonra ne oldu? 

nasıl oldu? "Cons,, "Solıo, 
mahallesinin Fransız lokan· 
!alarmdan birisinde , ve 
hususi bir kamarada yeım:k 
j1ediğini hayal meyal fark
ctti. 
Daha sonraları, tamnın bazı 
safha!an hatırına hayal me
yal geldi. Mesela bir piliç, 
sahta , " rum ., lu omlet 
yemişti. Omleti yerken 
kahkaha ile gülmüştü. Kim 
bilir ağzını mı yakıyordu no! 
"d"? 1 1 • 

"Roçester" gayet şendi 
Garsonun karşısında tahaf
lıkk.r yapıyordu, Neticede 
birçok tabaklar kırılmıştı 
"Roçester,, ın yaptıklar:ndan 
dolayı onu ayıpladığını da 
lıatırlıyordu. Daha başka 
bir şey!er de olmuştu. 

Çok güzel bir yere git
mişlerdi, belki de "Leyses
ter Launga, idi. Ona ben
zer bir yere daha gitmiş

lerdi; orası da "Seysester 
Skuar" olacaktı. 

Sonra bir yabancı ile se-

bebini bilmediği bir kavga 
olmuştu. Nihayet bir taksi
rn<>tre çağırılmış içine bin
miş dışarda kalan "Roçes
ler,, , şoföre "Cones,, i gö
türeceği yer hakkı da uzun
ca talimat verm şti. 

Sonı;,1da liimklarla mü-
fztyYell ış1 klı büy'. bir salon 

görür gıbı o!uyc dt• Kol
tukları'lc!an ad<-rn !ar tutarak 
zorla merdivenleri çı!·m ı tı 
Sonra .. Tam bir karanlık ... 

-4-
Uyanış 

" Cones " uyandığı za -
man vücudu eyiden dinlen
mişti. Saatin kaç olabile -
ceği ilk düşüncesi oldu. 

Etrafı kapkaranlıktı. Fa
kat zihninde her şeyi açıkça 
şekillendiriyordu. Bir akşam 
evvel yaptığı şeyleri hatır
layınca boğazı utançla sı -
kıştı. "Roçester.i düşündü; 
ondan sonra kabahatin acı 
tadı ile damgalanmış bir 
takım hatıralar fikrini kap
ladı. 

Tesadüf arkadaşına kan
mış; kendini rezil bir kılığa 
sokmuş, insanlığa yaraşmı
yacak şeyler yapmtştı. Onu 
taşıyan, soyc.n, yatağa yatı
ran adamlarla yüzleşecekti. 

Bütün " Savoy " otelinde -
kiler onunla alay edecek • 
!erdi: Ne vaziyet alacaktı?. 
Bundan başka cebindeki 
bir kaç para ile ne yapa • 
caktı ?. 

Birkaç dakika bu düşün
cdere dalarak yorgan al -
tında hareketsiz durdu. 
Sonra hiddetle budala ka
fasına bir yumruk indirerek 
yan döndü. Gözleri etrafın
daki gölge içinde bir şey 
kşefetmeğe çalışıyordur. Bir 
akşam evvel olan bitenler 
şimdi tafsilatile aklına gel
mişti. " Roçester ,, yemek 
esnasında yapmadığı kaba -
lığı bırakmamış, tabakları 
kırmış, yemekleri halılar 
üstüne dökmüş, kavga et -
mişti. " Cones " bunların 
hepsini zihninin karışıklığı 
içinde açıkça seçiyordu. 

Kalkmağa kıyışamıyor • 
du; ceplerini karıştırmağa 
kıyışamıyordu; ne bulaca
ğını daha doğrusu bir şey 
bulamıyacağını biliyordu. 
Zihnini bu çıkarsız facia
dan kurtarmak için "Lond
ra,, denilen şu çölde me
teliksiı dostsuz iMi yapa-
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bileceğini tasavvura çalıştı. 

Cepte on lira varken gene 
yakayı sıyırmak mümkün
dü. Fakat metalik olmazsa 
ne yapmalıdır? Düşünecek 
ne var? Meteliksiz kalan 
adam bir iş bulur, ekme· 
ğini çıkarır.. Fakat iş bul
mak için kime müracaat 
etsin? Kimseyi tanımıyor

du ki .. 
"Roçester,, in hatırası 

tekrar dimağını işgal etti. 
Aralarındaki benzerlik ge· 
çirdiği kabustan kalma bir 
uydurma io;pirtonun doğur
duğu bir serap değil mi 
idi? Aceba " Roçester "' 
"Cones. ten ayrıldıktan 

sonra daha ne rezaletler 
yapmıştı? Herif o sarhoş· 

lukta her türlü deliliği 

icradan çekinmiyecek gibi 
idi. Ya "Cones,, i, benze
rinin yaptığı fenalıklardan 
mesul ederlerse .• 

Bu son düşünce ile meş
gul olduğu bir sırada, ya
tağının yanında bir saatin 
çaldığını duydu. O vakıt 

" Cones " alnının soğuk 
soğuk terlediğini hissetti. 
"Savoy. otelinde değildi .• , 

Evet; "Savoy,, otelinde
ki odasında saat yoktu. 
hem de hiç bir otel saat
nin çanı "Concs,, in duy· 
duğu berrak ve güzel sese 
malik olırsz ki .. 

Saatin çanı son darbeyi 
vurduğu sırada " Cones ,, 
dtşardaki dehlizden gelir 
işidilen bir seda duydu. Bu 
seda diyordu ki: 

- Bütün parasını almış· 

!ar .. Kendisini de başkasının 
elbisesile buraya gönder· 
mişler ... 

Sonra bir kapının açıldığı 
duyuldu; delikanlının yattığı 
odanın halısı üzerinde yavaş 
yavaş yürüyen birinin adım
ları işidildi. Perde iplerinin 
çekilmesi ile hasıl olan bir 
tıkırdı ... bir pancurun açıl
ması.. o vakıt odayı ziya 
kapladı. Bu odayı "Cones. 
şimdiye kadar görmemişti; 

mefruşatı ciddi faka zevki 
selimi okşayacak tarzda 
idi. 

Pencereyi açmış olan 
kimse aydınlıkta duruyodu. 
Bu adam, şişman, kırmızı 
yanaklı bir şeydi. Geçmiş 

asırların lngiliz hakimleri 

simasında bir adanı .. Böyle 
sima hala lngiliz peskoı;os
ları ile, konak kahyalarında 
görülür. 

Bu zat siyah elbiseli idi. 
Tavrı, duruşu, belinin kalın
lığı, velhasıl her bir hali 

büyük bir ciddiyet ifade 
ediyordu. Umumi heyetile 

bu adam cazip idi. Bununla 
beraber "Cones,, gördüğü 

bu yeni simadan irkildi. 
Gözlerini yarı kapamıştı , 
uyur gibi nefes alıyordu. 

Siyah elbiseli adamın en 
küçük hareketlerini kirpik

leri arasından takip ediyor· 
du. Onun, dudaklarını bü

zerek diğer pencerenin ke
penklerini açtığınt gördü. 
Bundan sonra cüsseli adam 

odayı boylıyarak dışarı çıktı. 
"Cones,, onun görülmiyen 

bir kimse ile konuşluğunu 
işitti. 

Çok geçmedi; şişman 
adam tekrar içeri girdi; 

elinde tepsi ile bir çay 
taknnı getiriyordu. Tepsiyi 

gece masası üstüne koy • 
duktan sonra tekrar uzak -
!aştı ve kapıyı kapattı. 

O vakıt "Cones. yatakta 

doğruldu ve etrafını göı ' 
den geçirdi. İlk aklın' 
gelen şey elbisclcr:ni -:roŞ" 
!ırmak oldu. Acaba esvııP" 
!arı nerede idi ? 

" Cones ,, pant. lo.wıı0 

karyolasının ayak ucuıı' 
asmak, öteki ellıis~ •iı i Jc 
bir sandalya üzerine '.oy '. 
mak aJetinde iJı. Hı .Jukı 
ne pantalon ne dığer es • 
vaplar meydanda yok!~· 
Sanki hepsi uçup gitmiştı· 

Delikanlı bir scyi dah_ıı 
farkelti; gayet g.ıze! bıf 
pijama ile yatmtştı . 

Parmağı ile elhiseııi~ 
kolunu yok!tyarak ipeğ; 
tetkik etti. O ande hnkikll 
birdenbire nazarlarında te
cessüm etti. İçindC;ki endişe 
siliniverdi. .

0
• 

Evet, "Roçester ,,in evı 

de bulunuyordu. bir 
" Roçester " onu . 

akşam evvel kendi evıııc~ 
göndermiş. Biraz cVV •

11 
gördüğü adam "Roçester,ı 

O ııııe 
oda uşag" t olacak.. t 

rııe 
kadar " Roçester " e 11 de 
eden " Cones ,, şu an , 
hissini değiştiriverdi, be? 
zerine karşı büyük dir ındııı• 
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