
Mu~tı.nAKA t< urO NU 

M.!.:20 
lıım __...ı _______ _ 

Adres • 

--·-··-----=J ,, 8 
-z-ns;-ı,;rs 

ugun iki bayra1T1.ı birden yapıyoruz 

' 

aç cuk 
11 eıın 

bayramı 
~ ÇOcuk haftası baıla- lediye bahçesinde bir konser 
tıL • 29n· 

can nen açık bulundurulawtır. 

Yarın "'!t~ I lsana kadar devam verilecelctir. 
~ı Oan L..~ Çocuk bayramında 3 -- Aynl günde saat 14 

~iıııelcrı ~ güzelce eğlene- le Saray burnu parkında ço-

~leıı t Çın al&.kadarlar lazım cuklara mahsus olmak üzre 
~. erubatı ı 

6- 24 nisan çarpmba gun\l 

Türk ocağında konferans verile. 

celc, sinema gö;terilecek ve aynl 

günde gene Türk ocağında gür

büz çocuklar müsabakası yapı· 

lacaktır. O gün saat 1 O dan 

14 e kadar Şehzadeb~ı sine

maları ile Alemd1- sineması 
coçuklar için meccani sinema 

gösterecktir. 

""VI Ve H a ınışlardır. Türk muhtel.il eylenceler tertip edi-
\~~ irnayei etf al cemiyea lecektir. 

ProeraınJar ~lendirecefc zengi:ı 4 - Gene ayni günde saat 

Ç lcttip etmişlerdir. 14 le Fatihten Şişliye ve Ye-

1' Utk Ocuk ıergiıl di Kule ve Top kapıdan ayn 
~rıı <ltağı, bir çocuk sergisi ayn olmak üzere bebek çocuk 

Bu ~l'rliftfr. kafilelerini alacak tramvaylar 

~ o!~n açılrna resmi yapıla.. tahrik ettirilecektir. 

~d~ bu sergi rocukları 5 - Saat 11 de Taksimden 
~U eden b· 

Perıembe günü 

7 - 25 nisana müsadif per· 

şembe günü Ilstm belediye 

l:>ahçesinde saat 1 4 te şehri

mizin kibarı nisvanı tarafından 

bir çocuk eğlencesi ve tumbala 

tertip edilecetir. Bilallare gürbüz 

çocuk müsabakası yapılacaktır. 

"a et ır çok eşyayı 
&el lllektcd· 
'ctı, 'll>t\jk ır. Çocuk elbi-

lajıkları 0YUncaklan, çocu!c 
tl!k na daı bak,... r resimler, ço-
'ct!)· .. ııına . 

111tıiıl b llt eserler bu 
~·ı elli b l 1 cıın k ~ ı eşyasını 
Çocuıc tcdir. 
n •datı 

Jaı u ~Un 1' n idarc::nde 
~ ~ıı tn- \irk o::a~ı ço::uk· 

1'ttı lırekkcp bı d 1 :ıe t f • .r i are 3 3o ~,.. •rn edık'Cektır. Saat 

' Re! Çocuk idare heyeti 
~I erek 'd 

' "rdır 'l> 
1 arcy i de ala-

~' • 1 \irk 
~-"llltl~, 11 ..ı <>eağı bir hafta 
c har i1.1ares· d k 
1 

içten ın c kalacak 
dı llııyacak Ocağa kimse bıra-

btıh111% k, lırerıye ancak serbes! 
Uer.ı '°ttı 1 

"q(lerd· 0 ıınlalar gır· e-
J.ı ır. 

t:ıay 
~lltııl eı elf a} 
~ haftas cemiyeti de 
~ e ı l~in •u 

ltnilir: - pr*aını 

1 Sıa D .. 

2 .. un 
~t 3 n· 

11 de ısan salı sabahı 
•~tk·ı Ç<>cukJ d ı b aran _ 
Ota lr k mute-

llıob·ı afilc T ı _ 
h t lerıc r:- at.:simden 
il ı'atıh 

1-f.·ı u ~il c gidecektir. 
<\Jk ( e, Yold V 

\o ırh. a llıh.ete 
c Ba .qına ş h " 
~· Ytıtt ' e reınanetlne 
HL~tlcrj.. Ve F' atth beled· 
·~ .. c \ıQt ıye 

U, td 'Yeralc resını t b. 
~ ctekt! e ·(; ........ y \lf, 

1. it c,lt\l 
.. ~ 1'1tr\ ~fırcl. &aal 

' ~-.. tct- fi~ tarafından 
c ne T 

CJ>c baıı be--

Fatihe müteveccihen hareket 

edecek çocuk . ka!ileleri göpru

den geçerken vapurlardan du
dül.lerle alkışlanaçaktır. 

Gene yt:vmi mezkorda Bey· 

oğlu sinemaları saat 13 ten 

t 4,30 a kadar çocuklara mec- [Altt1rah 3 üncü sayıfamızdadır[ 

Şirketin yeni vapuru 
12 mayısta limanımızda bulunacak 

-~~~--------~ 
Şirkctibayriyenin lııgilieredeki F erfilet fabrikasına 

sipariş ettiği yeni vapurun inşaatı hitam bulmuş ve 
tesellüme fen müdürü Her DHg gönderilmiştir. 

Her Dilg Altınkum ismi verilen bu yeni 74 numaralı 
vapuru yapılan tecrübelerle matluba muvafık bulmuş, 
muamdeyi bitim1iş ve :Şehrimize dönmüştür. 

Her Dilgın anlattığına göre, v~pur altı saat bilafasıla 

yürütülmüş ve 13 mil yapmıştır. Bu esnada istim düş. 
memiş ve hiç sarsıntı yapmamıştır. 

74, yarın 1nıiltereden hareket edecek ve 12 mayısta 
burada bulunacaktır. • 

Şirketihayriye yeni vapur liman~ a-elince gazetecilere 
bir gezinti tertip edecektir.'" 

Fabrika güverteye konmak üzte' bir radyo hediye 
etmiştir. 

.:İLLİ BAYRAM 
VE·. 

Oc- U: ·:· BA~, ·y~ ~ .. R.A. M-1if 
• :; •. • : \ • • .' ~ . :'~ ' . . < _,,~ 1 

Birisi için ruhumuz şeref ve gururla, 
di~eri için refah, neş' e ve saadet 

temennisi ile dolu 
" V akıt ,, mu)Jterem karilerini tebrik eder 

----~~--~~~----~--~--~~--~~~~ 

Millli Bayram 
Bugün, Türk ufuklarında· ı için elverişli her y~r ~utul

ki zulüm gecesinin bittiği muştu. 
batmaz güneşlerle şerefli Anlar , muhasaralarını , 
bir sabahın başladığı gün· tedbirlerini hep kendi 
dür. kuvvetlerini, 
Sıvas kon· kendi tabam-

gresi, bu sa· müllerini dii· 
bahın fecri şünerek do-
f di.23 nisan· kuyorlardı • 
da Ankara- Yalnız birşe-
dan fışkıran yi, Türk ru· 
B. M. M. do- hundaki he· 

İşha.yattl!ıd.a· -
adıın 

-22- =>?===-===·=====-=== 
Çalışmıya mecbur 

olmak ... 
Bir kadın için zevkli birşey değildir ! 

ğan güneş saba sığma- Erkekle kadının mesaisini esasen tab7r '· 
olmuştu. • yan mucı • kanunları ayırmışhr ! 
l:ımir .d.i- l ı:oli Eev-aıu 

farında vata· hesaba katını· 
nın uğradığı Büyük M. M: binaıı yorlardı. 
baskın, dağdan r dağa yan· Netekim, hiç ummadık· 
gın alevlerile biklirilir ve lan bir zamanda kolları· 
memleket halkı vazifeye mızdaki zincirler bazuları· 
çağırılırken Türkiye mahşer mızın tazyıkı (altında şan
yerine dönmüştü. Büyük ve gırdıyarak f parçalandı. Ya
nispetsiz bir muharebeden ralı, bitkin kahraman, ayak· 
çıkmıştık. ta dimdik, saçları ürper-

Vücudumuzda masamatı· miş, korkunç bir halde gö· 
mız kadar çok ve derin ründü. Çelik mengene kol
yaralar vardı. }arını andıran parmakları, 

Memlekette muharip ve düşmanın gırtlağında kilit· 
ordu ismini taşıyan bir ser· Jenmiştı. 
keş kalabalığı ufoyor, kan O parmaklar çok geç· 
döküyor, hak çiğniyor ve meden Sıvas kongresinde 
en sefil haydutlardan beler kılıç kadar, kalem de kul
bir hayasızlıkla yağma edi· landığını ispat etti. 
yordu. Bugün işte o bahtiyar 

İstanbul, demir kalelerle ve büyük. günün yeni bir 
kuşatılmıştı. Vatan kapıla· yıl dönümüdür. 
rının tabii kalkanı hükmün- Milletin taliini takvimde 
de olan boğazlar açılmış, seyrederken ruhumuz şeref, 
yüksek noktalar, sarp ge· gurur, hürmet ve minnetle 
çitler... hulasa müdafaa doluyor. 

Fırka 
• 
Içtimaında 
Bereın layihası ---·--·-Tetkik ve esas iti-

barile kabul edildi 
Ankara, 22 ( Vakıt ) -

Fırka gurupu içtimaı bugün 
!Odan bire ve ikiden altı buçu
ğa kadar devam etti. Barem 
layihası hakkında Maliye 

vekilinin izahatını mütea
kıp Hakkı Tarık, Naim, 
Hazım (Konya), Rahmi (Si· 
vas) Besim Atalay Beyler 
bazı sualler sordular. 

Remzi (Sivas), Emin (Es
kişehir) Süleyman Sırrı 
(Yozgat), Reşit (Antep), is
hak Refet (Urfa), lbrahim 
Aliettin, Kılınç oğlu Hakkı 
Naci Paşa (Kon1a), Muh
sin (Aydın), Mustafa Şeref 
[Alttarafı S ind uyıf anuı.d.dir) 

L4mia hanımın 
ölümü davası 
Çocuğu alınırken ölen Kon

:ya polis mektebi miidiirli ~a-

.zif Beyin kızı L~\mia Ht\nı
mm ölümii daYasmm tetkiki
ne dun ağır cezada devam 
olunmu~, l\Iadam Xc~e~ 
Temyiz mahkemesi sabık a
zasından .\lcmduh Beyin zev
cesi l\fodihn H. Ye hastaya 
bakan Emine kalfa şahit 
sıfatilc dinlcnilmişlerdir. 'i\fo
hakcmc daha bitmemiştir. 

Resmimiz, Lamia Uanımın 
dlin mahkcıncde ha~m bulu
nan . hcm~irc~i Gcmilt (I. n 
ıöstcriyor. • , 

- Şimdi si
zin düşündük· 
lerinizi tesbit 
edelim Hanım· 
efendi, lütfeder 
misiniz? 

ŞükUfe Nihal 
Hanımla mü· 
lakatı müteakıp 
Halide Nusret 
Hanımdan rica 
ediyorum. Ger· .1 

çi mütalaalarını 
umumi müka
leme içinde 
almış bulunu
yorum, yalnız 
bu defaki ri· 

. cam bunları 
tesbit cihetine 
matuftur. Bu-
nun içindir ki iki edebiyat 
yıldızı ile birden yapbğım 

mülakat devam etmiş, iki 
fikir ve üç ses konuşmala
ları bitirmemiş bulunu· 
yorlar. 

Dekor aynı dekor, cüm
leler aynı neşe ve tebes· 
sümlcrle süslü ve üç ince 
sigaradan çıkan mavi şerit
ler daha sık helezonlar 
halindef 

Halide Hamın da, arka
daşı gibi mesaisini yalnız 
edebiyata hasretmiş değil· 
dir. Muallimdir. Diyor ki: 

- iş hayahna çok genç 
başladım. Muallimlik, esa· 

şen çocukken bana çok 
cazip görünürdü. Fakat 
mesleğe atılışını mecburi~ 
yetle oldu. Genç yaşımda 
babamı kaybettim ve çalış· 
mıya başladım. 

Nihal Hanım ne kadar 
seyyal ve seri konuşuyorsa 
Halide Hanım o kadar 
ağır, müteenni v~ kısa ko
nuşuyor. 

- Memnun musunuz? 

Bu sualle ~beraber. bir 
taraftan anketin en e~1ı 
kısmına, dit~r tar~ lki 

Halide Nusrat Hf. 

edebiyatçıyı:birbirinden ayı· 
ran bir kanaat meselesine 
girmiş bulunuyoruz. 

- Muallimliğin zevki ço~ 
büyük, severim. Fakat... 
Çalışmıya mecbur olmak 
zevkli birşey değildir bir 
kadın için .. 

Nihal Hanım gülüyor ve 
bittabi tatlı münakaşalar 
tekrar başlamış bulunuyor, 

- Şu halde; mesela ik
tısadt hayatın düzelmesile 
kadınlann yuvalarına dön· 
meleri temennisine iştirak 
edebileceksiniz? 

- Evet .. 
Nihal H. ikincei defa kaş

larım çatmış bulunuyor: 

- Ben bundan eza du
yarım, diyor; Eğer kadın 
çalışmaz ve erkeğe bakarsa ... 

Halide hanımın mütalaası 
hiç böyle değildir: 

- Niçin, diyor, eza du· 
yayım. Bilakis kadının ev
deki mesaisini erke~in mc· 
saisinden. çok yukarı bulu· 
yorum. Yuvayı yapan ka· 
dındır. 

Bir yuva kadınının işi ne 
ulvi v4! mukaddes bir iştir. 
[ Alttarafı S inci ıaa~amıu:ladır} 
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;· r= ~~~ı~~~- - -• 1 Paşa ç • 
Yazan 

ve 
Son ümit Zeplin • ı· AYHAN ı -·-
Mütahassıslar konferansının 

~ /1 ı lcı sarrtj' Paşa l { azretİert dağılmaması için 

Siile;·nıan Paşa11ırı oturduğu yalı ÇalIŞihy Or 

G rbi Akd"nizde 
cevcl&na çıkh 
Fridrihsh:ıfcn 22 (\ .. \) -

GraE zeplin balonu Akdeni
zin garbi kısmında ıiç günlük 

bi::,e gösterilrne::, nıi ? Londra 22 (A. A.) - lngiliz 

-44- matbuatı mütehassıslar kon-

bir ceı·elıln yapmak 'zr 

l«m:ıil Bey bütün bu işlere 
tam (altı saat) sarfctnıişti . 
Saat nlaturka dokuza gelmek 
üzre idi. Sabahın üçünden 
i;;ındi rnktine kadar öteye 
beriye baş nırmakla Yakıt 
geçirilmiş iJi . 

Serasker Rauf paşanın çok 
:ıkıllı olduğu görülüp anlaşı
lan scryavcri, Sabit paşadan 
da ümidi kesince Süleyman 
paşaya gitmcğc karar verdi. 

Allah bilir mutasamf Re
şat paşa bu meselenin korkulu 
bağlal)tılarla tıihayetlertccc#ine 
kani idi. 

Şu Süleyman paşa eğer 
Gelibolu mutasarrıfının bil • 
digi Süleyman paşa ise ser · 
askerin yaverını mutlak 
" sı ... tir ıı edecekti. 

1 mail Bey artık tclgrafa
ncJ,n çıkıyordu : 

.-.. ~!utasarrıf pıışa hazret
leri, bir zaptiye emrediniz . 
Sul yman paşanın oturduğu 
yalıya kadar bize yol gös • 
tct in. 

Dedi . Reşat paşa tek şu 
bcJ,i başından defolsun diye 
bir de~il on zaptiye \·crnı ge 
çoktan rnzı idi: 

- Oğlum, dedi, hazır 
tclgrafanedesiniz, saadetlü Sa
bit paşa hazretlerinin verdik
leri cenbı da görüp okudu
nuz . 

Esas mesele yanlış tutul. 
muş. Bendenizin tenkit ne 
lıad,lim. Fakat makamı ser -
a5keridcn Sabi~ paşa lıazrct
lerincı bir emir Yerilse bilalıere 
mu,hılatla kal}ı!aşılmazdı de. 
riııı . Ama gene zatı aliniz 
bi'ir iniz. 

ihtiyar mutasarrıf makul 
sô) luy rdu. her ihtimale karşı 
1. t.ıııbula bir telgraf çekilerek 
Sabit paşaya kat'i emir ver· 
dirmek hiç te j AAı$1ksız kaç
n,ıyacaktı. 

l mail Bey arak lıte:inde 
bi~ telgraf yazııı çizdi. Sü • 
le) ınan paşanın emre itaat 
ctııı mc i ihtimaline karşı 

fuik bıt ~şaya açık emir 
n:rılmc. ini biklirdi . 

i ş ler bu taraftc yayaş ya· 
va~ yoluna girer gibi olu -
vor,lu. 
• iyiydi, hoştu ama, r:ırun 
bir de öteyanı 'ardı, hani: 
Sulcyman paşa dlıeti ... 

İ, tc onun orasını kestiıip 
ııt~h yoktu. Asıl nurifct de, 
onı bilmekte idi ... 
_ .\~.ı~arrıf Reşat paşa ya-

verlcrin yanına bir zaptiye fcran ı miizakcr tının inkıtaa 
kattı. Zaten gidilecek yol uğramasına mıınl olunuiaca-
okaılar uzak değildi. Süley- ğını ve bir itilifa isal cde-
man paşa sahibi lstanbula cek yol iizcrinde tesadüf olu-
kaçan bir tüccarın yalısında nan bütün mü~klillere rağmen 
oturuyordu. bir ha!lli tesviye zemini bu-

İsınail Beyle arkad,ışları Junulacağını kul'Yetle ümit 
yanlarına bir zaptiye aldılar. etmektedir. 
Bozuk kaldırımlı kan bur so- Derlin, 2 r ( A.\ ) - Sald-
kaklan dolandılar. hiyettar maha[il gerginliğin 

Süleyman paşa salıillıanesi bugün hissolum1r derecede 
iyiden iyiye görtinüyord.u · nzalmı olduğu 1 anaatindedir. 
Yaverler ilerlediler· Ve mütehas ıslar konferansının 

Süleyman paşanın olandan akim kalmasından tevellüt 
bitenden şu kadarcık h:1beri edebilecek neticelere ITlilhal 

yoktu · bırakmıyacak murnkkat bir 
Sabah saat üç sularında sureti tesviye derpiş etmek-

Türk bayrağı taşıyan bir tcdir. 
geminin lstanbul tarafından Berlin, 21 (A. A.) - llavas 
Geliboluya doğru gelmekte ııjansının muhabiri bildiriyor: 
olduğunu görmüştü. l\t Şahtın seyahatinin sebebi 

En·elt gelen zırhlının Is· yalnız perşembe günkü ha
tanbuldan istediği iki gemi· disder de~ldir. Belki bu hu
den biri olduğunu sanmıştı· susta en mühim amil llerlin 
II.ıtta pencere önünde zırhlı mail piya,;asındaki gerginlik 
sürnrisiniıı ziyarete gelmesini ve iskonto nisbetin! yeniden 
beklemişti · tezyit etme ·i muhteml bulu-

sabahley" huı·alanacaktır. 

Yunan is tanda 
A 

Ayan intihaba-
tı n~ticelendi 

Venizeloz muzaffer 

Atiııa 22 (ApGycmatiııi) ~ 

Dün bütlin Yunan! µnda ttyan 
intihabntı ...,!'likı1n içinde 
cereyan. etmj~tir. Halk intiha
bata biiyük bir tchallik ile 
ile iştirak ;tw!ştir 

İntihap edilen 92 ayandan 
76 Si yenizelist I 6 Si da 
mutedil kıraliyet "tar,ıftarına 
mensuptur. l\lüfrit kıraliyct 
tara[tarları ile Papa Anastasi-

,. r·... -
yanın tarafwrları kazananı a

ı 
mışlardır. 

i\Tatbu~t :ly~n intihabatıİıın 
neticesini Yunanistanda cum
huriyet idarc>1nin istikrar ve 
teyidi ni~ancsi olarak tes'it 
ediyor. Pa anın intizarı boşa çık· nan Rayşbankın son vaziye-

nııştı · o zaman, zırhlının tidir. :!\azılar meclisinde '.\I. ı.---v""a·r-111•1 ·as-ır-ev""e-lk .. i _..., 

Çanakkaleye mahsus olduğu- Şaht ile l\I. Yoeglerin istim:ı.ı VA KIT 
na hükmederek lıükı'ımet Jki saat de,·am etmiştir. M. 
konağına, vazifesi başına git- Şaht siyasi mahiyaette hiçbir ıı--~~~23 Nısarı ısn . 
ınişti • tekhltc bulunmamış olduğunu 

Zıırnllı adam İstanbulda beyan etmiştir. Resmi 
olanbitenleri nereden haber Kabinenin miizakeratı ,on Derse•det ve bilA-
alıp kimlerden öğrenecekti ? derL'Ce sükün içinde ıgtçmiş dı sel,se ahalisine 

Yalnız, meb'usların Rauf ve nazırlar müteha sısların nanı •zhin beher 
paşayı sılnştırnııya karar \·er· beyanatını tcsçil ile iktifa luyyeslnin kairne 
diklerini bir gön evvel gelen euiklerindeu hiç bir müna-
3 ı kanunusani tarihli «Vakıt>ı kaşa olmıımıştır. Nihayet na-w rayiç hf!Sabile allı 

kuruşa ve 11lh ku -gazete inde görerek memnun zırlar bundan sonraki müza-
oltmtştu. k i . .. h 1 ı ı-uı on par ay• SIJi-

erat çın mute assıs ara ayn tırılıtıa emrinde 
Vakıt gazetesindeki nıah1 • serbestii hareketi verıneği 

mata göre mcb'uslar: « Sü- ı ı ı d l\L ş h şayan buyrulan 
<arar aştırmış ar ır. a t ma:uıadei merahim 

Ieıınan paşanın harp zama • bundan sonra Rayhiştag 
nında kumanda merkezi olan erkanı ile ı.konto meselesi adenin badema yaI-
~dirnedcn niçin kaldınldıgımıı hakkında görüşmü~tür. nız en ziyade ihti • 
RaLıf paşadan sormak i>ri_Yor- ( ) yaç ve zaruretleri 

Parls, 22 A. A. - ' Iiite- tahakkuk eden yer-
lardı · has.~ıslar komitesindeki Alman • • 

Rauf apşa da ertesi günkü li ve muhacırın fu -
murahhasları Berlindcn avdet karasına hası-6. f1Jh-

~ateteye: "Cürmü ~ahit olan etmi~lerdir. l 
kunıandanlar 11akl.:1n<l~ mua- --·······-·······-·· .. ••••••••• .. •• .. ••• .. •• sisi hızım ge me • 
nıcle yapı!acagını. .. » yazdır- lıila bu şekildedir sanıyordu. sile olbo.pfa ittihaz 
ııııştı. Apansız İstaııbuldaıı koca edilen usul df1nki1. 

Al S ·· ı t bir zırhlı gönderilerek tevkif gün il4n olunmuş • ı ... u eym;m pa~a s. 
tııııbukla ne meclis ne de edilmek i>tcncccğiııe ihtimal 

1
._ .. ! .. u_. ________ , 

mcb'us kıılmadıgını bilseydi.. verınediğindcn zırlılımn Gcli-
11.ıtta Mukaddcmci Ha}1r bolu limanı açı~ına gc!mesile 

z•rhlısının gelmesinden bir ııHlkadar olmamıştı • 
gün evvel « \'akıt ıı ve· a:Ba- Keramet sahibi olmıyan 
siret » gazetelerine uzun birer her aklı başında adamın ya -
melaup yazarak: •mecliste pacagt da bundan başkası 
ismi ge-çti~i için kendinin de olamazdı. Süleyman paşa da 
muhal;eme aitına alınmasına saat üçte yalıdan çıkmıştı . 
adeta sc\·inip şükrettiğini.. • Her gün yaptığı gibi lıü -
bildinııişri. kümct konaı?ına gitmişti • 

Süleyman pı:şa işte \'azi yeti . Resmi işleri le oğra~ıp dur -

muştu. 

ikindiye yakın daireden 
çıkıp salıilhanesiııe gıtmıştı. 
Saat alaturka dokuza doğru 
e\'\·eke Geliboluya gelmiş 
olan İngiliz zırhlıları amir;ıh 
• Kaınmcrele • iadei ziyarete 
gidecekti. 

İngiliz zırhlıları birer gün 
arayla Gelibolura gelmişlerdi. 

fBıtmedl] 

( Vakt) iıı 23 Ni"aı~l 929 tefrikası : 133 narak yoııtnluyol'muş. 
Bu yontulma ne de
mek? her, keser dar
besinde hay Jyelinden 
namusundan birer 
yonga kaybederek~ıni 
incclccekt akla zarar 
ahlaksızlık saçmaları. 

zerinden geçen dört 
lıeş giin zarfında Maz
hıın thi bey ZC\'CCSini 
bulabilmek içiu le' es
sülü kabil ne kadar 
tahkik, tetkik yolları, 

çareleri \arsa hepsine 
saldll'nıaktan cekinmez 

-- -- ---. ...,._......_- ..... -- ....,._~ 

11/ulıan·ıfi: Jliiseyin Ralnııi 

- llbsei Şt\~ ia ile dir't bu kocanın inti· 
kaı·ıııın bir kısmına da kamını bir amandan 
beıı ınalikinı... gene o kadının diğer 

•• 
1 ·'inden bir iddia- bir anlam cıkar·a bilir 

• 
~ a l" t'lhmnmiil ediyor ıniY ınes'elenin bu su-
oh d lı. et.. P rrandan retle lıalliııc nlü ·aade
<_;ı karılacak namus io- kar görünmek bu da
ti kamını hu lıerife ha- h3 nıüdıiş değil nıi? 
':!IO ederek bekleınek Maıhını ltvi bey ya
do#ru bir lı rol.el uıi· vaş ya raş kabası ah .. 

Bedbaht koca hep bu 
edebsizliklere bir hu 
çekerek ey' allalı de
sin ... F'a.kat ne olacak 
Perran nerede? Sakıp 
cemalin onu bulmuş 
olduğu hakkındaki 
herzeYelikleri doğru-
01u? 

-43-
llu, adap harici tele

(on nıuhaveresinin ü~ 

• 
yorulmaz. fakat lıiç bir 
tarafı..a bir ip ucu ya
kalayamaz. Perran İs-

tanbulda nıı? yok "U hu
dut haricine mi fırladı? 
saatler, günler ge~dik
ce Z{nallı adannn ıztı-
• 
ı·abı arlar ... Bu ıııiiş-
kiilat içinde, bütün is
tik.r-ahile nefret elliği 
Sakıp Cemalin telefon 
muhaveresine inti~r-

• 

-

betmiş tir. 
Berselonda 
talebe CU· 

-1 .. .. 

İspanya kralı 
Alfont 

martesi günü bir nüm3yiş 

yapmış, yirmi İngiliz seyya· 
hından mürekkep bir grupun 
etrafını alarak ihtilatın men-
şci hakkında bunlara izahat 
vermiştir. Vallnsta Ali mek
tepler talebe l Pr!mo de Ri
veraya taraftar bir muallimi 
alenen tahkir etmiş, tarakki
pen·erane fikirlcrile maruf 
diğer bir muallimi alkı~la
mışlardır. 

Darülfünun emini dersha
neleri boşalttırmıştır . Bunun 
üzerine talebe "Ya, asın cum
huriyet, kabr olsun hül..ilmct" 
nidalarile sokaklara da~lmış
tır. \T alans fak[iitesi reisi da
riillüaunun yakında kapatıla

cağı hakkında neşrolunan son 
tebliğ üzerine i\I. dö !' ivcra 
ya birçok muallimlerin imza
sını havi bir protesto mek
tubu göndenni~tit. 

Londra,21 (A.A)-Tayıns, 
:\ladritten istihbar ediyor : 
lspanyol hlıkumctl llarsclonc 
darülfiinununuıı mazk.ır da
rülfümı~da lıükiinı sür mckte 
olah inzilıatsızlık dolayisilc 
seddine karar vermiştir. 

Klfçük haberler 

Çinde yeni bir hadise 
Londra, 2 l (!ı..A) - Şang

haydnn b!ldiriliyor: Çinliler 
bir Japon vapurunu bombar· 
dıman etmi~ler ve gemi da· 
hilindeki muhafız kıtaata ku
manda etmekte olan bir m[i
ldzimi telef ve 67 bahriyeli 
ve taifeyi cerh eylemişlerdir. 

Atkansaata kasırga 
Kevyurk, 2 l (A.A) - Ar

kansas hükumeti arazisi ye
nl bir kasıgaya maruz kalmış 
ve bir çok kişi telef olmuş
tur. 

Evlenme 
Doktor Cemil Necip be

yin kerimesi hanımla Dahili
ye vekili Şlikrii K:ıya bcJin 
yeğeni J\Iustafa Kaya beyin 
akıtları dün kra cclilıni ·tir. 

! !er iki tarafa saadet te
menni ederiz. 

dan baska carcsi kal-
• • 

tuaz. Bu herif in stn u-
ra cağı herzeler i<_;iııde 

bir iki lıakıkatc cri~
nıek üıııidilc hl'kler 
durur. 
Xilıayet lıir gün te

lefon zili çağırır. Clvi 
bey tehalükle ahizeyi 
yakalıyor: 

- Alo .. Neresi? 
- Beninı ben... Sa~ 

kıp Cemal. 
- Peki ne haber~ 
- Onu ben senden 

soracıısım ... 
- Ne demek? 
- Karından hllla bir 

haber almadın nu? 
- Tuhaf şey oııu 

•:: ·:::~ 1 

Kıt'alor ue ~i~HJ~l~rı 
- .Muharriri : E.,rtf -

Kasaplar -şirketi ne 
düşünüyor? 

Küçük kasaplar kapahlırsa et fiyıstış· 
rını ucuzlatmak kabil olurıtı\lf ~r 

Et fiatlarının pahalıltğı ihtikar i~ine gcliil'ı:, 1-eıl . . 1 .,.an , 
hakkında kasaplar şirketi rcisı )ıetmiyorum ki ı:ı) •!"'' 

• .,(;ll 

Ahmet B. lıir muharririmize borsası bulunan bır ' 111r· 
d · · k. ı.. buıM cm ıştır ·ı: ihtiki\r olsun. ı.stan rııl' 

E t h 1 1 oo ~ıı 
- ' Yet, e pa a ıtır. se· çok kasap vardır. J,, 

1 
~O 

bcbi de me,·simdir. Bu sene d y~r, 

kış her tarafta fazla oldu. et satan dükkan ;n;ler I)~ 
Az ha)·van geldi. talip çok ye satan da var. [1il' 

[;ı~~[ .(c 
binaenaleyh pahalı satılıyor. maliyet fiatı aynı, ~· ' 

O '·orıırı . Etin Erzurumda ucuz sa- günde 50· 10 " • ~.,ı'r.ı 

satılıp ta i:tanbulda pahalı .. b .. ·· 2 3 ke·er o da (.fı 
satılması meselesine gelince 

bir defa bu meninde Erzu
rumda koyun yoktor. lstan· 
bula senenin nıubtelif za-

manlarında mul1telif nıınta

kalardan koyun gelir. 
Şimdi, Trakya ye 17.mir 

malları haziran, temmuz ve 

ağustosta da Ilaymana ve 

cıvarı, ağustostan mlrta kadar 
Erzurum malı gelir. 

Bu sene Trakya ı·e lzmirde 
az mal oldu. Ilayınan da da 
telefat fazlaydı. Binaenaleyh 

ağustosa kadar et üzerindeki 
fevkaladelik bu şekilde de-
vam edecektir. 

ben senden soracağım. 
- nabalık zırrala

nıa .. Kurma ıniileullik 

nıah\nmıı lıa~kaların
dan sormak a~·ıp ol
nıaz mı? 

- Ge~en gün onu 
bulmuş oldu"unu süy
liycn sen değil misin? 

- Pı;ırraııın kendini 
değil izini bulınuş ol
duğunıu söylemiştim. 
S n yanlış anlamışsın. 

- Buna da peki ... 
ilen yalancı olayını 
sen sahici k.al ... Fakat 
bulmll.j olduğun izi ne 
y~ptın? .. 

- Kavırdını... · 
- Menhus kabahat 

o uru - .::t • ··nı.J ,e 
vergısı, dükkan J.;ı 
öteki de .. p:ıf. 1 

Senevi istihlakıltl ~t 
. . ·çll[ ' 
ıtıbara alırsak mC' . 1 ~ır. 

. {!ti' 
' adedine göre hır eJi)ı~· 
30 okka et isabcC .. (J11 

.. oıııt• 
Şehirde l 300 u 
kasap vardır. . ~ ıf' 

İhtikarın oniinii aırıı.ı 
k 

.k. . ,··ırJır. 'l 
yapılaca ı ·ı ı~ · ·e tı<ıı 

Ete narh koym:ıh ~ ·ı11'1~ 
. ·ı . 1' l 

kiiçük ve kredı 1 " ' ; \if· 
. ' trııd·' ~ 

kas:ıpları tasfıyc c ,:ıv:l' 
o zaman et - ~ır 1 (\ 

muth\ka okka ba~ın:ı 

ru~ farkcdeccktir." ~İ 

- · -·ı IJCiltlt' 
sende degı , cıfi'1 

. 'b' b"ı• j.,I, ~ sc ııı n gı ı ı . 1 r:ı 
1 ı·ıı•· sözleriııe a l · . ·,(l" . ·ı·' tr) 1 ., • 

ınulı:.n ere ye :::ı 
rum... ~ l:ifı' 

- Koca ınoı·ıı ,,.tııı 
. öyle Jıt r-

nı bılde s _. .. ııııı· .. , 
fazla cüııhu~l~I) .n 11 1ıı 1 : 

_ Hay senı l l't" 
- .. tel'" lcrle 0 Öllll'SLIJI 

rin dibine ba.t .. .-eı·İl 1' 
- Yerin dıbı '< ~c' 

3tc~ nıi acaba? alı 1 'ld' ,.ıP Si 1111. d.~·ıı ,, 
- Geber ıgı . 

l' u ıı· . 
anlarsın .• nıe ııoıı1••1: 

_ Agzuıı 
1 

;ı; 

P rraıııı ~ı· 
Moruk.·· e • 1.1111· 
kından yanıY0~ .0rı••~· 
yapdığınu biln11 ~;;...' 



VAJUT Q. 

Hukuku etfat 
beyanna'1esi 

Bu beyanname ce.nevrc ıch

rinde mün'akit "Beynelmilel 

çocuklara yardım it1ibadi" ta· 

rafından tertip ve 28 ıubat 

1924 tarihinde beıincl umumi 

meclisçe taıdik cdilmiı, mah

zeni evrakta eaklanılmak üze· 

re Cenevre bükümetino tevdi 

olunmuıtur. Benıclmilcl salibi 

ahmer komiteal reisi ve sabık 

İıviçre Reisicumhuru M. Ador. 

bu b~yannameyi Eyfel kulcıin· 

deki telıiz te~afla bütün 

dünyaya ilin elrniıtir. Ayraca 

Cemiyeti Akvanı da lbu be· 

yannamcyi takdir ve Cemiyeti 

Akvama dahil hükUınetleri bu 

e1&ıları hüıuü telakkiye davet 

etmiıtir: 

o:Cene Te beyanımnesi Mer

kezi (Cene\'re) şehrinde olan 

(elfale ma\'enet beynelmilel itti

hadı) tarafından tertip ve lıe· 

kabul edil n 
(hu kukıı clI.:ıl 1ili}':l1Wltltf~i • o 

bütrın milletlere mc 1sup erkek 

çoeuklara azami i tiıııam1 sar
fetmeğc borçlu olduğunu kabul 

din \"e ırk \'e milliyet farkı 

.~~~! 

Annel"ir! ı _, ___ _ 
Bele~iJe 
Dün neler 
konuştu? 

Sokaklar sulana • 
cak mı 1 

B ir refikimiz bir miid. 
dettenberi Japon 
tohaflıklan neşret-

meğe başladı. Geç.enlerde 

birisi arkadaşına: 
- Yahu, ben hu Japon 

tohaflıklarından birşcy an
layamıyorum! diyordu. Ar
kadaşından şu cevabı aldı: 

(ocuğunuzu kendiniz 

emziriniz; emzikle be ·
!enen çocuklar ana sii· 

dile be,lencn çocuklar
dun on defa daha az 
ha .. ca olurlar. 

Belediye metclbi diin ikinci! 
rci' Yckili Tedik bc\·in rh·a· · 

1 • -- Siz de nasıl insanlar
sınız ayol, Rus biçimi ~iir 
yaz.arlar, beğenmezsiniz, 

Japon usulü lohaflık eder· 
ler beğenmez.siniz; :,İze de 
nasıl yaranmalı kuzum:> 

lcmdcrinizin • meme 
başlıırıııın \"ıtfütyıp y:mı 

tıl ıııama~m.l dikk:ıt cdi
ııiz. Yeni dogıın )ıtYnıyu 

abahlcyfo 6 da emzi
rip cckrar yatırınız. 7dcn 
8 zc kadar lrnhrnltınızı 

yapıp bır z h:wa nlın:ık 
için dı~arı··a dcıl:ı,mı7-

9,. O d.ı \·ocu~u bunyoya 

kum.ı7M 1 O da emzirip 

2 re k~ıdar temiz lı. \ a

da tunmui'M l ~ de yc
ıncginizi ycyiniz, 2 de 

çocugu tl!krur cmzirini1.. 

5,30 a kadar araba için

de bahçede uyutumız. 

5, ... 0 da çocup,u )-:tcağa 

yatırmak uzere hazırla

yrn, 6 da çocugu emzirip 

gece ona kıtc.lar uyutu
nuz. i)p;ll'dcn ~onra lı,:'lU 

da ak ... am v•::mcıt-ini ,·c-.. "' b • 

yini1.. gece 1 U da tek-

rar cınziriniı... !'.'lh:ıha 

kadar U) uın:ık lizre ya· 

tagına yatırınız. ('ocuk 
geceleyin uyanacak olur-

~a icap eden itinada bu
iununuz, çocuğa kay:na
ulmı~ _ılit· su veıiniz, 
sakın ero1jrmeyini.z; 

öksüz ve bakın SJZ bulunu
yorsa b:ınndırıp himaye edil· 

melidir. ı 
1 3 - Fel5kct günlerinde her- , 

kesten ev\'el çocuklar himayeye 
maT.lıar olmahdırlar. 

4 - Çocuk hayalını kaza-

~etinde toplanmı~tır. 

lccli-.in ilk defa içtimaı 

dola) j .. iJe geçende C:ız.i 1 iz. 

rile \'.rkilcn 
arzı tıız.iınat tclgraflıırına gc· 

leıı cernplar okun mu~ \ c 
mmcn ce\ :ıplıırn ıtuhl h:ısıl 

ohınmtL~tur. 

Yazın ~okaklım ~ulamak 

için :ılınacak liç arrumz bedeli 

olmak iizrc i-.tenik·n 22 :>OO 
lira tah ... j .... 1t calebi bütçe cn-

dimcnine hın nlc olunmu"tur. 

1 ıilencilcrin t<ıpl:mma-.fü: 

Darlilitcczcdcki menı.ıt hini 

tcca\·üz ettiğinden idare için 

ycni<kn Lah .. i~m btl'nilmi.,. 

hu talep tc biiC\"C endime
ninc ha\ alc olunmu~tur. 

Kardan ) olların krıpandı~ı 

giınlcrlle bo.tımcıy:ı un .e\ ki 
için hir rom wkör cunılmuş

bunun için masarifi gayri 

mclhuzedl·n 50 lira sarfohm
mu,tur. 

Hu p:ırnııın tastiJ..i için h:ı
raratli mi.maka~lar cen.:y·rn 

c:rmi~. nih:trct tetkiki he aba· 
ta talik olunmuştur. 

itfaiyeyi ı. l<ih Jçln Vİ} aıın· 
dan cclhcdilccck itfaiye ku-

mandıın ınu:ı' ini l\önik için 
btenilcn ene\ i 4300 lira {uh-

j at talebi biıtçe cnciimcninc 
h:n·atc olunmuştur. 

1 1:0!,l)"I., (,'.llr-.~ntlı."1 tıİ•nlı 

tckrnr toplanılmak iı/.cre tl•P· 
lantıya nihayet ven lmi1tir. -

K. Ömer B. 
Ankaradan 

l~manl't ikusat muc.1Lirü 
Kemal Öıncr B. .\nkarad:ın 
:t\ det ctmi~tir. Kenuıl Oıner 

B. ~cynh:ıti hakkında i1.ahat 
\" 1:rnıchlen i ... tinhaf ctmi"" 

y:ılnız. Ankaraya hıı...u::-t i:;-· 
lcrim için gitmi~linı. Bir ara
lık ı:mımet i~lcrini dl' t:ıkip 

ettim. demekle iktifa ctnıi:;-tir. -- -
100,000 lira! 
Belediye ve vilayet mec

lisi azalarınd;ın bazıları , 

hayatı cı u 30 ucuılatabile

cek tedbir bulanlara 100 
bin lira ikramiye verilmesi 
için mensup oldukları mec
lislere birer teklifte bulun-
mak fikrinde olduklarını 

söylemişlerdir. 

Seyyahlar niçin 
miyorlarmış ? 

gel-

,\ lcnıtd~cti lllİ/.C p;den SC:Y· . . 
ynhlıırn ) uıı:ın Jımıuılarınıian 

~ 

Şanıma dair! 

K
artımda ismimin 
altına "Muallim ve 
muharrir " yerine 

.. yazıcı, okutucu " yazdırı
şım, ebedi kıymeti ve üs
lubunun kıvrakhğt - Ubey
duUah Efendinin fazileti 
gibi - .. Müttefakunaleyh 
olan dostl'm "Va - Nu" ya 
bir fıkra ilham etti. Vala, 
benim yazıcı olduğuma: 

- Amenna! diyor. lakin 
yazdıklarımı okuttuğuma 
emin olmadığı için "Oku
tucu., sıfatımı yadırgayor. 

Şayet, muharrir arkada
.şım bu mazmunu, kendisi 
okumadığı iç.in yazdı ise 
şaşmam. Çünkü bizde mu
harrir sade yazan ve hiç 
okumıyan demektir. Bak
sanıza, Ş. N. Hanım efendi 
bile hiç kimseyi okumu
yormuş. 

\!ııı1111ıııuıııı111ııı ttı11111ııt11ıı111111ınttırımıın ııııııııı•.;. 

~ Yeni tefrikamız~ - . 
f Gazet dü frani 
( RCzaletd 
~ = 
~ Söule fra.11.gın A-:ıy- ~ 
~ metini yükseltmek ~ 
~ için te'sis olunan bir ! 
~ gazete perdesi al- ~ 
İ tında elli bin f ran- ~ 
~ sızdaıı paro dolan- ~ 
f dırılnıası... ==~ 
j İşte ·~1Gazct dü ~ 
\ fran,, rezaleti .. 

ij VakJtt \ 
i ~ 
i Yakında bu şayanı \ 

dıkkat hadiseyi tef- ~ 
rika edecek.. l 

V kıt arileri ~ -
Fransa gibi id11re teş· ~ 

kllatı mükemmel olmasa ~ 
{=-= lazım gelen bir nıemle· ~ 

l<ette en büyük hükCı- ~ 
~ met ricalinin nüfuzundan ~ 
~ istifade edilerek halkın ~ 
= = 
~ ne suretle aldatıldıi:qnı g 
# bütün meralth teforrualil<.: ~ 
ı öğrene:eklerdir. ~ 
f.1111t1t1111ılllll1t1111111111t:1 ıııt'lllUı:uıll Utı 1 ıı•ıı::ı· •• 

nnnı,~a ugrnm.ıktan '.1z gt.:c; 
mblcrdir. 

geçerler.hen ·1 urldyc hakkında ' 
g:ır.ızk,iranc prôpa~anda ~ ap
m:ıl,tııdır. 1 latta hu ) uzden 

Enı:ıııı.:c 11111.1\ mi 1 hlıvıit B. 
bu htHıta Cl:tkı!..nt ppmah
tadır. k.ıp l:lh r c mul,abil 
tcthirkr altıı.H.:.ıktır. bm-:ı ' cj ynh 

Sıdt.lık 7.adenin katibi: 

Hepimiz dini bir u~runa 

ya ş~hit J a gazi olmıya a7.met

tik. 
Sıddık zadenin kaıiLi St>yit 

cfendınin yanına sokuldu: 

- Ahaliye yemin ettirı;ck 
tam zamanıdır. 

- A am bunu dü~ünda 

dedi ki yemin i i ~lsa olsa 
Seyit elendi başarır .• 

Scyi\ dendi hafif çc sırıttı : 
Ondan kolay ne var? 

Dedi ve merdivenlere doğru 

yurudü. 

St'ytt elendi mermer b::sa -

makları ıhth ar halı le hıı.lı hızlı 
" 

çıktı, bagtrdı: 

- Ey ahnli siıı Rc.sulü Ek
rem ba~ı ıçin sihırbaı.lara karşı 

cihada davet ediyorum, içinizdL'n 

bu cihada gitmek i:.tcmeyenler 

bir tarafa ayrılsın . 

Seyıt ef endı sözür.ü t krar 
elli. 

-- Cihada gilmiycnler bir 

yana ayrılsın. 

Sıddık zadenin katıbi Lağırdı: 
( Bıtme\lı) 



VAKiT 2~ Nf~an 

- Aı:an ~!~!~~~~!1:n;Uiniı Sı"or-rEid~::b:;;~tl;~l 
nasıl bahrdı? j' 'P m: -·=-= :~! 

\fohaıriri: Amıral/no Royler - Muteccııııi: M. Gayur v f B -,.-k . tt' mı 5 A T i E -- !i~ .,,;-.....=..-.----_, - -> 1 - .,. - _ e a a ı esıre gı ı m: :m 
ıı;:ı -~ - - ı··· .... 

Y-_ urgaşa/ık/ar: karnrStzlzk/ar du"Vnafa birinci futbol takımı :.'!~ J:n ,on ıııodckh: ı·c til:a- mı 
1 l~ ,, akşamki vapurla ve rcthanckr ilL cı !er i<·in •\\.·· .... 

~ • M İ>panyol güzeli 
Operada: --

J/ı'ı•l.ı~/iı·ı'/ (•ji·ru/111 :ilıni)'t'ft 1'i:('rİ11de/('1'
f.ı1/1İrlı• sııitesir rrıpıJ·urdıı, en sakin dııran 

<'}i·rıı bir pJ'I"<' is,ı ·<uı ı•derek. l.r::,ıl srı11cak çekti 

.\lııııt·ı bap 
.\lcıhıfiYctin ııııırcttcbat 

Ü7.Lrimk tL,iri sdiııekr üze
riııJcl;j ,·azifclcr olJukç.ı 

nııııııııı iJi ı·c Jikk:ıı-: lüıum 
ı.:ustcriyonlu. 1 ·abt haı·atı 

caıılaııdıran ı c ~eı-klcııdircn 
~ı·iııçkr gayet nı.ıhJut idi. 

.\lurcttı.:batııı '.ık tını ı?c.;ir. 
mck için ncka,br ihtimJnı 
sarfolunsı l .. ıraya ç• "ııııanı:ıl; 
nı.mLı'i) atı \"il\ a ı·,n·aş tah

rip cJi1tırJu . .\laamal ilı bli
vıık gcmikr ıııcriıı,k],i hayat 

tıırpiı11lar ıııcrıııdcki lıa\'.ııa 
nıl"ır,.:.:alıtr. Hüüık geınılcrJc 

cırnt topf;ıııarak ol;uyor, ca • 
!ışıyor, her turlu 'P''r ;·apı · 
,. ır ı·c rnı'ırcttchat ar;ı<ında 

arl:nd.ı)l.ırıııı µıildur~.:ck .c 
ı·:ıl;itlcıini h.ı~ ,.:inecek 

İ;iınsdcr lnılunuvoı"lu. Tor
pirolar lizeriııd,• 'Cl'.ıiti hava
lı) c ba!n bask.ı idi: bundan 
ba:>ka ıorpitol.ıı yek,\İğ'erinc 
baı;lı olduguııJ;ııı ha\'a b.~ 

zuk oklııgu ı ırn:ııı l:iıldım 
<urcıı .,·;ılpa onları birihirirıc 

övlc hir surdl ç:ırpı~tınvor · 
ıhı ki bai'ı gc.:dcr cfoıt uyu

ı-.ıınıvor YC kdabiri ıa!ıallü
zı\·c alınaga mc.:bur oiuyor

iardı. 

.\h;,ımafih tnrpito mürct -
tchatı, bptaırıı.!.m. cll'nıtn · 

ci ,ine kadar bıııün bu ın ılı · 
nınıiy.ıtlcrc l ııııhkl'ıl:ıı.ı 

;;yam t.ıkdır hir fc,\abrhk 
fıl,ri 1lc !rnılanıwırlardı . 

Ü;IİITI,l ŞLl1, ,atlf, la il lıiİ

kr. l'ciskıi kon .:t l;apt;ıııı 

honfrs onli!r•ı c mlı bir misal 
idi . Bir t;ıkım eski z,ıhitlcrlc, 

ldiciik nbitlcr i~lniııi fa;ıli · 

yerle yapına!d.ı bcr.ıbcr bu 
inzİl'.ı ha\'aırııa pcn·,hızca 

r.öllüs "Criı·orl;ır,Jı. o ~ ~ ~ 

Buıı!aıı:ı .ır.ısıııda birırı.:i 

'n~ıf ;ııube:!.liS Fau>ınaııd:ııı 
ayrıc:ı l'.ı!ı,c IC:uıJJ görıııd:

tL'\'11.I : 

1 kaı \\Jr'\ralnı senııaki · 
nisti lı•!ın ık filo 111.ıLini<ıi 
olan bı; cnhal i · z;ıl•;t iıer -

an İ) lıaşııı,b ı,]j Hı\: hir<rv 

cc\·ı-.ılligini, ,ııfİ!(ini 1icSrct
ıııcdi . 

rilnva en mukcııınıd iııı. 

ıııdcrdc bıılımımıs ıc ülı:ıı 
cıı kıymetli J.ıını:nıda.;.n ı·..: 

rinc gc(crck ,:\L1r?~rJf111 b.t~!

rılına-ıııa ııcz.ırLl cımisti . 

ı\ rni 1.aıııand,ı llltYkut iı·ct 
g(ııılı:riııiıı ycl,ııas:ılJigi LJ'k:ınt 
h.ırbiycm zal,it.ıııı üıcrin,!e 

<le tl:'>irini g(>::.h.:r111i~ti:·. 

Scrt.ıhip Doktor Lır;~r, 
;ıJliyı! lllLısaıiri I.05 .. , su

knnıiser l la\ıilııı buyiık !ıiın
ıııctlcri bır muscı ı·ik ı :ızife. 
s.ni giirJlı ı e ıınhırlil anıııı,tı 

uııudıılıııaz hir irıilıat ıuııiıı 
c·bli. 

.\\tırcttcb.ıtııı \ .ıkt ili gcçir

·m:k için pikııkr dJl ctıııq·c 
lınş yere \;ılı>tık : ıı•,, hı fi · 

\'etin vmıın.ı do~ni bir iki 

ıaııc ı!J,le Lltİk: J,ı!ıı1ar !'C • 

\ ın\·lc lıJr)ıl.in,1? . 
t:nrnm cı'r .ıc?a ıııfıo;tcdi 

nl.111 ıli~ ::~nlın \fr;ıJı:ı scı·
],ıııa \ıir l'l'

1 ı.ı haL:I gLtirJi . 

.\ltıta:ıJit ınlırııca.nl.ıra r:ıgııırn 
hı.ıkfın11..:t :111(.tl\ ~i:c>nt111 Ont. 
tıgı :-.ır:ıl;ır.!:ı l~ıı di~ı;i g(>n -
dcıcbiidi. 

lkrch·: ı cr,İn fi:nd;ı pr.1-

tı. ~tan rahip "l~l>nt.:ht:r:ı:: • \·c 
1 "I ,. .,,ı1<1H \ pjf\~..; • 1:.'.)t1..:ra11t > \'.!· 

:tifc ini t.Hil~llii~n ını.ıdrik 
1 itıı.-dcr oldu!·Jarıı,,bı .Jra. 

d·n m.me\'İ\' ıtını ı ül.-elc,ııc

gc ;n ırnffak olduhır. 

:\miralıııdan en küçük ta
ilt:,.;ıııc li.ıdar c.:nılcıııız istiı.
hal cııdi~c'i ile meşguldük. 
.\lrn.ıııymıın içinde çırpnıdıf(ı 

cliı1ı kargaşalıkları ı c .\iman 
iıılıitaııııın tczayi'ıJuııü yeisle 

takıp ediyorduk. 

Alıll1ııpd,ııı gelen hal,cr

k;, bahri1cnın gc~irdiği ta· 
ha\'nıl.\ıtJ tızııkta lrnlaal.ırın 

dü)ımtılnıedıgi f ılo ini '" ri · 
yor,lı . 

Raiıriyc ıuzırctıııiıı lıli'>ııı': 

ııinti haıiı olınaHı bcral,er 

hadh"tı ıı11nııniyc k;ıbı oln -

ra!: nıLllrnl frlomırı cıhlişı::siııi 

tcıılıis edecek !,ararlar alııı.ı -

mıyordı. 

llalbuki bize $lirdi lıusu

siyede bir zabit goıı,lcrikrck 
arzul,ırınıız j,ıil.iııı c,lilıni~tL 

:\kıkufiyct balrnsıı' mü -

ıetıebat ı'ız.:rinc fena tc,ir 

~o,ıcriynr,]ıı. Onlarda l;arga

~aıık '- e iw:ııı tcdit L'lkcck 

bir iı;ılcti tt~:ıhye :.1.ırnc e,\i. 
ı ordu . 

Sivasi ıııtı~ı;ı vildcr bu ı·e
'ildcrJcıı istifa,k ~,li ·orlanlı. 

O d~rccc ıı.~ra~tılar ],i filo 

anc.ık nıiırcttcbatın >On tcr.
kbiııJen sonra yani gemiler 

batınlm.ıdaP az cıvel -.ı:ıkirn 

bııJ.Ju. Onların scbe,lınc soıı 

da;dk.~, J kad,ır tdılikdi bir 

hayat va~a,lıh. 1 lu,;uk gdeıı 
tıadıselcr anısıfüfa valrnz ılnsı 

ııılllıiııı ::ılJu. ÜY.tk.ta lmı\Jr 

üzerinde kargaşalık zuhur 

, ~tmiy.ıı bir zırlıhd.1 clnıt 

1 
gc.:clcyiıı ıop!andı!Jr; ı·c ba~
dıraYa l.ırmw ;Jı;.:ak çektıl 1cr, . bir ~ok günıl:ıı _.-.ı ptı!Jr. 

hıl,at günıltiye ko~dn 

lııgiliz <andalLın y.ı!d;s111ca 

lızıl ban,\ırayı iıh:irdc;. S;;

dıl; kalan nı(ırcttcbat J.ı;ı b-

discJcn g-.ıl:'ıy:ma ı;clere!• 

brga,aiıl< m :ı« hh' pkriııin 

şid,\ctlc lLUİyc,;ini t.ıkp ttti. 

Bunların ;,~pis :ı·.zı.;ının ı;e

rck '>cıııi:eı ÜZL'!·;nJL \'C g-c. "' . 
rck c \lııı;1t:ıada tatb:!.ii:İ 

müııa~ıp giirmcdi;;iıııJrn, '"!· 

kua pt..:J•_n ta.!chiıi ü;.:cr!nı..: 

1 bunların, '" Pcrtı)tı: lııgili:~ 
ınıalıbL''iiııJe cczd.ırnıı ı,:d;mc· 

ı 

1 

lı ri karJrb,;ı. An:.ık hu su

r~ılc ],koçp,b bir <cralıat 

y.ıpa,;ıl;J.ırı \'C ccz,ılarııım 

:ıdrt;ı hir liıtuf mahiydinc 

l)i;.l(.lg: Jı"!,Üııiıldü \ \! ,\ 1-

ın~ı""ıy~ gön.lcrilJilcr. 
(Bilmedi) 

İrtihal 
Ahınct İhsan şirketi mü

dürlerinden ve Ahmet İhsan 
beyin kardeşi Muhtar Halit 
bey tedavi edilmekte oldu
ğıı gü!hane hastanesinde 

ı irtihal cylcıni;tir. Cenazesi 
bugün hastaneden kaldırıla
rak Ayasofyn camisinde 
öğle vaktı namazı kılındık
tan ~onra m:ıkberine nakl
olunaeaktır . 

Kederli ailesine ve üstat 

AlımP.t İhsan beye t;;ziyet 
beyan ederiz. --Satılık ars~ aranıyor 

1 Ko•ka, Bayımı \C Lüldı 
i cı\'artnds lraıııvay yoh;na yakın 

bir yerde ar;ası ,,!anlar Beya

zille meyd•ı. lar§Jol~·'a ı;aıinucu 

1 lıı,~yn Avııi deııdiyi gönııcl~ri. 

Bandırma tarikile Balikesi- 'i!i! rı tipkrdL·ki clcktıi" miihcr· ım .,. . ... 
r~ müteveccihen hareket ım ritkriııi ı:ctiı dip;ini ınulncrcnı !i!i 

·ım ~ etmiştir. Takım bugün Ba- "' ·· ·ı · 'hl 1 .... ı::: n1u)t~rı crınc ı ıar et ı.: r. iii: 
Hayat fırtınalan 

Ferahta 
likesir muhtelitile bir maç :m ım 

n:: :::: 
Yapacak ve g·ene Bandırma :::: ıı 'I •· 1 :::: :::: u " etlerin mi"ı.ırı nıa 1- :::: 

, . ·uıı:ıtl 
Ferah ~111 ' tarikile avdet edecektir. lfü dut ukluıı;und:ın satın almak liif 

Vefanın Bandırmada da bir liii ;,1;,·en erin acele crınclerıııi 1ig .\aşil ney leııısilleri 
:::: .; :::: ' 1 j b 'f'fl , t )<LI o fj}iıll maç kabul etmesi muhte- :::: rica eder. :::; ~e ;zac c ,;şı ·' ı et tıya n ., • 

meldir. Bu takdirde Vefa im İi!I Bu ak~am Kıtırcı 4 perJe ... f';ır 1 
\ 

cuma gunu likmaçında 

isbatı vücut edemiyecektir. 
Liknıaçları muhalefeti ha
vadan gayri hır sebeple 
tl'hir edilemiyeccği ıçın, 

Vefa maça yetişemediği 
takdirde mağlup addedile
cektir. 

lrvaktın-
• avukatı 

Kefili takip 
Konyada Fe)'%l beye: 

firariniııin ZC\ce>i ra1.ı ol
uııgu takdirde mukarclcyi ıı

nıı den~tmck daha iyidir. 

Ecnebi olup olıııaırnNııııı bir 
farkı yok tur. Dip;cr tara [tan 

:ı>ıl borçlu hakkında Türkiye 
dahilinde takibat icra>ın.ı im
L\n kalırnız>a kdili tazyik 
olunacap;ına «c a,ıı borçhı 
!1u;;uıı memleket haricine fi
rar etıııi~ ı·c ba~bca takibat 
icr;n da ınunıklin olmadı
ğına ıı;iirc nıc,clc kolayla~

mı~ olur. 
:\falların deninde zeı·ceııin 

wi niyeti salıit oldu~u tak
dir,lc bu cilwttcn de istifade 
im bildir. 

Yit ~h~~ı 
Bir hademe yana

.... l"I J\lilli raksl&r. Kanto. Variyete Kutup facw 1 
· 

~ 4 ~ ıı:: Hu .ıktlcr ,u,u1. i~kmek· ::.: loca 200. Mevki 30. Oı;lıuylie20 · h ri ayrı• 5:: :::: rırr ~:ı c' " r:: tcdir. s~ırl'iyacr hiçtir. :::: •••••••••••••••••••••••• 
.;:: :::: • B 23 . t • Zt~tlcr p~~intlc. 

!!il s A r· ı· Ellili 13 t~·güÇocn~~L;:~ i İLAN .ı •••• ::::. • ı·ı!'.tyı 
!fü ım • HAFTASI nıünasebetile : M A ı j ı< S ı• ı:. 
:::: :::: : • J ·ısta 
:m m:, • MFLEK sı·aıEMA~I • mü diirı~eti, 2 ma}·k :::: :::: • 11 u • J 1 •• lJ 

i!!! ::!i : : lıyacak olan ouY ·• 
İİ:: :::: e ki h • b kaSlll"' 
H!i Veresiye satılmaktadır m! ! ~:~:1 ~·i; ~::ti:~s :;~: ! silsilesi mijsıı .

3 ıek i 
::::M f h T.. l d B Xı( :::: • • . !erini iştirak ettı_rıı f'ıl'ı mı c ro an, unc mey anı: cyo~ um: • cektir • 
mı Ankara caddesi No. 60 İstanbul mı : ...... · ........ ,, ....... : filim salıiplcr~~ııı etınıl 

........ " ....................................................... x ................. ~ KRAFORT LAKSATIF şimdiden l<>k ını .:::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z •• ::::::::::::::::: 
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1 Cr ~ wf o r d's , ııı::ı:-.sc~•nıı:ı•ı:ıııır.~e s 
1 L T p JVE R Chewın~ Laxative =: Alemlrıyo~ parla 

• • En iyi Amerı!rnıı sakızı ::ayet madenleri C 

PARI s lezullidir. Oıı adedi ilıtivd c-1 mağa rnahsıJS 

KOLONYA SUYU 

N° 1 1 

EAll OF COLOGNE N° il 

Şubesi 
1 

ıPorfumörl l. T P i V E R A . Ş. , fstanbul 
1 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Tel. Beyoğlu 3044 

·-· -

den bir kutunun fialı 25 ku- , 1 O 
ruştıır. ıı S R f ""' · 

1 Vl'ya iki sakız fıl' !(ram hini H aE~HS qiJ/(! 
yağıııııı le~iriııi yap.u. lı . 

ÖKSÜRUGE KARŞI SAKIZ. n ~ 

ul~r . · a 1) \ 
sürük boğaz ağrılarına karşı • G ıaıada 
pek faydalı ve lczzctı l~ti! olan Umumi vakili: 8 J' 
bu sakız bilhas>a tülüıı içenlere 1 voda han 7 1 O n~ f 
ta\siyc editebmr. HiŞ.\llD \Ol, 

7 Bü!lin eczanelerde ve ecıa ~ . .f-1 Gaı,:• 
depıılarıııda saulnıaktauır. ! kutusu: 

il ...... - . ıı_, . Türkiye vekili ıımuıııbi: Rişar ı ııw 
İrtarıhu/ B;rnci " -j 

Voır GJ!ata Voyvoda J lan 7-10 . C nıide 
m05ınJc11 : Yenı " r l rosta kutı:sıı .J..J.7 Galata. 

Çorlu Asliye Alu/ık.emei11den: 
dükkaııcia makim. Jij~ıır.· 
ticaretile müştegıl ı~ 

rak öldü ı~~~~~~~~~~~~~~~~-

A <ıırı atilrn nuıze,iııdc ha- Mahlut at müdürlüğünden: 
Ç'ıırJu,ıa tmir zade u.ıliı dcıı
diııin çorlunun Çcıııcrli ~if 

Q"'9 t vuşım 18 Ni,an ~ ,( 
't'b ·ı. ·rıı. •• ı.ı ı ı arcıı ı :uıı 1 ... ~ · ~ ' 

deme Tokatlı .'i3 ya~mda 
llırahinı Rti~Lii eı· clki _l(ece 
lll•llll('al üzninc dii~mliş, ili· 
cudunun muhtelif yerleri 
ehemmiyetli surette yanmı~

t•r. r la<taneyc kaldırılan ha
duııc iiinıiı~ Ye lıu üliımii 

şiiphe!i ~iiriildiiJ1;ü içi.1 ce,cdi 
morga n:;ldedilmiştir. 

Otomobil kazaıı 

Sutliıccde Yeni mahallede 
owran 1 l:ıliç şirketi memur· 
larıııd;Jn ,\hnıct E!endinin 

lızı - be$ )'a~ında l layriycyc 
f J3.'i nıını;ıralı otomobil çarp

:nı~. Hayriye ba;mdan ya
ralaıınu~tır. 

Çocuk kavgası 
,\ya ·of yada -~rnaut hanında 

oturan 9 ya~ında .\rda~ ile 
a\'nı handa oturan 8 ya,ın-. . ' 
da ,\rni kaYga etnıi~lcr, ta~la 

birbirlcrini•1 ba~larını yar
ını~lardır. 

Bastınlan yangın 

Dün s:ıat birde Tahiınde 
\laiik sincma'ı ittbalindcki 
apartmamlaıı rang;ın çıkım~. 
,irayet etmeden Mındıiriil

nıii~llir. 

Yırtık Caferle metresi 

• 
l\:n·med nıuh;ınuncnc<i 

Lira: l 00 Lira: 8? 

A p·aıı>arayda Toklu lhrahinı dede me,d<H 'c miiezinc 

nıqruta hanenin ankazı bir hafta ıııiiddctlc ilana komılmu~

~a da \'Crikıı 1'~ lira haddi l;\yıkrnda ıı;<irulmcdip;iııd~n hir 
hafta müddetle rcıııdidiııe karar vcrilıni)tir. 

Talip olmak j,tiycıılcr nbamn ı irmi yedinci 
giiııii saat nnhc~e kadar J,tanbul e\ kal' müdiriycti 
mahllilat blcnıinc müracaatları. 

' Bat ainlan 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olunabilir. 

cumartc'i 
lıiııa-ıııda 

Yalnıı: kırmızı h•adırollu hakild ,,'/JorA" 
ambalijına dikkat ye bu ınarkayı musırren 

felep edinlı:. 

lip;inde mukim iktn ikam~t· 

g:\hı hazırı meçhul kalan J. 
m:ııı tdı'ıı•rndnn :\ lö \'ii f>a
dok ve rcfikl~ri aİeı hine 
ikame eylediği ıahlin! \ c 
ahıcak: c\;t \'asınrn ınuhakemc

,jndc :\ lösyö Padok un ika

mctgühmın meçhul bulun· 
rn~" huscbilc ilanen rcbligau 
bnuni ye ifa edildip;i halde 
gelmemi~ Olmasına mebni 
hıyabcn icrayı rmıha1'cnıeyc 

\ c i~hu gıyap karnnnın da 
il;\ncıı ttbllp;ine nıahk.:nıcc-.: 

k.ırar Yerilmiş ve gelec~k 

cebede cı rakı da\ a tcdkik 
olunac:ıı;ı \'e müddcialeyhia 

mahkemeye gelnıe,ligi tak
dinlc muhakemeye kabul 

cdilıniyc.Cei!;i p,ibi indelhaccc 
ilklia edilen \akaların ikrar 
edilmi>ı addolunacağı dlıctle 

rahldkar mulıakeme>inin mu· 
allak bulundıı~u 1 1-:\/ayı,

'J:.!!J cıımarte>i ıı;lfmi ,aat 1-!te 
:\li\•ıü Padokıın Cıırlıı mah· . , 
kemc,iıı.: gelmesi 

'ekil l\iindcrmc>i 
ih\n olunur. 

ı cya bir 
!uzumu·· 

Seyrisef ain 

~ . ,ı \ 
lihi ifljsı··L:sirıin rıaı..• ·1,~ J • 1ı1S, 

yesi 1ınmın<i.1 ,•z,1fl ·ı ~ 
den C:emil Beyin Jıı ,,

1
· 

'/P 
ve ,l\'ubt ,\!ustafn : lıf' 

1 
nıııvakkHt ~iııc!lk taY111~ • 
mal,!azasiie !JcpoJanın .J · 

1 vali ii~ariye ı·e Pşyayt !;J 
1 

tiye.iniı• . trınlıiriıı" ve ~' . ,•e 
dcfaUrinm crlbıııc · Jı;;' 

1 
mı!s:ıcic.Jaka iras eder·~j~t 1( . 

dirde hapis \'~ tevki : 
uı 

1 baptJid kararın nı I:'··. 
i knsıııa mahkemece ııır.ıı' 

1 rilmiş oldır!lıınrdarı k3JJı"' 
j ticaretin 170 inci 111~ ·i i 

.b. .ı . . . dikltl 

1 

cı ıııce uaıını sııı 111 

1 bl 11• 
olunmak üzere es ıa , 15ırııJ1 

· işbu 929 ~enesi j\lal i ı-1' 
şinci pozar gürıfı s;ıa. 

eııııı 
delerirıde mahkeıTI ~ 
muamelatma mahsus 01~ 

· ı ' rı ~elmeleri lfızumu ı J 

Ol~~R.\Tilll ~l 

Halıl Se~ı:ııi 
B.\SCll ~IE~llı,l' .. 

Fhtiil ye ;oıra~;ıl"rı ~-.. 
·l<~t 

liyath amdiyaı;ıı " 11 .-
. . . 1 • ;tı11'' . 

teda\ i \ ~ bıkıını c ıJ r 
.. • ,uO 

icra eder. ogıcucıı . ,,, . 

'an nılu .\cı lı:ı 11"111 ı !------------------------- Merkez acentesi: Galata Köprü .\lc;;hıır ;;ahıkalılanlan \ ır-
tık Cai'cr e\ dki "Cec met- İstanbul Ticaret ve Sanayi odasından; ba~ında. Beyoğlu 2562 Şube D .\ ı: 'f ı J, o ,ı 

"' acenlesi: Mahmudıyc Hanı altındı 1 - n 
resi \ldiha ile b~rabcr ~ultiın \!illi Bayram mun:ı;chctilc ~.1 ııi-aıı:ı nı(i,adil :;;ı]ı ;.\timi l sıanbul 2740. ...1' 

.\hmct ınqlrc>C>irıin l\ulıbc>ine odamız bpalı bulunacaktır. 1------------ı DERSff,A_r4~ 
çr karak kurşun larrnı ;ükıncğ'l! ı--H-a-li_t_a_ı'-fi-ye_d_e_b_u_lu_n_a_n_T_ü-rk_i_y_e_v_e_,a_r_k_m_c_m_l_e_k_et-le_n_· Ayvalık sür 'at postası r.ı 'i~-' 
lıa~lamıılar fabt bekçi tara- (MARMARA) vapuru 2S ;>..;,an lhşiktaşt.ı poli~ : 'r.:51~ı' 

İnkitafı iktlıadi Türk Anonim Şirketinden: Salı 17 de Sirkeci nhıımınd•n :;;ıJinC:e olup ruh~at 
fıııdan ~ürııkrck curnıü mL·~- L ı G ı bol ç kL ı 

1 
• d' •'" 

1 lali ta ı·v. ede bulıırıaıı Türki"e \·e Şark J\1enıleketleri inkişafı hare•cl e e 1 u, •na •• e ıaız ır ı~ '"' 
but halimle ~ akalaıımı~lar<lır. ' Küçükkuyu, Edremiı, BurhanıJe, · · b t-·ıf'ic ' 

h 1 iktisadi Türk Anonim Şirketi , k,·aı'i tasfiye heyeti ımıırıııiyei fevka- ı !er !"Ün tale e · ,. . 
Bir ınız ık Ayvalığa gıdccck \e dönüıte ~ :ı•ı:::• ,j 

Fn·dki ,;ün harbiye mckte- iadesini, 11 .\\aııs l<J29 cumartesi günü saat on altıda (16) istarı- mezkur iıkclelcrle birlıkıe Alım - H"mn:ıııı:ı:ıı::ısııı:ıı· 'anS&ı~ 
lıi n;ualliınlcrin,kn kaymakam bulun Sultan J la111aın111da U111unıi Ticareti ı Jarici ye Baııkasııı- oluğa uğrayarak gclccekıir. i! Bakteriyolog Do. hS rı 

d kt · f ·' 1 n lı'ss cJ b · ı· ·' 1 b 1 G ı·bolu · · al 1 !: .. '·'htıi•ıtı1 ' , R::•i m bcı ir .\J:ıçliada \lıır:ı- a a · eı ece!(Jll< e , ı e araııııı ıı ıç ımaua 1azır ıı ıınıııa- e ı ıçın J ruz yo cu :! &ktcriuılıııt •.. h" 
lan rica oluıııır. alınır yük alınmaz. :: 

1 
.• 

1 
rı 

tli}C ııı:ılı:tik>iıdcki evine bir :: Pek dakik ··' ·rı'' 
ı - Tasfiye ıneınurları raponınnıı kıraati T b 'k' · f !! ·.· .. ' ~" hır'l1. ~ırmi~ 'c kinhe olma- . ra ZOR 1 IRCI pos a~ı :: ""crnıan ,,.,"'"·'" . ,.,ı 2 - J\lfıtakı p raponınuıı kıraa i !i · .. . ,,

1 
•' 

m:blJld~ıı bilbtif:ıde bir çok 3 - Kat'i tasfive bilaııçosuıııın tasdiki (KARADENIZ)vapuru 25 Nisan ii ındadı. l:lıı '" 1' 1' 11 
1,jlr 

Cf,··:ı ı,-.ıinr~tır. Çıılınan e~ya 4 - Tas!iye ıııcınurlanııırı ibrası Ptr'°mbe akıamı Galata nhıımın- !! tıklan ıcıhi,i. ;.ırar. ı;r• 
.. Ü'rr;1111ı ;ı :' l:c<,i bir !ik nltın, bir elmas 1 ________________ ...;;.T .. •s .. fı~·y .. e_J\_ı .. e_ııı .. ıı .. rı .. a_rı'--- l l dan hareketle Zonguldak, lncbolu, li C<r•h:ıt ::ıhJi},\tı, ' . k 

ı- :: ı ··rı~ı, 
ı. .. "· ' 1 1 ''1..-... •• Sinop, SamP.un, Ün"·e, Fatta,Ordu, - k ı · ·ı fr ı~t tJ ııl• - 1 ·tıp .. :, lJ:r t..n-,:.:i l<l ıgııc, yu- .1 :: ·o)ı ı c c' ... ·~ 

:: · • ' · rı,:ıtll~ 
zü!,, !'a<!t., ~::il~anca ve :'O lira Gir_eliun ,Trabzon. Rizcye gıdecek :: çıhanl:ırı 'e c ı g 

Of T b P . , h · G !i 11,,,,.,; a,<ıl:ır. ._1 1,ııl"' C\ ra!.ı l!a:ai) c nlm:ık iizer~ \e , ra ıon, °'at ane. ire· •• . IJ;• 
:! Çi\ annılumlı "~ · j •. 

1000 lira hıymctiııdc,lir. f lır- ıun, Ordu, FatH, Samsun, Sinop :: . · .ıef.ıo_..,. 
lı !ntbnJu\'aU •raı·arak uelf'Cekhr. :: ıurhc<ika~~I ınd't (C ••'!7' ~Jıl b\.:nu.ı :Jlunan1.uuı~tır. . f'i n :: ·~··::::a:::: :r::::::::::::ı;•• 
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Ad iyede ~ ~ ---- .., __ .ta tg., ___ -- -*°"=' -- .. - - j ... -
Casusluk 

• 

Dün muhakemeye 
devam edildi, şahit . 

dinlenildi 
lstanbul ağlf' ceza mahkem~ · 

sinde dün öğleden evvel ve 

sonra casuslukla mazftUn K•m 
T evlik Ef. nin muhakemeilne 

devam olunmuıtur. 

Maznun, mahakeme huzu

runda phıtlettn dinlenilmesln

den evvel hunlar hakkındaki 

düıüncele~ini, iddialarım anlat

Dllf• kendime pOltı IDldllo
IOııde eziyet edildiA! iddiasını 

.-..U-lamıt. cNe deten ftafiler 

Sen mUhlkeme edilflllycCelln. 
· Seni bit lutut kiciae çtb

fteall&> deaildiğinden, kendi· 

llal hu vaziyete getirenlerin 

cmushıfun 'mahiyeti halim&ı 
ltblerl olmadığından, e.Jaliı 

llOsaadcm aniiadıpdin mevcut 

ftrakm leadi evlnden ~ma

dııfından, bütiln bunların garaz 

n ikramiye almak anuslle 

uyduruldutundan bahıetmiftir. 

Bu zeminde iki buçuk 

-t lakırdı söyliyen maznun, 

lıallmda tahkikat yapan Mücip 

Ye Emrullah B. lerle arasının 

eekiden beri teker renk oldu

tanu iddia ve · töyle devam 
etmiştir: 

- Beni tuzağa dötürdüler. 

7.abıta, kuyruklu yalın mahi· 

,.ınde bir hadiııe ortaya çıa 

'-rdı ve tahkikatın adliyeye 

eeç ol9:1'ak intikalini iltizam 

em. Bent poliste bekletenler, 

•ı varlilJnızdan · fiipbe etmiı· 
...... .a.. ....... ltr.l: 1 

tahkıre asli. Done hdar etra· 

fını ayclullma bir tule kliml 
Reis Nusret B., sarf ettiği 

bqka bazı sözlerden dolayı 

ihtarda bulunmuı, maznunu 

itidale davet etmlftlr. 

Maznunun if adesl bittikten 

sonra. zablla memurları ıalut 

sdatile dualenmişl«dir. Buular 

ma ile fskender. Fuat, C~
Jema. Mur.affer. Mehmet Rıfat, 
Mucip B. ve Ef, lıerdir. 

Taharri memuru İskender 
El. dea maznunun ~ 
esnasında üzerinde çıkan fC'Ylet 
lıakbada tnlıiamat ........ loıa--
miser muavini Celalettin B. 

maznunun nasıl yakalandıtma 

Hayvan borsasının 
istatistiği 

Hayvan borsası, bidayeti 
teeuüsünden bu ana kadar 
lstanbulda ne kabar et 
udedı1ditini bildiren bir 
istatistik tanzim etmiştir. 

••• 
Çiçek fidanlığı 

Emanet 'ftldmn Çırağan 

kÖpriisli tarafında bir fidanlik 
vücüde ıgetirmiŞtir. Burada 

' I.60 ne\i giil, l 40 çciit 

kılzantem, 50 cins tc knranfil 
yetiştirmiştir. 

Emanet' bu 'Çi~1eri sat· 
mak 1çin Beyo~lunda bir 
meşher açacnktır. 

ı41U 

Deva1' tatil 
Bugüa milli bayram mi· 

nuebetile f'~llli devair, 
müesaesat ve mektepler 
tatildir .. ............. _______ _ 
müzabta\ tmhlelif fualaı.: 
ı. 1iledm •nra abaya b· 
dv ıdevam etmif ve ...U 
n,..ıataD ... , .. , ...... 
tetaaia N• iRi lmn• 

~----.ate .......... 
bııt. 

f 

Açık resimler 
Davasının rü'yetine baŞlandı, müddeiumumi 

noktai nazarını btldtmıek için resimleri 
tetkik edecek 

"Foto Franse,, camekilnın· 
da teşhir olunan bazı resim
lerin aÇ1k ve inüstehçıen bu
lunduğu nokrasından açılan 

davanın rü'yetine dün sabah 
lstanbul üçüncii ceza mah
kemesinde başlanmıştır. 

f.'.oto~afane sahibi M. Jan 
Yaynberg namına mahkeme 
huzunmdn vekili miidcrrls 
Cevdet B. hazır bulunmuş, 

evrak okunduktan, mahke
mece resimler tetkik olun
duktan sonra, şöyle demiştir: 

- Şu resimlerin her biri 
muhtelif A ,·rupa müzelerinde 
bulunan tabloların kopyesidl~. 
Bunlar arasında Luksemburg 
L\ı,·r, Bertin milzelerlnde· 
ki dünya san'ıt Alemince ta· 
nınmış rcssamlann ldymettar 
tablolarına ait kopyeltt \'ar
dır. Y c, ilave edeyim, l:;tan-

dair iuhat verinlfllr: 
- Kasım E'J., Şiıli tram• 

vay istasyonunda dW"uyor, tram· 
vaya dikkatle bakıyor, birisinl 
bekliyordu. Elindeki bastona 
dayanıyordu. 

- Baston mu ıcmsiye mi? 
- lyt fark.edemedim. 
- Sonra? 
- Ben telaşla bir teY kayb· 

etmit gibi yanına yıkla1tım, 

< seni birbuçuk saattir anyo
rum. Cüzdanımı çarptırdım, sen• 
den ıüp'helenlyornm > dedim. 
Biraz ilerimiz.de duran resmi 
elbiseli aı\adapmız yaklqlı , 
üzerini aradı , llôl cebinden 
tomar biçiminde katlanmıı ola
rak <ı: Yavuz > uu planı çıktı. 
PanPliı m~kezine ıeutaıi: 
lnfl!fttlft -«ada .... ~ 
Ben isticvapta buluQIDl.dun. 

Mataun bt! .-bitlerin Mücip 
ve Emrullah B. lerin adamları 
old~unu, tesir ıabda p1'adel 
ettiklerini ileri sürerek, üzerin· 
den plltl Te mümasil\ !eyler 
çı\madı~da israr etti. 

Öileden sonra, zabıta me· 
murları Muzaffar, Mehmet, 
Rif at Ef. lerin lfadeleri t~bn 
edildi ve lklncl tube komlser· 
lerln<len Miicip B. phn mev· 
lttine ~ldı • Maznunun 
« genç dütünceler • i çıkarırken 

mtsyonerltrden para a1dlfınl da
ir bir ~ lfittithri, mecmua 
l.rtanhUlda müsaadem çı1ı:artt' 
dtğından tal*ikat yapıldıtmı, 
ş~r Sedat Ef. nin bir ~üd-

buluda glizel san'atlaır mek· 
tcbinde örnekleri bulunanlar 
da mevcuttur. 

Bunlar hayasızca tesim te
l:lkkl edilse idi , asıtlan da 
Ortadan kaldırıldı! 

Esasen müddeiumumi Ke
nan beyefendi, bunları c\'l'l· 
cc :<lükkAnda görmiiş, pek 
tabii olarak müstehçcn olma· 
dıldın tautlnl 14i, ame-
klnda tcşblt'-indc biv~lhzut 
butunmad~nt beya"'f~Ştiti • 
Blnaenaleyli, bu suretle şifa
hen tasvip ~dilen 'faZiyecte 
tecriyeyi mudtp bir- .cihet 
yoktur! on 

l\lua\1'n umu 8 .• m-Utal~ 
aını hazırlamak içi~ resim·-· 
teri tetkik etmek: tıstenı~, 
mahkeme ba~ka güne bıra
kılmıştır. 

det sonra mamuouiı-- epaebılere 
111mak özre kendisilidi verdilt 
b8Z1 evrakı RellrcliRt~ at1lattı, 
dev..-: 

Sedat FJ. 1e < 

celi iki tui MıtilblW~i!ill 
Yavuzu bal;ilirlm,; 
tan da pasapurtumu te n ediniz 
derhal kaça.bileyim. t- Sedat 

El.ye direktif verdik, K~mi ma· 

hallebicide rpndevu verdı. Örada 
buluıacak, sonra ili:a lMz itle 
allkadar olu. e n evint; 
gideceklerdi. Halb :arJacM 

ecnebi yoktu. ıgötütlit~ - yer1 

Sedat El. nln evi idi. Panuk.
kapıda madam Ôjeainia evind4t 
kendisile buluımasını bildirmi~ 
tim.-- ~ 

Raode-lv-- Y«iliw ..l>ea ~ 
Ef. ye ç~~iıi ~ eUİlll. 
T evkifle · .ôetkeı.k 1 '~ 
bizzat idare eltim. ~ 
istasyonda tevkifi daha muvafık 
gördük, öyle yaptık. 

Midp B., K.. teriiii" 
c;ür11ııan ikrar dütW, W.. 
•Beni Hazreti Muhammet çarp
tı. Beraet edersem, ilk: itim 
~dip ramıl nebiye yaz sür

mek olacaktır,. dedıatrıl IQyledi. 
tazyik edilmediğini -tll\'1!~. 
maznun, •liu, bir. ıa}üt bciil, 

bir mü~iei·. ~ IÖZ töyliyor, 
kat'iyye~abÜ\ etmem. Bana 
ganm nrdad'>' Qeck. 

Netıcetle muıfu.eme ba~ka 
fiİM\letta ttlbt .içia yedi ma
yıs sabahına kaldı. 

İş ha yaiında k3dın 
(0...... ı ........ rl !ır) 

Meseli bir anne1iği düşü • 
nunuz. Erkekle kadının 
mesaisini esasen tabiat ata: 
nunlan ayırmışbt. 8eR' bun
dan Ha dejtl gurw duya
r;m. Hem ne ganar .. 

Nihil H. sonıyor : 
- Her icadın çucatuyla 

meşgul oluyor mu?I 
- Sen ne şık söylüyor .. 

sun eVlidım! Ben ba olsun 
diyorum, ben ideal anne 
istiyorum. Çocupnu ihmal 
eden anne delil. 

Nihil H. dudaklarım bü· 
kiyor: 

- Ne yapaya, bbal 
ed~miyonım diyor. Kadın· 
lann erkeklere! bakmasına.. 
Onlann tufeyli )'&lllmtya 
ne Wlan var, bdaa niç.ill 
ça)qıa-asaa •• Ben gerçi J'lft 
fikrini reddetmiyorum, f• 
bt 91""9nd& 

ffalie H. ~·i'W . .wı.· 
kiıık6: .... 1 ÇJt ... 
filılrı .. 

- Niı.ilta .a.1-.. s,.. 
tirak ed?':onuif, ~. iş 
safı-a!ında ~bt şmc niçin 
erkekler hal&ın&a varit 
~ülmesin. ~ de a'°ka
d&flmm çirkinliğine taham
mül edemem. Madamki 
İş, çirkinliği mucip' o1Uyor, 
şu halde varsm ıdtl'ın1~ da 
çirkinle şsin t 

Konuşulacak mewu bit
miş zibidir. A\lıma.rilyor, 
soruyorum: 

- Bir beki'.rlaf v~.d 
ihtlasmı nasd ~nui? 

Güliiyorlat. fkiSi de bunun 
mühim bir kıym«i olmaya
cağı fikrindedirler ve iki 
edebiyatça btı husustalci dü
ı~it 

- ~ vafidat 
- Her,MWe O.ol :birttJ 

değili 

Oi;ıaWa'ile 

'
~orlar! 
-~ 

t •kür miYGI~ ~ . 

Matbaası 

• 

KARTViZi T 
MAKBUZ 

• FATURA·· 
VE SAIREV .) 

'U''D 0 YERDEN UÇY! 
ıı_ı:.,_n YERDEN TEnu 

YAPIYOR 
Büyük 

İslam tarihi 
Astı saadet • .Sadn Lllia 

• cilt• 5 - 4 blD •mk 
Asilrittım c;a.: yüks.,k Allmlerlodeo mbtekkef) 1*9.4' 
islim 1tk~"•mlsl tara&°mdan )"UllGHŞ, tazıt m~ 
hurrirlerlmlıdcn Öt\ler Uıza lwyefen41 tarafmdan. 
Uuveterle tercemo ·ve ·ikmal L-dllmlş, oSkl barft. 
erle bastlmaşlır. Şiw""l)·.c kadar şark ve uarpla ln.ı 
bclur muaızam vo. lnymcW bir lslüm tarlbı· 
y.-ıtlt1MHR4~ltrt. ffer..,ıaı .. na pek büyük raöbe& ·. 
tazonauştıt: f>okua clldlnin eemsı t 2, ~z 
ctllllsl 14, . meşin eitUfsl 16 'taradır. Posta . 

oc,utt Tüı•klye tt..~• ıu, ecnebi me,._~ 
lckctler içle 3H kur11ştur. · R1111u 

hlr defada -vcremlyenler iki, üç 
taksine de ve~blllrler. Bu O• 

rnt k u I' han bayramına 
k uda r mut~berdlr 

Adres. llUDbul Asan 
tıaaı ye tlıil 

Sullan Ahtn~t sulh icrasından : ı ~ 
Emine Tevhide Hamın 1le Hacı ,,. 

lQtfi Beyin ~yian uhdertasar- 1 l Abd •• ı A • 
ruflar!nda bulunup ş~yununun Su tan u· azız 
tzalm ıimnmda muzaYecfeye 
. vaz olunan Babıali cıva tında 

Nallı Mescit malıallesinde Babı
tü ittilalillde atik a9 mit 34, 

35. 38 11UmanJarla müralckam 
ve 34 Ailldll'lh tıamda 'blr av-
Ju alt katta lıir oda üst katta 
iki oda bir gafa bir hala arka-
sında kagir uf.1k bir mutfak ve 
36 ve 38 numarala kısımda 

matbaa olarak istimal edilmek
te ve üst katta bq oda alt kat
ta bir aralık üç oda \'C bir 
1ıal1 ve bir bodrum ikinci bt 
ta üç .oda bir balA bir sofa 
üçüncli 1'atta beş oda iki sofa 
iki halldan .ibaret kagir derunu 
ahşap elektrik ve tckoa tertiba
tın& havi bir hap hanenin in-

dclmüzayede 12500 Jira -bedel 
ile talibi uhdesine ihalri evveli
ycsl icra tuıınmıı ve 15 May.15 
1920 Çarpmba günü saat on 

bef\e • ihaJei btiyesi icra 
'kılınacağında:ı talip o1anJanll 
kıymeti 1m1Jaaamenesi 1olm 24000 
J'İrW diri '*1 firauıa ylrcle 

büstashiben 929-0388 num ... 
aile yevmi ııtaılıli 4a Stlltan 
Alılltt ialbftcı lmhııık lr~-

6in · müracaatian ila:ı {. ıuuur .. 

Nasıl hal, edildi? 
Nasıl intihar etti 

[ 
Yazan: ] 

_ Ayhan ... 

(2) mci cilt 

Çıktı 

[ 
Eski harflerle çakan ] 

en son eser ............_ _____ 
Sipahi oca~ıildan: 

NiJiam 26 ıDa cuma iÜJlÜ saat 14 te ocakta .konkur ve aıia 

etlen'*" yapılactrıiJDda azayı m~teremenip tqriÜed rica GiUllW"• 

'Mektep münakasası 
Maarif l'eiü:etinden: 

· ~ ~ 11ıft b&f( civararıda inşa edilecek olin 
ticmt mektebi ~ ..., m.tilt 6 .. ,... lal Mrlhille lldar 
mf ... kıara • ._._. ... __ 

Talip .ıaA1ana lalla..4afailat * W ile pUaa. pr9Je. mtn· 
':asa Ye t.ml~t~ı= ~ ~mada ııetrltl t.bartr ft~· lftltitbtl lh•"· ~ 
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' IEOKl ŞlRTllRI: 
Türklyede Hariçte 

Xuruı Kuruş 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan mahfuzc!ur 
Cııettye görıderih .. cel.. mektupların üıcrlnc 

ldnrc için•• (idare \ ymya altıe (Yazı ) 
Jo:ırett konulmalıd1r 

1 Aylıfı ıso 000 
3 • 400 800 

16 • ;so ı4SO 

2 • 1400 2:-00 

Ba11?rrısyan n-~~tupt&m1 fade•lnden, • k1Jmntl· ~ 1 

mulıaddere•lz mektu~lua konulmuı pualU1h . F 
ka,.holmatt1tdaa •• lllnlann mOnderic.:ı.tmd•fl ~ ı 

k!ue meıuJ deitJdtr. 

r-_,......,~.......,,~.--..""""'"""""""""'""""'~""""'""""'~,.,,...,,.... 

1 Borsalar 
l\' ukut 

ı Jngiliz Jiı·a " 
ı Dolar 
~ ·runan J ı r:ı lı nıl 
ı Rayhsruuk 
ı A•n•turya ş i lini 
20 Ley Romanya 
~O Leva Bulgar 
ı Felemenk fl orini 
20 Franuz frangı 
20 Jlalyan Jir ell 
20 kuron Çeko - sıovaky• 
1 Çervonete • SoTlyet • 
ı Zeloll c Lehistan • 
20 Dinar • Yogoılnya • 
~O Belçika frangı 
ı Peıeta l•panya 

20 ı.~ıçre franıı,ı 

1 Mecidiye 
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Ticaret ve ıabire borsası 
f iatlar Ticaret borıaıı katibumum1ligl tarafından verllmiEUr. 

Qkkaoı 

Aıamt Aıgırt 
K. P. it. P. 

Buğday% Çavdarlı 
Yumuuk 00 00 00 00 00.00 
Kızıl ca 00-2J 00,00 00,00 
sunter OS-C6 00,90 oo,oo 
. eri 0-18 1900 1110 
Dönme 00-00 00,00 l'0,00 
Seri malı luı ~3 00,00 00 00 
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I
Çndar 16.15 18,10 
Arpa o:ı.oo oo -'O 
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'Yular oo,oo oo,oo 
Fa•ulyc 47,00 47 00 
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00,00 00,00 
0000 00.00 

'sul!am 
(ıı Kıyeml 

Beyoğlu sulh bqincl hukuk 

hakimliğinden: Borçtan dolayı 
mahcuz ve füruhtu mukarrer 
Iirenk halısı koltuk kanepe 
sigara iskemlesi ve saire 5 
mayıs 929 pazar günü saat 
on ikide Pangaltıda Sinem 
so'kağında 17 numaralı hn· 
nede ve karyola ve aynalı 

-UN
Çnvalı l<llosu 
Eklotra eil•tra oo ıaso 123 

1 Eklltra • 1200 l 160j 
Birinci yumusak OIJ IS60 12~~ 
Blrlnct rert • 1325 1178 
ıklnci • 0900 0900 

- TiFTiK -
Atıkara 000,00 000,00 
Akşehir 000,00 000,00 
Ycpagı Guz yunu 000,00 ooo, 

-AV DERJSl-
Zer<lova titli 0000,00 0000, 
Sanl!ar 
Tilki 
ı<unduz 

0000,00 0000, 

• ll000,000 1100 
• 2'500,00 2500,, 

-flNDIK-
ç rm<lıi 000.00 oou 00 1 
Badem 000,00 000,00 

dolap dahi Beyoğlu Emin 
cami mahallesinda camcı so· 
sokağında makulyan apartma
nında 5 mayis 929 pazar 
günü saat on üçte satılaca
ğından talip olanların ma
halli müzayedede hazır bu
lundurulacak memuruna mü-
racaatları ildn olunur. 

" Vakt,, ın 23 Nisan 1929 tefrikası: 31 
• 1 ' • : ,. " J • 

Ne ise buraya gelmek
liğin sizi ondan bahsetmek 
için değildir. Gelmekliği
min sebebi başka, pek bü
yük müşkülat içindeyim. 

- Ne oldu? 
- Ne olacak paraya 

fevkalade ihtiyacım var .• 
hem de hemen bu gün .• 
hemen şimdi .• 

- Yal 

- Eveti Dün para bul· 
mak ümidinde idim. Fakat 
beklediğim meblağ gelme· 
di. Artür bana muavenette 
bulunacaksınız. 

- Ne kadar para isti
yorsunuz? 

- Bin beş yüz lira .. bir 
kaç güne kadar iade ede
rim. 

- Bin beş yüz lira mı? 
- Evet bin beş yüz lira, 
-Cones,, o ana kadar 

keşfı! uğraştığı esrarı o andc 

anlayıvermişti. Bu kadın 
neye böyle sabahleyin er • 
kenden ve "Voles,, kovul· 
duktan o kadar az zaman 
sonra "Roçester" in evine 
koşuyordu. Nasıl oluyor da 
aşk mektupları "Voles,, in 
eline geçmişti ? Bu sual 
zihnini biraz evvelden beri 
tırmalamıştı. Halbuki şimdi 
artık cevabını vazıhan keşf
ediyordu. Sordu: 

- Bu parayı ne! yapa • 
c::ıksınız? 

Kadın asabiyetini fazla 
saklıyamıyarak bağırdı: 

- Ne mi yapacağım? 
ammada sual ha 1. •• 
Bir kadın ne için paraya 
muhtaç olur? ihtiyacım var 
vesselam 1 fılzla ne bilmek 
istiyorsunuz? 

- Küçük bir fsual daha 
sormak isterim.. Şu dün 
elinize geçmesini bekledi· 

23 lisan 
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Distofajin müessesesinden: 
Eczayi tıbbiyye ve afat 

münakasası 
Distofojin müeı;sesesine lüzumu olan ceza ve edevatı tıbbiyyc 

kapalı zari usulile 24-4-29 çarşanba 2üııü saat on bcşde ihalesi 
icra kılınacağından talip olanlarin §Crait Te evsafını anlamak 
üzere Baytar mektebine ve yevmi ihalede müessesati tüccariyo 
mubayaa komisyonuna müracaetlarını. 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
.. 

4 . CU KEŞiDE ı r r MA YIST ADIR 

İKRAMİYE : 45,000 

AYRICA: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LiRALIK 

l.KRA.'\ılYELER YE J0,000 LiRALIK BİR MÜKAFAT 

Bu keıldede cem'aq 3,900 numara kazanacaktır. 
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3 sandık 
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Siyah havyar 
Demir çivi 
Adi şişe subardağı 

Müçellit Uğıdı 
Porselen ve pirinç alektrik aksamı 
Eşyayı zatiye 
Pamuk mensucat 
Yün elbiselik mensucat 
Hasır şapka 

Şase aksamı 

Şekersiz aüt 

Muhtelif cins ve şekilde 

reste Sarayburnunda 
20 fıçı • Gazolin Sarayburnunda 
lstanbul ithalat gümrüğü satış an barında 2(}-4-929 tarih inden 

itibaren balida muharrer 13 kalem eşyanın bilmüzayede furuht 
edileceği il!n olunur. 

Çanakkale Nafıa başmü
hendisliğinden: 

Ezine -Bayramiç tariki üzerinde tahminen 12 kilometre ve 
Ezine - Ayvacık tariki üzerinde 15 kilometro tulünde olan aksamı
nın istikşaf ameliyatı münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Beher kilometrosunun fiyatı 100 liradır. 
2 - Arazi sarp değildir ve kısmı küllisi oavdır. 
3 - Evrakı keşfiye"si Nafıa Vekaletinin bu baptaki talimatı 

dairesinde tanzim olunacaktır. 

4 - Evrakı keşliye 4 ay zarfında kamilen ikmal ve teslim 
edilmiş olacaktır. 

5 - işbu ameliyat 25 nisandan itibaren 20 gün müddetle mü

nakasaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin müzayede ve münakasa kanununa tevfikan hareketle 
yevmi ihale olan 14 mayıs !9..l9 salı günü saat 16 ya kadar encü
meni vilayete ve fazla tafsila istiycnlerin Nafıa baş mühendisliğine 
müracaatları ilan olunur. 

ğiniz parayı nerden alacak· 
tınız? .• 

- Şey... bir borsa mu
amelesinden. 

- Ne gibi borsa mu
amelesi? 

Kadının yuzu gittikçe 

sertleşiyordu. Yüzünün düz
günsüz taraflarında yüzüne 
çıkan kanın allığı görülü· 
yordu. Dedi ki: 

- Buraya istintak edil
mek için gelmedim. Dost
ça geldim. Bana yardım 
etmenizi telebe geldim. E
ğer bana yardım edemiy~
cekseniz söyleyiniz ve mü· 
nakaşayı bırakalım. 

- Benim mütalaam hiç 
de böyle değil. Sizd bir su· 
al daha sormak arzusunda· 
yım. 

- Ne suali? 
- Oh 1 gayet basit bir 

sual •• 

- Söyleyiniz. 
- Dün bin beş yüz lira 

almak ümidinde idiniz de· 
ğil mi? 

- Evet. 
- Yoksa size bu parayı 

verecek olan şahıs.. M. 
"Voles. olmasın l 

Delikanlı karşısındakinin 
kabahatli olduğunu o ande 
anladı. 

Ledi '"Flinlimon. doğrul· 
mağa çalıştı, tekrar oturdu 
ve sesi titremiye başladı; 
dedi ki: 

- Allah aşkına daha 
vazıh bir surette söyleyiniz. 
Ne demek istediğinizi bir 
türlü anlamıyorum. 

"Cones,, dedi ki: 
- Bilakis, pekala anlı

yorsunuz. Bunu anlamak 
için yüzünüze bakmak ka
fidir. • Voles ,, in benden 
aşırmak istediji para üze-

uata 11tusu: 41 .. 

Eıııldk ve eytaın ba 
kasındanı 
Esas No. S~!~tık bina remin~~:· 

147 Hocapaşa mahallesinde Camii Şerif sokağında atik 22 cedit . 
l~ numaralı k!ğir daire atik Maliye şubesi . . ve 29 ~· 

Balada mevki ve evsafı muharrer bina satılmak lizere müzayedeye v~zedılmı\ on aıudj 
tarihinde ihalesi mukarrer buluılmuş olduğundan taliplerin yevmi mezkürda saa 
mıza müracaat eylemeleri. 
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YERLi OLARAK MUADiLi, 
MÜMASiLi MEVCUT iKEN 
MİLLi ŞERVeTİN ANAH
TARINI YABANCI ELLERE 
VERMEYELiM. BU ClDAL
DE MUVAFFAK OLMAK 
iÇiN UtRAŞAN MEMLE
KETiN FEDAKAR VE MÜ
NEVVER KISMINA: 

:;:;.; 

Mamulatımızın herkesçe malüm olan esamiaini 

bir kerre daha zikrediyoruz: 

l - RERTEV ŞURUBU 

2 - KREM PERTEV 

3 - PETEV ÇOCUK POD

RASI 

4 - PERTEV KARBONAT 

KONPRİMESI 

5 - PERTEV DlŞMACUNU 

6 - PERTEV KOLO, YA 

SULARI 

7 - PERTEV KİNİN KOM

PRiMELERi 

8 - PERTEV DIŞTOZU 

9 - PERTEV ESANSLARI 

10 - PERTEV ( DO VER ) 

KOMPRIJ\IELERI: Ôk-

sürük için 

il -PERTEV BRİYANTİNi 

12 - f'ERTLV TUVALET 

PODRASI 

13- PERTEV 

CiLAsı 

14 - PERTEV LOSYON -

LARI 

15-SUDORNO 
( Koltuk ~altmdaki teri 

kesmek için ) 

Vilayet encümeni daimi
sinden: 

Rumelihisarile Boyacıköy arasında kilin Balta liman sarayı 
namilc maruf 46 oda iki salon iki hamam bir büyük taşlık 
bir çiçek sobası liç parça vasi bahçe bir deniz hamamı maa 
müştemilat otel ve gazino ve saire olmak üzere icara veri
leceğinden talip olanların dermeyan edecekleri şerait tetkik 
edilerek hangisi muvafık ğörülürsc 22 mayıs 929 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat on birde ihale muamelesi icra 
edilecektir taliplerin encümene müracaatları. 

• • . 
Kumkapuda Kazğani Sadi mahallesinde Patrikhane soka

ğında ktlin mektep arsasının mülkiyeti 15 mayıs 929 çarşamba 
günü ihale edilmek üzere müzayedeye konulmuştur talip'erin 
encümene müracaatları. 

• • Bedeli keşli 531 liradan ibaret Alibey köyii mektebi 
tamiratı 15 mııyıs 929 çarşamba günü saat on bire kadar 
münakasaya konulmuştur. taliplerin encümene müracaatları. 

dal"' • 
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Muharriri: 
/, ,,ı 

=-stıı•P Vere 

rinden bin beş yüz lirası 
sizindi. Mukavemet ettiğini 

dün akşam haber [aldınız. 
"Voles., size vekalet edi· 
yordu. işte mesele bundan 
ibarettir. İnkardan ne faide 
hasıl olur? " Voles • bana 
herşeyi ikrar etti. Kendi 
elile imzaladığı itirafname 
şuradadır. 

Ledi "Plinlimon,, gittikçe 
şaşırıyordu. Şapkasının ke
narları arasından görülen 
mütahakkim siması müthiş 
bir hal kesbetmişti. Yanak
larının çukurunu solgun bir 
hale sarmıştı; kekelerdi: 

- Yalandır.. sırf yalan· 
dır.. Bu söylediklerinizin 
içinde hiç bir doğru keli -
me yokl 

Aynı zam.anda kalkmıştı. 
Fakat şimdi yürürken salla

. nıyordu. "Cones,, bir kadı. 

nın böyle hacalet ve rezalet 

ıçıne sükutunu görmekten 
fevkalade müteezzi oluyordu. 

Kapıya giderek açtı. Zi
yaretçi kadın ısrar etmedi. 
Son söz olarak dedi ki: 

-Ne söylüyorsapız hepsi 
yalan ... Zaten size mektupla 
meseleyi izah edeceğim ... 
Gene karşılaşırız ... 

Eşiği birdenbire atladı. 
Yüzünün rengi biraz düzel
mişti... Yolu eyi bildiği 
muhakkaktı. "Cones., ledi 
"Plinlimon.un avlı kapısına 
doğru ilerilemesini bir 
müddet seyrettikten sonra, 
fümvarın kapısını kapadı ve 
şömineye doğru yürüdü. 

Büyük bir zevk duyu· 
yordu. Kendisinden mem
nun olmaktan ziyade, gali
besinin karşısındakine ver
diği husrandan müteessirdi. 
Sanki insan ruhunun çir
kinliğine ilk defa olarak 
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