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Ce~up hududumuzda 
Asurilerden bir ordu 
• 
lngilizler ne yapmak 

Bu 
istiyoırlaır1 

hareket bize mi, yoksa lraka 
müt~veccih bulunuyor ? 

ffi) 

ve onlara karşı besledikleri 
nefret hissinin şiddetlenme
sini mucip olmuştur.~ 

İngilizlerin 
Asurilere kar-
şı teveccüh
leri günden
güne artmak
tadır. 

Musuldan 

YH~YH Kemol 8' 
Tekrar teessüs eden • 
Lehistan nişanını aldı 

Madrit sefaretine nakleden 
Varsova elçim' Yahya te

mal Beyin 
ahiren Var
şovadan ay

rılmas; ıııu
nascbetilı;'po. 
lonya gaze
teleri mu_ 
mailcyhhak
kında ha-
raretli 
zılar 

ya
yaz-

Yahya Kemal B . mı~lardır. 

:\Iczkiir gazetelerin vardiği 

tafsilata göre üç senelik i lıir 
ikametten sonra \ " ar~ovadan 

ayrılan Yahya Kemal Bey 
pek samimi bir surette teş

yi edilmi~, istasyonda Polonya 
ricalinden bir çok zevattan 
mada muhtelif dnletler se
firleri de hazır bulunmuşlar

dır. 

Yahya Kemal Bey hareke

tinden evvel Polonya gazete

cilerini kabul rederek beya

natta bulunmu~tur. f,Jçimiz 

Epoka gazetesi muharririne 
dcmi~tir ki: 

- Polonyadan en güzel 
hatıralarla ayrılıyorum. Lehis

tan hükumet merkezinde ge
çirdiğim üç sene hayatımın 

en kıymetli bir devrini teş

kil eder. 
J Alttarart 4 üncü sayıfamızdadır ] 

More~uı Hin~en~urı 
Hastalı~• kısmen 

bertaraf oldu 
Berlin, 7 (A.A) - Rei-

sicumhur Hirdenburgun 
sıhhi vazi
yeti hak
kında dün 
neşrolunan 
raporda, 
birkaç 

günden be-
ri mide 
rahatsızlı

ğile karı
şık bir 
enfluenza

'tiareşalHindenburıı dan müz-
tarip olan müşarünileyhin 
resmi işlerle meşgul olacak 
derecede eyileştiği fakat 
tamamen iadei afiyet edin
ceye kadar ihtiyatlı dav
ranması icap ettiği zikr
olunuyor. 

İran vesile mi buluyor 

-( Şoföre : ) Kuzum ben de sizinle beraber 
geleyim, infih4f'a kat'i :Jurette karar verdim I 
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Reisicumhur Hz. evelki gün Başvekalet dairesinı teş

rif buyurmuşlar, ismet Pş. Hazretlerile yarım saat kadar 
konuşmuşlardır. Bu sırada büyük erkanı harbiye reisi 
Fevzi, B. M. M. reisi Kazım paşalarla Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Bey başvekilimizin nezdinde bulunuyorlardı. 
Reisicumhur Hz. Ba~ekalet dairesinden ayrıldıktan son
ra otomobillerile ınaclisi teşrif etmişlar, dairelerinde iki 
saat kadar meşgul olmuşlardır. Halk sokaklarda topla
narak Gazimizin avdetleri sırasında sevinç ve hürmet 
tezahürlerinde bulunmuşlardır. 

Ankaradaki hususi fotoğraf muhabirimizin aldığı yu
kardaki resimde Gazi hazretlerinin başvekalet dairesin
den çıkmakta oldukları görülüyor. 

Maarif vekili H. vekilimiz 
Cemal HüsnüD. Bu akıam hareket 

·· Liman işleri 
Hamdi B. beyanatta 

bulunuypr 
Liwan şirketi . müdür~i Ilaın

W 1). şirkete aıt ~ı;sa~ hak
ijnda bir muharrırımııe şu 
beyanatta bulunmuştur: . 

.,.. Şirketin heyeti umumı-
1 y~l 21 nisanda fe:kala~e 

bir kongreye ~lavet edilmıştır. 
1 Bu lçtinıada esas nizamna-

qı~nin bazi maddelerin!n ta
Qjlj h,ekkında hükiimetçe ser
dedilen teklifler müzakere 
edilecektir. Bu tekllilerden 

biri idare meclisi azaları ile me
murlara verilen temettüe aittir. 

Azalar ~imdiye kadar yüzde 
on, memur· 

lar yüzde 
beş alı;or
lardL Bun
dan sonra 
memurlar 
yüzde 8, 
azalar 5 

alacaklardır. 
ikinci tek
life göre 
şimdiye ka-
dar hesap Hamdi B. 
edilen yüzde 1 5 temettü yüzde 
9 a tenzil edilecektir. 

]Alıutalı 2 \ncl sevfamızdadır] 

Roma nretanemiz~e tayin edildi J ediyor 
Ankara, ı5 (Vakıf) - --------

Yeni Maarif ve/ı.ili 

Cemal H·ii:Jnü B. 
Ankara, 8 (Yakıt) -

Vasıf Beyin maarif vekilli
ğinden istifası eaı•i vakidir. 
Vasıf Bey istifasını dün 

başvekalete verrhiş ve 
akşam vekalete gelerek 

maarif erkanına ve memur
lara veda etmiştir . fsti

fanamede yazıldığına göre 
sebep şunlardır: 

Vasıf Bey ilk mekteplerin 
tamamile idarei umumiye

ye devri ile muallimleri 
maaşlarının müvazenei u

mumiyeye nakli lüzumu 
kanaatindedir; kabinede bu 

fikir ademi muvaffakiyete 
uğramıştır. Hey'eti vekile 

şimdiki halin idamesini 
tercih etmiştir. Gene Vasıf 

Bey san' at mekteplerinin 
maarifce idaresi için idarei 

hususiye varidatından yüz
de iki tahsisini teklif et
miştir; bu teklif hey' eti ve
kilece evvela mülayim gö
rülmüş, fakat bunun idarei 
hususiyelerin vaziyetini müş
külleştireceği hakkında son

radan ileriye sürdüğü endişe 
galip gelmiştir. Vasıf B. bu 
teklifi <Snce hey' eti vekilece 
kabul edilerek meclise arzı 
kararlaştırılmışken Dahiliye 
vekili Beyin itirazı üzerine 
tevkif ve reddolunmasım · 
istifasının bir sebebi olarıık 

· gösteriyor. 

[Alttar~ 4 üııcü ~yıfaıım.dadir) '. 

Tahdidi teslihat kon
feransına gidecek he
yetimiz. yarın akşam 
ekspresle hareket edi· 
yor. 

Barem l&yihasi 
Ankara, 8 cY akıt)- Ba

rem layihası bu günkü 
Heyeti vekile içtimaında 
tetkik ve intaç olunmuştur. 
Yarın meclise gönderile
cektir. 

Haber aldığıma göre 
Hükumet layihanın ufak 

tefek ihtilafların nazarı dik
kata alınmıyarak bu sene 
kanuniyet kazanmasına ka
rar verdiğinden layihanın 
bu içtima devresinde n:ec
listen çıkacağı muhakkaktır 

Sana)ri 
• Mektepleri 

Ankara, 8 - Sanayi mek
teplerinin idaresindeki müş
külat sebebile idarei husu
siyeler varidatından yüzde 
ik i alınarak bununla ihti
yacın teminini düşün 1 Üi ü. 
Bunun idarei hususiyderin 
vaziyetini güçleştireceği en
dişesile hükumetçe bu ihti
yaca başka suretle çare 
bulunmak mukarrerdir. 

Her halde sanayi mek
teplerinin inkişafları düşü
nülmektedir. 

Rorra sefiremiz H f. 
Roma büyük elç·miz Süat 

beyin zevce!, ri H f. tarafından 
Roma sela ·et bimsmd verilen 
resmi kabul ha.~kı .da ltalyan 
gazeteleri neş ·iyyatta bulunmakta 
ve bu hüsnü ka'>ulün parlak ol
du}ıınu yazmaktadırlar. 

Davetliler meyanında Almanya 
ve Arr. rl a sefirlerinin zevce
leri ile düşes T aon di Reva!, 
Japon sefiri ve zevcesi, ceneral 
Brüsati ve zevcesi Küba, Le
histan elçisi ve zevceleri ve 
lıalyan yüksek sınıfına mensup 
bir çok aileler bulunmuştur. 

Umumi vilayet meclisi azalıgı 

Danlı.o inlilıapian bir intiba 
Umumi vilayet meclisinde Rıqit Beyden inhilal eden azalılc 

için, lstanbulda yedek aza kalmadığından dün Darülfünün 
konferas salonunda intihap yapılmıştı r. intihap varakaları alctam 
üslil tamif edilmlı, neticede srgorta.:ı Rıfb Beyin en çok rey 
almak suretile aza intihap edildiği ve ıu zatların da sırasıle yedek 
aza seçıldilderi anlSfılıruıbr: 

Dr lhsaıı Arif, lilccardan F.ık Fikri, Yusuf, Dr liısaıı Sami 
avukat Fuat, tüccardan VMfi &ylcr .• 

1 . . 
lnıılıap mazbataları bu gün villyete tebliğ edıfecektlı'. 

: 

-. ... ~· .... 

f etnrrı~ uerıisl 
Müso~atamız 

- () -
Avukat Cevdet 
ahri B. diyor k~ 

- . 
Bekarlık vergisinin bi-
li kaydü tart lehin -
deyim. Bence bekar
ları iki sınıfa ayırmak 
lazımdır: 

A - Mes'ut olmasını 
bllmlyen evlilerden 
den aldıktan için 
vlenrnekten korkanlar 
B - Para aıkının te
ılrile evlenmek iste -
miyenler. 
Birinci aınıftan küçük 
bir kıaun, az vergi ile 
belki kanaatlerini de
ğiıtınnezler. İkinci sı-
nıfa iae, az veya çok 
her vergi müessirdir . 
Bu hasis sınıfa ver -
glnin kuvvetli eli , 
mukaddes bir emri 
semavi gibi inmelidir. 
Fakat gönül istiyor 
ki bekarlık vergisi 
devlet bütçesinin de
ğil, çocuk bütçesinin 
A faslını teıkil etsin! 

Müsabakamıun 
1ekli nedt. 

Bil beklthlr •e:rrlıl m61ahaka11 
açtdr. Bundan maksat Yoz:ı•t meb' 
wu Silleyman !UTt Be1ln Millet 
MecUılno verdlfl tekllfl kanuni 
üzerin• mGpakaıa edileo beUrhlr 
Tera1-•l lıakkmda muhtelif flkhlerl 
kuaca kaydetmek •e bu fiktrler· 
den hanıtıtnln ıu.eteımlz karUerl 
ara11nda daha fazla taraftar bu
lunduiunu teıplt eylemektir. Mü

ıabakanm ,ekil ıudur. Caut.emiz 
her ırG.n aördifilıı.llz aibl muhtelif 
meı.leklere mensup ve maruf u
vattan blrinln beklrtak verai .. 
haldundak:i noktal nuannı birkaç 

•atırla 1u.acaktır. Ayni ründe ıa
zeteml:r.lıı. bir k3feıhiıde bir de 
k~n netrolunaeaktu. Kariltrimlx 
ıuetede •traılle verelnln lehlncle 
yahut ale7hlnde olarak çıkacak 

noktal nazarların ve hunların e ... 
bahı muclbcainln hanetllne taraf
tar olurlarıa o fikrin lnllfar etttji 
ıuete nüıhuındakı kupo:nın, Üze
rine adreılerlnl ve imu.luını ko
yuak dil !r kuponlar:a blrllkte 
nıathaamı.z.a ıöndeıecekJerdir. Mat
baamızda toplanacak kopanların 

lbti•a edecel\ reyl~r blllh.are lu· 

nlf o!unacaktır. Nellcede en ziyade 
tara.ft•r bulunu fikre rey •ermlı 
olanlar arauoda bir kura çekilecek 
ve kaz:anacak 10 kartm.t&e ınuhtellf 
hediyeler takdim ec:hlecektir. 

VasıfB. 
Ankara, S (Vakıt) -

Cenıal Ilz'isnii. Berin 
11zaarif ''ekdletine 
gebnesi üzerine nıulı
telit nzz'i.badele ko
misyonunda 1nz'inlıal 
kalan Türk lıe;-·eti 

nıiiralıasa reis[ iği 
bugün başPekalette 
selefi 1' aszf Be) ·e 
teklif olunnıuştur . 
Vasıf Be;·in kabul 
ettiği söyleniyor. 

Hey'eti (Jekile içtimaı 
Ankara, 8 (yakıt) -

Hey' eti vikile içtima etmiş 

ve içtima ~ece yarısına 

ı ' •vam eylemiştir. 
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/ngiliz donanması gelirse .... 

Sancağı şerifi alıp gitnıek arzu buyurulursa 
da bunun sıra ı çoktan geçti 

-32-
Bu sefer Topane muşur- medi. \' aziyetimiz iyi olduğu 

lu~iınden atı 1an damat Mah- zamanlar harekatı askeriyeye 
mut pa~a gürültüye başlı- müdahale edildi. 
yordu. İş bu dereceye geldi. Ne 

l\1alfını: l\fahmut paşayı denilir? 
.~hmct Vefik paşa azktıniştl. Diye ilerigeri s6ylemiye 
Darı at paşa memleketin fay. başladı. Ahmet Efendi doğ-
dası için d gil ~ırf Vefik nıdan doğruya sultan Hamide 
paşap itiraz etmiş olmak taş attyordu. 
için bir çocuğun soyliycmİ· Abdülhamit ateşler içinde 
vcccklerini söyıüyordu: kalmıştı. lştc açıktan açığa 

- Efendim, sonradan harp felaketine ait mes'uli)•eti 
celbcdilen ku\•vete göre kendine yuldcrrıiye çalışıyor-
istltaatı askeriye vardır. Rus- lardi. 
form fstanbula gelmeleri bi- Derlial ayııga kalktı. Eski 
nayı saltanatın yıkılmasını başk.itibı hazinei hassa nazm 
mucip olur. [ı] Sait paşa orada mecliste 

Diyordu. Aralık yere • •:ıı hazır bulunuyordu. 
mık paş.ı girdı. Bu zat; Abdüllıamitin Sair paşaya 
aklı başında temiz bir adam· hiddet içinde: 
dı . ( Kızanlığa) Ruslarla - Sait paşa.. şu herife 
nıCıtarckc müzakeresine gİ· bir ce,·ap \'eriniz. Hey'ct 
dip dönenlerd n biriydi. Çok işit in .. 
.ı\tk söyledi: Dediği işidildi. Sait pnşa 

- Mademki İngiliz gc- astarcılar kahyası Ahmet 
mileriniıı gelmesine knrşı Efendinin yanına sokulmuş. 
durulamıyor. O Halde Rus- tu . ŞaşkınlıAınd.1n liirşcy 
lann gelmesi tabii olur. söyl miyordu. Ahmet Efen-
Kulunuz padişaliımızın Rus- diye: maksadının ne olduğu-
yatu hüküm ve niıfuzu nu soruyordu. 
nltında Ualmaması için Ana· Abdülhamit Sait paşanın 
doluya nakilleri münasip maksadı anlamıyarak ötede 
olur. kevclemekte olduğunu gö-

Dcdi . Na:mk paşanın ıiince daha zirade dayana-
nıütalbsı şüphesiz makul madı . Yerinden sıçrayıp 
değildi. Fakat Rus istil.iS1nın mecli in bulundugu koca 
önüne gt::çilcmiyeccgini an- salona daldı. 

latmak itibarile çok mühim Dehşet içinde izahat \'er-
idi. m :y.'.! b~ladı : 

• 'etice: tngiliz donanması - Ben millet ve d vlcti-
gclirse Rus fırk nın misa- min hukukunu izaa etmedim: 
fir gibi lscanbula kabul edil- dedi. Benim başıma gelen 

mcsindc karar kılındı. Ahmet ecdadımdan oirlnin başına 
Yefik paşa: gelmemiştir efendiler. 

- Efendim. Veli nimet Devletin izmihlalinden cn-
Padişahımız sanc;ığı şerifi zİ)•ade ben iztiabı lıis_~cdar 
alıp gitmek arzu buyuruyor- dlacağım \'e en çok hukuku 
lar<a da bunun sırası geçti. ben tcrkedeceğim. 

Dt.-<li, az ötede oturan Şu adamın geçmiş 'ul,u-
Abdülllamide bir taş atmak- attan bahsederek heyet 
tan çekinmedi. içinde makamıma söylcdi!1i 

Mecliste meb'uslardan as- sözleri asla kabul etmem. 
tar(ıl.ır kahyası Ahmet Efen- Ben şu mcs'eledc vazi-
di atlı bir zat vardı. fcmi yapmıya gayret göster. 

Bu Ahmet Efendi gözfi diğimden dolayı milletten 
p~k girgin adamın biriydi. mükafat beklerim. 
Padişahla o sırada arası açık İşte Sait prşa.. Mabe)in 
olan Süleyman paşanın kitabetinde bulundu. 
adamlarındandı . Geçmiş muameleleri bilir. 

Mahmut paşa tarafından Şu efendiye cc\·ap veriin 
guzelce doldurulmuştu. izahatını dinleyiniz. 

!ştc bu zat ağzını açıp Sait paşa, Mitat pa~a 
gozlcrini yummıya başladı: scdarctinde ıe\'l;eliıde meclis 

- Efendim lıuzüru şa- kararile Rus lıarbına başbn-
hJncde böyle meclis topla· dıgını izah etti. 
mak vaktinde gerekti. Mabeyndcn kumandaya 

O zaman çare düşünül- brışılması zanlarının yanlış 

{Vakt)in 9 Ni-aıı 1929 tefrikası ·-------- . 
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ıJ/uluın·wi: Jliiseyhı Ralnni 
Onların ıneyus zaman- işt.e lıöyle fikiı ler su
larında söylenmiş ·i- çılır ... 
k:iyetlerini genç ha- - Senin telttkk.iı,(•e 
ya ma düstur yapacak olan ağlanı kafa bt.
kadar budala bir ka- dalalardil bulu.ıur .. 
dıı değilim... yaşıyan- Hayatın ka veıleri için
laı·a her şeytleu evvel de nurlu fikirler :ıı .;l'
neş' c Iazımd1r. N eş-' e lar .•. llakikatleri tQ ~ -
sıhhatten gelir... enin yir ederek hem ken
lıasla )(afandan ancak dilerini hem alemi nl-

VAKiT Nisan SaTifa 

-· 
ır aınf ue ~i~i ıeri 

~orl. 
YuıroılaTY yeniden kııa rirdt 

E 

Bel2rat, 8 ( A.A ) - Bütlin 
memlekette soğuk hüküm sllr
mektedir. Şehir: ve civarında 
ve vilayetlerde mebzul suretto 
kar yağmüilidır. 

Yalan haber ortaya çıkaran yıkçı • Mehmet, - Muharriri : E,ref -

bii ay hapıe malıkôm oldu 
Belgrat, 1 ( A. A ) - Pek 

şiddetli bir soğuk hilküm sür
mektedir. Saraybosnada kann 
irtifaı 30 santimetroyu liıılmuf!ut. 

Kİır trenleri chınlUroyur 

Lozaır, 8 ( A. A ) - Bir 
tren kar ile mahsur K lmıştır. 
Bir kaç lokomodf yoldan 
çıkmıştır. lllere ile l\ etges 
arasında rnünaktılilr munk ti 
olmuştur. 

Bulgar kaBmesi 
Sofya, 7 (A.A} - Ceıiıiyctı 

aham malt koınit ııln proje· 
sine tevfılr.an ckinlr yollarının 
ve tuz idarelerinin t 'kinden 
dolayı kabinede çıkan ihtilaf 
üzerine demir yollar nazırı M. 
Macarof istifa etmlf isede baş
vekıliıı isran ile istlfasım gert 
almıştır. Bu suretle birden bire 
bat gösteren kabine buhranı 
tehlikeaı ~rtaraf edllmlttir. 

Y.alaıı habeı- ortaya. çılı:ar
ınalı:la maznunen Uz Mehm~ 
matnd& bir ka~ 1 bul il· 
çllııcu mahkemesiıur Yctllmit ve 
d muhakeme edılıruıtir. 

Mazn1111un Ka-pıp<la bazı 
kimse(Cl'e • Avrupaya laıanbul· 
liılar için ilÇ milyon haç umar
ladi, gelmeti, bazı sebeplerckn 
dolayı gedlıli! • laıbilı'aden gü· 
lünç ve m11uı112: Jeyler söyle
diği mevzuu l>alıüıır. 

Muhakeme nellc de cürmü 
sabit göi1llmiiş, bir ay hapse ve 
yırmıııe. lira nakli ceca venne
ğe mahkom olmuştur. 

Yeni bir iflas 
Birinci ticaret mahlı:emesinde 

Nifasıaşıyan hanında tülün tica

retile mqgul Hacı Evliya zad 
Cemil ve , Muzalfar llcaretaııe· 

Sultan Abd.ülaziz 
asıl hal1 edildi? 
NA 1 intih etti 

slııill ıflls& lr..rarlatıırılmıflır. 
A vulı:at<Mdet F alır! ve Salih 

beyler sin~ liadaıi Cemil 
bey jüjlrnmlser tayin ulunmU§· 
tardır. 

Ticarelane liapatılmıı, al cali
Llar illa. odasına ça~ılmıtlaırdır. 

Maç davasında rapor 
Bir maç esnasında topa sa

vurduğu telcmeııln oyun arka
dqı Adil Efendinin karnına 
isabeti suretile ölüm e sebep 
olmakla maznun HüNmetlln 
Efendinin muhakemesine dün 
sahalı üçüncü ç=ıda devam 
olunmuıtur. 

Jfeşrutiyetin ilanını miiteakıp öniine 
gelen bir gazete neşret11ıi ye, sağa sola 
çatmıya başlamıştı. Mesleğe karışarı 
nenin nesi olduğu belirsiz bir takım 
kirnseler gazeteciliği tehlikeli bir h~le 
getinnişlerdi. Eşref, şu kıt'ayı sof" 
ledi: 

Kıt'a 

Okunan ehlivukuf rapurunda 
1 

oywı esnasında teltmenın topa 

Olmadık gitti bu Alemde beladan hali, 
Bi~ce yok mu acaba kurtuluşun imkanı? 
Eskiden korkar idik nerde diye jurnalcı, 
Korkutur milleti şimdi gazete erkanı I 

karşı savruluşunda fenni bir jll1;;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;!..-:::~ 

bunun üzerine maznunun ademi 
mei uliyetini istemif, müdafaa 
yapılmıı, muhakeme karar için 
kalmıştır. 

Açık görüldü 
= Mühim " 1 l + Kadriye H. tahkika· yacağı tahmi.:U:ınek • ı 
~ tında dün üç şahit dinle- tbdir. ·ıe f 

Kartlann tetktld neticesinde ~ nilmi~, bunlardan birisinin Havagazı şi~ke~ 
1 

} 

dün meaelemahkemeye verildi ~ evinde taharri yat yapıl • emanet arasındaki ıhtılif \ 
•Foto Franse• camelı:Anında ~ mıştır. halledilemediğinden haV3

'. 

c Yazan: ) teıhlr olunan ve çıplak kadın ~ . + Yalan haber ortaya gazı tarifesinin tesbilt 
Ayhan resimlerini tespit eden bazı § • • kabil olamamaktadır. 

kartların ahlaka mugayir dere- ~ çı~ran .Llz Mehmet. ıs -

( ı) ınci cilt 
cede açılı: olduklarına dair § mınde bır kayıkçı, hır ay 
müddeiumumiliğe bir ihbar % hapse mahkum olmuştur. 
vaki olduğunu ve bunun üze- ~ + Birinci ticaret mah- Çemberlayn memleke • 
rine kartların toplatılarak tet- % kemesinde bir tütün tica- t' d t t kt d' r ıne av e e me e ı · le 
kik edildiğini dün yazmıştık. ~ rethanesinin iflasına kar:!r + Yugoslavyada soğu • 

ıktı ? 

[ 
Es · harflerle ~an 

en son e er 
-----.ı· · 

Müddeiumumilik, teılı:ikatım ~ verilmiştir. pek şiddetli bir hal alınış 
bitirmif ve bunlardan yirmi ff + Camekanı da te hir tır. Saraybosnada kat10 

taneıı;oi dava tahrikini mucip ~ l k l n k ş • kalınlığı 30 santimdir. . 
tanda gormuı. lotogralhane l o u~an . .art ar, anunı r 
sahibi M. Jan Vaynberg aley- '?, takı batı ıstılzam eder de- + Hindistanda müs u • 

: d k .. "I d"'k manlarla mecusiler arasııı· 

oldugunu anlattı. 
Saray yalnız nakliyat ve 

scvkiyat işlerine kanşmışn . 
1'\ e gezer? Ahmet Efendi 

hemen ayağa kalktı: 
- Benim maksadım tariz 

değildir. Dogru soy!Cdiın. Bu 
meclbler c\'\·eke kurulsaydi 
ya ... 

Demekten çekinmedi. AÖ
dülbamit harı bütün öu söy
lenenleri az öteden kulaklar 
dolusu işitiyordu. 

Hay ali ahın belası! Ne 
kalın kafalı adamlara ~at
mıştı? 
Şu Ahmet Efendi denen 

adam hem bakalım kendi
liğinden mi haraket ediyordu? 

Kim bilir ardınJa ne azılı 
Padişah düşmanları \'ardı? 
Demek herkes harp felake
tini Abdülhamit hanın omuz. 
!arına yükletmek istiyordu? 

Kızıl hüııkann akıl mah
fazası yerinden oynar gibi 
oluveriyordu. E,·ct.. Şüp
hesiz böyle diye diye akibet 
bir gün ( hal'i) mes' clesin
de de anlaş11·ereceklerdi. 

AIJ.lüllıamidin sııloııun or-

datınıya uğraşırlar. 
Hayat giiııdüz ile gP
cedoıı üı·ülmedir. Fa
kat sonu hep gecedir. 
Ve hu "ccir•\F•im ge-

;:, # ~ 

eeılcıı birinin sabahı 

olımy1caktır. Jlavatı 
• • 

size hoş gösteren i"-
falkt\rların yaıılarıııa 

koşarsınız. Uütün scı·t
liğile doğru söyliyen
lerdCu karar 'ııuz .• 

• 
iV ' • J ı~eŞ' e, ııeş e ıep za-
manım~ bu keliıueyi 

avlamıya ~~ballimakla 
gı.çiyor~ au hüuınıa
ııııı tiıuediği nıakan1 
neresidir? bana gös
teı ııiz 1' ~izin neş' 
dediğiniz şey devanı 

hine ceza kanunun 426 ıncı F rece e açı goru en u • k' laf 
maddesine göre dava açmı~tır. ~ kan sahibi, ceza mahke- da yeniden kanlı va 3

' 

t:ı.lik yerine doğru yfırfıdii• Evrak, dün ltıtanbul üçüne~ l mesine verilmiştir. olmuştur. e]clt : + Şanghayçekin . günü görenler hayretle şaş- ceza mahkemesine göndertlmiştir. _§ .A. Futbol maçı esna- ıı .,,. ettiği muvaffakiyetlerı 
kınfamışlardı. Ceza kanununun bu maddesi, ~ sında tekme ile ölüm da- t 

b d ılr.ı lr. d = çindeki buhrana nihaye 
Aman... yoksa şe\'ketllı ir ay an · seneye • ar ~ vasında, ehlivukufun ra· verdiği anlaşılmaktadır. 

aklım oynatıp tikrini mi hapil, 15 liradan s.oo liraya ~ poru maznunun lehindCJ A Panamada beş aıııe-
da ı>ıtm ştı? ~ır cezayı nakli tayıl\elmetedır. = k "dd . . H" V' sahla! " ı alı:ın L' !!! çı mış, mu eıumumı u- rika askerini tim 

H • I d' 'idi Muhakemeye y da oq• '=. tt' El . d . . . ayır oy e ığı ': Sul- 1 . __ Ltır § same ın . nın a emı yemıştır. 
"- 'a~ tan Hamidın aklı fikri her • _ ~ mes'uliyetini istemiştir. + Meşhur Leh san 

1.amand.ın ziyade yerindeydi. Yarım asır evelki l + Buz imtiyazı şelire • kan M. Padevski Fransıı· 
llilaliis şiddetle hareket et- VA KIT ~ manetinden alınmıştır. Bu daki konserlerinin hasılatı 
mek laınıazlıgıııı gösterck 9 NiM111 IS7'J ff sene buz satışı serbesttir. olan 3 milyon franğı harP 
ortalığı kanşmalıga \'Crt:· ~------~---11§ Bu itibarla buzun ucuzlı - dullarınra vermiştir. ,ıJfll 
cckti. J Yenlp~a asker. ~ıuuıuıııııtttıııuııı,01ııı1111 1111 ıu111111uuıuıNt111•ııınıı11ıuıı11ıu1ıuıııı111ıı1 111 ıınııııı 111 ıııııııı11tut11 

Görünürde bundan başka ithali hakkında. A . Lı' man ı" şl erı" vusturya murahhas-
çare de yoktu. Tarile edilnıekte o• 

HünkAr içtima salununun lan miiuürerat hi • 
ortasında durmuştu. Acı acı 

tama resi.de olarak 
söyleniyordu: esas meselede itti-

- Demin dediğim gibi 
ben mükılfat ve takdir bek- fakı ara vuku bul· 
!erken şu suretle söylenen duğu. ve fak.af mu-

kavelenamenin tah
garczkaı1ıne sözleri asla ka-
bul edemem. ririnde miiiefenik 

bazı noktalar iize • 
(Bitmedi) 

------- rine ihtilaf var ise 
[1 J Harp bidayetinde Rusların de 0 ihtilafın bir 

barutları kömür tozu çıkıyor- kaç güne kadar 
muş. Cepaneleri bozukmuş.. bertaraf olması me-
diye harbin kazanıfacağını iddil mul oldu{Ju işitlt -
eden akıllı devlefüılardan biri mlştlı::. 

de bu zat imiş.. ıa..-------·----11 

edince sılonlı şekline 

girer. Gayet ıniiziç ta
lıanımülfcrsa bir şey 
olur. Binaenaleyh bu
nun yarlığıııa inanan
lar su Katılmadık ava
naklardır. Beniın ka
fama hasta diyor un .. 
Orlıı akıllılara dulıi 
dimağları mahil gö
runur.. Paskal, Nice 

• 
Prust ve dalıa bir cok-• 
ları, işte hep bu iluhi 
düşünceliler fikren 

bozuk zann olundular .. 
Çünkü bu hastalar 
hep yatalrJarda, tımar
li er e . yazıp çiz
mişlerdir. lmlili'.aıt0 

ise zifıin D)afl'dleri de-

ğil onları mılamıyan 
• 

lıütün insaniyetli .. Bu 
giinün akıllıları o geç
miş zamanın delilerin
den kalma cserlel'i 
açıp dini birer diistur 
gibi okuyorlar ... Tü
kendik.ce nıilyonlarla 
lıasılıyÔr. • 

- Sakıp ben gide
ceğin1 artık kes h\kır
dıyı .. 
-Bir yere gidemez

sin. 
- Ben ev barK sa

ili · kadınım.. Bütün 
zanıanınu böyle senin
{& ~ne nş ğa 
nmweıdenı rı ... 

- Dinliyecelsin bi-

(Ürttanıfı birinci ıayıfamızd.dır J 
Üçüncüsü de dalgıçlığın 

inhisardan hariç tutulmasına 
aittir. 

I:.iman tahmil ve tahliye 
işleri iyi ·gitmektedir. ŞikAyet 
yoktur. 

Bu defa da antrepolardan 
ve bazı şeylerden dolayı bil; 
müştekiyiz. Antrepo olmama
sından dolayı mallar günlere~ 
mııvunalardıı beklemektedir. 
Bu yüzden her gün binlerce 
lira zarar ha5ıl olmaktadır . 

Şirketimiz her yerde oldu
ğu gibi limanın vaziyetini, 

tirmedinı .. 
- Benim ne geçmiş 

vakitlerin delilerile, 
ne de şimdiki zamanın 
akıllılarile hiç bir alış
''erişiıl yok .. Söyledi
ğin eserlerin isimlerini 
bile tanımam. Okumak 
şöyle dur un .. 

-·- Bunları bilecek-
sin. Oknmadınsa hen
den diııliyeceksin. Sen 
benin1 canımsın ... ru ... 
lıumun faziletlerini 
sana aşılayacağım •• 
Yalnız kulak verme le 
kalmıyaralt bu hii.e
miya bir ere not 
ed eeksin .. 

- Zamanı uydu!'"-

f !. . . 1 .. k'. ,eJdi0~ aa ıyennı ve )Ugun ·u ' . 1 ·r ıcrııı alınan rü>um ye tarı c J 
gösteren ( lscan bul Jiına0~ 
namı altında bir !;itap 0 ' 

rine tescbbüs etmiştir. 31 
Bir haftaya kadar jk~ ~ 

edilecek olan bu kitap~ i~ 
olarak liman istatı31 1 •' 
ne~redilmiş bulunacakur. 1ı 

llolandaya ıimarlad_ı~1 ~r0· 
mazotla müteharrik ık 1 

morkör bugün geiccektlr· re 
Bunlar küçüktür Bild~;r· 

alacağımız büyük ro~or JsP' 
!eri kömürle mütaharrık 0 

brından alacağız." -? 

duk, ben Filozof o~-
<l iıl' 

mak niyetinde c~e 
linı zaten isıeseJll 

. . t'J•ıdıJJl olamam .. Hic ıs ı ' ·~·ı • . J\r 
yok. Hcnı bu se~ll 11 ;{e 
kokain felsef esı .. 

. . b:ı.ııil 
yalan söylıyeyı01 "ıı-
lıiç sarmıyor ... de~~1

111, 
den isimlerini cı 1·\iıı 
nıak için acaba seıı;;ı· 
gibi burunların~ ·'I o 
iksir cekerler ııııdı · .11 • k J-31 
zaman henüz 0 Sil' 
keşfolunnıanıışU ·'•"' 

·1;;. eov 
nırın1... Tebrı e" 
rinı akıp sen b~a~ııı 
ni tutya ile on... . 

- - suıı·· hepsinden ustun ~·ı-
- Sen büyük zc ' 

d- ·orsıııı· 
nı inkılr e ı) ,..Jı> 

(Bit 



-ı Parlamada tüyler .YÜ;~~rlici bir facıa oldu 
Biz~ bir eser Amerikan askerleri ile dolu c--= ---- --- ------- --- 1 

l~~ .. ~ı~k merke• bir .. nhd6aıa titt~sahlar _ -~_-_Dahi·-~-~- ~ l 
nın ab~d ır: .san'atı- cum e 1 - --- --- -- - -- - - ~ 

la>ıfala 1 
e erını zengin Havagazı -KMlriye H. meıeleıil B ' 

kitap ra çerçevcliyen bir 5 kişiyi yediler, diğerleri.. 1 UZ 
ve hr:şret~._ Eser, kalem - • - 6abrı'yel Ef. ~ - ••• 
lıi."t..r"'ı::.ı;.:k;'a~:~:;~ Şirketlerle Emanet ara- lmtiy az Ema~ 
n~Yind· 'Yarın, Celal Esat sında ihtilaf var İsminde bir şahidin islic- netten alındı 
bıı satırl. Her şeyden evvel l 

h 
ır arın Şehrimizdeki havagazı vabından sonra evinde 

tıkuın ' eser hakkında h ld ve k şirketlerinin yeni t{!,rifcleri- ra arriyat yapı ı 
sıvr1 b· rme şeklinde ır dav l ni tanzim etmek zamanı Kndriye Hanım tahkikatında 

Yıeıneı· · ası 0 madığını dün sabah Beyoğnnda mukim 
ı İtnar'ısı· 1~1nı. Blitün şark gelmiş, hatta geçmiştir. Bu-

n h A lA f Gabriyel efendi. T arabyalı Ma-
ki ın ana çizgılisini na rağmen a a tari e ya-

1 ıyan T" k I B dam Eleni ve Klara, şahit sı-
~ ını·ı ' ur san'atının pı amamıştır. unun cma-

şub 1 fatile dinlenilmişlerdir. 
tt ın" I e erini en ince netle şirketler arasında .. r ann İsticYaptan sonra -görülen \ü-
llokt .. L a, en çapraşık mevcut bir ih6liıftan ileri "liltına lk zum üzerine Gabriyel efen dinin 
tln bı'r k" b adar karıştı- ,.., ·ldig" i söylenilmektedir. l t evinde taharri yat yapı mıştır. 
ol~da 18 ın sade karii r111""ork. :- ( 1. f) - l'a11r1111a 111111tıko- Şirketler, geçen tarife- Haber aldığımıza göre, bir-

~r. at28'1k.li bir şeydir. · / - '/ı 1 • t" f / rde halk ıehı'nc kabul et- k l b d , : (/Stil( u .) (IJ/l'Yl [(/il asıo>n l/llSll I (/J :1 ·aç gün e\'\'e ir yer c yapı-
tıittir fa rçı büyijk bir d tıgı ~ kat etrafını kuşat- trıro/i11do11 l"Nllllİstir. Jsker/eri11 bindik/eri tikleri farkı yeHi• tarifeye lan taharriyat esnasın a maznun-

"•evz · ; k · ~ : r_ _ ..ı 1 lardan Nasır Bey de iki me-ŞÜ ::ı uun ge · ru· d.. / l .. .. zammetme ıste~tQ.lir er. 11ı.ulirSc nış ıgı u- .~r111du/ d'(•rrimis ('l' İf'l<'rİ11r f'll l"ll 111::. 11r·ıı murun muhafazası altında hazır 
i~ıı..r ihtiyar edilen • ~ · ·· Emanet buna muvafakat 

... ın c;..c / ff / ı l · il / / bulundurulmuştur. 
ti1ı..ıt azqr görülür. Ot!OÇ <" rtr11ıo ası lllfllı' \'(' Jll ('fl::.t.\"<' <' etmemektedir. Meseleye 
Y .,....._~ ' · Son günlerde ele geçen 

"6tlı1tftt kadar kendi Sf/af ka/111ok sureti!<> kurtulabihnislrrdir. bu günlerde bir sureti hal evrakın tetkikine devam olun-
l'fh,,_ tza Öyle az ebem- ·' l " · · di k '"'{ \'"1Tı• • - bu unacagı iın11t ~ ılmeklc- maktadır. Bunların mühim gö· 

etiınizd •şız ki memle- Bu·· yu·· k pı·yano u·· stadı d' . • rüldüğü anlaşılmaktadır. illa"'-·· ~ Yer yer yükselen ır · b'lluctlerın - Son tahkilcat safhasında, maz-
ı erin k' Çeşme ve se- SirJe;en cemiyaUer nuntardan bazılarının harici bir 

ftenlc) 1Yınctini meraklı - d 
f erden .. ~ p d 5kİ .,,, dı.1ti SOn konser Ticaret müdürlüğü tara- teşkilatla alakaları bulun uğu 
Cl\a Çtıkq •• L Oısr~nmek gibi a erev v '°'r '5 • neticesine yarıldığı söylenilmeJc-
1\lgiplİz)• ' 141rda çırpınmak I • h l h d h fmdan bazı küçük cemiyet- d 
11ank .. 1 . .'tinc uğradık. Hatta erin Bil a Dl a arp lerin yekdiğerile blrleşmesi te ir. 
ı. ot utiirn .. • K • • 

r ~ uz, bir zaman· dullarına verdı hakkında yapılan müraca· azanç verfııı 
~h'-nct, ~ıın bir öfkeyle atların muamelesi ikmal 
endi d .: çok geçmeden Dünyanın en büyüle piyano üstadı Paderevııki senenin 'edimektedir. Cibayet wulleri 

Havaların soğuk gitmesi, 
yağmur yağması gibi kışa 
mahsus alametler devam 
ede dursun, diğer taraftan 
da yazın ihtiyaçları, düşiin· 

celeri fikir!eri işgale başla
mıştır. Yazın en büyük 
ihtiyacı nedir? diye sorsak 
eminiz ki hepimiz bilirsiniz: 
Buz!.. 

Bu seneye kadar bu.~ 
imal etmek :imtiyazı Ema

netin elinde bulunuyor ve 

şehrin buz ihtiyacını Ema

netin buz fabrikası temin 
ediyordu. Bu sene 

tiyazı Emanetten 
buz. imali serbest 

buz im
alınınış, 

bırakıl-

mıştır. Buz imali serbest 

bırakılınca Emanet buz 
imalinden vaz geçmiş ve 
fabrikayı kiraya verme-

Müsabakamız! 

G
elişi güze\ sütunu bir 
çirkinlik müsabakası 
açtı. Dün bu müsa-

bakaya iştirak eden bir za

tın ı·esmini basmıştık. Bugün 

. ic miisabakamıza eski ga 

· ·tecilerden konsolitçi Asat 

ıJf!'Y de iştirak etmiştir. 

Gönderdiği resmi basıyo

ruz. 

Birinciliği kazandığı tak

dirde kendisine mühim bir 

mükafat verilecektir. 

lf 

Açık kart:ar 

B
eyoğlunda bir fo -
toğrafçmm came -
kanında bazı açık 

~bi..ı...L .e atnızdan doğan b ifl ti il k 
c. ~IClin . . tnuayyen zamalannda yabancı memleketlere giderek konscler Şimdiye kadar ekmekçi- u et r ece 
4et.: ·-- .. ı. .. e•ın. meydana 
...;111"'1t 40 ) d verir buna mukabil çok ·yüksek bir ücret alır. Hatta geçen lerle simitçiler, mtçülerle Verilen maliımata göre, l\a-

·ni b·ı y c ursun, ta· ıı. • b 1 l_ı" b Zdnç vergisinin cibayet şeklinin L.. ; 11c baŞaramadık. mev~im ra.menkada verdiii konserlere muka i a wğı para, ir süt müstahsilleri, maran-
-..~t k ·""" le d if cd ı l 1 daha ıiyade basitleştirilmesi için ~ ... ır_ ~ rene ecdadımı- musi işinasa verilen en 1 u-.se ücret "' iye tavs· i mitti. goz ara sepetçiler ve uzun 

·'Qfd··Lta Anbr.ada wntisyon toplanacak-
~ 'il( n, daha dog". Lehistan istiklaline kavuştuğu zamlln millet tarafından çarşı esnafı, demircilerle 

yi kararlaştırmıştır. Bu yaz 
buzu Meşulam, Bomonti, 

Fındıklı fabrikaları çıkara
caktır. Buz ihtiyacı, sekteye 

uğramadan temin edilecek 

ve fiatları her halde ucuz
hyacaktır. 

Fakat evvelce buz Ha· 

midiye suyundan yapılıyor

du. Bu sene filtradan geç

miş terkos suyundan yapı
lacaktır. 

resimler teşhir edildiğini. 

bu münasebetle müddei umu

miliğin harekete geçtiğini 

gezetelcrde okudum. 
"'-ttık t ı r. 

"tla111 ları abideleri reisicumhur ilin edilen Paderevski yüksele bir san· atkar olduğu kantarcı ve terazicilerin Japon sergisi 
ti~ ~ Yaı>m~,lar~... içle- kadar büyük bir vatanperverdir de.. muameleleri bitirilmiştir. Bir müddet evvel şehri-
•ııt..- '-~ llefislen var k'ı ı bü 1a.1..'7? vqı llfukl Rusların tahb hakimiyetinde iken, Lehistanı piyanosi e ··tün Yalcmda arabacılarla ŞO'! mizde bir japPn sergısı 
~~ ·· arın ~iş bütün dünyaya tanıtan bu adam, ve miOetin israrile ilk olarak f 1 · · ·ı 1 1 bl açılması W.an iktisat veki· lllt..__ U&tüne yazılmış ör enn, yemışçı er. c e e- '"T" 

~ci; lllııralı ve kurşun riyaseti cumhur makamını işgal eden bu büyük adam, memleke- bici esnafının, b8'dcallarla !etinden müsaade istenmişti. 
dey, b lllUazzam bir kasi- tine kaqı olan derin muhabbetini bugün hariçte verdiği konser- tütüncülerin de birleştiril- Sergi bir kaç güne ka-
toıkun enıctirim. Altındaki lerin hasılabndan mühim bir kıamıııı memleketinin muhtaçlarına mesi hakkında icap eden dar Karaköydeki yataklı 
u· ceın ı vagonlar binasında aÇ1la-
ıuı.... L lat arın tekbir vermek suretile izhar etmektedir. muamele yapılacaktır. 

1· . 'lll-.rıyl ka cakt&r: 10ı ~c c barmış his- , Padcrevlkinin her yaph~ turneyi mütealup bir yardım Halit Bey 
~ult~11 kubbeler, geniş gören leh düfkünleri bir .der de büyük musiki üstadının yeni Zahire tacirlerinin 
1 
cın_..1rd.ıÜs. tüne atılmış d Hakkında meni muhakeme mu··racaatı a '"~ 1" "it bir teberruu na mazhar olmuılardır. Bu hususta al ığımız. 

r r '11ılc • 1 esrarı anlıyan- kararının tasdik cdild~ni yazdı- Hükümetimizle ticaret 
ı~ I. .. _ laldı. Bu acı ne· telgraf şudur: . Ema k 1 le ~ ğımız net ~ir et er omseri muahedesi akt etmemiş 

Yatıt..ı ısında sade : "ne Paris 7 ( A. A. ) - Büyük piyano ustadı Padrevslci F ransada 
&a ~ .. dem k Halit bey dün ,.azifcsine baıla- memleketler unlarından 

llt leae1ı· c elbette in- verdiği konserlerin hasılatı olan 3 milyon frankı harp dullarına alınan resim digv er memle· 
~\ca ı "ermez. mıştır. 

~Oyt.e L'"t•• ınil.letler değil =t=ebe=rr=u=e=t=m=işti=·r=. ================== .Lftğam makinesi . ketler mahsulünden alınan 
··•c ~ un h resimden fazla olduğu ma-
l ı&ni to l cı anın imren- ladığı bir zamana rasgel- İrtihal l\ac.lıkiiydc ~imdilik kana· 1 ~ d 
'-iclcr p &ınış taş muhal- .um ur· 
""'t , L_tt dig" i için daha geniş ve .m k Jiıa:- \'Oll in:-aatı yrı111lmn.·at:a- Şehrı·m,·zd-''-~ uıı tacı·r-
~ 1 barabl a. en değersiz 4lüyü gazete sahibi Zeki J • - ~ 
ll'ıan k-: e erıne bile za- derin bir kıymet kazanıyor. ğ1 için 5000 Jirnya bir h\- leri lktısat velciletine mü-
~b.. ·"'ndc k .

1 
. , b Cemal beyin hrdeşi Ziya B. h" ı.· 1 s.i srıı d k B .1 b '"lrıllliy t utsı eşen bır Ocak merkez hey etinin u gam rnt ır mrıs'll c., d -

111 a- racaat e ere rezı ya ve 

. llfılelcJic. veriyor. ileri inciyi, bir dimağ mahfaza- dün tedavi altında bulunduğu Jmmı~tır. Bu makine n~ bir Kanadadan gelecek unlardan 
ırılcir ·ı hın hiç. biri mazıyı Cerrahpaşa ha&tanesinde irtihal fo.:rctle, dolan ht!tnmlıırı temiz Amerikadan gelen unlar 
~sici :b~dbaşlamaz. Hele sından çıkarıp bütür mil- gibi yu""zde 12 gu .. mrük la .. ı 1 d k etmiştir. Jiycccktir. 
. Yık b l c ere istihfafa lete mal etmesi e şü - resmi alınmasını l'İca etmiş-
ıb u ınak Cenazesi bugu .. n AA!eden e'fel Zagrep panayırına lerdı·r. lrıal ve onları ranla karşılanmağa layıktır. ~r; 

Esnaf hakkında tamim 
Bütün esnafın mensup buluı~

duklan cemiyetter.e ka)•dohır:

malarımn mecburi ol&ıııeu 

hak~ında Ticaret müdürlüğü 

esnaf ceıniy,etlerine bir tamim 

göndermiştir. 

V enezelosun nutkµ 
Atina,7 (Fos)-'M. Venizc

los Sdlftlkte pek parlak bir 
surette ittikbal edilmittir. 

Yunan baş\'etili halka hitaben 
irat ettiği nutukta dört sene 
zarfında dahili proğramını tat
bika muvaffak olacağın dan ümit 
ur bulunduğunu söyledikten 
sonra Wicl siyasete nakli kelam 
.ederek kalya ve Y ugoslavıa ile 
alttedilen mllôikların ehem
miyetini ve bu misaklarla Yu
naniı.1ana uzun bir sulh ve 
müsalemd davası temin ıedildi
ğini Te bütün komşularla misak 
ıakti siyasetine devam edeceğini 
ilan etmiştir. 

itti alc, ~çulruınlarında bırak- Yazan ve basandan vatanın hastaneden kaldırılacaktır. G~ davet Haber aldığımıza nazaren 
~ ~u l r:- n i . • uyanık millet- f h , d çenlerde bir kardeşini daha 20 nisanda Zagrente açılacak bu müracaat Heyeti veki e- 15 n1•5.an 

c.;.sat Bcşı. de~ı"ldı'r. CelaAl ir an ey eti ~minnettar ır. d ... "I k b. ..d ,.,.... ~ olan ziraat ve kümes hayvanları e goriışu ece ve ır mu • 
YGk Yıı1 l toprağa vermiş olan arkadaşı- Yun••• Emre ol as ında da bü- p:ıııayınna i~tirak e~mcmiı için det için bu unlardan yüzde .-
ettafıın~~ himmeti böyle mızın bu yeni acıınna da .sami- ticaret odasma d-:t\'elııaınc gel- 12 resim alınmasına '1nÜsa- Qünüdür 

Yoklukların kap- miyetle iştirak ederlz. ıni~tir. adeolunacaktır. Jlııııiıııııılıııııııııı..,;;.!""'.,... ___ ..,.....,.,,. 

f:llfRIKLAR ~ 
hllJlUNCR ~"'~ ~ 
A~lt~-----:r.--=~· I 

kQ ınet lf. seıı sat.!..' ıızısırl ? 
P.ı -- ' ( / 

Oçılt11 <Ilı t . . . . , 1. • 
ı_ er::,ı ıcen o·ırıV<'f'lll<'<1 letn:esı l{Or/cu . ~ ,..., 

)"eruıc ha vret kop/ adı 
...._ Açın be 3R -- Yazan: Sadri Etem 
li.yd· · · · Açın.. 1 tular, ir,.rdekiler korktukça 
l·L ı. .. ~ "T-

. ~ bır aü de ··· dışardaki adım bağırm&Aa de-
ll\Jı Qa1o'\ A __ n beni unuttu-
k "' ·~ vanr etti \'e kuvvetli bir teleme 
~· be,, Kapıyı ~. kop.yı brdı içeri girdi •. 

~ Kapı açılınca terzi içeri 'i ..._... ur Ahmedin 
~ ---.ı ta'Mn hır- u daha cWdı, hetkesi korku yer-ine 

41.ı1. lllıi. ~ "I ~il- hayret kapladı. 
........ -...... Kaynanası baQırdı: 

.._ lletıl li;+•ı1 .... a eti \ir ada- - Ahmet Efendi 
._.. •• ı:~. sen s4 

lamını .. 

Kansı sevincin aksülamelin 

den göı.leri yaşararak: 

- Nerede idin a efendi .. 

Bize bir haber salmak yok 

mu? .. 

- Haber nereden vereyim. 

Vakıt kaldı mı ki.. 

- Nerde idin .. Adaköyde .. 

Herkes biru daha 'hayret 

etti. 

Bir adamın Adaköye gidip 

sağ dönebileceğini hiç kimse 

zann etmiyordu. 

- Nuıl , n•ıl ~ .. Oiy:e 

90l"dular .. 
-r-.. Bu peygamber ;bellili• 

kimler?.. Hani diyorlar ki kiı;i 

yablılrlana '&lderüydrlartnıt! 

-Hayır canun .. Hayır .. ~ 

ını;ana itibar edi

yorlar. Yaman adamlar vesselam. 

Dağ taş ask 0 r.f 
Paı.vant ~lu orada asker .. 

Zülfikar ordusu aliuı allah 

yakında valiyi, müftüyü yerle

rinden tüydürecek galiba... üçler, 
yediler, kırklar hep sillhlı .. 

Orada fenalık yok .. 

İyil~e iyilik, ke~liğe kemlik. 
T erıinin sağ i'fe salim eve 

dönmesi etrafta yeni bir tesir 

yaptı, ıimdiye !Mlar Aclaköyc 

gidip gelen yuktu. Kambur Ah

medin · dönütü ve tmun Ada

köyü anlatıtı ~ ~ 

yeni <111crkeıi lWIDn gi.rl.Jlnde 

~ttü Adak~ ~ilepdi. 

.Kaı~ terzi ~ye bir 
ordudan d:ıha fazla >*met etti. 

1Jtr İki gün IOMI halft V-4-

- Vergiler kalkıyormuş!. 

Öşür almmıyacakmış, askerlikte 

. olmıyacakmı§! gibi söı.ler ltonu
şuluyordu .. Yerli kumaşı bulalım .• 

bulup almak günün yegane me

selesi addolunuyordu. 

Terzinin Adaköy seyahatinden 

sonra Boluda da Adaköyün 

güzel gösterebilecek bazı hadise

ler zuhur eUi . 

Bu hadiseler hiç de fevkalade 

olmadıkları halde ümit cdilmlyfn 

neticeler verdi; birkaç alelade 

hadisenin yanyana aclmesi pek 
,fç~.-r,yp~ılcmı

aoa veaile olınuttur. 

Maeti buhur terzinin dük

kanı 'Esma ve dudu fihtillltnin 
lOJ>bUZ tüft-nkstz bir kar~ 

olmustu. 

~vaffıliyet için hatta ne hile 

yapılmış ne de zeka israf e

dilmiştir. Bundan sonra bir 

küçük hareket bir tabiat hadi
sesi meseli bir ay tutulması. 

Boluda heyecan ve beklenme-

yen hadiseler olacak işler 
çıkardı. 

Kim umardı ki aya bakan bir 

adamın 9ı~ .aızan bir kaç 
1lif dünyaauı en çok ıohrip 
eden 'llillhlarindan daha tesirli 

'Olacakhr. 

Bolu hapisancsinde gökc ba
kan adamın sözleri bir bomba, 
bir dinamit, bir tahrip danesi 
gibi bir an içinde yapacatıJu 
yaptı. H,pİfıH\anin '*1-prlan 
,pııhp#ar i~ bir yol oldu, 

~~ılar \Çfkh,. B.µ AP -.ıc:· a 

bir tesadüfün. b\rikip. J>Wktİ> 
~ya hazırİanan insanın tabii 

Bu kartlar açıkmış ama, 

açıldığmda mahzyr olan 

kısımları kağıt ile örtülü 

imiş. O halde zararı olma· 

mak lazım gdmez mi? 

Her kapalı şey, örtülmüş 

bir kapalıdan ;baret değil 

midir? 

* OOk yumurtalar 
Ticaret odasında uzun 

uzadıya tetkikatta bulun-

duktan sonra anlamış ki 

cılk yumurtalarla, cılk ol

mıyanları biri birine karış

tırılıyormuş. Bu mühim 

keşif üzerine tedabir itti

hazına başlanmış. 

Yumurtacıların sırt:nda 

yumurta küfesi yok ya, bu 

upuzun tetkikat bitinceye 

kadar dönü dönüverirler. 

':'umurla kapıya geldik

ten sonra tabiri ne demek

miş anlaşılıyor. 

-:iM~ 
Bakınız Adaköydekilerin ih

tilaline Bolu demir parmak

hldı bapi.sanc penccre:>inden 

iltihak etti. 

Mesele mazul bir kayma

kamla bir katil maznunun ko

nll§ur'ken patlak verdi. Kayma

kam Şaban E. demir par· 

maklıklı peccrcye göğsün~ ver

miş g~e bakıyordu. Yanında 

elinde kahve cezvesinden filca

na kah,·e bopltan adama 
döndü. 

Bu adam uçuk benizli idi. 

Vütüniin kemikleri fıdanut, elini 

kollarını damarları yem yeşil 

birer y0tun hattı haline gelmiıti. 

Rutubetten gözlerinin feri kaç~ 

pıytı bir ~likle ~mı kay

...kaıu çe.virdi. 

- Kahvemi iltat1a beytm 
dedi. 



..-.--ı.. Skapaflovda •=.--
1 Alman donanması kendi kendisini 

1 nasıl batırdı? 
Muh miri: AmiTdlFon Röyler Mütercimi: lıt. Gayur 

·---------;...;;,--... ] Ü'- ... =-------·--=------
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brısk(l birsf'\" rft"isıl11111edikl<'ri ri!ıf'tle, bıı11-
, J I \ 

farın tt::,Prinrle ::,rd>itlerin 1111/iı:::,111111 irırle 

pek 11tılşk1/ldıi 

'.\kvkuf !ilrınun. mLitalcball fcraırnt ectirmek te miim-
, · akı:! IMkkındaki Pkri sorul- ktindti. 
ın,; hı;ı gföi. P'lÜzahrat csn•l
ır<.ta da reyine miirnca ,ıt 

cdilmemi~t~. 

~öı·; eme)e hacet varmıdır ki 
"cwti murarha;a •7 a. ntı

ınarıılı ıııiicılclıesiıı,]e yapmı~ 

oldup,u vcı;h!'c zahitan namı
na teU fler serdetme!.. hak
k•na mali!; de~ildi. 

l\u maddi faideleri ı istih 
sali e'.llclile beraber. lıiiyiik 

Sİ)a~i emeller de besleniyordu. 
Hıı eMcller sırf "irtk:ı. aley
hine matuftu. irticanın ihtilı\I 

semerelerini imha etmesinden 
korkuluyı mlu. \'ani ıııı-n,m

lıin:t iddia,ıııda bulunulan 
"pn,lcter n . ınıfınıı; milletin 
.li.~er sınıf halkı zararına 

olarnk iktisap eylcdi~i ~ahsi 

,.e ııı.1dd! mcnafiin kaçırılına
'l'1tİan cndi~c ediliyordu. 

Zabiti ·~irtica_ ın ınlirnst:~ıli 

vi;•.rak ta-a\'nır ediliyıırdu. 

Ununla bo~azla,mak icap 
l'lliyurdu. Bu ciddal efrat 
arasıı;daki ihtilalci anasırın 

tq\ ik ve muavenetilc asker 
Mi ~unısı ,·c ı;cmilerin ihtih\l 
~ura!.ırı tarafından idare olu
nuyordu. 

Bunlar, zabitkrin e>ki na
fiz mCYkilerini lckra elde 
~tmclcrine kat'iyen ıminıa

naat eylemek istiyorlardı. 

1 lamı zahitlcri bütün bütün 
defetmek isterlerdi. .\laama!ih 
lıun:ı muvaHak ulamıyorlardL 
Çünkii, lnµ;ilizkrin nuarmda, 
filonun vc gemilerin mümcs· 
sıllcri zahitlerdi. lngili,1, anıi
ralı ihtilalcileri a;la tanıma-

mı~tı. 

lltınd'ın b:ııka mesleki bil

gileri yoktu. !·:iradın kısmı 

•izamı tehlikeden kendilerini 
tahaHuz için zahitlerin kal
masını zarııri µ;iirüyorlanlı. iş
te bundan dolayı ihtilaki 
un>urlar zabitlerin bulunma
>ına katlanıyorlar, fakdt on
ları nüfuz alıma almak ve 
kendilerine alet etmek isti
yorlardı . 

~knalii umumıye bertaraf 
edibe bile, sdin·:lcr lizcrin -
deki klikuku hiikümr•tnınıızın 
mulıafıızası i~in zabitlere es
ki me\kilcrini temin eyie
mekli~imiz, eski niiluzlarını 

iade cttirmekli~inıi1. l;\zımdı. 

Zabitlerin tnıelleri ile ihti
l;\kı asker ,uralnrıııın emc!
İt 1 tahan tabana zıt idi.. 24 
k;\nun-:ıni 1 ıı f<) zalııt \ ar;ı
J.:1:-.1 :ıskcr ... uraJann1n-;!;Cnıilc

rin mc\ kufi yeti nihayet lıu -
luncıya k:ıdar- baki kalacak -
!arını wahaten biidinlil!;in -
den lııı ~unıları kalclırnıak 

kahil di~ildi . Bü) le muzır 

lıir nıiics'C'cyi li\~\·ctıniye 

l'ukuken ne hakkımız Yardı. 

ne de kudrcthııiz yeterdi . 

Şu halde ihtih\ldkrin mii
rcı:tepkr 'c asker ~uraları 
ı:zcindeki nüfuzu kaybettır

ınck 'i;izınıdı. Ru ffaycyc ·vu-
:-ı - .. 

~uı için sadık kalmıi olan 
mahdut nil tarda kıiçük za
lıitlcrc ıHifuz kazandırmak 

n· he) eti umunıiycııin zabit
!er ile nıur:ı ·elıctlcrini tan
zim 'e ihl;\h dmck gerekti. 
Yeni intihaplar yaptırarak 

~ııral~ra daha ziy:ıdc hüsnü 
ıiyet sahihi az:ılar ithal t't· 

,ıd, ıniinıklindii; \aziyct nıli
.. ait "Jun a 11lürcttchatı rıza't 

•le kLT ,ııraları lhuliindcn 

:'adık kalan efrada nlihız 

Yermek için, .~erek torpitol:ır 

ha~kumandmılıp.ı, !\erekse !nal 
\ e tesir >ahilıi hazı kunıan

d:ınlar t:ırafıııdan semere \e · 
ren tc~dılıiı,lcr yapılıııı,tı. llu 
~ilıı zahitler ara,;ında l~nv.\cn 

krıırnziirıımkn kalyon k:ıp

taııı IJzc en büyük nım af
faki)Ct kazanan kiııı>c ul
nıu~tur. Filoda ihtih\lcikrin 
faaliyetine kar~ı µ;clccek bir 
gurup tc~ckkül ctmiye baş

lanıı~tı. Bu gurupu torpitola
rııı hemen bütün cfradilc iki 
tiç hafi! kru\azi\riin \C iki 
zırhlının efradı tı'~kil ediyor
lardı. Fakat kitlenin heyeti 
unıunıh·esini celp için hizım 

ı;clcn faaliyet 'ieraiti yul,ıu. 

Zabitler efradın emniyetini 
tekrar kat.anmak için pek 
lıiıyıik zahmete du~'ar oluyor
lardı. Efradın yeg:lııe ;\ayesi 
o yaktin hakim emeliııi dde 
etmek, maddi foideler kazan
maktı. 

(Bitmedi) 

Maarif vekili 
( l '.; c tJ~Jrı birinci o::ayf.10111.JJ ] 

Esasen son zamanlarda 
Dahiliye vekaleti ile Maarif 
vekaleti arasında bir takım 
noktai nazar ihtilafları gö

. rülüyordu. Vilayetlerin umu
mi idaresi hakkınd mecliste 
müzakere edilmekte olan 
layihanın muallim tayin ve 
istihdamına ait maddeleri 
epeyce münakşayı mucip 
olmuştu. 

Vasıf Beyin yerine evvela 
eski müsteşar, şimdi Erzu
rum meb'usu Nafi Atuf 
Beyin tayini konuşulmuş, 
fakat Nafi Atuf B. piren
siplerde Vasıf Beyle bir 
fikirde olduğunu söylemiş

tir. 
Ondan sonra Gümüşane 

nıeb'usu Cemal Hüsnü Be
yın getirilmesi kararlaş

mıştır. 

Cemal Hüsnü Beyin ma
arif vekilliğine tayini hak
kındaki başvekalet tezkeresi 
ali tasdikten çıkmıştır. 
Kendisi yarın gelecek, işe 

başlıyacakılır. 
- --- -- - - -

Millet nıeclisin~e 
Dünkü müzakereler 

Ankara, 8 (A.A) - Bü
yük Millet Meclisi bugün 
reıs vekili Nurettin Ali 
Beyin riyasetinde rtoplan
mıştır. Tüı kiye ile Maca
ristan Kırallığı arasında 

mün' akit bitaraflık, uzlaşma 
ve hakem muahedesinin 
tasdiki hakkındaki kanunun 
ecnebi memleketlerde tale
benin sureti tahsili hakkın
daki kanunun ikinci müza
keresi yapılarak kabul 
olunmu~tur. Mandıra ve 
ağıllar hakkındaki kanun 
layihasının birinci müzake
resi yapılmıştır . Meclis 
perşembe günü toplana
caktır. 

Hilaliahmer kogresı 
Ankara, 8 (A.A) - Hi

laliahmcr kongresi yarın 
toplanacaktır. 

Harici 
Haberler 

Hindistanda 
Kanlı hadiseler 

Müslümanlarla Mecusiler 
gene çarpıştılar 

Medise bomba atıldı 
Londra, 8 (. \ .. \.) - Riiytcr 

aj;msı Lahıirdan btihbar e

diyor: 
.\lü sliımanların fevkah\dc 

hiddetini cclbctmi~ bir eserin 
mucllifi olup katledilen mu
harrir Rajpulun cenaze me
rasimi dolayısilc miislüman
larla nıecu,iler arasında bir 
arbede olını.ışttır. 200 ki~i 

yaralanmışnr. Arbede ancak 
polisin müdahalcsile hiı;ıın 

bulmışur. 

Yeni Dclhi, ~ ( ,\ .. \.) -Röy
ter ajansı bildiriyor: Te~rii 

mecliste tiı.:arı.:t ı.:cmiyetlcriııc 

ait müzakerat esna,;mda lni
kı'ınıct sınılarına iki bomba 
atılmı~tır. \lccliste çok kala
balık \anlı. Sıralardan ııçii 

parça parça ıılnııı~ \'C otu
ranlardan çop:u a~ır ~urctte 

yaralanmı;tır. ' aralananlar ara-. . 
>ında meclisin maliye mii)a 
viri ~ir George ~rhu>tcr ve 
1 lint merkezi komite:;inin ka

tip \C mll~a,·iri ~I. Roy \ar
dır. Polis tkrhal binayı sır

mı~ \'C hazır bulunan e~hası 
aramıştır. iki ki~inin iizeriııde 
bomba ve ro' clwrlcr hulun
ıııu~ \C te\·kif edilmi~tir. 

Çinde vaziyet 
Şanıhayçek buhranın 

önüne aeçti mi? 

Şangh:ıy, 7 ( A.A) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 
Şangahyçekin kazanmış olduğu 

muvaffakiyetin dahili buhrana 
halime çekmiş olduğu mütala
ası serdedilınektedir. Ceneral 
hali hazırda orta Cinde siyast 
bir kontrol icra etmekte ve bu 
kontrol mali esasların tevsiine 
medar olmaktadır. Tahminler 
hil5fına son buhran Nankin 
hükumetinin vaziyetini tarsin 
etmiş olup memleketin ihya ve 
yeniden imar ve inşasına müsait 
bir sükiın devrinin geleceği 

ümit ediliyor. 

Küçük haberler 

Bingazide musademeler 
Bingazi, 7 (A.A.) - italyan 

kıtaatı ileri hartkata devam et
mektedir. Bir hafif kol nisanda 
Birbughcdaria civarında erbabı 
kıy:ııııdan bir g-rupu inhizanıa 

uğratmış ve 160 talefat verdiş

tir. Yüzlerce deve iğtinam edil
miştir. ltalyaıılarııı zayiatı 15 

yerli maktul ila 10 kadar ıııec

nılıtan ibarettir. 
Madritte yeni bir tevkif 

Par is, 8 (A.A) - 1 .ö Jurnal 
ga~ele" l\\adritlen istihbar edi
yor: Meşhur romancı •de Volle 
lnclaıu cumartesi akşamı şere

fine verilen bir ziyafet esnasın

da tevkif edilmiş \'e hapse ko

nulmuştur. Mumaileyh İspanya
nın hali hazırdaki siyasetini 

tenkil etmiş idi. 
Artiıtleri soyan hıraız 

Los Angeles, 8 (A.A)- Yüz 

hırsızlıf yapmakla ittiham edi
len bir adanı tevkil olunmuştur. 
Soydl!kları arasında bir çok 
sinema yıldızları ve ezcümle 
Jackie Cogaıı, Jack Pickford 
vardır. Bunlar 80,000 dolar 
kıymetinde mücevher kaybet

mişlerdir. 

Çemberlayn avdet ediyor 

Buloyn, 7 (A.A) - ltalyadan 
avdet eden Sör Çenıberlayn 

Lonclraya dönmek üzre dün 
akşam buradan vapura binmiş

tir, 

VAKiT !J ~i<an 
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Kartal 
Norveç 

edebiyatından 

F.cdreµ;adene. etrafı yalı;ın 

kayalıklarla ı;cnilmi~ iıcra 

bir kö)"iin i,nıi idi. Czcrindc 
'ı . cuda gctirildiı:;i toprak, düz 
Ye mlınbitti. \nı.:ak da~dan 

kendisine yol açan v;cni~ bir 
nchir'e ikiye biiliiıımıi~ti. B ı 
nehir, kıiyiııı az uzaıı;ında 

giiriinen bir µ;<ile diiktılii

yordu. 
Buraya gunun birinde ka

yıkla bir adanı ı.;elnıi~ti. 

Şimdi kiiyün bulumhıı!;u bu 
\'adide kazdıg-ı tarlam tohu
mu ilk atan bu adama l~n

drc derlerdi \e küyiin şim

diki "akinlcri de onun lıald

lcri idiler. 
llazı kim>ekr, bu adamııı 

bir katil \ak"asıııdan dolayı 

kaı,:arnk bı:raya iltica etti~ini 

rirnyctle kiiy >akinleriniıı 

karanlık hakı~l:ırıııı lm ,;elıebe 

atktlcrlcrdi. llazılan da bih\
kis bunun iij!;ledcn sonra 
daha ,;aat bqte glinc~in ı~ık

larını ,·adiye inmekten alı

koyan kayaların yalçın du
nırlarından gelme bir tc,;ir 
netksi olduğunu iddia eder
lerdi. 

Köyliıı lizeriııde, yalçın 
dUYilrlarııı en yukarısında 

bir kartal yuvası Yardı. 1 ler
kes. kartalın na,;ıl kuluçkaya 
yattığını görebilirdi. Fakat 
hiı; kim>e yunıya iri~me~e 

mm affak olamazdı. 

yuvası 
Muharriri: 

Björnsfjerne Björnson 

µ;eçirıııck i>tiyorlar, p;eııçkr 

tc~ci ediyorlardı. L;\kin o. 
yalnız kendi arzusunu güt. 
iiniindc tlltuyordu. l\artalııı 

yurnsıııı terkedcccıı;i aııe mun
tazırdı. () an gelince bir sıç· 
rayı~ta bir ngaca tutunarak 

yerden yükseldi. 

nu aıı;acın kükıi kayaların 

yarılmı~ bir tarafında idi. 
l~ıyf, bu yarılmış yeri ~akibcn 
tırmaıımaga ba~ladı. Küçıık 

t;ı~lar ayakli!rı altından ,:apır 

sapır dökülüyor, iri kum YC 

toprak parçaları yuvarlanıyor. 
Bunların akislerinden lıa~ka 

etrafta hiç sc> i~itilmiyordu. 

Bir de ileride nehir bop.;uk, 
deYamlı uıı;ultusu ile nıansa

lııııa do~ru ı;üriil gurlil iler
liyordu. Layfın tırmamlıp,ı 
kayalık, µ;ittikçe sırpla~ıyunlıı. 

Bir clilc tutunarak bir müd
det iiy!c muallakta kaldı, aya
gı ile ba<acak yer arıyor, 

bulanıayor, a~aı:;ısına da b:ı

kamayordu. 

Çok kimse, lıilh:ı,.,.a kadıııl:ır, 
gözlerini çe\'irdiler ye hayatta 

ebe\·epıi rnrsa, bu çocuğun 

şu çılv;ınlığı yapnıanıaq hlzını

gcldi!!;ini söylcmi~lcr. 

La) f, nihayet aya~ı ile 
,;ahit bir yer bulabildi. Sonra 
eli le yukarısını ara~tırdı 'c 
ayaj!;ı ile yan tarafını... Bir 
:ın kayıyordu, fakat tekrar 
tutunabildi. 

., 
sinem• "\)€y . T' -~-.-~· 
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• Melekte: 

Elhamrada: K f 1 r on etı e 
Singapur geceleri 

Operada: 
"1ahkümlar gemi3i 

Ferahta 

Majikte: 
Gülen adaı< 

ı1:::::::::::::::::: .. FENNlN SON SÖZÜ: 
:: FiLiPS., 
:: Pilsiz ve akürniil3'.

1 •• "haıı" :: telsiz telefon cı Sıl 
:: liyet sahasına attıio 
:: hazlar 11 O veya 2 
:: luk mütenavip cert pi 
:: işlerler. Bütün A•rıl :: .. _ 
i *~~i:~ô 
:: dar :: Müesseselerinde meccanen icra edilir. Galata 

4 İi::::::::"" hane karşısında Hazaran Hanında No. 1 

YH~YH Kemll Ferah Siııanıada 
Şehrazat 12 kısım aynca 

dünyanııı en meşhur hoklıab~zı 

l\lelidis maline: 15 te 

Birnci Ticaret mahkemesinden: 

Oalatada Nişastacıpıı hanında 

3 ııum 1 rada mukim Tütiın 

ticaretilc ınüştegil 1 lacı Evliya 
zade Cemil ve muzaffer şirke

tile şürek;isı ıııumaileylıiınanııı 

6 nisan 929 tarihinden itibaren 
ilanı iflasına ve mesalihi ifliisi
yesinin rü'yet ve tesviyesi 
zımniııd:ı azayı mahkemeden 
Cemil Beyin ]üj komser ve 
dava vekillerinden Cevdet 
fahri ve Salih Beylerin muvak
kat sindık tayinlerine ve ıııağa-

l l\t uuJft 1 inci -..1) ıf 
Burada ,.e ıntilh;~ ~ 

.. tiıtl· 
nıştıP;ım ve görtı~ e • 

Yimli simaJ;ır, Leh JJll 
"<e"' ince ]ı,ır:; ye ccrlıı, 

1
, 

rinıde pek derin t~· ' 

raknıı~tır. 

l'olonyarı yakından . • rl 
ğım z:ınıoın ha,;ıl c.fll' 
ihti,;as ve intibalar 11. 

l ·ooıı; mezden evı·el ec ı . 
1 

ğunı ihtbaslardcn pek ·
1 

d ,<cİ~ 
olmu~tıır. Bura a r rıl 

Kartal, küy üzerim\e slizli
lıır, kah bir kuzuyu k•lh bir 
uj!;l:ıl!;t kapardı. l lamı bir 
dcfa,ında da küçük bir ço
cuıı;u pımçcleri arasında kal
dırıp µ;iitiirmıi~tii. Bunun 
için tepede kartal ym a kıır

dugu müddetçe kiiyün rahatı, 
huzunı kaçardı. l\iiylıilcr 

ara,;ımlaki bir ri\'aycte giirc, 
eski zamanlanla iki kardeş 
Yarm1~ ki yuyaya iri~crck 

onu lıozahilmi~lcr. 1 lalbuki 
>imdiki zamanda oaraya irbe-

A~ajtıda duranlar, biribir- zasile depolarındaki emvali 

hüsnü kabulden ,·e h' 

haschile bana kariı fl 
samimiyetten dolayı 
miit;ıh:ıssis oldum. 

' - ' 
bilcı.:ck kimse çıkmayordu. 

Köyde iki ki~i kar~ıla~tı nıı, 

hemen kartal yu,asıııdan 

bahsederler ve yukarıya do!(ru 
bakarlardı. ' 

Kartalların hu sene ne ya · 
man geldikleri, nerelere inip 
ziyan husule getirdikleri \e 
en son kimin yukarıya tır

manmağı dencdi!!;i hep bili
nirdi. (;ençlcr, günün birinde 
ym·aya iri~mek \'e dilden 
dile kcııdilcrimlen bah,;edilen 
iki kardeş ırilıi onu hozabil
ıııek he\csilc ta çrıcuk.lukla

rıııdan itibaren dap;lara tır

mannıagı, µ:iire~mc!(i ii~renir

lcnli. 
Bu lıik;\ycııin i~:ırct ettigi 

zamanda kiiydcki en yij!;it 
delikanlı, Laylti. O, ana.<ıl 

Emirdi dc~ildi. Kı\'ır kı\'ır 

>açları, küçiikçe güzleri \ar
dı, her türlü cp)cnı.:c ı e şa

kaları ile anılınlı. Kadınları

da pek scyerdi. Daha çocuk 
>ayılacak k:ıdar .~cnç p~ıntla 

güniin birinde kartal ym :ısı
na iri~ccej!;ini söyler, ii!(iinür 
dururdu. Buna kar~ı ya~ını 

ba~ıııı alını~ adamlar, bu la
kırdıyı pek yük,:ck :;esle söy

lememesini ta '"iye ederlerdi. 
Kiiy ihtiyarlarının hu t;I\ -

ı;iye-i. bir p;ün onu biisbüttiıı 
tahriş etti 'e daha ziyade 
bekleyemedi. '!\peye tırman
ma kararını Yereli, hazırlandı. 

\'azın ba~lanµ;ıeında ay
dııılık bir pazar !(Ünü öğle

den evvcldt Bu me\·simdc 
yanular yumurtadan çıkmı~ 

olacaklardı. Kayaların yalçın 

dm arı altında kaiabalık top
lannıı~tı. ihtiyarlar, Lay[i rn1.-

lcrinin helecanlı ndcs alı~larını ticariye ve eşyayı zaidei beyti-
i~itiyorlardı. Bu aralık levent 

endamlı genç bir kı1. yap 
y:ılnı7~ oturduğu ca~m iizerin
de aya~a kalktı. Bu delikanlı 

gerçe köy rnkinlcrinc hariç
ten iltihak etmi~ bir yabancı 
sayılırdı, ama bu p;enç kızın 

senclertkn beri kalbinde en 
en ,e\'imli bir a~inanın maz
hariyeti ile ya~ayordu. Kız 

kollarını uzattı Ye ha~mh. 
- Layf, Layf! ;\"iı;in ya

pıyorsun bunu·? 

Bütün kiiy halkı ona düıı
dii. Kızın babası yaıııba~ıııda 

idi. 
Fakat kız ba~ka kimseyi 

p;örecck halde de~ikli. Scs
!cnnıe>ini kesmedi. 

- Layf. seni se,·iyorunı, 

dün, yukarıda eline ne geçe
cek? Kazanacagın bir ~ey 

yok orada! 
Delikanlının bir h\hza du

rakladığı farkedildi. 

Bu süreksiz oldu, ~CilC 

tırmanmasına de\'anı etti. Eli 
, c aya~ı yeniden ktın et 

edinnıi~ti. Epi miiddet tır-
• 

nıaııması yolunda r;itti. L;\kin 
a1. sonra yonılm:ıı!'a lıa:;ladı, 

sık ,;ık dinleniyordu. Bir lıa

di,enin halıerci,;i gibi kliçıik 

bir ta~ yu,·arlanarak dii~tii. 

Bu taş yere dep;inceye ka
dar blıtiin giizlcr ,;eyrini ta
kip ettiler. Bazı kimseler, 
daha fazla dayanmayarak 
!(İttiler. Yalnız kız, taşın lis
tlimle dimdik duruyor, elle
rini kaı u~turüyor ve yuka
rıya bakı)·ordu. 

Layf. tekrat elik bir yere 
tutundu ve ansızın, - kız iyice 

p;öriiyordu - eli kaydı, ç:ılııık 

öbür elile nıcumlu, o da 
kaydı. 

- Lay!! 
Kızın haykırı~ı, yalçın ka

yalıkları a~arak çıııladı, biitiin 
oradakiler haykırışnlar: 

- Sürçüyor. 

Kadın, erkek, ellerini ona 
dogru kaldırdılar. Filhakika 

yesinin teıııhirine ve evrak ve 
defatirinin celbine ve kefalf\i 
musaddaka irae edilmediği tak
dirde hapis ve tevkifine ve bu 
baptaki lıararın muvakkaten 
icrasınn mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan kaııunnaıni 

ticaretin yüz ı·etnıişinci maddesi 
mucibince daimi sindikleri in
tihap olunmak üzere eslıabı 

matlubun işbu 1929 reııesi 

nis.111111 2-1 iıcii çarşaııba günü 
saat 14 raddelerinde mahkeme
nin iflas mu1nıeliilına mahsue 
odasına gelmeleri lüzumu iiftn 
olunur. . .............................................. . 
:;iirçliyordu. !\um, taş, çal;ıl 

ne \'arsa kemlisilc berabc 

>iiriikliyerek, artan bir hızla 

kayıyor, kayıyordu. 

Bakanlar, güzlerini çevirdiler. 

Sonra arkalarında bir çatırtı 

bır <akırtı i;;ittiler \'e miit~-

akilıcıı büyük bir parça 

ı,:Jak toprak yere ym alanır 

)!;ihi hir seda duyuldu. · 

Ciirlerini çevirenler, tekrar 

arkalarına bakmağa ce~aret 

ettikleri vakit Layf, parça

lanmı~, tanınmaz bir halde 

yalçın kayalar iizerinde ya

tıyordu. Unu scı·en kız dur

duğu ta~ın iiHiine bayı.,'ııı 

uzanmı~tı. Babası kucakladı. 

eye !(Ütiırthi. 

1.ayfı bu ciiretk;iranc ha-
reketc en çok tc~vik \'e tcr
µ;ip eden gençler, ~imdi onun 

iizcrine el de~dirmek, son 
hizmetinde bulunmaktan bile 

çekiniyorlardı. 1 liç biri ona 

bakamıyordu. Bu Yaziyene i,; . . 
ya~lılara <lii~tiı. 

Bunların en lıiiyiiklcri, ölli· 
yii kaı rarken ~tiyle d~di: 

- Bu çı Jµ;ınca bir hare
ketti; fakat .... 

ihtiyar, yukaaya duıı,ru 
bakarak il:he etti: 

- l lerkcsin iri~cnıeyece~i 

kadar yüJ..scktc bir ~e) in 
hulunııı~sı, iyidir. 

iki hükumet :ır·~1 
mıin:ısebetler dô>tıııw' 

. 11 
ima ~u likirdeyıtTI. ti' 

1. ki 
mı:ıııkkct arasınt ~ 

r " muhaddeler kun·ct 1 

dır. 
~ 

Zamanla kredi ,·c
1
,, 

ye ço~alaca~ından . 
• • .. . :ıh~· 

nıasmıatmın l urk oı . 
nıubadclcsinden en i)'ı 

. "h d'Jelıilı' cclcr ıstı ;al c ı 1111 • 

Sullıpen erane teııı<1Y 11 

. ı·ıııtı 
certn \'C iııkısaf h:ı 1 

1 1 ... k" ' l ·ıı·ıkµ~ 
ıınan ur ·ıye )1 • ~ 

lonya tiiccarlannın d r 
dikkatini celbccmcP~ ~ 
lcfimin baslanan c,;cr• ı:!1' 
lakiyetle dernın ede' · 

mit cdiyonıın.~ 

Yahya Keıııııl ııeY tı • 
rnd.ın hareketinden 

1 ~ 
. nı' 

ev'cl Polonya hü'-0 ~ı 
-ıı 

rafından l .ehi.<ıaııın 'l'• 
nkınlarımlaıı ol:ın 

" -... J; 
Restitut:.ı (tekrar ece> .1, 

aııı 
Polonya) nisanile t ' 1 ,,rt' 
nıiş ve bu ni~aıi . t' 
nazırı \ lüsl'Ö Zakskil 1 . . ,ı. 

lct eden ml,:-;tc~ar · 1. 
., l J 

~ocki tarafından tc ·ıııİ 
. tTI' 

nıi"tir. :\lera~imı . ..c 
Yahya Kemal Ucyın ~c 
Polonva 1 !ariciY~ . 

. .. .[ ııcr 
tanıfıııdan mukcilc 
fet verilınHir. . ./ -·-

Spo 
---1·1 1\11k:ar8' L ---;:; ,,,,, 

<iençler birlıgı ,.Ji 
gucunu ye ~ı'; 

d"ıı a :A 
Ankaradan u ıi i"'.ı. . . • . nıun t" 

gençler bırlıgı u l şıı 
. ası e 

tanı Enver ımz 

grafı aldık: . . e ıcııt 
Hakimiyeti ınılhY jıİ~ 

sı maçında genler pı~ 
türkiye futbol ~ v· 

- .. Ü bırt' 
muhafız gucun . tir • 
iki sayı ile yconııŞ 
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Herikin ölüarii: A. 

l'dt fCÇen cuma günü 
lnGcllım bir hadise 

bat tadır altında bir 

bir ~~ ile bir amrJe 
SUrcttc zehirltnmiştir. 

• IU suretle cereyan 

4 ? ..... 

'""- 020 tarihli nüslia
' lat..btlı Asliye Birinci 

~esine ait il~nda: 
~il-. Uzan pa,_ 
'-ı' hzıtınası icap eder

' tderıt. '-*- olmuştur. Tar 

• A 
ı anı 6 Nisan 9'2

9 
I<ü't(it Mtishfapaşada otaran 

Mareşal foşun cenazesi me- Jtanlı BeytüHah dün zehirlene- ~ .- ltra- mcrhun1t1n cins \'C nev'ile ~ 
rasıminde hastalanan CCinahiri bedeli ~ No mevki ve müştemilatı lsml 

rek ölmiifliif. 
müttefikaParis sefiri M. Mayron Şaka yapanm denen.. 131 6i0 ??;4 ~taşta Abbuaga mahaU~ 
Herikin vefatı Amerika siyaset Sütlücede tuğla ~ sinde.: Hasan p13 deresi soka-
aleminden fazla f ransız siya&et da istifçi Cemal ile çamurcu g:ında eski I 2 ve yeni 29 No 
atemi için mfihirır ve gii~ teıııı Sitkı biribfrlmle ,akatqtrhlt s~ arşın arsa üzıeıind6 ali-
olunur bir ziyadır. Sıtk1 Gemali hadıa ilmifr. ve şap iki kattan ibaret dört oda 

filhakika Misttt- Herik ffall-' Cemal başından yaralanmıştır. bir sofa' bir mutfak ve yet-
sız muhibbi olarak tanmnnş ve KabYede intihar tetehbüaü miş artın öahçeyi havi harap. 
bu muhiptiğt ef'ali ile g-Ostcr- Yeni kapuda Boyacı sokağın ça bir hanenin tamami Fatma Pakize H. 
miş bir zattı. da ikaır.et eden 17 yaşlarında '·asisi Amet SelAhattin B. 

Amerika cümtturiret fırkasHttn Vogarşak isminde biri intihara ?.5 •80 1 M4 PAşmbıliç~ 1ndtköyünde atik 
oldukça mühim simalanndan teşebbüs ett)'tiffir. V-0ğ~ Sultaniye ve cedit yeniyol 
olın Herik aynı zamuıda bir- A'l!sarayda bit kahveye ginniş, sokağmda eski 68 mükerrer 
çok malt mü~selerde izalıkta çayın içine tentürdi~ dök.erek ve yeni Iif.:I No doksan 8'$Dl 

ve riyasette bulunrnuitur. içmiştir. Bir müddet sonra act arsa üzerinde ahşap iki kattan 
Hatta ~~ Roma sefa- aa knnllinuı ettattmıeria ibaret beş oda, bir sofa, bir 

retini te'Jdif 'Cd~ r ~ , e nazarı dikkitkıi ~ ve mut)lk, bir kuyu 'e altı yüz. 
siJ91et aleınindtn z.i)'d jktfw. Voğarşlk hastineyıe kaklırıimış- on arşın t;ahçeyl havi blr hane-
dlyat salıaauada 91tşmak istettio! tır. lntihann~ setep batflsıle nin tamamı f Aşık Amet Ef. 
ğini ileri sürerek cevabı ret 220 901 1248 Süleynwıivede Sarıbayezıt 
vermişti. l~iy:i ;g;eç~in~eimiemiiİcsİiiiiiİrn~iş~. i!!!F-if / 

Mister Hcriki siyaset--alemine il mahallesinde Camlişerif soka-
cezbeden Paris sefareti oldu. [ [jl!JOOl!Jl ı IO ğında eski 3 ve yeni 5,7 No 
Harbı ~muml ilin edildtıi Mektiupları i yüz elli arşın arsa üzerin-
sırada Pariste sefir bulunuyor d k' t b" 1 üç katan ibaret sellinlık 
ve Amerikanın Fransa leılıiric AlallolU JaflSIO a 1 0 0 US &r hn dört oda, bir sofa, 
imaiesi için memeleketi nezd.IJli. Kadıköy otobüs şirketi son h>m kısmı altı od~ üç 
de bir fraıwı. z.ihniyetile uğ- zamanlarda, K.ıdıkıöyden, Ana- -SOi harap bir mutbat ve 
r<111Yordu. dölu Hfsannı kadar: lfer gün beş üz otuz dört arşın 
Meşhurdur; frar.sız hüHımeti otobii ~tmektedir. fakat bu baç" havi harem ve se-

ve Paristeki scfirlu • BOrdo >ya mesafe arasında muayyen durak ~ı harap liJr hanenin 
ka(arken, Herik Pariste kalmak yerleri olmadığından halk sıkın- tamı Ahmet Muhittin B 
iÇin ısrar etti. Ve tehlikeyi tı Çtkmektedir. Otobüs şirketi 
k• .. dı"sı·ne ı"htar edenlere: . I ı ı O 2~3 ı 2609 Beyl.eyinde vapur iskelesi 
~· bunu nazarı itibara alarak bı-

- Ben buradan gidersem V~ atıacılar sokağında eski rer lavha ile durak yerlerini 
h- fransaya hakaret etrn• IS, I 5;t,4,6, ve yeni 2,4,6,8 ........ tesP.it etmesi çok iyi olacaktır. N bir" 
hem memle1cetime ihanette blli' N. · ı yi.iZ otuz dört arşın 
!unmuş olurum. Ôlürsem bir ars:r üztctt alıŞJip ü9 kattan' 
zarar olmar, billkis Amerilm R\11 ..ı\rfl.611\ Bil\ KIZ ibaret onı oda, iki sof~ iki 

Cfil1(G-., ı T At> .. tJ\10(> mutfak v~nda dört dük· benim intikamımı almak için .. vx..ı u \ ~ \ 
• .ICAh ve dil'Yüz on arşın harha girişir ve A1manranm 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu arsa üzerindc...sap iki kattan 

haldcından &etir. olupta e\iathk vennek isteyen- ibaret üç o<bir sofa, bir 
Gnabltla wrd~ terin Oalatada Adalet Jıamnda 
BU kidlr fra111tz muhil>bi 10-11 No. Fuat Beye müraca-

olan Ma)'J'Oll Herife, harbı uma- atlan. 
rpinin son kısmında yani Ame- Karilerinizden: Fuat 

RıokraUarın galebesi ve Amerika derneğinden : 

riloannrı asıl f&ali}'ete g~ği Esirgeme demeflne madalye SOO 
sıra<k Pariste- buhlnamıidt. De! Türk hanımları Esirgeme 

ım.ıtfa~ liir •ı ve yetmiş 
altı arşın ha ·i havi iki ha-
nenin tamamı Zehra H. 

I 134 I26İ9 Yenicamide JbJoğlu Hoca 
AlAettin mahande Asmaaltı 
sokağında eski 1, 't"'ni 
5,i N. atanış üç: - -k , 9t 
de k~rgir birer ~, Ci 

Hyasetl cümhunına \1Jb1ın Jstanb111itn fakir btr muhitht .. 
gelmesi cümhuriyetçi Heriki df!' on yedi senedenberi yetim 
siyaset sahasından uzakla,tı~ çocuklar, bikes hanımlar, yerli 

mıştr. Nedea sonra 1920 de malını, milli nakıflarl hima)'e 
HardJngpı riyaset mevk.ıine gel- eden Türk hanımları .Esirgeme 
mesi Herikia tekrar Parise av- derneğine lzmir 9 eylül sergi
detini miimkün kıldı. O zaman- siaden milli nakışhrı takdiren 

1 
iki mağazanın tallUdUY ~a H. 

115 375 ı3086 Çubukluda R:lfıtp~......_. J.. 

sinde ve sokağıı-:- C 

altın bir madaJye verilmiştir. dan beri Herik Amerika ile Fran 
sa araS1nda düyundan dolayı zuhur lkame.ı tezkereleri 

A--~ı .• L ı. ____ ,_ ... ..--.1an: Ar-eden ihtilA!ları tt'Sftye)oe ujra~ ~ ~-..... 
navut hlSa•ndan olanların şarak, Briya:ıla beraber Fransa-

Amerika ademi taarruz milafn. ibmet tcııkereleri yeni Türkçe 

yeni tq N. yüz a~ • sa 
üzerinde yanm 1"1tkgir bir 
.kan ahşap olmak ,zere bir 
buçui kattan ib~ üç oda 
bir sofa, bir mutfaye cfolt· 
San arşın bahçeyi h. bir ha-
nein tamamı Mustafa çaY.Uf 

liurufatla teHdll erfrınS üzre 
-~-----.1 nı tanzim ederek, daha S')nra hnkfımeti cümtturtyece muvak-

~ ..... - da Kellog misal.ında fransaya Jlat Hir müddet tayin- ve ilan 
145 221 ı SllOt: ÇcngolköJöilde: mu'ddema 

birinci derece bir mevNi ılubt büı-urulmuş oldulUDdan konso
~~-.. -. ""'c-.. -,-, ~-Kıs,rü-~ faza ettirerek- Maverayi Atlastan 1~ eski Tlftılcıll huru-
ı1.t-,,. 256ı ~ iki cümhuriyd arasindaki samf- fada t.tbii>'('' vanrlt w111 almış 
·~!'e Ham al...t. miyeti tezyide durmadan çalıştı. 1 ve ~enesi mürur .... olan-
~ 2740 işte c: fOf' •Wl merasimi ted· llnll helftll kon~ mü-

~s ...... -.. finiycslndrn bir iki gün soııra I racaalları lüzumu .... olıımır. 
l\.:...~ ._ tANHWI vefat eden Amerika recülü, KanJenJs bofaa T.,.,,e mil-
~ aL~ 11 Nisan bu siyasette bir adamdı. Vefa- JıiJrliJl9nJen: Jdanmill Anadolu-
~~ Galata nhbmın- tından evvel f ransa ve Cemıhiri ka\ağındald ambu memurluğu 
~ S.~· lnebolu, müttefika arasında- muıtllMr bJr mnnhil bohlndbllmdan evsafı 
't~ :r~ • F-.:,Ordu, mes'ele brakmamış \'e iki kanur.:yeyi '* taliplerin 14 
~ '·~ Riıeye ~ cümhuriyet arasttıda ihlal edile- cari pazar llİlfl saat on üçte 
~~ F'111a,ps:=. ·~ miyecek münutbat tesis etmiş- Galata rıhtımında Maritim ha-
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.Mezatıık elyevm BL,.cıbaşı 
soka~nda eski 19 ve Yıl ıs 
N. yetmiş sekiZ arşın ar. üze
rinde ahşap üç kattan "baret 
beş od~ iki sofa, bir m.ıfak 
bir kuyu ve elll iki arşın~ah· 
çeyl havi eski bir hanenh ta-
mamı l\lehmt.. ı Hkmet B. 

fS61S lğttkapıda Hacı ltyas ma:url
lesinde Bakkal sokağınd~ eski 
ve yeni 6 N. altm!Ş' d6rt ar
şın arsa üzerinde kArgh bir 
kattan ibaret bir od~ bir Sllfa 

~ sokağında eski ı 4, ı 6 
ve yeni ı 8,20 Nô. altmış arşın 
.,.-sa üçerinde daraça ile k!rgir 
dört buçuk kattan ibaret altı 
oda üç sofa ~ altında bir 
dükkAnı havi bir hanenin ta-
mamı. Abdullah ,.e Ali Efendiler 

~IOO 14910 J 7058 Reşitpaşada Kaptan 1brahln ağa 
mahallesinde Ho~ sok•leltl· 
da eskJ ve yeni 2 No. istilimam 
mahalli üç yüz ve camekAn 
mahalli üç yüz otuz sekiz 
arflndan ibaret olan ve erkekler 
tarafı 18 kurnalı ve bir büyük 
mermer taşlık tarahnda ild 
kadı ve alt karı dört ve üst 
katı keza dört oda soyunma 
m8alini v e kadınlar tarafı 
dalii aynı taksimatı ve Sfi2 
arşuı bahçeyi havi küçük ha· 
mam namile maruf iki kısıma 

munkasim bir hamamın ta-

170 334 
mamı. Halil B. 

12417 Balatta Hocaalf malWMııılfitte 
Demirci sokağında eski I ı 'Ve 

yeni 28 N. altmış altt ırşun 

arsa üurinde kA.gir iki kattan 
fbarer ffci oda, bir ufak sofa 
ve otuz iki arşın bahçeyi ha-
vi bir hanenJn tamamı Ali ata ve 

Fatma Makbule Hanımlar 

217 440 ı;sıs lyipsultanda Hocaali mahall~
sinde Bakkal sokağında eski 
3,5 ve yeni 5,7 N. doksan üç 

arşın arsa üzerinde ahşap iki 
.kattan ibaret üç oda, bir sofa 
ve adi tahtaperde ile tefrik 
edilmiş bir dükkAn re dükka
nın içinde huyuyu ve etrafı 

gayrimahdut doksan yedi ~ 
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bah~yi havi bir ~ı ba· 
tamamı Frldc; Emin et rGU, Bü-

rumlarla 1\ asan efendiler 
seyin Vasıf 

Al mahallc-
1080 17391 Beyoğlunda Bedrr. d eskl 

desın e 
sinde yeniyol <"' \troış ar-
19 . ı N. a 

ve ~ı..tnde 1'lpr iki kat· 
şın arsa uzsa· biri utııll 
tan IMrcc ili oda fa1C bir 
.oı. ... ,.u .. .-.re ıkl sola, u R ,.,,. «g'l 
mutbllltı havi hanenin tamamı e 

~fü .... 
~70 2388 ı 7 492 üsldJdarda SelindY~ a 

sinde H.arsm 1.SK ı 3, 15, l 7 N. 
eski ~ fent 

··z sek~cn sekiz arşın biri yu ~ .. uk 
Uzerinde abşşp uç buç 

arsa b" sofa 
kattan ibaret on oda ır bo 

. ç biri s-bir mudak, bıc sarnı 
tan kuyusu ve bin yüz yetmiş 
... _n bahçeyi havi Harap ve 
diğeri )'u- :ı\tmı~ arşın :rsa 
··zermde ahşap oıı le.attan ıha· 
u . lkl odayı müştemil oını"\r 
ret Fattna 
.. iki hanenin tamamı 
uzere Naciye hanım 

11854 Kandltllde mettrlık so~ağmdu .. az 
2065 5809 ki 15 ve yeni 6 No ıki y 

~.. araın arsa üzerinde 
~9CJ\ r· "kisi 
h Ü" kattan ibaret ı a şı.p ~ k isti 

zemin karında metro ve -
1 mavrl SAlih bir h:ıtde 

ma e b-J .ı.. bir 
olmak üzre on beş o~ . 

f ve hariçıe . harap iki 
~ ~ odasını ve yüz altmış 
şa anada bir modak 

beş.. arş,n b' kuvu 
h ap iki ahırı ve ır .ı 

yı havi blr hanenin tamamı Faik Et, ~"'-- .,,......, t· nmdakJ mft"l:ezi idareye g~lme-l~~..,..,.ak ~- ır. 

~'.~ llr'll Poİ&SJ Mayran Herildn Pnmsaya- lsJ. 

ve ar rk lı 
dört bin ü9 yüz kı eş 

ve zivl havi bir köşkün 

~~~ -~ vııpuru 9 
Nisa karşı otan muhabbeti lfefttti ........ /"'1tnlbl---~---_,.,--,ki-.nc1-ı 

-. ~ memleketine karşı olan .mfeslnl ,,_,., nul4zııHJ ••ım Müflis 
~· ç..lıhol.. ~ t:ımamile" ifi ettnesiae l1llDi Kmpıade Emin Bey tarafından 
~ ~. -.· Bur olmadı. .Amerik• menafff!d A:yOM an ve Osmanlı bankala~ 
~ ~ haniye, nna ayr~ ayn merhum olup 
' w..;•lwcle W! d&rilfte Avnıpada mOdafn eden rical Galatada gümrük karşısında Si-
~-- birldb AJtur-o arasında en ziyade muvaffakiyet tefranseı deki Moskof hanında 

150 260 t 5993 fyipte Cezri kasımpaşa mahaf. t 
lesinde Otakçılar sokağında ' 
eski 5, 7 ve yeni 5 .. . altmış 1 

4 

beş arşın arsa ü7.erinde k!glr '; 
ı. bir kattan ibaret iizeri tahta .-· 

"üstüne çimento ile kaplanm!f- f. 
a 

zemiı1l topnlk ve hıuıtç ve da. >s 

arşın ara • Zchide ll 
tamamı 

17979 Koca • fostafupaşada Ali Fakıh 
2'40 467 maha\lc>.inde Çukurçe.,me soka-

ğında eski 8 miıkerrcr ye ye
. 12 N ''ÜZ yirmi arşın ar-

nı • · - k rr "zerinde ahŞflll iki atta S >'l ltllt ~- götteıenlmlen bJri Herik idi. mavcut muhtelif cins, mamQI 
~ yolca Mister Herikin vefatır:n ve ıayrı mamQI ( 4810 ) ve 

fr11111 • Amerika münascbattn.:. ( 3851 ) denk tütün senei hır
dald Bl!llimiyete hiç bir hafM !iye nisanunn yfrmi ve yirmi 
getitmiyeoeği muhakıc.tır. Ml8o-' birinci ve yirmi ikind cnmal"" 
maflh gerek düyun mes'~J~ifi4 teli ve- pazar ~ pazartm giln
ae gerek iki cfimhuriyeti başka lcrl •at ondan mtmm on 
blfka allkadar edtn diler ikiye kad111 meEkth' hm Ye' 

msalelerde M.. S.J)'amr. depoda bihniiza,.te •tılacat 
Aaıril:Mnn f l'lllllya tWI tilf" ğımlan talip olanllnn tOttinlerin 

hil duvarları sıvasız bir dOkkl- ıh 
nın tamamı A~l .'e,. Ef. 

sa u d" t od" iki so!a 'e ibaret or ...., 
·lrml arşın uzerlnde bir mut: 

kıymeti muHarnmine...uıe na
mfiabw«thi tamin i<in lfr.ir.> zaran her iki kısmındallL mal.le 
ı;elib teari m•atı için mfi için yJrlni bet öt& Ura ve oa 
bir- ttnmd!n mahrum ~lf bq lira ıaraya veya o mıkıarda-. 
nıi••Nlflr. liııid Miledm ~ ~ müaiellıilım rmn 
fraam matttnatı, AfdWllta wıe...Vllllt vr: rmNUI meıiOrda:.. 
Mlftl Udöı RfMa JUft Wur·k a111r. ~ m-. 
~~ 

1500 2870 t~7Ô9 Gatatada Yolcuzade mahal- \t._, 

lesinde eski ve yeni Dibek so- ~:ı 
ka~nda eski 8, l-Ot I 2.. 3 ve 
yeni ı ,3 N. yüz yetmit al'ŞJn 

arsa üzerinde biri klgir üç 
kattan iliaret. dört oda, ÜÇ. 

sofa bir nnıtfal4blr lLıyu diğeri 
keza ilç,. kattan ibaret ala oda. 
bir sofa. bir lmyu, !f.e müştCP 
reL kırk arşpı kadar ar~ 
lıavi muhtacıtamir lld hantJDiat 
tamamı NbreJtin ·tsm.il Hakkı, Mehmet 
v~ €alrit, Rii~Nan, .faıına. ~ 
AJŞl Meclh& ve AfJr! s.btll• Hannlu 

~ağı ve )llZ elll a~n bahçeyı 
havı bir hanenin tamamı. Hacı . Et 

ı lafız Mehmet Aw: ... 
'ile mevki ve milştemilAtı yazalı emlıUC 

--'·--'• ctns ve nev . . ri d olup 20 
Y\llfo&lua -'' bedellerle talipten uze n e 

ııtmıannda g6stıı:ıuen mi saat on buçukta 
lsa1l 929 tarihlne musadlf cum:tttesıltı gu k saat on altıdır 

n d UbaCPrCt o nara d ıtıl müt.aYe eye m ~- . ledlgt tatdirde ) ka 
VÜ• meli muhamrtıcnel~rini tecavli~ ey ~n artıp olanların 
caı !rlnln keş\dl'st. mukarrer bulun ,!°~ Sandilt ldarestftc 
cıl ezl6i -gttnde saat on alttya vutn bulacak 

3tacar ~l!rl 'Ve on altıdan :;.. emllkc 
~~ edltmt ecetl ve 

1 1 _, alet ... --·ld---~~=----___.;:! 



HOll ~ARTLAR': 
ı-url: IHde Hariçte 

Kunış Kuruş 

1 Aylr~ı 150 000 
3 400 800 

.. 750 
• 1400 

Cuetenmde pkan , .. ~• 
esimlerin bOtGa liaklan ma~ 
Gaıete)'e Könderlleeek mektupların liurine 

idare içinse (idare), ywya aıue (Yazı) 
işareti konulmalıdır 

Baadmıyan mektwpıana lade.iadea, kıymnti· 

mukadderealıı mektuplara konulınut paraların 

ka7bolmaamdan " lllnlann ınünderlcatmdan 

idare mealli detucllr. 1 

' 

Tark mektePJerib faydalı eae:-li:ı 6 İL A• TARI fE~! 
dlnlannda o/o 20 te."lullt ya::>ılır sarın ,_.. 

6·8 ıncr sa) rıJ& !;" 
Büyilk ve ya bit ço~ defa için verlh:ıı il!nl.ırla 

hususi mahiyetteki ilfalana ücreti 
idare ile kararlaşiırılır. 

Cuetemln huaınt ılh kahıll eciu ywr. 
H. !. H. llbıt acl!ıalul, • • " 

s • 4) 
4 • • ıo:> 
i • • !ZJ3 
1 • • l 

ı -s ınc:I sayır.ı!ı ııı 
res.mt ıı.ın~ J _...ııı1 

Borsalar 8 Nisan r929 

le unu { idare işleri J l971 Vlll tş 

Çorlu ·Beledi.., bevktder;z_iryoii~rı ve liman- -
lar umumı ıdaresınden: 

~ ukut 
1 ll"J!lliZ lirası 

1 Dolar 
20 Yuıııın dıralııı l 
1 Ra3 tı~mıırk 
1 A'm;tury.a şilini 

:o l.t>y Romanya 
20 I.eva nuırar 

l Felemenk florini 
~o FranEtZ fıangı 

:;:o llalyan lireti 
20 knrdrı Çcko - sıo,·a'kra 
l Çen onctı c ~o,-jycı • 
ı Zeloll c Lchıstıın • 
20 Dinar c y0go~la,·ya • 
:.o B~lcika fı ıuıgı 

1 Pezeta 1EJlBn) 3. 

20 lın ıı:rc frangı 
l Mecidiye 

Cek • 
J.ondra üzerine bir Jn~liıt lirası ı:uruş 

J\el york ı Ttıık liruı dolar 
Paris frank 
Ml~no liret 
Berlln mark 
Sofya • lc'l"a 
DrlıhC'I • bclka 
.Ami6 ~nlanl• • rıortJı 
Cine,·ro 
Prag 
Yiyaııa 

Mııılrlt 
LVaJlO'a 

tjna 

• 

• 

fı aıık 

• kuron 
dlin 

• pereta 
• t.eloti 

Iı Hş 20 ley 
!!~ırat T\lrk lirası 

• ıhralımi 
krus 

dinar 

'faJıvillcr 
1 ti~ra <lalıili c ~alleli • 
DU) Unu ntbı-alı!Jn 
lkumfycll dcmiryolu 

t tan bu tram' aj EirkeU 
Cıı.tun \O Anlirepo 
htanl.nıl a ninı ıu şirketi 

Hisse senetleri 
J~ l;anka. J 

Ormanlı haı kaııı 

~93 00 
20'l 25 00 
12 5000 
41 50,00 
28 5000 
:!4 12 !O 
21 5000 
IO 00 
ısa 75 00 
218 00 
f20 25 

0000 
22 25 
71 r;o 

fl3 0000 
32 50 

782 Ol 

989 25 

049 ı:uo 

12 !6110 
9 38 5) 

2 0615 

E8 oo o:> 
3 53 o:> 
1 72 25 
2 :--415 

16 6'2.!')0 

3 48150 
3 :;'650 
4 37,15 

37 91 
:4 37 51) 
~7 80 00 

93 0000 
217 '25l0 

~· 8 93 

~s 

tt94 00 

202 2500 
61 sooı 

48 50,00 

~· 
5~ 

24 12 &J 
28 ~000 ., 00 
ısa '500 
213 50 
rlO 2S 

0000 
2l 25 ,, 50 
ııs O? 
32 50 

182 00 

98:> 00 

. 

049 0625 
1'2 1550'.> 
9 37 50 
2 C65l 

61 87 50 
s 52,'l5 

' '22 25 
2 5450 

16 00,50 
3 4ft ~o 

3 2601) 

4 S615 
37 91 

:l4 37 .53 
27 fS0,00 

93 0() 00 
216 75 00 
8 9) 

• 14 40 114 40 
136 00 O:> IOO 

1 

Ticaret Ye ıahire IJorsası ~J 
flatlar 'J icarct 1 or•:ı~ı katlbum,ınıili"i tar~r 1 11 1 e a tn! RD Yf'I "l Stir. 

A7.am~ı.ı-.'::;ı;art j --===.==-----c;~tN - l 
J\ l' K. p, Çuvalı kılosu 

Kır.~lca C .ı..,.,ri • ı-:kf.,ır:ı eklstra 00 123:> 1230 
rJ:sııntcr 9-to \,.., -- f Ekistra • 13'>0 130 
/SC'rt C0-00 DO 00 -"' oo Birinci yumusnk Ol> 1 ~7s 1 .3:;/ 
Dln· 6·16 11 2 - oooo Tlirinci Eeıt • l32S 126:> 

ı. o 00 ' 11 O•l 

yesinden: 
Evvelce ilan ·{e pro-

• 

jeleri Şehremanetın-
de mevcut bulunan 

yiizyedi.bin Iiia be
deli keşifli (orlu su 
yollan inşaJtının 11 
I Iisan 1929 tarihine 
rniisadif. pei~şembe 
giinii iha]ti l at'iyesi 
• kıhnacağından 

ı 

• 

talipleriı• yevını n1ez-
kltrda :orlu beledi-

. 

Y ~~c~ıı; kazanm~;·:11iiı~acaatları L :vetin dahili bt 

ilan ~öi:t. hur. 
1::c11 r.ıahlut 0°J.. cooa Oooo _ '! ı'"' 12<xlıı 3 oooo 0000 Aıı.tııra lJfTJ~ -

-ZAHiRELER- Alcşl·lılr v0o,. , 
0

'
000 inşa. •t mu·· na kasası ÇHdıır Ya 0.00 ooo,oo C' ~ 

'Arp.ıı 6 os ı~ ao • p:ıgı Guz .,'llnu ooo oo ooo 
Mı ır 13 25 .oo 
1·uııır •43s 

1825 -Av DERisı - 1 Baytar '. mekt~bı· a"lı·sı· rek-00 13 35 Zcı·dc1·a ,.,,.,, <'Ooo oo -
ı-·:ı~u/Je ,OQ Otı,oo S.ıı"~ ooaOoo OOOo,oo 

1 OJ 00 00"" I ~~!~u ., • OOoo Oo ~COO,OJ; • 
1 -Huaun.u- u .. 0000· 000,oo torlug .... ut;j,.ıdan: -;ıı~ıım 0000 .000 000""'' 

· 0000 -flNDIK- "'" 
... ----~~~2:8~2~0~~2=6~_.?_~o~~~~a~~~~:~ı.J=t--~~ıcg6~00=-gf~j Mektebim· d o;stufalin ihzarına mahsus bir ameliyathane ooo oo inşası kapalı ız e usnlile münakasaya konmuştur. Keşif ve 

Afyonk /ı şartnamesini "zar;J~ek üzre talipleqn her gü:ı öi;leye kadar l laydcır · ara ı·sar ·ı ~ . gorm- kt .. ı - - ı · t· k · · d · Vlı4a t paşada mekt ~ ur ugune ve ınuııa rnsaya ış ır.l 1çı:ı e yevını m · •.L" ~e l ihale buJunaep l~rn~ Nisan 1929 Çarşamba günü saat on ikiye 
'!QTlT müdürluH .., •• J • ~adar temina:: (~~ıvakkai~le_r~~İ Defterdarlık ~inasında müessesatı 
Dınar kazasınd . gunuen. zıraiye muhas~artıbı mes'ulluguııe badettevdı saat on dörtte 

kapalı zarf usum a · mşa olunacak beş d · mezkur muı1 .. • r l}lJik dairesinde ıııübayaat koıniyıınuna gelmeleri. 
ma~ üzere nıtinaı':as~ısanın 14üncü gürıü s!~~a1~Ii me_ktep binas cısıria 
proıelerini ı::örmck _Ya vaz.oluıımuştur. Talipl . de ıhale oiun
oiunması H~n olunu~zere vılayet encümeni d:~m. _şartname ve 

-0- • • bir 
- . mısıne müracaat 
• 

fstanhul ithalat gümrü w .. el. -
7 sand k k gun en: Mubay.-:ns• .uemna ICızum görülen alat ve edevatı fenniye kapalı 

. • J Şe er kısmen ıslak zarf UWJiidritte .:: -+nunakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamesini 
I3alada nuılıarrrr b .. k .!Örmek iiır" 8 (f her gün <jğJeye kadar 1 laydar paşana mektep 

itlı ,.t 11 alem 9 ıo 11 12 92 
rektörJı-ığuı : 11.1 ıe ve ınünakasaya iştirak içinde yevmi ihale bulunan 

a.:ı gümrliğü 6 ' ' ' - 9 tarihinde htanbuJ 10 Mısan M n 
31929 Çarşamba gfınü saat on ikiye kadar teminatı 

dc;ıeceği il~ıı olunu numaralı satış an barında Mcşh\! 

Afat edevatı fenniye e ıc ye 
~ devı 

q;.ıı:ırıı munakasası 
ıla • 

mesüllti .elan» rğüne b:ıdcttevdi saat on beşte mczkfır muhasiplik 
<< 17akt - o --- · ~ 

Devlet demiryolları ve limanları idaresi demiryoluııa ait bilet
lerin satışı ve bagaj muamelatı ile iştigal etmek üzre Yataklı 
Vagon sirketile Oalatada köprü başında bir acenta tesisi k.ıkkıı:

da bir mukavele a';\tetmiştir. Bu mukavele mucibince Aııadohıya 
gidip gelecek yolcuların bagajları mezkur acentada teslim ,.e 
tesellüm ol un3caktır. 

Acenta bundan m:ıada paket muamelatı ile de iştigal edecek-
tir. fazla tafsil it için is tas iyonlar 'e acenta yazıhanelerine talik 
olunan ilanlara müracaat edilmelidir. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 i(lqŞ~ir 

3 ind keşide 11 ~s-~n '929 

BÜYÜK JKRAMIYE 
40,0.00 liradır 

AYRICA: 
20,000 
15,000 
12,000 

• 10,000 

Llrahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
KESİDEDE CE~I' AN 3,900 nu 

numara kazanacaktır 

Devlet Demiryolları 
man/Q.rı umumi idaresinden: 

Haydarpaşa liman idaresinin « Jiaydarpa~a » Romorkörü mü
nakasa s:ırctilc ve yevmi ihaleden 30 gi:ıı zarfıııda tamir cttiriı.e

cektir. Tamirat şartı:aıncsi 1 laydarpaşa liman başınfıfettişliğinden 

:!lınabilir vn romor~ ör, arzu edenler tarafından Haydarpaşa 

limanında görülcl::i!ir. Tamirata talip olanlar 200 lira teminat 
akçes:ıe birfü. te tcklif:eriııi 17-4-929 tarihine nıüsadif s:ılı gününe 
kıdar 1..arf dahilinde tlaydarpa~ada katibi umumiliğe tevdi ctmc
lt ri lazımdır. 

Ko•prlmalİlrl ekserıy, ta~lit 
4o - • 

ıdilirler. 

Tak.litlerrnden sakınmllk için daima 

kirmızı bandırollu 
ve ,,&,et,,. markan hakiki 

ambaJiıjına dikkat ve 
dıgerlerını reı.ideiliıtıi • 

:~~~~~~~r~.~~~~~~~~~b~il:rn~ü:u:y:~:c~f:~:u:h:t~m~u~~~kb ~erim D~~arlıkWM~~a mfiaMtırira~~ muhaihl 
ı.. ., llZ J J\'i'san 

1929 
daira~ınc ver,ı:ıde ımıbayaat komisyununa gelmeleri. 

tefrikası .. ;g- &';,!:v;~r~ftfffil ka vJb~d~n adam 
gözden geçiren b· k" 3-ikııı halı t?/ 

Muharriri: Vere Sıa~ 
-Siil!MMM'~ l k ır ·ımse hal 

~' ar ma varmadan bir. k . ~cçiriyordu. Bu . tcııkit '' 
..-eyler keşfedebilirdi ,. ç.o mısafıri gördük e g~rıp scdi• Aı!fOr sunuz? seyi bulmadım. sınız? buluyordu. Sanki kontun "Cones" dedi ki: 
tor Cones,, ir:sanl · Vı~- şiyordu. Daha ·ıı asabıle- " tos Cones,, ise sadece: " Cones ,, lakayt bir (Voles} sandalyeye otu - sesi bu akşam daha asabi Aynı fikirdeyiz. Be~ 
züne bakın a:ın yu- bir düşma k 

1 
temasta .• n- hırıo:· - Hayır 1.. tayurla cevap "Verdi: rarak dedi ki: daha çalak, daha recülane adliye ile uğraşrnanı!l 

anlamak isti:d tabıatl~rım lunduğunu n larşışı?da bu- .üza- ı r. Demekle iktifa etti· - Yaf.. - Böyle saçma faraziye bir hal almıştı. Her halde d B'nacP 
B .. ma malıkti an amıştı e B k" .. -k k 1. "t zusun ayım. ı. _.,, 
. ~nda.il başka tecrübe 

0 
• Mechul adam · ubul & u uçucu e ıme mu - " Voles ,, hiddetten kö- olur mu? Dünyada kanun bir değişiklik vardı. Şunu görüşelim. Evvela şıJ .r 

ısbdadını .ziyadeleşt· .nu.n yaklaşarak şapka masaya ve sinhiş bir tesir gösterdi. Otur- pürüyordu: yok mu? Bu kanunlar artık da söyleyelim ki "Voles,, 1-
A ırm t sın ğ h l " y ı B d b d f işini halledelim. Mest:· _i yağa kalkmad-t> v . ışı. üstüne braktı S ı masa .anun Ja ma a azır anan o es " - ir e ari ane "Ya" tatbik e :Hlmiyor mu? hakikati asla hatırına ge- Ja"'". 
r • - enı gc k . onra d.. ld ğ d k d" .. 1 · ? 0 .. ranm yarısını bu 

9 
.. 

enı ı;eJamladı H· ~ te kapıya kad .. one- .uzake- o u u yer e sıçrıyara ıyorsunuz oy e mı un - Şüphesiz ki o mese- tirmiyordu. Asıl "Roçester" k. .. sO'' 
d · •zmetçı A ar yur .. d.. 

1
v. r san dalyan in arkalıg"' ına elle- bana bu gün için randevu k · · yarısını se ız guo ışarı çıkarken kapıyı L çtı. Hizmerinı·n u klu u. Meclis 1} lenin adliyeye a setmesını karşısında bulunduğuna 

ad ık .tea· .. k J' za a..:t ' ... ·ını' dayadı. Bir sanı'ye ka- ver· ken • · t · \. alsamz... M 

l 
ı. i adam yalnız LJ rna anaat getirdi o ~} toplana- .. ır paranın emnne ıs emeyız. emindi. Bu böyıe. olunca - Yok ben böyle"'-

J ar. .. Ka • Kapıyı tekrar lca • VAKıt mı~ar sustuktan sonra şid- amade olacağını temin et- - Her halde siz iste • "Cones,, in "l..ondra,, da ··· ıtl 
kopeği bir daA f. zıhaneye ya'-' pıyaralc ya. __ detle dedi ki : miştiniz. Bir taksi otomo- mez siniz . hiç kimsenin tanımasından laba gelemem.. O ~ 

a are. aua.ştı ve d r .. D k b . l . .h b·ı t Aş d b ki ( c ) d'k d L- k ı k yunuı· duyaa DJÜ. ;;:~uıl? ı>aram lı •or u: gresı - eme cnım e ıstı - ı utun. ağı a e iyor. oncs in yüzüne ı - en işe etmemesi icap ey- oaş a anna o u . . bl1 
~. ":'9'b blriıi "Co azır w? _ Hi- ~ pa ettiniz ha? •. Daha dün, ( Cones) Jayct tabii bir katle bakıyordu. Ne oldu- lerdi. ÇünlCü "Voles., in ğer defalardaki gıb•yı taf 

... ait <'lu»ea mlireue 1af.em»de °"8, •orard,n~s,, ;.esi yarın ~u gün ötle vakti için sükun ile sofdu: ğunu bir türlu anlıyamı - gözü ve kulağı bir mücev- şanı da iki bin )irs 

~...z...-~_r_~~u~ra_ı_ar_•......:."~~u~J~ıi~nd=c~·n:....ı._t~o~ranacı.~n~:.!!.!lKll~~~.L.._~~~~..__--L~r~a-n_d_evu __ ~v~crm~i~ı~ti~n"-ız_. _ô...sl_e--L~-~~-E~e-r...,L.;a~r~a~~v~e~r~m~i--_.._,,_o~r~d~u~.;._~F~a~k~at;::._---=k=o=n=tu=n~'-""h=e~ra=·--=ter dall-......,&-.~tan==-~is~t~c~ri=m~.~~~_. ..... 


