
htaıılıul iiçüncii ceza mah 

kcmcsiııde bugün mühim 

bir dayaııııı rüyetine başlan-

ııııştır. 

Dava edilenler, 1stanhul 

tapo ve kadastro miidürlüğü 

lıaşmemuru Mehmet Cema

lettin ve iskı\n messahı Raşit 

beylerdir. 

Kendilerinin Beyoğluııda 
lstiklıU caddesindeki Küçe ogul-

]arından metruk ve Sch\nik mii-

, --.. ....... .....,. ............................. "., 
KRIRLAR DURUNCA ı 

Yeni romnnımıı ı 
İ 23 Şubat Cumartesi günü j 
L..... ............................... !?.~t!.~.f..~! ............ _ .... _, ..... - . J 

~as ıı ~o r1 
Dün hafifhafif yağdı, 

bugün de 

Yağacak 

Iımir meb'usu Yası[ Beyin evcik! gün Anknraya murnselet ctti!ini 
telgraf haberi olarak yazmışok. Ankaradaki fotogıraf muhabirimizin 
gönderdiği yukarki resim Yası! Reyi Ankara istasyonunda ken
disini istikbal eden arkadaşlarile hereber göstermektedir, 

Yeni sinema yıtdızf arım ız 

Filmin mühim 

kısmı ikmal edil -

miştir. San'atkir

larımızdan İ. Ga

lip, M. Kemal , 

Behzat beyler 

rolleri icabı 

mehip ve mühey
kel birer sakal 

bırakmışlardı. Bı

yıkların bile tama· 

men kesilmiş oldu

ğu bu devirde 

san' aıkfırlanmızın 

bu muhteşem sa
kallan pek kısa 

bir zamanda bü· 

yük bir şölıret 

kazanmışlı. Sakal

lılardan İ. Galip 

beyin fılmdeki 

rolü bitmiş, mu

maileyhin sakalı 

ahiren merasimle 

kesilmiştir. 

Beh1..at ve Ke

mal beylerin rol
leri de bittikten 

sonra bu zevatın 

sakalları da kesi-

çalıımaları kendilerinden r ca e • 

miş ve muvafakatlarının bu iki 

hanımın filme iş ir~li filmin 

muvaffakiyeti üzerinde ehem
miyetli surette amil olmuştur. 

Dünya sinemacılığında ilk defa 

böyle iki kadın filimde oyna

maktadır. 

Belediyeler 
}reni kanun tel l.·ik 

ediliyor 
Ankara, 19 (Vakıt) - Bele· 

diyeler kaıızıı liiyılıası heyeti 
vekilede yarın tetkik edileccl:iir. 

Uiyılıaya göre belediye inli· 

hapları bir dereceli yapılacak, 

halk doğrudan reyini dog ruya 
kullanacaktır. 

Belediye intihabında nıeb'us 
in ihabı hakkını haiz olaıılat 

rey sahibidirler. 



f . TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER 
Alemdar .Mustafa f!lı§a 

- ... 'Y HAN .. ~~~~~~~ 41 .. ~-=...ıiill 

Hle:n~ar. ar ut variline bir ıistoı sl~tı 
~~~~~~~~~~~~-

.Jfahzcn kubbesi ile beraber birkaç riiz 
yeniçeri /ıa('a)·a uçtu, kendi de kömti.r krsildi 

ı\JcmdJr yokarJan aııLı
çak kurşunlarla yok yere ölüp 

gitmeı:i kahramanlığına ye
dirmedi, 

Barut nriline bir (piştov) 
sıktı. Barut iştialini müteakip 
mahzen kubbesindeki kazma 

kürekli hacı Bektaş kuil.ırımn 
gok \ üzündc uçuştu klan 
goruldu ... 

'c vazık ki, sultan .l>blrııu 
dun c' lce saray•'· davet ct
ıigi RJıniz paş.ı ile kadı Ah
durralı n paşa ve diğerleri 
maiyet erindeki sckbanLırla 
Topk.ıpı sarayına yetiştiler. 

gene, Alemdarı duşünüp ha
tırlıyan olmadı. paşalar babı
Ali infi ;ikından tüyler orpcr
tcn feci neticeyi istid!al etmiş 

oldeaklar dı ki; 

Olduiıu il:m edildi. 
Ertesi çarşamha günü ye

niçerila Aya_<A:ıfyaya doğru 
hücum ettiler .. Sarayda erzak 
yuktu. Zorbalar "su yolları
nı» de tıkadılar, 

Dört bin sekban dört t' pb 
SJraydan çıktılar. Serdengeç
tileri püskürttüler. Cebecikr 

kışla<ııiı aldılar. 
Y cniçcrilcr bozuldu. C:otıu 

evlerınc kaçıp saklandı. Hu 
defa i1e kadın parmagı ka
rı tı, 

Yen içeri avrat lan kocaların,•.; 
- Hirecanım bu zalimltr 

bizim ırzımıza L<ca\·üz edi

yorlar. siz başa çıkamıva

caksanı1. bari biz çıkıp hak
larından gelelim. 

D<.:<lilcr. Pcııccrelcr<lcn sek· 
banlar üzerine kaynar y;ıg 

Bu sefer de Padişaha y<1- dökenler oldu. 

ranmak için sarayı tahkim Y cniçerilcr cesaretlenip 

ettiler. • ğayr<.-tc geldiler. Cenk lazıştı. 
Alemdar mahvoluncıya Sultan Mahudun cmrill! do-

kadar yeniçeriler<.: karşı ha- nanma top atarak ağa kapı
rckct edip sadrazamı kur- sım dövmiye başl:ıdı. [ ~) 
tarmayı asl:i aklına getirmiyen Sultan Mahmut raınaza-
sultan Mahmut artık isyanın nın yirmi dokuzuncu p r-
bastırılrp yatı?tırılmasıııı du- şembc günü sarayda bulun:ın 
şünmiye başladı. sultan 1ustafayı, her ilıti-

Pdişalıın sarayını sekban- ma!e karşı öldürtmek İ'>tcdi. 
tarla mııdafaaya karar verdiği (Bitmedi) 

haberi yeniçerileri büsbütün [!) Alcmd:ırin ~eGtmdan son· 

kudurttu. . . raki vukuat olduğuncLın sadet 
Bu defa saraya hucum ettı- harici addediyor ve tafsil:lc1 llızum 

kr. ( ı] Sekbanlar s.ırayı şid- görmiyoruz. 
dctlc mu faa ettiler. Yeni- (2) Merhem Ce•<kt pa~ 
çeriler ricat et mi ye mecbur ( Bu hareket birkaç saat eni 
oldular. ol~ydı Alemdar l:urmlurdu...) 

• Alemdara yardım etmi- Diyor. iliz bir JCY ila~c cım!-

yen sulı.ın Mahmut sarayda 
iftarlık nc~ale kalmaması ü

zerine muallim asker ağası 
Süleyman ağayı birkaç yüz 

seld•.mla saraydan çıkardı. 

yor uz. 

[J] (',evdct 1>3ş:ı merhum böyle 

uuif edi ·or... 

[ 4J Yayla imamı: 

( R.ırnlz paşo. ile defterdar Ali 

Bir gecelik yağlı ballı iftJr efendi bir bırikc binip "'bahıan 
ctmcmiye dayanamadı. Sek- onbirc k;dar Sule,..,,aniçcd.: ap;ı 

banlar Di~·anyolu imtiJadınca kapı<ı01 ıı;ulle aıııbr.) f>irnr. 

çarptş:ıraktan ilerlediler. Çen
bcrlitaş civarına kadar ~imit, 
çörek ne buldularsa aldılar. ~os~oun sefirimiz 
Alcm<l.ınn ölüp ölmediğini Dün Ankaraya gitti 
tcccsw edip anlamak için ?! 
babılli önünden Soguk çeş- Josko\a büyük el
mcyc gelerek s.1raya gir- çiliğinıize tayiıı olu
dilcr .• • [2] rıtıp Bfıkre~ıen ~elen 

Yeniçeriler bu bozgundan llüseyin ltagı(l Iley 
pcriş.tıı!1ğa ~üz tuttular.(lm~m dün aksam .\uk:.u·a,·a 
ve bJtıp güruhundan [ 1] hır . . : . • 
takım cJlıillerin girdiği gö- j gıtnu~lır . Bır hafta 
·ıdu, sonra dönecek, bura-
Ocaklr cesaretlendi: daıı sonra Odesa yoli-
- " İmdada gelmiyen- '. " , . 

terin kendileri kafir ve av- le ~laskO\ .ı~a gıdecek-
ratl:ırı b<.)Ş ... ,. tir. 

( Vakt )in 20 Ş __ l_ıb_at __ ı __ 9_29 __ lt>frikası : 82 

.~fuharnri: Iliiseyin Ra/11ni 
- Evet sizf' bizi cok • 

fcııa giisteriyor .. Dizi 
de size H'ı ni fena su-

• 
retle tas' ir ediyor ... 

• 
- Bu al~aklığa se-

bep? 
- Uir.1z sabrediniz. 

Rıı sebebi siıııdi hcra-• 
bt't' araslınrız. 

• 
llusrcv • 'izami Bey 

<ıvıııc bir hizmetkar 
ko~Lur.ırak mahut nıek
tuhn r1etiı·tti. 

Perraııın bu rezelaıi 
vesika ıııı kocasına 

uzatarak: 
- Buyurunuz oku

yunuz .. Fakat çok mü
lee sir olmamaya gay
ret ediniz .. Cünkü so-

• 
ğuk kanlılıkla konuş-
mak ihtiyacındayız •. 
Fena insanların reda
eıinc hat yektur. 

.\hlak lağımı pi {ik
leriıı en lleı·iui, taaffü-

YAKfT Sayı fa 

[H ~-=--runa_c ........ _.__A~dli~·y_~_e ____ ___ 
[ Üsttar<ıfı blriacl sayıramızdadır ( 

ırar>ondan birer kahve isterik 

şayanı dikkattir ki giderken 
burada geçirdi~imi7. on beş 
yirmi dakika zarfında blz 
her tarafı tetkik ettiğimiz 

halde hiç bir kimse 

bizimle kat'iyen alakadar ol

matlı; ıı;iderkcn de içtiğimiz 

kahver.in parasanı vermek 

btcdi!';ınıi7. halde garson para 
almadı. 

UunJan wnra vapurun kii
tlipfmnasini gezdik; burası 

ayni zamanda ya'cufar için 

mdyo kon.erleri dinkmigc 
nıah,;u, bir salon imi~. 

Birinci >ınıf yolcuları için 
olan ıu sılonlardan ba~ka 

anıca ikinci, ve üçüncü sı

nıf yolcularına mahms salon

lar, yC'nek:\ncler, ve saire Yar; 
hir kilde ki uçüncli smıf 

yolcu!. r için olan salonlar 

hen al it bizim derıizlcrdc 

ıtördlı iııniiz vapurların bi
rinci sınıf salonlarınctın aşagı 

ckğikFr. 

\"apur içinde bir de has
tane olduj:tumı öteye beri

ye gidip µ;den \ıcya;ı .~iirn

lckli hemşirelerden anladık; 

ve :ıraya :ırara bu ha-;rancyi 
bulduk; burada biri erkeklere 

dig-eri kadınlara mahsu:i olmak 
tizre iki yatakane Yardı, 

Denize öyledikle 
Mensuresinden dolayı verilen 

karorda ıırar edildi 
eıki 

!>ün 
Derviş 

tahkir 

yazdığımız gibi, Suat 
Hanım aleyhindeki etini 
davasının Temyizden 

nahcn rüyetine Jstanbul birinci 
ceza mahkmıesincle başlanmışbr. 

ıı: Serveti fünun • da çıkan 
ve davanın mevzuunu teşkil 

eden yazıdan dolayı, sahip ve 
mes'ul mildür sıfatile Al,md 
Ihsan Bey d~. Suat Derviş 
11adııııla birlikte muhakeme 
olunmaktadır. 

T emyız, ceza mahkemesinin 
evelce ceza kanununun 175 inci 
maddesi mucibince ·\erdiği ve 
tecil ettiği birer ay hapis J·ara

rını, ynıJa devletçe tanınan 

c•n ve ın~z epleri, vicdan ve 
akideyi 'fölıkir kastına ait kari
ııci kalıa mevcut olmadığı nok
tasından n"lkletmrştir. 

Malıkuınıyet kararını müd
dcimnumiiik de re's'n temyiz 
etmiş bırluııuyorJu . 

/\\uha crne, hava s0ğuk oldıı
ğuııJan müzakre odasında ya· 
pılmıştır. Suat Hamın vekilleri 
Haydar Rıl ıt ve Mustafa Adil 
Beykrle birlikte mahkemeye 
gelmiştir. 

Adil Bey, mückkilesinin • DC
ııize söyledikleri • ınensuresinde 

iııtihar eden marazi bir kadının 
duı•gularını tahlil ettiğini söy-

lemiş, Haydar Bey, şöyle 
demiştir: 

- Aklın kanaati, vicdanın 
faaliyeti için memnuiyet olamaz. 
Esasen yazılan, müek.kilemin 
kanaati değildir. intihar eden i 
kadının güneşe insanlar dunar
ken hararetini muhafaza ettiği, ' 
bizim anne dediğimiz toprağa 1 

kokmuş etlerden gıdasını aldığı, 

bulııflara kasırgalar sakladığı 

için kin besledini onun ağzından 
anl:ıtıyor, bu enfes nıensurenin 
sonunda da a: Sular, her şeye 

isyan eden bu günahkar vucu
du kollarında tutm1k istemiyor
du • diyor. Bu da o kadının 
düşürıcelerini terviç etmediğini 

gösterir. 

Müddeiumumi Cellll Bey, 

Şurada oldukça zemine muvafık bir fıkra lıatırınıa gel 

Fıkra 

fran Ş..hlanndan birioi- la) Ne gibi? 
nin gayet müdebbir bir -Nabzınıza b 

veziri vardı. Fakat I&akal anladım. Zaten 40 
birbirine yaptfbrılmıt onbct kadar öleceksinfZ· 
titman adam kadar cesimül- hude ilaç yemekte 

ciine bir zat idi. Bu semeni 
harikuladeden vezir muzla· 
rip Şah ise kendisine pek 

muhip olduğundan kurtar
mak için aramadığı çare 

kalmadı, Hekimlere bakbr

dı olmadı, okuttu bir faide 

görülmedi, muskalar aldı 

olmadı. Cenabı vezir üzerine 

çamaşır serilmiı ulu bir 

çınar ağacına döndüğü hal
de gene bir faide görüle

medi. Nihayet bir gün bir 

na yok. 

Dedikten ıonra 
gitti. Vezir de giiıl 
mıya başladı. Güııiiıl 
risl gitti, ikisi gitti, , 

gitti. Günler geÇ 
ölüm korkusile herif 
bii eriyordu. Aınan 

rabbi bu belayı iz 

çekilir mi? Otuz do 

zuncu gün iğne iplik. 
lecek dereceye gelpıJ 

•r Kırkıncı gün pejıtıll 

nal<z.ı. ittiba talebinde bulun · 
muş, reis ı-ıasan Lütfü Beyle 
aza Kazım ve Adil Beyler mü -
zakerc etmişler, neticede nakza 
iıiiba edilmemesine ekseriyetle 
_karar vermlşler.dlr. 

l ı tellal nida ettirildi. damledı ve beytnlerlO 
fU 2 inci muhavere b 
ladı: 

, l Her kim Şahın vezirini 

Kararı Sııat Hanım gene 

1 

biraz eften dıifürebiline 

hazinei ıahtden 60.000 tü
men verileceği anlaııldı. Üç 

gün sonra palaspare giyin-

. temyiz edecektir. Müddeiumu • 
miliğin de temyiz etmesi kuv -
vetle muhtemeldir. Bu sefer 
kararı Temyiz lıey'e1:i umumiyesi 
tetl<ik edecektir. Eğer karar 
tekrar nakzohınursa, ceza malı- · 
kemesinin ittibaı rnzım ~elecektir. 1 

Vezir- Neye tJ 
din? 
Pejnıôrde

tümeni iJlmıya .. 
" -Beheri/ ben o 

her birinde sekizer onar tane I======================= 
yalak bulunan lnı ha;ttınderin rccxdc ki vapur içinde olan 50,000 

her bir memur muazzam bir orta>ında bir ameliyathana 
ve bir eC?.ane bulunuyor ki makine nln sadece bir küçük 

miı pejmürde kıyafet biriıi 

gelip •e:rlri zaifletebileceği· 

ni söyledi, içeriye girdi, 

veziri gördü. 

Nabzına baktıktan ıonra 

beyinlerinde bervçhi ati 
muha.vere cereyan etti : 

yorum. Yerimdefl 
mıldanmıya me 
kalmadı. Bir deri 
kemik kaldım. { 

-Efendim sizf1' 
davlnlz bllyle rah~ 
olmak l.tzım gellt 
Ôyle ölmek fi 
wzlerini bırak /8 t 
bizim paraları 1' 

hiç bir ek.iki yoktur. çarhını te~kil etmekte ve 
bulundu~u yenlt:ki vazi [eden 

Bununla beraber bura ya 
h.~ka hiç bir iş ile alakadar 

yalnıll geminin müstahdimJeri 
güriinnıemektedir; bu hususta 

ile üçıincii >ınıE yolcular ya
hir fikir vermek için gördü

tırılırmıs; birinci, ikinci . ııııf 
• p;(inılız b;r 'akayi buraya kay· 

,_·okulan aynca kendi kahi
cdeyim: 

rıclerirıdc teda\'i edilirmiş. 
V ııpuru gczerk:cn bir aralık 

Yokular deni a!..:m ~eya· 
kaçıncı katta bulunduğumuzu 

hnti c nıı:>tntln vapur içinde 
~B:jrrdık; \•apunı temizlemekle 

elli., altffil'i µ;tın gcçirccckkri 
ml1ğul plan tayfaya nezıırı:t 

için hunt1rın glınü ı;;üııün~ 
eden hi,· adama yaklaşarak 

diirıya ha,·adi:•lcrinl ögrenmek 
ihtiyaçları da tetkik edümi~ •bu1l4an a;,;ıjtıda da kaç kat 
ve vapur içinde ic:ıpcderse var?• diye ~orduk; bu ;ualc 

her giın bir gazete nC'irolu- ııldığtmız cevap ~u oldu: 
nahilecek ~urcttc bir matbaa •ben ne bileyim iki kat mt, 

tertibatı ,·üctrda !ietlrilmiştir; uç kat mr nedir?• 

vapurun matbaa.<ım gezdik Diğer ş:ıya111 dikkat bir 
ve hatıra olarak şimdiye k.t- dhet ,·:ıpurlarııı içinde inaııı-
dar çı arılmı~ olan ga7.etelcr- lamıvacak emniyet ve itimat 
den hirkaç mıshıı aldık havası bulunmasıdır; yukarda 

Yapur içinde tütün, kitap, bilmuna.,dx: dcdi~im p;ibi 1;1-

çukulatıt, ~eker vesaire satma,. pura girerken gördiiğünuiz 
ğa mahsu;; dük<lıılar olduğu tckayyllt sadece mcthald..: bir 

p:ibi berber, crhk \ c kadın- ili Türk polbinin hüviyetimi-
lara mahsus cuvalct sıılonları zi sormasından ibaret kaldı; 

da eksik dc~ildir, nihayet para koca vapurun içinde iki sa.at 

bo7..duraca.k sarraf, malumat katlar gezdiğimiz halde bizim 

soracak btihbarnt mcmurlu· ne biçım in:aıılar olduıtumuzu 
ğu d:ı mcn:uttur. merak eden bir fert görmedik; 

Şayını dikkat gördüğüm halbuki bu bliyük vapurun 
bir nokta \"apur ınfutahdim- içine sui niyetle bir adam pek 

kri arasmdn btirük bir yazife çok foraı bulabilirdi. , 
ihtisföı bulunmasıdır; bir de- lth-c edeyim ki vapuru 

ııatın en zelıirlisidir. 
1\lazhıın l'lvi bey bu 

itidal tavsiyesine rağ

ıneıı tıkana tıkaııa şöy

le okumaya başladı.: 
«Hanını efendimiz, 
Aleyhinize deveran 

eden dedi kodulardaıı 
cok müteessirim. Bu 
• 
miies if şayıaların 

başlıca naşirleri tak
din1 elliğiın ıııuka\'va 
üzerinde hayvani birer 

• 
şehvetle birbirine sa-
rılmış gördüğümüz bir 
iki rezil malılliktur. » 

«Onların, ret ve iıı

karı nakabil bu rezalet 
vesikası sizin elinizde 
oldukça aleyhinize iş
leyen zehirli dilleri 
tutulup kalacaktfl'. 
«Fotoğrafın her göze 

hakikati söyliyen bu 
iltihanıuamesiuden· ne 
suretle istifade edece
ğinizi pek yakın bir 
istikbalde zuhur ede
cek fırsat size söyle
vicektir. • 

« Saadetiııizle ala-
kadar fakat bizzarure 
gizli kalan bir peres
tişkarııuz olmakla balı
f.iyar: 
Sadık bir dostunu;:, 
Mazlum UIYi Bey is

tikralıtan çenesi zan
gırdıyaı·ak: 

- Yay bire nıel'nıı .. 
lnsau ahlakan bu dc
rekeye sukut etııı i~ 
ıııalıluklal'I gördükçe 
insaıılığıııdaıı iğı·cııi

yor.. Akıl almaz 1• ·<' 

bir vicdana sı g ı ı ... z 

T4labe bu ay sonunda 
imtihan edilecek 

Millet mekteplerinde der;;- / 

ler muntazaman devam etmek-

1

, 

tedir. Bu ay sonunda eski 
harfleri bilenlere mahsus olan 

iki aylık kurslarda imtihan- 1 

Pejmürde- Yaktı geç

miı. Beyhude ilaç alıpta 

bir kat daha muztarlp 

olmayınız. 

V ezir-(Kemali telif- demiş. 

inşallah cenabı kuyruldunun !Ottu da bu kabilden 

tara başlanılacaktır. 1 .. 

Haber aldııtımıza göre 

rimize bir şifa olur. 
{ Devamı var ) 

----
derslere devam ctmiyenler 

imtihanlara kabul edilmiye

ceklcri gibi haklarında kanuni 
takibat da yapılacaktır. Iınti

ham füteleri şimdiden hazır

lanmaktadır. Bu devrede im

tihanları yapılackların adedi 

50 bini mütecavizdir. imti
hanlarda kazanacaklara veri

lecek olan chllyctnamelcr 
!Jn Jet matbaasında basılarak 

:>Iaarif miidiirlüğüne gönde
rilmiştir. Ehliyetnameler ma

arif miidürli ile sınıf mııalli-

• mi tarahndan imza edile-

ccktir. 
·························-················· .. ·· 

iki saat mütemadiyen gezdi

ğimiz halde gene her tarafını 
görmeğe muvaffak olamadık, 

ve daha bizi iki saat kadar 
me~gul ed~cck yerler bulun
dujtuna kani olarak (Home
rik) ten ayrıklık. 

Mehnıet Asun 

mcl'anetler .. Denıek 

size karımı ıı cinayeti ııi 
nıiisbit fotoğrafı gön
deren de bu habis ... 

- Evet .. 
- Bu foloğrafı nasıl 

elde etmiş? 
- Oııa benim de ak

lım ermedi. 
- Sanki Perran aşı

kife kocak kocağa o 
çıplak vaziyette bil
hassa durup da çek
dfrnıişe benziyor .. 

- Henıen hemen 
öyle gibi.. 

- Ne cur'et .. 
İki mektubun yazısı

ııı tatbik ederler. iki
sinin de ayni kaleme
deıı çıkmış olduğuna 
ı;upheleri kalmaz. 

Bu aralık. oda kapı~ 

fiörülen yonhslar 
Geçerken 

Yeni horllcrln tabulündenbcrl 
iki buçuk ay f<ftl, bu mllddeı, 
okut yızlr adamlar lçla yeni 

harflerin bir itiyat haline gelebil
ıncslne kAfidlr. Runa ragmen 
hcınen her Kbd, her yerde, her 
yazıda birçok ımı4 batal•nna 
ıc.ı.Uu! eJllmcktedlr. 

Tabelalarda, mecmualarda, ga
zetelerde, ~tadı b·ırad.ı. 11eçerken 
gürülcn bu ımlA yanlışlınııı cll· 
ıniz dcfdlkçe bu sütunda doğru· 

ıatılc birlikte tespit ed<eetız. 

Y anlıt Dofru 

-Yarım asır cv~ı"1 

VAKiT 
20 Şuhol ıs'/ - ,,.,.. 

Haber ııuılcblW. IJl1r• G 
barık.rluinden bir takmll (fı 
rıil) işinin lı;enJı mal• 

munzam olma/c.,zın Y 

nazarı lıklddf.e mo111h•b 

pmdiye kadar hiç bir I< 

malıck bu ,\o&ır gafil ıoıu 

mtı oldaklann. il/raf ,yieııı' ~ 
oe bu hlddd oe gtWIP 

olarak Avrupada ezfıal!l 

Mcnınudô• Memnudw< meyi 111/ıJiı lçht uhomt 
ltryat depoıu ltrıyat_ ,___ Jı 

nlyegi '<"'d ılzrt 
Sutcı Saatçi 
:!elanık bonmu ... ı :!ellnlk... e//lrme/el• buab.:r zıgoık ~ 
ipekçi ku.ı..ı-r l...ır.ı brdetler alıında dııAı ~almıya mdl• crJ' 
Türkiye .. Romanya mil olmadık!arındarı A " 

piy=lannda Jaltırıiık/lt' ~ 
;\hiddeti hitam bulan Türk tY" 

hama mukabil burada . Jll 
Tiirkiye ·Romanya muvakkat o/11""':. 
ticaret muahedesi ! ağustos l~lirawıa mecbur ,,ıt~ 

oe bu ııeçhile bir Jo/,ıbı "';'.,j 
929 tarihine kadar temdit tfd ıcdvir dme/ı.le bu/u(11'1ııf"~ 
cdilmi~tir. ı1...;;.;...;;.;.;.;..;;....;. ___ , ; 

sıııııı arkasıııda bir 
giiniltü olur. 

- Kimdir o? ne iste
yoruz? vurulduk flı
tıılduk ... 

Gibi sesler işidilir .. 
Husrev Nizami yerin
den fırhyarak oda ka
pısını acıp sorar: 

- Nevar, ııe oluyo
ruz?. 
ilanın oda başısı ve 

idare n1emurlarından 

bir kaçı cevap verirler: 
- Efendim hali, şa

ııı meçhul; binaenaleyh 
şiiplıeli bir adaıu ka
pının anahtar deliğine 
kulağını koymuş, içe
ride sizin ne konuştu
ğuınızu dinliyor. 

-Hafiye mi? 
- Övle olacak .. • 

.. • -ııltl· 
- Aptulhanııt 0JC~i 

Fakat bu ıue~ ·· 
~,,11ı 

n1enılekelle kökle, li 
"il 

bir adet fıaliııde ) '. 1~ 
k k 111 

gar bıra ara · " 1.11 
ıı' Bizim konuşınanıı 11~ J·ll kime ne? Bu a '~ 

·fit" nıaksadı ne olalı! ft'IY 

- Ne bilelirıı e 
elim. 

J..ı'•l' 
ne şek il rıc • 

felle iıısaıı bu? 1 'f" 
Oda ba ., 1 basııı<l '' ., 

~ ~ ' (. ... ~il=' 
az hüviik ıre)eıı 

J !") ı..· 
k.etini diizellcre · 

1
cf 

tıcıı .. ' - Her se\, ·e ı! . ,.,, 
1) "l''' efendim. .ıı ' .111' 

d b. 1 (' ıt•• 11 ' a anı ır "a : ' 1.1.1' 
ıo ' ' dır buralarda t .. le' 

.ı· • ı;tl' yor .. Efe11uııııc, · ,jı:ııı' 
yiın .. Jlırhız ı.ıııl .111/ 

Yasının adaıııı olı1 ':.ıı 
tı"'"' 
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Y- llA-,: : Suriye mektubu 
G;~~;;:ı::. Bir Ar"ap gaze~si saç·m~lıyor! 
bir .. llllf Yorgun geçen bütün Halbuki hudutta ıekavet yapan Ermeniler, kürtlerdır, 

ilinun Vikudumdak· d b hükümetlerinden de yardım gÖrÜrler 
llıııı dini· d ı ara a- - l -

Suriycdc bulunan bir mu· 

•yor um. 
Dlfarda 

lVlga zaman zaman kuvvetli 
'-1 :b~aftlan, hava çağlıyan- habirlmi1. ya1.ı)"ır: 

•· ı ""'·ld Bundan bir miiddct c\·el -ı.. ..,.u ıyarak sokaklara 
u uyordu. 

Biraralılt 
•-1 camların aHrültü•ü 
'"''arın ,_ ' 
~itabı b <;ahrdısı okadar arttı,kı 

u-aktıın ve: 

Yıi~ Galiba bizim çilehane 
Yor! Dedim. 

Bu huk· ı 1 ll um, Korkunç bir şeydi 

bütün uriycyi dol:ı~ıın bir 
muharririmi:r. hudut mc,aili 
hakkında Gczetcrııizdc bir 
makale silsile'i ne~rctmi~ \'C 

bunda ~imdiye kadar meçhul 
kalmı~ bir takım_ ha,foclcri 
ta[sih\tile bildirmi~ti. 

Bu ne~riyat <1ra>ında en 
mtihim olan h•ım, hudut 

YCliınde d<>ğrusunu isterseniz , 
~ n kımıldand.ım .Ama ..Wn 
çiiıı~ii •rzettiğime hükmetmeyiniz. cirnrındıı bulunan 1.:ııfilelcrin 
~. kararım cesaretimden fran.ızların fena idare.inden 

0, "*akların daha tehlikeli kaçıp Tlirkiye toprajtına 
N dan ileri geliyordu. sı!';ınmnlnrı \'e hundan mun-

Ottalıia~. . Rüzgir durulup fail olan ~ııriyc hiik[ımctinin 
bir bıraz durgunluk geldiği huduttaki e~kiyayı tahrik 
çac:•da dışardan taze, berrak ettip;i ye bu yü:r.den birçok 
~la leslen duyuldu. Evveli ııııinaselıctsiz hadislerin mcy-
ltçifııun karıtık geliyor ve sözler dan aldıl','ı hakkındaki malı.i-
"- Yordu~ Fakat biraz •onra mattı. 
'"'"terem· 
~ladıı ın altında baArı~mağa Ben de hu mektubumla ma-
2'rg1n, ar: ~eceyi ok gibi delen <ılc,;c[, bu \'akalan tekrar ı e 

._ ltpsivrı bir çocuk sc.i: teyit etmek nıccburiyctinde-
D· Aliii! Ali beee!. .• 

'>"ııi ıye haykırdı. Daha uzak, 
..... Çapata b&§ka bir •es: 

C 
Neeı.. 

evabl 
1-rındaJc· ı e onu karşıladı. Ara-
yn... 1 muhavereyi kaydedi
-· "ili: 

~kh' Had; be! bir saattir seini 
Yoruı gdmiyccck misınl 

:: Nereye gidec~ . 

ıq1n 1
f<ahveye, l.abveye... Ya-

~ lmıtaitı, yaşa ın domina!. 

PUıijl.J'.eriııe henüz buluğun 
~ u kalınlığı düımemiş bu 
' Çocukların bundan sonraki 
len ~ arzm.ıyacağım. Ama _za
~ az duıunebilenler ıçın 

Ç çok laf•iliıta !uzum var mı? 
llıina Q(:uk, kahve ve sonra, do
)aıı ' altmışaltı kelimeleri nasıl 
~ra~a gelebilir? Geldiği zaman 
rtıııizj ecı akıbetlerin karanlık 

B· eıı, kirli işaretleri olur? 

litk ~ Çocuk muhaveresi, bize 
Peıc!eı·kı.msız kalmış bir sahanın 
~ lllı kaldırıyor. Demek 

'"'• kabkadar çocukları kahve
llıarb ul eden, onlara ku
la1 i!>.lık hocalığı eden adam
•teb •ar. Bu mücrimler hakkında 
n •. la Poli,imiz ne düşünüyor? .... , b· . 
hr U' tetbir alıyor. Bu açık 
•nındh • 
~ a a uzun zaman teda-
nah bırakılması büyük bir gü
L.. olur. Avrupada değil 
'<llveh 1 
bije ane er hatta sinimalar 
tııı Çocuklara kapılarını kapa-

lbr, 

---..... 

1 G:Q~ ihtikarı >ıJıi~ • ---
lıi r ıd4resi bunama--

.\ 
0lttıı~a çalışıyor 

~1 eft sıııdikat gaz 
111 'Paıı~ asııım 11~·u-

\l1··1k • 
ilı·ı'. gaz r iathll'l lll 
l\:ı:.'. dıkl:~ı·ı 'e hillıassa 
b· adeııız salıiliııdrki 

.. ~, . 1 . 1 b · }' ıır eı·de bu :ııı
"~tıı·ı 
ı·ei ' 111

11 haı·iz hir su-
ı·a le ııazaı·ı dikkate 
• ~(llıAı aıılasılrııısıır. 

tııııl·ı • • 
~ıs 1 'ıı ıııada kal' 'e 

·• t oh, ·ı ı · v.. '" ı:-ı t- sc' "'\at . "lllh . 
hıv. '. ıııaıııasıııdaıı 'i-
lı1'11'111 ~arki~·cde de gaz 

ıı·a 1 ı. " 
1111• . • 

11 ıJ<.lıj gii. t cı·-. hr ,. 
tıır1• •• • ukıı hu lan 

ı ,,t .. ı·ııı -l 'yf· ' ' ar tız<•rine 
· · ı~et iuhisar id re. •ıı(•e 

·ı1ı · 11 zarı dikkate 
ııııııs · 

lerf~· • \(' ıc.ıp l'dcn 
ırter 'lırırnı. tır. 

yim. 1 ludut cirnrına yerle;
tirilcn bazı [c,at erbabından 

ba~ka ~ekencnln ho~nut,u1.

lu!';u dc,·am etmektedir. Bun
ların Turkiyenin adil idaresine 
k:n u;mak için nckadar can 
attıklarını p;i\rmck için anı

larında kısa bir ceıehln 

yapmak kıl!idir. 

Bu rnkalııri örrhas ede· 
bil.nck için Arap ~1.ctclcrin 

nckadar saçma te\'il yolla
nııa ;aptıklarını gür>cniz ~a-
şar:-;ıntz. 

Size hir misal p;üstcrcyim: 
ı·:~~-aah ı..rnr.ctc~inin 27 tc~

rinisnııi !l2S tarihli nıı,Jıasın

dan: 

"Gazete sıhibi ppmakta 
oldujtu Bap;d:ıt scyahatı yolun
da bir zaman Suriye \·atan
pcrYcrlcrine menfa olan l lıı,;-
çc kariycsini ziyaretini., 
bu kerrede 'L"iirk tuc-
carbrilc ·olan huhubac tica
rctint Kurmaniyc knriyc~inc 

\ U>Luunu lıu kari yede yuzden 
ziyade maıtza olud her birinde 
cna1. 2000 altın liralık emtia 
bulıındup;unu., bunların her 
hafta hoşalıp doldup,uııu, nıii

caYir Tiirk kiiykrine scncYi 
satı~larının 200000 altın lira 
ya baliğ oldu,i!;unıı zikrettik
ten sonra hudut halısına 

g'iri~crek diyor ki: 
1 ludut be p;ayri tahil 

bulunuyor. Burada mıiea\İr 

bir devletle hudut tc kil 
ettip;ine dch\let eder bir ~ey 
p;füukmc1.. \'alııı1. bir birinden 
u1.ak \ e kar~ılıklı karakofüır 
ı·ardır. Tiirk karakoluna 
krır~ı, bir Frıınsı1. zabiti idare
sinde bir Suriye karnkolLı 

bul un i yor. .,\ralarıııı ralnı1. 

demir yolu tdrik ediyor. 
btasnııı. Ankara icilafnamcsi 
mudbinec bizimle Türkler 
arasındaki hududun merkezi 
tchlkbidir. 

Türk Cazctcleri bu ı a1.i
yctten haylı ~ik:\ycttc bulun
dular. Lakin anla~ıldığıııa !\'Ö
re bundan iyisi olmaz nıe

ğ~r ki Türkler ,\larhin dağ

ları ekklerinc çekilsinler. Bu
nu da yapmazlar, zannede
rim., iki hudut ara,ında bu 
eteklerden ba~ka bir [aşıl 

yoknır, 

!\azı Turk l\'aıetderin. Su
riye a,;kcrlcrinin Fırat nehri 
g;eri;ne çekilmeleri hakkında 
mütalebclcri be akla 'ıgmaz. 

Suriyclil rin 500 kilometre 
çekili!' bu mcr'aları \ c ,\rap 
köylerini Trüklere tcrketme
lcri nasıl olur? l 1'ılbuki Türk
ler hudutlarını daha iyi bir 
nziyette bulumlurmak için 

çekilmeye razı olnnf)·orlar. 
"\lalumdur ki lardin da11;ları 

Ye köyleri ~inıdiki huduttan 
pek uzak dc!{ildir. l lııdut 
üzerinden bakan bir adanı 

l\lardinin C\ lcrini !(Örebilir. 
l ludut iizcrinde yeni köy-

lcr harıkuhidc bir surette 
çoğalmaktadır. 

1 lepsi Suri yeye iltica eden 
l\Iardin mulıacirlerilc Türkler 
tarafından te,;is edilmi~tir. Rıı 
köylerden geçerken Tıirkle

rin bunların ahalbinc olan 
taaddllerinc ait çok ~eyler 

tşittim. Bazıın bir p,llııdc bir
kaç hadi,;c olur. 

Tlırk hudut ıııcmmlarilc 

bazı a,;kerkrin Suriye küylc-
ri mcı a~i,;iııi alıp götürmek 
için akııılar yaptıj!;nıı ı e bıııı

larla ahali arasmda kanlı ha-
<liseler val,i olduj!;umı mu· 
hakkak surette ~öyliyorlar. 

Bu çetelerin c\lc~'al pa~ l~er

hanın adamlarına hücumu Ye 
aralarında ı·uku bulan musa-
deme üzerina bir Turk ça\ u-
~unun krı'kcti ele gcçirilıııi~ .. 
bu kasket rcbc l\'Ctirilcrek 
tarafından hi.ikı.imeti malrnli-
yc\'e te,;lim edilmb. . " . 

Gene bazı Tlirk çeteleri 
Rc',;lilayııı nahiyesine hiicum 
cemi~ ah.~li hu çete içinden 
bir Türk zabitini tutup ~u
ri,·e karakoluna v;ctirmi~, ka
rakol kumandanı hudut za
biti olduhunu anlayınca ser
best bırnkmı~tır. 

işte böylece Türk askerle· 
rinin Suriye arazbinc taaddbi 
tekerr(ir etmekte \'c bu miies
si! hadbclerc ne \'akit nihayet 
, crilecej(i bilinmemektedir. • 

J lalbuki mesele tamamilc 
lıcrakistir. Ka;tcn hudut ciYa
rında ycrle~cn kürt., l·:rmeııi 

surcılcri yerli jand:ınıdıııı yar-
dım alarak ye hük[ınıctten te~

ı·ik o-iirerck etrafa akın et· ... 
mckicdirkr, 

Kaçakçılar 
Gece yansı yukalandı 

Limanda demirli bulunan 
Abasiye vapurundan evelki 
gece bir sandalla bir çuval 
içinde 620 defter cıgara kağıdı 
ye konyak kaçmlırken yakalan
mıştır. 

Üsküdar bankası 
500 hin lıralık bir 

•;ermaYe ile aı·ıl:wak ' . . 
olan Ü~kükar haııka
sıııııı muaıııdei tasdi
ki)esi İktısat \C~Ül<·
tiııcc ikıııal edilıııis \fl 

' ke) fiyel tieareı, nıiidü-

rh rtine hildirilmistir. . . 
-- --- -

Roznuvar sahibi 
Beyaz Ruslardan olup hudut 

haricine çıkarılması kararlaştırılan 
Roznuvar gazincsu sahibi Sayda 
Efendinin pasaportu vize edil
mektedir. Birkaç gün içinde 
milll hudut haricine sevkolun:ı
caktır. 

- ~-- -
Bir köy yandı 
Kargı nahiyesi köylerinden 

bağ ve bahçeleri ve mamuri
yetile meşhur (Ekzen) köyün
de çıkan bir yangında altmış 
eveden kırk ikisi hayvanlarile 
saman ve zahirelerile kül ol
muş; hükümet, Kastarnoni ve 
Tosya hili.liahmerleri tarafından 

lawngelen muavenet icra edil
miştir. 

Müderrisler döndöıer 
Ankara, l'J (\"akıt)- A

merika sclirilc Dariil!linıın mu
dcrrislerind.:n bir kıoıru btan· 

VAK 1 T 20 ~ı t>a< -• 

H an~rnz iJet 
Cel4Ubaftald ceplfa

nelik infil&k etti 

Belediye kanunu 
Layihada neler var? 

:\loskorn, 18 ( .\ . . \. ) - Yeni belediye kanunu layi • çede ayrıca tadılit yapabile-
Ta,; :'\jan;ı bildiriyor: C'el:\l- hası yakında meclise sevkedi- caktir. 
abat lı.lc indeki cephanelik- lecektir. Layiha birçok yenilikleri Belediye reisleri belediye 
te \ ukııa ,.;elen in[il:lkin ka- deg;şilclilderi ihtiva etmektedir. meclislerinden ve yahut hariç-
lede ı e şehirde tahribata Liyihaya göre, §Chremanetleri ten hükümetçe tayin edilecektır. 
>chep oldup;u bildirilmektedir. ilga edilecek yerlerine bütün Belediye intihabatında tah il 

Pe~a\"Cr, 19 (.\.A.)- ln!'ili1. memleketlerde olduğu gibi bele- görmüf olanlara 2 ıer rey hakkı 
tabiyctindc S 1 lintli ile 2 \I- diyeler ikame edilecektir. verilecektir. 
man ı e 2 J'rnıNz dün ham Belediye reisleri doğrudan $imdiki Emanet encümeni 
tarikile Kıibildeıı ~,k;ırılmıı- doğruya valilere merbut olacak- yerine belediye meclisi azasından 
!ardır. !ardır. Belediye bütçeleri belediye 9 kişilik bir umumi ve daimi 

Bcrliıı, 1 R ( .\. A.) - Kal- ı 1 d ed 1 k bı'r meclı·s lcaı·m ola-- 1-ıır. mec İli eri tarafın an tanzim i ece , °"' ktitadaki .'\iman kunsolıı>u 
valiye verilecek, vali bütçeyi 15 Şehir hududu dahilindeki \"un l'lcıııaıı sıhhati muhtel 
gün içinde mütalaa ederek şirketlerin mürakaba hakkı , olan alman sefiri .\!. !"ezile 
luzüm gördüğü tad.ilaıı yapacak kabristanların, surların idare ve 

yardım etmek iizre ta yyarc 
ile l\ılhilc gitmi~tir. ve Dahiliye Vekaletine gönde- muhafazası lciınilen belediyelere 

!llnııııııı11 111111111111ııı11ııınıı1111 1111111 1111 111111111 ıııı 111111 ı.ı: 
1
_c_e_kt_ir_. _D_a_hi_li.;.y_e _V_e_ka_ı_et_i _b_ü_ı-__ v_e_ril_ec_ek_ı_ir_. -------

11ıııı11ı~:,ı1111~ı~ıı11ı::ı~ı:~ı:11ııııı1' 
Bir pilot daha komür 

oldu 
Lundra, 18 (A .. \) - '·S9-

tıthgodestoıı.. da askeri bir 
ta\·yarc dü~mli~ 'c tutu~mu~
tur. Pilot kiimllr haline l\'d· 
mi"tir. 

Zeplin İsviçre üzerinde 
uçtu 

Friedrichsa[cn, 18 (.\..\)
-c:rar Zeplin ~im:\li Jsy\çre 
de bir tccriilıc tayaranı icra 
ctnıl~tir. 

İspanyada bir tevkif 
daha. 

.\ladrit., l<J (ı\.\)-1111-

kumct ıııclı'ıısan meclisinin 
sabık rcı'ı ,\1. \ illanycl'i 
re\ kil etnıi~tir. 

Çarın mücevherleri 
satılıyor 

Londra. 18 (A. \.) - Bir 
Rus çarına ait bulunmuş o· 
lan iki muhtc~cm miiı:cy her 
satıh~a çıkarılmı~tır. İlk mu
zaycdc !iatı takriben fıO bin 
Jnıiiliz lirasıdır. • 

Parite bir kaza 
l'aris, 19 ( .\. \.) • - Bir 

aceze kop;u~unda çatlak lıir 

borudan çıkan p;az 11 ki~i

nin öllimüııe ;ebclıiı·et \'CI'· 

Mu badele müzakeratı 
. 
1adc)rc ta])i cn11aJ( j\·İı1 l,OOO,OOO 

. 
in criliz b lirası 

. . 
ıstıy·oruz 

'fork - Yunan mu badele 
ıııüzakcratına iki p;lln C\ el 
f\nkarada yeniden ba~lanmı~
cır. ilk temaslara ait :,ehrimi
ze v;e\cn haberlere göre mii
zakerat Yunanistan şehirlerin· 
deki Tiirk musakkafatİııııı da 
takaza ith:ıl edil nıcsi esası ll
zerimk cereyan etmektedir, 

Türk hiikı.inıctinin bu 
emlılkin tazmini için e\·cke 
yaptığı teklifata kar~ı Yunıııı 

sefiri aldı((ı yeni talimat 
üzerine mukabil tcklifatta 
hulunnıt1'tur. l liikılmetiıııi1. 
mum a1.aya tabi Türk çi[Jik
lcri için Yunanlıların tediye 
etmesi icap eden 500 bin 
lngilit lirnsındmı · maada 

mu,;akkafat için bir milyon 
lngiliz lirası talep etrnek"tedir. 

Atina muahedesi mucibin
ce Yunan hühumctinin sahip 
!erine iadesini taahhııt ettiği 

hu emlılkiıı. hakikl kıymeti 

bir milyon 300 bin ingiliz 
\i rası tahmin edilmektedir. Son 
!(el.:ıı haberlere güre Yun an
lılar buna mukabil pek dun 
bir ı111ra teklif etmektedirler. 

Bu hıbustaki Türk \'e Yu
nan tekli!atı tahrir! olarak 
teati edilmi~tir. Bir kaç gün 
zarfında miizakeratın c>ıısı 

taı az1.Uh edecektir. Aradaki 
büyük !ark dolayı;;ile ıılaka

darlar neticeden pek az ü
mit\·:ırdırlıır. 

Ne feci hadise .. 
Kunduracı Hikmet tabancasını çekerek 

evvela karısını sonra da bir hayat geçirmiye başlamış-
mi~tir. ı d 

l k d. . . ar ır. 

Kül olan ev er ve en ısını Birkaç gün eve! Ahmet 
adalar '' elendi oturdukları evi terkederek 

Kahire, 18 ( . .\ . • \.) - Za- Old '' d 11 ailcsile beraber kendi annesinin 
kazik yakınımla büytik bir kiiy- ur u .. evine taşiıımak arzusunda oldu-
dc dun yanA"ın çıkım~ lıu sabah ğıınu söyleyince Hikmet Hanı~ı 

dahi ~iddetlc dl'I anı .:tmek- Evelki gece Üsküdarda bir kocasına bü~bülün kızmış ve 
te bulunmu~tur. ~imdiye ka- ailenin ölümile neticelenen feci bazı ağır sözler de söylemiştir. 
dar ı ;;o cı· yannıı~ 9 \J~i bir cinayet olmuştur. Bunun üzerine Ahmet efendi 

Yaptığımız tahkikata göre bu pazartesi günü karısını fena iilmlis,· ıe 20 fd~i ııp;ır surette 
kanlı hadisenin sebep ve neti- halde dövmüş gece de hiddetine \'aralanmıstır. 

· · cesi a},,en şudur: büsbütün mağlOp olarak taban-
Sıtma ... Sivrisinck Üsküdarda Selman Ağa nıa- casına sarılmış, ev,·ala karısını 

Mücadele 
Terfibab alıyor 

Dünkü nushamızda Haydar
paşa-Pendik cil·arındaki bltma 
ve •ivri sinek mücadelesine baş
landığını yazmıştık. Mücadcde
leyi idare edecek olan Vekalet 
mücadele reisi A•ım Bey refa
katinde doktor Milat B. ve 
kafi miktarda memurlarla şeh

rımıze gelmiştir. Mücadele 
heyeti için Kadıköyde bir bina 
hazırlanmış ve , mücadele için 
i•tihzarata başlanmışbr. 

Hilaliahmer 
Senelik kongre 
martta yapılacak 

l lilı\lüıhnıcr hey eti ıncrkc

zire>i dün rei> 1,.\Ji pa~anın 

riyasetinde toplananık cemi-
y~tin >cnelik :konp;resinin - . 
gününü re,bit için mü1.ahre-
lcrde bulunmu~tur. ~i1.11mna

mci a,;Jl mudbincc kongrenin 
~ulıat i~-iııde akti hi1.ını p;cl
mcktcdir. Fakat ha\ anın 
nıulıalcfeti yuzı odcn buna 
imkan v;i.l_riilmcıni~tir. Dünkü 
toplantıda kon!(renin mart 
ortalarında pıpılına,ı ı e 
bunun ı\nkarada umumi 
merkeze bildirilmrsi. kamala,· 

hallesinin Karga Zarif sokağında sonra da kendisini muhtelif 
oturan kunduracı Ahmet ile yerlerinden vurmuştur. Karı ve 
karısı Hikmet Hanım son za- koca tabanca yaralarının tesirile 
manlarda kavgalı, gürültülü biraz sonra ölmüşlerdir. 

Yollar 
Yeni kanuna göre na

sıl Yapılacak.? 
,\nkara., 19 (\'akıt) - Yol

lar kanun lılyiha,ı malumat
ları aımak üzere !la~\ ckalct
tcn ahikaJar nkalctlcre ı;ön
dcrilmi~tir. 

Lılyilıaya göre yol parala-
• 6- . y ı· • > - • rtnın ·u ~ 1 .. ,a ıya, il rJ.11 

ldard lıusiyclcrc aittir. .\a 'ia 
kendi hbsesini, Jıa1.ırladı.~ı 
he~ senelik progrıım dahilinde 
istt•diği ı;'ibi sarfa mezundur. 
Bu paralar umum ana yollara 

tahsis olunacaktır. İdarci husu
siyclcr kendi his;clerini \ ilıl
yctin ikind derecedeki ~.:hir, 
kasaba, kiir yollarına sıırfe

dccklerdir. yol mühendb'e· 
rini, fen memurlarını, mcikti~-

lcri kı\milcn • 'a!ia tayin ede
cek ça\'uşlar ye küçük bazı 

memurlar, ameleler~ Yilayetçe 
tayin oluuacaktır. . -- ------

iktisat müsteşarı geliyor 
Ankara, 19 (\"akıt)- lktı

sat müstc~ıırı per~cmbe günü 
lstanbulda bulunacak, Edirne, 
llur:;a Ye Karı:abeyi dolaşa-

M. Venizelos 
8011 nutkunda 

dil ·or ki ... 
Atina, 19 ( /\. A. )- Atina 

ajansı bildiriyor : 1\1. Veııi>elos 

liberal gençler cemiyetinin blı' 

içtimaında irat ettiği nutukta 
harbi umuminin hitamile Yunan 
tarihinde reni bir devrenin 
başladığım söylemiş ve demiş
tir ki : 

«Yunanistan harbi teıııamen 

ilga etmek mecburiyetindedir. 
Bunun içindir ki harbi umwni
ye nihayet \·eren nıuahedcleriıı 

neticesini samimiyetle kabul 
ediyorum. Zaten bu neticeleri 
tetkik edecek olursanız görür
sünüz ki bundan on beş sene 
evel (Molona) boğazından hare
ket eden Yunanistan bugün 
Makedonyanın büyük bir kıs
mını, Garbi .Trakyayı, Giridi 
ve Adaları ihtiva etmektedir. 
Hiç bir zamen Yunan milletinin 
bugünkü kadar bürük bir dev
lete malik olmamış olduğunu 

söylersem hata etmem. Make
donya ve Bizans imparatorluk· 
[arı tamamen Yunani de~iller

dir. Halbuki bugünkü Yunanis· 
tan ırk noktai ııazarındaıı tama
men Yun lıftl~ııfe 

Balat Yürüyor 

Istanbulun !tarlı, bıızlu, tipili 
günlerimde üzerinde vapur
larm adamakıllı i liyemedil!ini 

gören Haliç, artık kendi ken
disinin lüzumsuz bulmuı. Un. 
kapanı köprüsüne kadar don· 

mUflU. 
Şehir halkının kayıp düşmdc 

korkusu ile yürümeşioi unuttu· 
l!unu gördükten sonra haber 
alıyoruz ki Balat sırtlan yürü
meğe baılarnııtır. 

Balatıo ltarıı tarafında Ha.. 
köy var, bilirsiniz, ve bu ik( 

mahalled de Allahın kendile; 
rine vadet!$ zümrüt gibi yeşil 

Filistin köylerini bırakıp bu· 
ralara kadar gelen Beniisnul 
oturur. Bu iki mahalle, timdiye 
kadar biri birinden Haliç de. 
nizile ayrılır, ve, ihtimal, bir· 
birine hasret çelı:erdi. 

Musa zamanında Bahriahmeri 
yararak geçen insanların torunla
rı, Haliçte ayni mucizeyi göste• 
remediler ve nihayet aptal yürü• 
meyince dağ yürümel!e mi bat· 
ladı, nedir1 

• Nakil maki!° yok! 
Düıılcü • İktam ela iri harf. 

lerle dizilmiı bir serlevha vardı: 
• lran sefarethane konağı nakle
diliyor[• 

Bu haberi okuyan <Felek> 
refikimiz gidip tahkikatta bulun· 
muş ve neticesinde konağın ye. 
rinde durup durduğ.ınu gördü· 
ğünü sureti mahsusada bildirmif< 
tir. 

Bu haberin bir rnübalağ• 
mahsulü olduğuna ihtimal veril· 
mektedir. 

" (r-t~ :!fM.. 

Öz Türkçe 
ismet Pa~a ~azr~ıerinin 
tullan~ıtları teliıneler 
Kıymetli Başvekilimiz İsmet 

Paşa 1-fz. ııin Dil encüm~uinııı 

Ankarada evelki günkü içtima· 
ında öç Türkçemiziıı kııllanıl· 

masını işaret eden mühim bir 
nutuk irat etlikleri maliımdur. 

Paşa Hz. bu nutuklarında bir 
kaç mahdut kelimeden maada 
ArJpça \'e Acemce söz kullan
mamışlardı. Pıış:ı llz. tarafıııdan 
bu nutukta kullaııılaıı öz Türkçe 
kelimeleri, karşılıklarile beraber 
aynen derccdiyorıız : 
Ruz: 

Gerekler - icaba! 
Değimli - Ehemıniretli 
Vorgıı - Külfet 
Uygu - Ahenk 
Sarsı - Tereddüt 
Varlamak - \'ücut vermek 
Jşc<linen - Mütahassıs 
Gidck - Meslek 
Birl~tinııe - Terkip 
İşleti - Tesir 
Durgulamak - Tespit etmek 
Sağlamak - Temin etmek 
Tutam - Çare 
Bıılıınum - \'aziyet 
Erişkin - J\lütek.iınil 
Vuruşlu - is.1betli 
Tutum - Hattı hareket 
Sözkitabı -- l.ugat 
Kalınmak -- Israr etmek 
Çevre - Muhit 
Ezim - Mecburiyet 
Durak - Me\'ki 
Kabaruıiı - Tebariiz ettirnıek 
Ekim - Kültür 
iste - İhtiyaç 
Ötürüsi ile - Binaenaleyh 
Yayıs - İzah etmek 

Ağaçlar için 
Yeni bir kanun yapılacak 

Ankara, 19 (\-akıt) - lktı· 

sat Yek•llcti e~carı miisemire 
hakkında şümullü tetbir!crl 
havi bir kanun laplıası hazır• 
lam~ \'C heyeti vekilcye Yer• 
mis tir. •u 

ud· 



• 

ı · Izmirde verem· 

~eY_~";.~n:;!~.~.~~~~da l I ~4;.=~~.~:~. 
Muclllli :\akili J !er hakkı mahfuzdur neler yaptı? 

l\ER~ll lzmir, 18 (.\..\.) \Tcreınk JORJ A>;KETIL 

lJnıtımi har}Jı dog)·tıraı1... mücadele cemiyeti hugiir •e
nelik konp,Tcsini yilAyet <ıh------

lan Ilenesi der ki; ( Pııa11kare harlıı ihdas hiye mlidiirü Liitfü Reyin ri
y:ı,l'tindc aktetmiştir 1 lcycti 

etrniştir. Harp onun ruhunda nıüncleıniçtır.,, ıdare azasından doktor Beh 

- Zaten gecelerim uykusuı 
geçiyor,. onun ıçin buraya gel
dim y& ... 

- Kımsınlz) 

- Size bunu söyliyemem ... 
Sizi zıyaretım keşfedilemıyecek 
bir sır halınde kalmalıdır Hali 
hazırda bıra1. rahat.ıdık hısset
mekteyim .. Eger munasip gorur
seniz .aze soracaklarımı ba~ka 

bır gün sorarım... Bu dıvarlar

daki eşkA!i uzunca tetkik etmek 
islerım. Zamanım ise mahdut .... 

Ne kadar zaman liıı.ım 

gelirse tahsis ederiz.. iman iktı
aap edilir, cebren kabul ettirilmez. 
O imanı •ize ilhama muvaflak 
olmak ümidindeyim .. Suallerinizi 

İ:orunuz.. Çekinnıtyirıiz .. Cevap 

·verme~e çalışacağım ... 

Şahsı mechul : 
- Başka zanıan ... 
Diyerek şapkaoıuı aldı ve 

dışarı çıkb; tam çıka~ı •ırada 

• H rmes• köhnt: bir dolap 
içınden kapalı bır zari çıkardı 

ve ziyaretçiye uzatarak dedi kı: 
Alıniz l\lösvöl sizin için 

hazırlanmıı olması kdp eden 

-'u zarfı göturur.üz. İçıııdekıni 
süküneti fikirle okuduktan 

:ıonra tekrar benı göı mefıe gele
Ct.'ğinizi üınit edt:r im 

Şah.ı meçhıı\ ; 
- Tcjekkür ederim .. Adiyö .. 
Dr,di; ve zarfı cebi:oe k0\'aıak , 

çıktı gitti .. 

Meçhul ziyordçi iş odasına 
a•·det etıiğı zaman zarfı açtı; 

küçül bir karl\'ızit \ilerine yalnız 

ati.deki uılırların yazılm.ş oldu

~unu ha}Tetle gördü. 
tl-1~J.Oh.ft ri'"taı:IGIQ ı:lrkap l(J.d• terkedin. 
lkt..,.._ kanii• pi•lemt'k en kühn• al~i; 
Tt'.litt'l."I" ZAm.uı•~ ., sıua oı.Ut-bl:i d:.n 
s~'..I ' uı:.::ıhi h~~ t • .,. fUi.1..-ü 

• Vi/.:lor Hügo. dan 

* Ertesi gün erkenden şahsı 
meçhul tekraı ( Hcrmes ) in 

hpı.•ırıı ;olıyordı:. Hermes zairi 
kabul ederek dedi ki : 

· - Oh ! aziz mö•yö ; ilim 

ı~cf.'fesin!n Hl&y\.·,·!'ıni ısınnca 

iştihalan•cağınm , ve buraya 

tekrar gelcc<-ğmizi nniamııtım . 
Acaba içinizde b!ı az !tikat hasıl 

olur mu? .. 
- Şal.ayı brakalım Mösyü. 

Rica ederim c:dci-, kom :ıalım . 
Kim olduğumu tanıyorrunl'Z . 
kabine reisi • Pilankaı e yim .. 

fakat o zarfı ner hu.z.rla

mıştın"~ Sizi nıııılaka günün 

birinde 7.iV•ıet edeceg:mi hisset

miştıniı öyle mi? 
- Evet.. Vicdaıı azabını.ı 

sizi giiniin birinde burayJ ıevk
cdecegınc emindim ... E&er 
istesı:ydım •ylardan beri hazır
ladığım şu diğ•. r zarfı takdim 
edebilirdim .. 

M. • Piankarc • Herınes in 
uzattığı zarfı açtı ve şu •atırl.ırı 

okudu: 
Puankare harbı ihdas etmiş

ur. Harp onun ruhunda mün

demiçtir. O lıarpla damgalanmış· 

lir. 
]an He.ıesi ( f) 

Başvekil hiddeti• bağırdı; 
- Yalanı hem de adi ve 

j?iilünç bir ı·alan! Şimdiyr kad.ır 

bt·ş yü•ü mJtetaviz nutuk söyliyerek 
;,pat ettim ki lıarbı :hda. eden 

Alm<ın emperyahmi olmuştur. 
Affedersiniz. Aı.iz reisi 

Müs•ade ediı.iz de harpteki 

llerecei me•uliydinizi mubala

g<ı>ız arzedeyim. Ben ruhların 

, içini tetkik eden bir günah çika

rıcı papas gibiyim. Bınaenalcy 

biraz acı söylemek mecbııriyetin

deyim, Cerrk kwmlarınız ve 
!'•re~ in•!••'· r' h r1~ıa1 ı ile 
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sizden n•lret •derim Siz müte

k.-bbır v• kendine güvenmiş, 

layuhti oidujtuna emin, aynı za· 
manda korkak ve mütı-basbıs, 

hileklr ve kiııcı bir &danmnıL. 

sizı tırmahyan eli yalarsınız; ha· 
kikatı hıç bir vakıı ikrar •tme•

&iniz. IJı.işmanlaı ınıza ıebes~un, 

eder, öldürmesıni dilediklerıniıt 

atıfette bulunur, dostlarımı: h~ · 

saba bile katma,,.ını" Haydi 

bunların hepsıni alledeltm; lakat 
siz ıımdi tayın ..det:eııım derectde 

harbı umumiden nıes ulsunuz. 
Yanlı§ anlamıyalım! 1914 te 

reis\ cumhur oldu~uııuzdan ;,u. 
fade ederek kenJi iradenizle 

harbi ihdas ettin11 demiyorum. 
On on beş milyon insanın 

telef olma;ından yırnıi milyoııdan 
!azla insanın yaralanmasından 

yegane mes'ul de~ılsınız. 

Şüphesiz •n büyiık caniler 
Kayser ve nıiişavirleri ıdi. Fakat 
eğer harp mesulleriıün cetveline 
iya•etleri ile harbı ihzar ve 
entrikalaıı ile tacil edenlerin 
ithali irap ederse - ki bu pek 

haklı bır hareket olur . kara 

vicdanınızın bu noktadan nasıl 

bir yük altında bulunduğunu 

siz de hissedersiniz yal 
(Bıımedi) 

----
fi) Bu sözleri yaıan '.\.lôsyö 

Jon 1 leusi Bu günkü Puanklre 
kabint!Sinde zıraat nazırıdır 

Taksim meydanı 
Tak~im mı~y<laıııııııı 

taıııi111iııe lıa\alaı· aı·:ır 

a~ıııaz başlarıaraktır. 
nıı lı·ısu~ıa diiıı lıcycti 
foııııiyc ıuiidürii zi,·a • w 

lw~ iıı riya~l'liıı<lc lıir 

toplaııtı yapılıııı~ı ır. 

ıet Salim B. tarafındmı çemi· 

yetin hir •cnclik faaliyetine 

dair akunan nrnfa~,al raporda 
<121l >rnc,inde 6670 hastanın 

muayene edilip hunlardan 

7'.'0 vcremlinin cemiyetten 

yarılım ~örmek ~urctile teda
' t cdildil(i ve 2 >ene eve] 

Ctıniyl'L içiıı iıı~a edilen yc
nı tıırzdaki dispıımerin 
bilumum borcu ödenmiş 

oldıı~u ı;ihi prcvantoryom 
i.:ııı de \asi ve ~eni~ lıir yer 
~;·rııı :ılındıl(ı Ye >atın alınan 

b ""ada yapılacak kLiçiık 

k · ·uk cvkrde ,·crcmlilcriıı 

t• :ıyi edile~ejti zikredilmiş

ti Rapnnın kıraatini mtite
al p hey'cti idareden bir 
h-ıııı yeniden intihap edilmiş

ti. içtimai 'e >ıhhi nılızakcrc 
YL mukarrerat bu srne için 
ta lıık edilmek üzre yeni 

he! 't:ti idareye haYalc edilmek 
~urctilc kongre n1t:saisinc 
hitaı11 Yt:rmi~tir. - ----

Saray duvarı 
OrUd1..üy tı·aıına~ı, 

r ıldız ı.ara~ llllll )11..ı

lan dıl\ aı·ınııı enkazı 
ıeıııaııı<'ıı kal<lıı·ılıııcı

ya kadar tek hat ola
ı·aı.. isli' pcel..lir. Eıııa-

• 
ııel s:ll'ay dunırınııı 

• 
yeııidt'ıı inşası 1~111 

Maliye r ek<iletiııc nıii
racaat _c tnıiştir. --Irak komiseri gitti • 

lı·al.. l..oıııseri Sir Kel-
yton <liiıı Hoıneril.. 

'.qnıı·ile Hay fa.' a mii
teYc<·<·i hcu lıarek('l et
ıııi~Lir. 

terzilik mektebi 
)Jaarif YPk:'ıletinec İsı:111lnıl<la bir 

giiııdiiz terzitik ıııektchi ~wılı\ol'. Bu 
tF .J .. 

ııu·ktep ıwlıari \C ıııeccaııidir . .\li.itelıassıs 
ııı11n1Hml<•ri Belcil..adan gel111iıo;tir. 

• < • 

Jiektehe ilk nıekLep ıııcz1111larilc oı·la 
mekteplerin bi riııei 'e ikinci sınırları ııda 

lalısil giireıı talebeler· almaeal..tır. Ta~ra
dan talip olacak talt,brl<•re karyola 'c 
y.ıtah. Jc.yazımalı 'e iaşeleı·i keıı<lilerinc 
ail olmak üzre yatacak ycı· l<'miııinc 

çalışılacaktır. Fazla nıahlınat alınnk isle
y<'nlrı· ş11lıat ııilıayctiııc l..adaı· heı· 1-(Üıı 
Sııllaıı .Alımctıe san'atlar mektebi nıii
d ii J'I iiğii ııe ııı ü racna t <'I ııw 1 idi l'lc r. 

lstanbul ithalat Gümrüğü M. 
!35 J\ap saya ':ı~ı 

8 ~andık k ;nıe şeker 

Bt.ltlda muharrer ikı kalem bild sahip eşya 2.J-2-929 tarıhli l:u

marıc,i re müteakip satı; ıı;i;nırıiğü mı~ giinlerinde lsıanhul iılıalat 

rir.barında lıilmüzaycde satılaco~ı ilAn olunur. 

Satılık konak ve dükkanlar 
İstanbul vildye!i dtflerJarlığından: Dirnn yolunda atik Ali 

Pa~a mahallesinin llayezit caddesinde 1-65, 2-65, 3-65, 

fı:-.69, 2 :\uınaralı yalınız kareteynli mahallin 12-336 his

~esi (1-5 ma>urn tatlı 'll~ ıı Yardır) muhammen bedeli 13~7 

lira 22 kuruştur, aynı mahalde 1-65, ııumarab dükdnm 

13-3.16, his,;c.-ti, muh.ıınmen bedeli 800 lira, aynı mahalde 

65-3 numaralı tlüklının 12-336 his>esi, muhammen bedeli 
C'OO lira, aynı mahalde 65·2 numanıh diik:\nın 13-336 his

~esi, mehnmmen bedeli <OO lira, muzaycdelcri tcmdidcn 

26 ~uhat 1929 da defterdarlıkta yapılacakQr. 

Satılık ev bahçe 
İ<tanbul vtldye/I d4terdarlı~ndan: feriköyünde Sakızağacında 

18, 18- ı. ıııınıaralı, bedeli (1200) lira, defaten al.wıacaktır, 

mü1.ııycdc tcmdiden 26 ştıb{t 1929 da Ddtcnlarlıkta yapı
lacnktır. 

VAKiT • Su bat 

KAo·tsTEN 
S[M[~D 

ı•Junaınrı l\1uıerC'imı . lfi.:::,·::::::··· ............ &. ······ım·"iiil"' ·ın··-· .. ··:._!il!ii''''c!!~· ., ' ••••• .. ,,,,:::::ı"ı::ıı'I!!!' 1 'ıUı!!ll :•ı• : Ju:::ını "':ı'!iı:UI 
KLO\.'IJA O R .............. _ ••• llM "°'' • ' ···- • -

~u sefer Scııır r~aııtten K~drsc ili Bu a~şam 
'·'P"".V" sej;r; snyalıaı,,,;,, mebdei olan yrre ~I Alhamra sınemasında 

. ~1)1111u'i.ş ve Kastıl;·a kralına nıii.ldki olnıuştu liıı Gabrlyel Gabrio, Elga BrinK ve Renı 
-29 !il Heribel in temsili muazzarrfl 

rerda>ı olan pmmrte'i ı;iın ıi giinllik scyahattan sonra Ka- illi K 
ilcrliycrek bir kifyde yemek radeniz ~ahilinde olan bir .,l=,·ı! adın peşı·nde 
yedik, rnnra hareket ederek yere vardık. Burası Trabzo-

cliğer bir köyde kaldık. I>- nun ~arkından altı g:iinlüktü. 'hl Karnavalın lüks ve ihtişamı arasında Şantaj yapmak için tev 
pir şehrinin :\Jii,llimaıı h:\- Fena bir yoldan ilerleyerek !! sül olunan bin türlü hile ve desiseleri gösterir ve hayau 
kimi Anıkuı.·clin de hı\kimi- Sürmene limanına Yardık. =ı· ı k k b d !.. l& i iy~yi muoavver ir ram. 
dir. fltınıın sebebi şlllltır: Bir 
aralık .\rrakuycl ahalisi Jı.\. 

Eylülün 17 inci günü Trah- =11 f 
zona mm·a,alct ettik Burada ll Orkestra ile beraber büyük bir cazband oynayacaktır. lavete 

kimlerinden ~ayrı memnun 
kalmı~lar, hunun iizerine is
pir hak imine µ;izli ha her 
µ;iindan;rck onunla birlikte 

kendi hı\kiınlcrinin aleyhine 
hareket edeceklerini bildir-

fındık "iikhi bir ıremi istaıı- ı Karagöz oyunları, 
J • , .: :::: :::::: ı:::::: :ı:ı..-ır:nc:.:r:r.c: um:::r:ıı::st: ::ı:::::ı: ::::: ::ı:::ıı::::c •, 

bu I a gidiyordu. Bi~ hcnıcn ::::::::::::::::ı:ı::c::mı::ı::ua::::::ac:ıa •• ::::::::.:::::r:::::::::-::::ı~:::::. 

bu gemiye l\irdik ve yirmi Ferah sinemada Bu akşam 
~~~d~~'.I\ zarfında ,,t,ıııbula Mele" sı·nemo~ı 

ıstanııuıa muvasaletiıniziıı Variyete can~az ~eyeti ft 
tarihi 22 tc~rinicvcldi. Buraya Ayrıca: Filim • bale = . ııarytl• Gala suvaresi olarak 

mi~lcrdi. ifa ~ui kastın neti
cesi ı1laral< ahali kcııdi M
kimkrini yakah\'arak İspir 
hı\kinıinc giindcrmi~lcr o da 

;el;~~-al~~ cd::~me~~~~~~:n oo@] o oo oo [iJ oo [M]·ı ,· ,,~n Mos~·ou~·ın 
hareket cdh·ordu. Bizde •• .. ~ U ft il 

J ii Darü.Jbed•yid:e ; AynJroz Ladı:-;ı i! 
btınJarın hirine nıliral'.aat !! EJbamra : lL1p~otinin ınuaşakaları ii 

oııu h:ipsctıni~ti, rnııra bura

ya kentli t:ır:ıfırdaıı bir müs
lumaıı hakim ı;iindcrmi~, son
ra ona bir hıri-tiyan mun1 in 

ederek memlekete -dönmek !! 0 •"• ' Fahişcnın ~ızı 
:: Melek ; 'Vera :\1irçe,·a 

istedik. lstanhuldan 4 te~rini- !! MaJik : ~lacar ıap<odisi 
ii A•ri : Feci dakika •1: 

tayin etmi;ti. 

Ar.ıkuylf'>ıın derece ,ı.ı~
hk lıi · ınt:nılı:kc1tir. Buraları 

o. dcr~cc "''P ',, :ırızalıdır 
ki hay,·anlar :-;on dcn..'CC nıli~

ktildıır. H:ıiı yerlerde kayalar 

arusıntla kl'llrult.:r kurllyor ve 
dai';dan da!(a ;.(CÇİ\ ordıık. Ru
rada yuk hayv.ınl<ın kullanı

lamıyor, oıııııı için hıınınıal

lar nikkri tu•ınıaktadırlar. \. . ' 
razi çırılçıplak C•ldu~u gibi 
etrafta mukim olanlar du bar
bar kabilelerdir. Bunlar ~;r 

meni ve 1 liri•tiy.ın t•ldul..la
rıııı siiyledikkri halde hepsi 

de cşkı)ıı '\!' hır>ızdır, Bun

lar bizi yolda durdurmu~ 

,.e bizden hediye istcrııi~lcrdi. 
Bu bedi ye l ura,lan ıı;eç· 

menin ,·crgi'i idi. iliz dürt 

sani giinü hareket ayni gün 
Celilıoluya Yardık, sonrıı 

Sakıza du~nı ilcrikdik. 
Te,·iııisaııiniıı 1 () ıncı 

ı;timı hareket ederek kı\

mm c\·din 2 inci ı,:ünli '\a
poli memleketinde olan "Ca
cta _ ya muvasalctle 2 ~ıın 

ur:ıda kaldık. Ruzı;ılrııı mtt>a
adc=--izli~ine n1cbni .. ( :aeta..,da 

22 k:\nuıı c\·clc kadar kaldık. 

Ancak kamın saninin .3 iiııcii 

~ünü Ccnrn vara bildik. Şu
batın 1 ind ı;ıınüııe kadar 
kaldıktan 'onra oradan hare
ket ederek ırnırtııı 7 inci ı;li

nü ... ~an Su kar .. a mu\"a~alct 

ettik, oradan da Se\'llc gittik 

-"ihayet martın 221iııci ıı;ii11ti 

l~lkaltla l lenarada \·ardık ve 

orada mcthuunıuz kral Ü
çlim:ii 1 laııriye nıülı\ki olduk 

Bitti 

Mahlülatı vakfiye mü diri· 
yetinden: 

Hidayeti il~ 20-~·929 hafta !, nihaıcti ihin 20-.J.ijllJ çar,amlıa 
kuruş 

3018.'i Lalelide (,'ohançarnş ınahalle>inde Simkcş sokağıııda (ıO metre 

Ali Riza Efendi ar;asının tamamı. 

62.'iO Kuınk:ıpı kürkçübaşı mahallesinde İskele caddesinde 18 ,\o. 

42 arşın mana\ dükı\nı mülkünün alunda biri •c diğerinin 

120 de 20 hi~:'c~i. 

~500 lloıacı~iiı·ündc Koru caddc,indc .\o: 4 ve 24 arşın lıiM 

ha\4 k gir dükı\ııın altıda hir hbs"i. 

4328 ~:,ipte ı•:ıliı ababo mahallesinde ı·e Çorlulu ,\Jipaşa çeşme . 

sinin arka cihetinde kain 17'3 arşın ar~anın tamaını. 

Bidarcti iltlıı J.1-2·929 hafta 2, niha\'cıi ilan J(j.;J.929 cumartesi 
kuruş 

130(00 Fcrik(iy Fatin Efendi soka~ında 39 . 'o 430 aqın ar,anın 

tnınanıı. 

30000 <;arşı Kc,cciler soka~ındo 102 .\o dükantn tamamı. 

J 06.ıO Eıiıptc Kırkmerdiven eaddesiııde 16 '\o Jlıl» aqın arsanın 

taınamı. 

ı>OOOO C,'t~nbcrlitaş ;\tik .\lipasa rrnıhalksi T;n ukpazarı caddesi .'i 

ve :- ~"o iiç odalı iki <.ltık;\nın 3 tc hir hi .. scsi, 

Bidayeti ikin u-2·'.UJ hafta :ı, nih:ıı·eti il:in lı-.J~929 Çarşamba 

kuruş 

'.ltı6(J~ Sarıyer l'ıstıkbaurındn 17·14· f 4 1 No 1\esınnc suyunu hO\i 
kahve \C maa fundalık bağ mahallinin ;JO hissede '.! hissscsi. 

tJYOO Samaıyada Sancaktar ha rettin mahallesinde ~:mirl<rçcımesi 

sokuğında 19 :'\n 69 arşın ar>0111ıı tamamı. 

53000 Be\ koz Yalıki;y seh iburnu ca<ldesindc 24, '.!lı, :.!2 '\o :i.'iO 

ar~n ar:-anın tamamı. 

.30900 Orıakiiy köprühaıı <oka~ında 49 '" C'amişerif wka~ıııda 8 

'o iki yüzlü hil:\harn 10.1 arşın arsanın tamamı. 

Bid4yeti ilan 29-1-929 hafta .l, nihayeti ilan 2~ -2-929 çarşamba 
kuruş 
3~f000 Bcl'Oi).u Şişanckarakıılu karşısında l harita numaralı 21>~ 

ar,ın arsan1n taınamı. 

2;;000 Çcmberlitaş \'ezirhan alt katında 24 No odanın 4tc lhisocsi. 

l4J.14 Yedikufedc llüscyinağa mahallesinde l\lütyap sokağında 21.'i 

arşın \"C 3, 5 numaralı arsanın 3 re 1 hi!5scsi. 

JOOOOO Beyot;lunda kaıip ;\lusıafaçdebi mahallesinde llüyük Par • 
makkapı caddesinde ,3 ~o kArgir hanenin n"ıf hissc;i. 

80000 Galata Camii cedit mahallesinde Kurşunlu han üst katında 

5 numaralı odanın tamamı. 

BalAdaki emlı\ki J11ahlılle dörder hafta müddetle aleni olarak 

müzayedeye konulmuştur. \lüzayedeye iştirak edecekler kıymetin 

yüzde yedi buçuıu nispetinde teminat olarnk dördiincü haftnnın 
ihale günü on dön buçukta Çenherli taşta lstanbul (<;, kaf mü bürü. 

.. . ············-·· ............................... . ................................................ 

Tepe başı 
Tiyatro • 
sunda bu 

:ıkşam saat 
21.30 da 

1111 

11111111 

Aynaroz Kadısı 
Komedi 6 ıablo 

i\luharriri, l\lu;ahip zade 
Celal il .. 

tarın laueri ------·-1-· Filminde 
ll&Yeten: Büyük varyete numar 

•• •• 

BAK US 
Ha) ı·aın si paı·i~leı·iııin l..ahu liiııe ba~

lan<lı. Sipaı·i~ler sıra ilı> giiııd~rilir. 

Telgraf aı!ı·psi: İslaııbul Bakiis. Tc
lefoıı: B. 2723, ııwl..tup atlı·p<'İ: ~i~li 

MahlCılatı vakfiye müdirizetinden: 
Kıymetı J\lıılıaııınıiııesi lledeli ıııiiz;ıycdesi 

Lira 1 ira 
75 70 

Çarşıda Çuhacı hanı alt katta (18) nı•maralı . 
pazarlık suretilc nıuM.ıcle icrnsı liizıın ı:eluı oda (70) ı.rı 

talibi uhdesindeeir fazlasile t.ılir olanlar kıynwti nıulıaınnıineı:I 
yüzde yedi buçuğu ııisbetımk Jll'Y akçekrile ( 27-ŞubaJ-929 
çarşaında güııii saat oııdördc kadar l\\ahllılat müc.iriydiııc ıııur 
caatları. 

l®J®iilll~fl®~l®~~~®l®l~®lt>IT°~ 
:Tüccar ve danka memuru 

Olmak için 
Pazartesi ve perşembe günleri, saat on be~ten 17 ye ve 18dea 

@ 
@ 1 O ye kadar ıki sınıf açılmıştır. Malumatı tüccariye, ilmi ht1!aP 
@ ve u.uli defteri, bnsila, ınüzaafa, Pakradomar, Amerikan usula 

ve banka muamelatı 4 ay zarfında kamilen tedris olunur. Soıı 
imtihanda muvaffak olanlara muhasebeci şehadetnamesi verilir 

ve iş tedarikinde muavenet edilir Dersler bugün başlıyor· 

Programı meccanen almak ve kaydolmak için Beyoğlunda. 
Amerikan sefarethanesi yanında Amerikan lisan ve ticaret der· 

@ sanesine muracaat. Hususi dersler dahi kabul olunur. 

~~~ Müdürü; Agop Palr.raduni t) ® • f! 1 

~c::-:::::ıc::-:::::ıc::-:::::ı~c::-~~~c::-::::~~ 
~ Türkiye Ziraat bankası 
M müfettiş namzetleri 
~ müsabakası 1 
M 1 Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla ıs ll'iı· ~ 
W fettiş namzedi alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanW~ 1 M başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol ıııAf· 
~ rafından ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir. 

~ 
Müfettiş namzetleri stajlarıııı bitirdikten sonra miıfcttişlik 

imtihanı vererek müfettiş olacaklardır. imtihanlarda :e ~efiıl'" 
!erde fevkallde nıuvalfakiyet gösterenlerden ecııebı ıı:;:ıoı 

~ 
bilenler bir sene müddetle Avrupaya gönderiieceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için Anka~ad~ 
bankanın teftiş müdürlüğüne, buhıııdukları yerdeki Zır~~~ 

M b:uıkalarıııdan alacakları beyannameyi doldurarak gönderme 

W veya bizzat vermek suretile müracaat edebilirler· 

yetinde mnhlıll!t kalemine müracaat etmeleri. teJC 4 O O• 

~==~-------------------------------~-----~--== 



(Vakt)ın millet 

i&ııt Hın o astiüi 
kültürümüze 
\l)'lnıyor mu? 

ll Şoder diyor ki : 
~ BDIUn dünya jlmnaslli(
Otta lıı iyi /tısımlarını alarak 
ı. Yll mem[ekeJ kültürüne uygun 
Uft l>r 

°!!rom koymak lıizımdır. ] 
c 

~ı •Çenfetdc şehrimize geldiğ'i 
?.ılın 

ftd btynclmilel basketbol er45 ili .ronu Azasından ve A,·ru-

be::k'. Vayimse ıeşkil!tı ıerbiyei 
Ger nıye enspekt·•rü :\!ister Sn -

•velJcı g.. A 
tcco:;~ un vrupaya m 

l\t. hareket etmiştir. Şoder demiştir ki : 

lıirl<a ~er şehrimizde kaldı~ı - Türk muallimlerinin bu 
'tıkçtiin zarfında hem \'aycmsc ".;,nkü ji nastiklerini gördüm, 

•llbnı f . . d 
baıı te tış etmış, hem c , gençler ftvkallde muvaffak ol-

spor m·· 1 · d k j · · lbtih· ueS<csc crın e ço d•ılar. S\'tÇ jimnastiği esas ıtı-

~ltı. konferanslar vermi~tir. barile çok güzel bir jimnastiktir. 

C:alatu konferan>lardan ik:sinl Yalnız j,,·eçliler için çok mü· 
. •sarayda . 1 . . · 1 tııjl?\i vermış, 1ırısı at e-

h~ n ~knik ciheti, diğeri de 
-;:::-. ıııcvıuıa beraber atleti:ıimio 
.... ,l tel&k 
ullıu ki edilmesi hakkında 

kemmel olan bu usulü Türkiye

de aynen kabul ettik. Türk kül-

türüne ne derece uyabilir? Bu· 
rası cıyl sualdir. Dünyadaki 

. ıııı bit ınah· . 
tır, l\ı. ııutcn bahsctmış- jimnastik ceryanı, ağır ve yoru-
hı Şo..1cr 1 .arbiye mekte - cu ı'imnastlklerden ziradc oyun 

ndc d 
Vttııı· c başka bir konferans ve spordadır. 

ış ... b 
~lııd urada sporun tarih - lsveç jimnastiklerinin gayesinin 
dek ttı, muhtelli memleketler- vücudun güzcllljtini temin oldu -

g,l~'Por hareketlerinden, sporun ğunu söylüyorsunuz.Acaba Alman 
tnden 

tınd ve •nırenıman tarzla- \C ı\merikı \C sair jimnastikleri 
•n hohsetmlştir. 

!(Onfcra 1 Çl.I( r, d ns •rı •porcular için 
Ptrş 1 alı olan 1\1. Şoder geçen 

~lllbe •. .. , 
n,'ti~ le .unu Çapadaki jim -
l\.ı. V ur•unu 7.iyaret etmiı ,.e 

vücudu çirkinle~tirıneği mi istih -
daf ediyor? lliç şüphesiz hayır ... 

13enim fikrime kılırsa dilnya -

daki jimnastik tarzlarını uzun 

uzadıya tetkik ettikten sonr:ı Onsıınu .. 
~ ııı n "are ettiği jimııas- onların en i.vi kı.ımbrını alm:ık 

"•ilimi r· · den h e ının yrıptıkları be _ 
arckAtı 

ta bu1 nt scyretmi>tir. Kurs-
iL • .. tuıan bir muharririmiz l\~ 
"'<le l ın in . · 

ubaın.ı sormuştur. 1\1. 

\'C onlarla memleketin kültürüne 
uyı.;un uir program ortaya kor •. 
m~k ve bu programa göre çalış

• d;ıJıa makul olur • • 

Fatihle Balat arasında Dı-

rağman maluıllesindcki çeşme 

cı varında bir heycLln vuku 
bulmuş ve buradaki kesme 
kaya denilen kayalık yolu 
kapatmıştır. Heyeti fenniye 
müdürü ziya B. heyelıln hak· 
kında demiştir ki: 

- Buna heyelan demek 
doğru değildir. Toprak azıcık 
yürümü~tür. Endi:şcyi mucip 
hiç bir şey yoktur. Öyle de
nildiği gibi hiç bir ev tahli
ye edilmemiştir. Zira buna 
lüzum görlilmcmiştir. 

Leydi Klerk Nise gidiyor 
İngiliz sefiri l\listcr Corç 

Klarkın refikası Leydi Klcrk, 
bir iki giinc kadar k~ı ge· 
çirmck lizre Nisc gidecektir. 

Beyaz Ruslar 
Beyaz Rusların memlcketi

mi7.dcn ihraçları hakkında he
nüz Yililyetc bir emir gelme
miştir. 

Homcrik Qitti 
lki güııcliir limanı

mızda lıuluııan llome
rik vapuru diin akşam 
saat 6 da Haytaya git
miştir. 

Beynelmileı futbol 
Federasyon reisimiz 
Madrifieki kongreye 

davet edildi 
Beynelmilel futbol federasyo

nu teessüsünün 25 inci devri 

s~ııev!si dolayısile it 
Madritte bir kon-

gre aktedecektir. · 
Bu kongreye işti-
rak için Ileynelmi-
lcl futbol federasyon reisi M· 
Rimmcr, T. F. F. reisi Muvf· J 
fak Beyi şahsen davet etmiatir • 

"'"'"" u . l/'fllntr. ud· 
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! ABO~,}.~~T~~,~~: 
Gazetemizde çıkan yazı 1'e 

reıimlerin bütün hakları mahfuzdur 

1 

Kuruş Kuruş 

1 Aylı'' 150 000 
'3. 400 800 

1

16 • :50 1450 
2 • 1400 2:'00 

j Nukut 
ı ln~lliz lirası 

1 Dolar 
20 Ywıan dırahml 
l Raylısmark 

1 A ,·usltırya şilini 
20 l.ey Romanya 
20 Len Bulgar 
1 Folenıoıık florini 
20 Fran!'tz frangı 

20 llalyan lireti 
20 kuron Çeko - Slnv•kya 
1 Çer,·oıu:~ts c so .. ·iyet • 
ı Zrlc•ti c Lehi!i\tan • 
20 Iıinar c Y'oııo. lal'ya > 
20 J<ı·lçlka frangı 

f Pezeta J~pan)·a 

20 lsYiçro frangı 

1 Mecidiye 

Cek 
• 

Londra tlıerlne bir fng1Uz lirıı!iı kuruş 
Nrvyork ı Türk lirası dolar 
Pariı1 • • • frank 
~rııano • • • liret 
BerJin • • • maTk 
Sof ya • • • leva 
Brukıı:el • • • tıclka 
.Amiı:ıterd=ım• 

Cinevre • 
Prag • 
\'iyana • 
Madril • 

• 
• 
• 
• 
• 

\'.3f1o'·a • • 
Atına • 
BUkrq 20 ley 

• florin 
• frank 
• kuron 
• 11ilin 
• pezcta 
• zcıloti 

• djralımi 
krus 

Belgırat Tüık lirası dinar 

Tahviller 
!!\ikraz dahil! • vadell > 
DUyunıı muvahido 
lkranılJeli dem!ryolu 
tıı.tanbul tramvay Eirkctl 
Rılltım Dok ve .Anlirrpo 
Jıtanbul aııonim EU şirketi 

Hisse senetleri 
r, banka~ı 
Oımanlı banka•ı 

A ılı 

981 75 
201 00 oo 

52 25 00 
48 2500 
28 25 00 
~4 08 2~ 
n 75CO 
Bil 75 

157 75 00 
211 25 
120 25 

0000 
22 25 
11 2; 

113 25 00 
31 211 

780 50 

981 7S 
049 4375 

12 65 su 
9 4400 
2 0775 

e8 37 so 
3 55,'50 
1 ~3 O!> 
2 s&,n 

16 82 so 
8 151,25 
3 1900 
4 4000 

38 25 
24 31,25 
28 00 00 

92 62 50 
217 2500 

• 8 8() 

• 

• 

ıs 10 
138 

25 

00 

. -

Ka andı 

984 00 
201 25 00 

52 5000 
~8 25,00 
~8 25 
24 12.50 
28 75 00 
80 75 

157 7 500 
211 25 
120 25 

0000 
22 25 
ll 
ff 3 
31 

780 

25 
25 
25 
150 

984 00 
049 2'5,00 

12 8200 
9 41 50 
2 Ol 215 

68 2600 
3 54,SD 
1 22 75 
2 5600 

16 81> 00 
s IS0.50 
3 18,00 
4 39,00 

88 10 
24 37 50 
27 62,50 

92 ~l so 
218 00 00 
• 80 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret lıorfa ·ı kattıjumumlligi tarafından veı;iJmiıı:Ur. 

Okkası 

Azami A•gart 
K. P. K. P. 

Buğday% Çavdarlı 

IYumu••k Ol 03 CO 00 00,00 
iKııılca 
1

~Uoler 
2 -00 
02-05 

11, ıs 11, ıs 
0000 0000 

,sert 2· 12 ı , ıs 
Di.lnme 00-00 00 00 
Seı1 ıuablnt 7-08 17 32 

Çavdar 
Arpa 
)fısır 

\'utar 
Fnı:.ı1ye 

-ZAHİRELER-
ıs ıo 

0,00 
1325 

00.0<1 
ocıoo 

-MUBUBAT-

17 32 
(I0,0() 
1132 

1510 
0000 
1325 
OU,00 
OCI 00 

oo,oo 0000 
'• uı yemi 0000 o,.,oo 

-UN-
Çunlı kilosu 
Ek!:11fr:\ eklstra oo 
F.kistra • 
Birinci yumusak oo 
Biri ncl ıert 

149J 
14~0 

0000 
0000 

ikinci • 0000 

- TiFI'IK -

1 
1240 

'"~ OOOQ 

=~ 
A nlı::ı ra 000,00 000,00 

Alıehlr 000,00 000,00 

Y•r•gı Guz yunu 067.00 067,, 
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Evrak Nakdiye mübadele 

k • • d 0 Evrakı nakdiye mübadele 
omısıyonun an. dairesi bukerc hesabaanı 

sureti kariFrlc kapatmak mecburiyetinde pulunduğu cihetle, bugüne 

kodo.r :ıczdlerinı!c ınukabili :csvlye edılmiş fersude evrakı nakdiye 

csho0ıcı:1. yctltrindcki makbuzları ibraz eylemek ve matluplarını 

almak üare, nihayet Şubatın 28 ine kadar, Cuma günlerinden 

ınaada, herglin >aat 9 buçuk~a~ 12 ye, ve 2 den 5 e kodar, düyun 

ı"m•m1ye binasındahi müi>adcle dairesine müracaat eylemeleri be

tel-.Tar ve son defa ol ,rak rica olunur. 

İşbu müddetin hitamından sonra metalibatı nazar itibara alınma

mok tchlil<c,ine cıaruz ol•cakları aUkadarana ayrıca arz olunur. 

E -

( Vakt) ııı 20 Şubat 1928 Tefrika~ı: 87 

SilhirltD n~ı 
1\1uh:ırriri ı 

11! oris 1 öbltlrı 
- •Ya keseni ya canını• .. Ölye 

mi demek istiyorsun •)ozin•? .. 

- !iaydi ... ça!'uk ~üyle b:ı-

1<alım aRaul• .. . 
- Amma da telaşçısııı hal 

Ev\·ela •Klaris•in senin elinden 
yakasınt kurtardığına emin olmak 

için yirmi dakika ınüh~et ~ayin ı 
ettim. Halbuki daha yırını da
ldka olmadı ... bir de ... 

- I,aha ne v:ır? 

- liem de senelerdenberi 

aramlan bir şeı·i, bir meseleyi 
iki saniyede keşfetmek mümkün 

miı? 
K 1ın şa·aladı:· 

i\lilcerclml 1 

Af elınıet Gay·or 
- Ne demek istiyorsun? 

- Anlamıyacak ne var? biraz 

mühlet istiyorum ... 

- Mühlet mi? mühleti ne ya
pacaksın? ... 

- Esrarı meydana çıkaraca
ğım be ... 

- Ne? ... o halde bilmiyor-
dun demek .. . 

- Esrarın miftahını mı? ••• 

doğrusu bilmiyorum ... 

- Yalan söyledin ha? .. 
- Kaba sözler sarfına lüzum 

yok Jozin ... 

- Evet yalan söyledin yal .. 

Sen değil mi in ... 

-Türk mekteplerile faydalı eaerlln 
ilAnlannda o/o 20 teıu:illt yapılır 

Büyük ,.e ya bir çoL. defa için \"erilen iU.nlarla 
husust ınahiyetteki ll4oların ücreti 

idare ile lararlaştırılır. 

C,..zetemlze h.unı•l Uln ktd>ul eden J"er ı 

iLAN fARfFESI: -
Sıtırt J{ıH,ll~ 

6·8 inci say!ad• ıı,ıo 
5 2ı 
• • ' 40 4 

• • ıoo 2.,. 200 
I ., " 

1-8 inci sayı(.ı-JJ l to 

Bu ıecekı •Y İstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V Akıt., yurdu ~ayısı H. S. H. Ulnat acente•l • resmi llAnlar J 

tel. 1970 idare işleri 1971 yazı l'.:I eri * teh!'raf: 

emniyet sandığı müdür
lüğünden: 

.\Iüzarede lkraz I\Tcrbunatan cins ve 
bedeli nunıarası ne\·lle nıc\·.lii 

205 16878 Davutpaşada Beyaziticedit mahallesintle 
Sultançeşmesi sokağında eski 8 mükerrer 
ve yeni 8 numaralı bir hanenin tamamı. 

Medynun 
isıııl 

Nefise Nezihe H. 
255 18313 Samatyada Beyazitcedit mahallesinde Sa-

ınatya caddesinde bir dükkan ile bir 
hanenin tamamı. l(emal Ef. 

662 18985 Beyazitıa Eminbey mahallesinde Eııiiyeci 
sokağında eski 3,5 mükerrer ve yeni 3, 
5, 7 numaralı iki dükkan Ye bir hanenin 
tamamı. Ali Osman Ef. 

1015 19022 Beyoğlunda Feriköyünde Kır sokağında 
harita l ınevkiinde eski 143 mükerrer 
ve 32 numaralı bahçeli bir hanenin 
tamaını. Emine Meziyet H. 

685 19080 Üsküdarda Sinanpaşa mahallesinde Sıla-
cık sokağında eski 8,8 ve yeni 34numa-
ralı bir hanenin tamamı. Süleyman Fehmi B. 

465 19334 Kadırgada Bostan Ali mahallesinde katip 
siıian caddesinde eski 31 ve yeni 43,45 
numaralı bahçeli bir bap hanenin tama-
mı. Fatma ve 1 smet Hanımlar 

405 19399 Kabiköyüııde Osman Ağa mahallesinde 
Korbağlidere caddesinde l 1 mükerrer 
numaralı bir lıaneniıı tamamı. Mustafa El 

3525 19524 feriköyünde ikinci kisımda bir hanenin 
t~mamı. Cenan H, Celasin, Alp Beyler 

3525 19605 Üsküdarda Tavaşi Hasan Ağa mahallesin
de Dolap sokağında eskı 82 ve yeni 50, 
48 numaralı bahçeli bir hanenin tama-
mı Mürşide H. 

405 19610 Okçılarbaşında Emin bey mahallesinde 
o;.çılarbaşı sokağında eski 50 ve yeni 52 
numaralı bir dükkanın tamamı. Ali Burhanettin B. 

475 19619 Haydarpaşada rlasanpaşa sokağında Taş-
köprü sokağında eski 7 yeni 17 numaralı 
hanenin tamamı. Hürmüz H . 

855 19659 Yenikapıda Katipkasım mahallesinde Yalı 
sokağında eski 13 ve yeni 15 nuınaralı 
bir hanenin tamamı. Hıristaki El. 

235 19668 Üsküdarda İhsaniye mahallesinde Sulta
niye sokağında eski 23 mükerrer ve 
yeni 2 5 numaralı bir bap hanenin 
tamamı. feyzişan H. 

635 19703 Akscrayda Çakır Ağa mahallesinde Cer
rahpaşa caddesinde eski 22,22 mükerrer 
22,22 yeni 22,24,26,28 numarali üçdük-
kan ile bir bahçeli hanenin tamamı Fatma Melek H 

2985 19711 Galatada Yolcizade mahallesinde yolciza
de ve Zağferan sokağında eski 2,4 mü
kerrer 2,4 mükerrer, yeni 2,4,8 nuınaralı 
bir apartiınaııın tamamı, Cemile Düriye H, 

885 19790 Haydarpaşada Osman Ağa mahallesinde 
kızlar ağası çeşmesi sokağinda eski 2 
mükerrer ve yeni 34 numaralı bir hane-
nin tamamı Mehmet Rtşit B. 

175 19817 Aksarayda Katipmüsluhittin mahalle ve 
caddesinde eski 18, 18 mükerrer ve yeni 
22-1 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Tefsire H. 

2i5 19818 Aksarayda Katipmüsluhittin caddesinde 
eski 20, yeni 22 numaralı bir lıenenin 
tamamı. Tefsire H. 

295 19851 Üsküdarda Ahınetçelebi mahallesinde 
Açıktfırbe sokağında eski 33 ve yeni 
39 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Hadice » 

975 19880 Koca Mustafa paşada Çırağı Masan ma
hallesinde Ali fıkıh caddesinde eski 14, 
14, 14 mükerrer ve yeni 14, 16, 18 mı-

maralı üç hanenein tamamı. Aziz Selahi Efendi 
Yukarda ikraz numaraları yazılı eml:ik vadesi hitamında tediyei 

deyn edilmemesi hasebi!e ( altmış bir ) gün müddetle satılığa 
çıkarıldığından talip olanların f.ızla tafsilat almak isteyenlerin 
sandık sdış amirliği re müraceat rylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Hilaliahmer cemiyeti merkezi 
• • J Ccmivctimizin Eskişehir 

umumıyesınaen : anbarı~da mevcut on dokuz 

adet \'oksol otomobili hasta nakliye otomobili haline ifrag ve mczk~r 
otomobillerin ü,erine karuser imal ettirilecektir. İhalesi işbu şubatm 
yirmi sekizinci günU Ankarada 1 lilaliahmcr merkezi umumisinde 

icra edileceğinden bu husustaki şartnameyi almak üz•re taliplerin 

Ankarada 1 lil:lliahmcr merkezi umumisine veya lstanbulda Cağaloğ

lıında lstanbul l lil:\liahmer merkezine ve yahut Eskişchirde Ilililli 

ahmer anbarı müdiriyetinc müracaat etmeleri il:\n olunur. 

- Annemin mezarı üstüne 

sana esrarı keşif vaadında bu -

lunan ... evet benim ... inkar 

etmiyorum .. fakat etraf ve ci

var kelimelerini biribirine kariş

tırmamalı .. Hakikati bildiğime 

yemin etmedim .. Sana hakikati 

söyliyeceğime yemin ettim • 
- Söylemek için bilmek ıa -

zım ... 

- Bilmek için de düşünmek 

lazım .. halbuki sen bana rahat 

vermiyorsun .. Biraz çenen dur
sun be .. liem de Leonar taban-

casının kabzası ile çok oynama

sın .. Zelınim altüst olıyor ... 

•Raul•ün kaba şakalarından 

ziyade tavrındaki tezyif hali 

•Jozefin !Balsamo>yu zivanadan 
çıkarıyordu. 

Tehditle bir şey koparamıya-

cağını anlıyaıı kadııı wn söz 

olarak dedi ki: 

- Keyfin ne isterse onu yap .. 

Seni tanırım, sözünde durmak 
adetindir. 

Delikanlı bağırdı: 

- O 1 eğer beni tatlılıkla 

idare edersen iş değişir... Ben 

tatlılığa asla mnkavemet ede

mem ... Garson! ... Kağit kalem 
getiriniz ... 

Birinci nevi saman kağıdı, 

bir anka kuşu tüğü, siyah bir 

dutun suyu ... hokka yerine de 

şairin dediği gibi nadir bir 
meyvenin kabuğu ... 

Cebinden bir kurşun kalemi 

bir kart vizit çikardı. Bu kartın 

üzerinde bir tarzı mahsusta 

tanzim edilmiş bir kaç kelime 

yazılı idi. •Rauı. bu kelimeleri 
birleştirmek için bir kaç hat 
çizdi· Sonra kartın arka tara-

. Et 
Türkiye Ziraat Bankası B 

Adana mensucat tı 

Fabrikasından R 
. Pamu~ ioliii -Knoot ~ezi ı 
: Türkiye Ziraat bankası A-g 
fıdana mensucat f abrikasınınfiA 

Y mnu~ak- va ter - khrak - (•kstra - iplik- ~ 
. !erile ince kalın h.apot bezleri ucuz Ye sağ- ~ 
m lamdır. )luanıclesinde siirat \ e sühulet m 
m gösteı·ilir. g fi Telgraf adresi: Adana Batik. Posta kutusu: Adana 6 7. R 
El········& .. ············~ 

üzellik ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise 

~q ~ (', .. 

Hiç ıüphesiz tuvalet hususunda Pertev müs
tahzeratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. 
Güzelliğin temin ve bekası her kesin istimal ettiği 

Pertev müstahzeratı ile mümkündür. Çünkü: 
Krem Pertev, Pertev tuvalet podrası, Pertev briyan
tini, Pertev kolonya sulan, Pertev dit macunu, Per
tev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle
ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis 

Hapisanei umumi müdüriyetinden: 
Hapisaneı umumi Mehterane koğuşunun olbaptaki keşifnamesi 

ucibince ilavei inşaat ve tamirat yirmi gün müddetle münaka

saya vazedilmiş olduğundan keşifnemeyi ve mahalli mezkuru gör

mek arzn edenlerin hapishane müdüriyetine yevmi ihale olan 28 
Şubat 929 Perşembe günü saat onbeşte teminatı muvakkatelerini 
nıüstashiben defterdarlıkta müteşekkil müzayede ve münakasa 
koınisyonur.a !uzumu müracaatları 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Gudron GüyO 
İçiniz, bütün ıııüslalızer 11 

üzerinde menekşe, yeşil ,-e 
kırmızı renkli etiketlerin dl 
[Maison FRERE Paris rue Jac0P 
No 16] adresi yazılıdır. 

İngiNzce ve FransızctJ 
Afzıalliınesi 

Seyrisef ain 
Trabzon ikinci postası. 

(KARADE;'İZ) vapuru '.ll S•' -
perşembe akşamı Galat' 
nhamından hareketle Zoııgul· 
dak, lnebolu, Sinop, Sam'""' 
Ünye, Fatsa, Ordu, Girc;oo, 
Trabııon, Rize, Hopaya gid•C~~ 
ve dönüşte Pazar .,kcle;ilc 
Rize , Of , Sürnıcf1C· 
Trabzon, Polathane, Tirebolu· 

Gireson, Ordu, Fatsa, Sam;uıı, 
Sinop, lneboluya uğrıyacaktıf· 
-----------

lzmlr sür'at postası 
( lzınir ) vapuru 22 şulı"1 

Cuma 12 de Ga!ata rıh· 
tımından hareketle Cumar· 
tesi 10 da izmire gidecek ,-e 
Pazar 13 tc lzmirden har<' 
ketle pazartesi gclcce:<tif· 
Vapurda mükemmel bir of· 
kestra ve caıbant mevcuttur 

Memur aranıyor 
lstanbul Vilayeti D4terJor· 

lığından: l 00 lira licrctli "ıı· 
bar memurluğuna talıp oıaıı
Jarin şeraiti öğrenmek nırc 
23 - 2 - 29 t:ırihine kad:ır 

müracaatl:ırı Defrerdarlığ.ı 

ilan olunur. 
~~~~~~~~---~ 

- -- . u 
P.1e•u1 müdür Ahmet şuıcr 

- -- ~ 
.---:- -·- ... . -. - --- . - ıf· 

etmeksızın dalgın bır tavırla ı retaver ki ... Oh! nekaclar ıat fına: 

•Ab lapidem currebat olim 

regina.> 
Latince ibaresini yazdı. Halil 

bir sesle mırıldaıııyordu: 

- Böyle latincede olnr mu 
ya! Eğer ben şu muhterem pa

pasların yerinde olsaydlnı lıer 

halde daha güzel bir şey bulur

dum. Ne ise oldugu gibi ka

bul edeliın. Demek ki mana 

murat olundukta: •Kraliça hu
dut !eşine doğru koşıyordu ... • 

Saatine bak Jozefin» ... 
Artık gülıniyordu. İki üç 

dakika yüzü fevkaliidc bir cid
diyet peyda etti. Boşa matuf 

olan nazarlarır.dan derecei te
fekkürü anlaşılıyordu. • Joze,, 

fin• in kendisine hudutsuz bir 
lıayre. ve emniyetle baktığını 

farketti, ve düşüncesini ıhla! 

tebessüm etti. Kadin sordu: ; 

- llakikati göriyorsun de -
ğil mi? 

Boınanyan bağlarının altında 

yü~ii heyecanla gerilmiş olduğu 

halda dinliyordu. Acaba hakika

ten müthiş sır ifşa edilecek mi 
idi? 

Tam bir siıktıt dahilinde bir 
iki dakika daha geçti , jozefin 

Balsaıno eledi ki : 

- Ne olıyorsun Raul? .. Pek 
ziyade heyecanlandın. 

- Evet, evet heyecanım bü
yük.. Ilü!ün bu mesai!, bir 

hudut taşı içinde saklaıınıı:; de
fine,1'cyccan vermiyecek şey ıni? 

fakat bunbrın hepisi hiç 

Joziıı .. Nekadar garip olduğu,.;: 

tasavvur •demezsin. Meselede 

hakim olan fü:ir o derece ha"-

Ne şiir, ne safi)'et... 
Sustu; ve biraz sonra bir n~S 

tebliğ eder gibi ila v~ eıt•: 
r·ıtl 

- Bilir misin jozııı, .. klff ", ~ 
vüsta papasları çok sala 

şeylermiş... ., 
etti· 

Ve ayağa kalkarak devam 
- Allah gü;.alı yazınasıO ·; 

fakat seııin akideııi Jıale1•1 r 

etmeyi göze aldirarak tek".'. 
. 1~1~· 

ediyorum .. çok salak şeyleıı ı· 
Canım, büyük bir tacir ka53 ,. 

Çıra" nın üzerine : • k sayı a ~ 

yasaktır, • diye bir le\'lıa kO'r· 
.ıc 

ona salak clcmczkr de ne 1 • 

!er? İşte kurunu vüstJ P~ 'r. -1 

rınııı servetkrıııi sa' la ııak 1
1 • 

mürncaat ettikleri usul ,le' 

dar safdilcesiııc ... 


