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Dünk· (V k -

tr u a -ıt)ta (Homerik) 
ansatlanuk vapuru hakkındaki Seyrisefain idaresinin güzel bir esen ollar kanunu 1'Iericin taşıııa- Btı g·üıı flr lıa,·a -

P'nüıal hedelerimi vazarken bu va
ur 0 h 

A. rnanımıza gelip giden 
rnerika hl 

layihası sı ])İr fell\kct l{aı)alı olacak:,·e 
lıalini aldı k:ar ~rağacak:1ır Heyeti ue~ile~e 

Gülcemal vapuru yepyeni oldu 
ın...- &eyya arından bahscl-

·•e irnk~ b 1 d h lıaı · u ama ım; akikatı 
de ise bu b" h k ad gı ı seyya afileleri 

-- - - -- -- ı Halbuki bu geminin 
bir müddet eve! sa - Akibetlerinben ümit 

kesilen köyler var 
Atina, 20 ( A. A. ) - Jlleriç 

rndisinde k;iin 4 kasaba ile 

karadenizd~n beklenen 
İspanyol yah ne oldu? •ta Amerikanın k · ·· ··k b· nüm uçucu ır 

unesidir· ··nk b l sınd • çu ü un ar ara-
ı.ıı; Amerikanın hemen her 
ille asına, her memleketine 

nsup · I .
1 

•n..ın ar vardır; bu itibar 
ı e ı:arn 
Yalı kar~n zaman devri alem sey-

geli _•leleri şc-klinde lstanbula 
p gıdcn ecnebiler yen; Türk•

Ye ile A ika 
lan mer arasında eyi bir 

lfrna \'asıtası ol b·ı· 
~· a ı ır. 
ıaelesef b k lahk izim ısa bir 
ikatta 

bu n anlach~mıza göre 
"- r seyyahlar dü§manlarımız Gülccmalin tamirden somaki hali 

tılması düşünulüyordu Ankara,20(Vakıt)-
Altı aydenberi tamir edilmekte yollar kanunu, Heyeti-

bulunan Seyrisef · idaresinin 
Gülcemal vapuru ü~ gün sonra vekiJede tedkik edil -
havuzdan çıkarak !erine baı- mektedir. Eskisinden 
lıyacaktır. farklı yerleri şunlardir: 

Bundan bir buçuk sene evel 
kadrodan çıkarılar satılması Eski kanunda bedenı 
ve yerine başka bir vapur alın- mükellefiyet esastı. ye
ma.ı düşünülürken, tddif edilen nisinde yol parası ver· 
vapurların çok p;dıalı olması, 
tekne ve saireslnin Cülcemaliıı· mek esastır. Bilaistisna 
kinden fena olman idareyi bu her yol mükellefi her
\'apuru tamire scvketmişti. yerde 8 lira verecektir. 

Hava, dün de karlı ve soğuk 
geçti. Sabahleyin bir nz açılan 
hava, öğle 

den sonra 
dur ııı adan 
dinlen ıneden 
sert bir rüz· 

garla karladı. 
Dünkü ha

raret azami 
sıfır, asgari 
3,5 idi. Dün
kü rüzg~rıa 
süratı s111i
yede 13 met· ..-a •ndan , 

k il daıma aleyhimize 
u anılın k d 

rikad . a ta ır; bilhassa Ame· 

Tamirden sonra yepyeni ve 
-ı ıanınmıyacak güzel bır şekil a1an Bu parayı veremiyen-

ııı ü ıı akal [ıt 
l: esilmiştir. 

f;": rk \'e \'tı

nan memur
ları fc)·ezan 
neticesinde 
wlar arasın
da ına.ısur 

kalmış olan 
köy 1 ii krc 
ııı u a ve net 
için tevhidi 
ııı esai et -
ınektedirler. 

Askeri ka
rakollar tec
rit oluııınui 

rovu bul-
muştu. 

land:ı Ermeniler ile Yunanis-

1 Rumlar ve Ermeniler 
ecnebi 

seyyahları arasında çok 
Ilı uz ur 
dır. propagandalar yapmakta-

Bu 
le propagandalar hazan 

1~ah kafileleri Amerikadan 
çı<ark.n k f 
\· on eransçı kıyafetinde 
apura b· T·· 

llıak ır urk düşmanı koy-

l· ' yahut seyyah vapuru 
Urkiye 

(P Ye yaklaştığı zaman 
ıre) ı· 

t. •rnanında Türkler aley-
ııınde 

( 

Gülcemalde yeni yapılan kamaralar 

Gülcemali dün bir muharririmiz !er ikamet mevkiinden 
gezmiştir, Vapurun her tara- 12 saat mesafe dahi
fında mühim tadillt yapılmış ve 
içinde her türlü istirahat esbabı linde 10 gün çalışacak-

bir \'aziyet- a;;;;;;;;;;;iiiiiö.,.ööillliW 
tedir. 

Jl\ahalli felikete tayyareler 
temin edilmiştir. b y !!arda fe m r. o n e- gonderilıniştir. 

Birinci mevkinin yemek sala- murlarını Nafia veka- Atma,20 (Aııeksastifa)-ıneriç 
nu ikiye bolünmüş, büyük kısmı nehrinin ky'zaııı pek müthiştir. 
yemek küçük kısmı istirahat sa- !eti, diğerlerini Vilayet nin;ok köyler gül olnıı:ştur. Sofilo 
!onu olarak bırakılmıştır. tayin edecektir. ıııintakasmda dört köyün akıbeti 

Gemıdc bir üçüncü mevki ':--"-~---~~--~ ıııeçhuhlur. l'dirnc Türk ve 
yapılmış, diğer yerlerde koridor- Gelen seyyahlar Sofılo Yunan \'alileri seyıtırzede 

halkı kıııiannak için müştereken !ar genişletilmiştir. !kinci mevki Dün şehrimize 150 ki~ilik 
sarfı mesai ediyorlar. Yunan 

cL salon d · ! til · bir J>panı.·oJ SC)"\.·ah_ ),;ı[iJcsİ ·em"" · u a genış e mış, tayprelcri açlık tehlikesine ına-
buraya ayrıca bir ,tgara salonu gclıııi~tir. ~eyyalılar şehri ruz kalan hndut karakol ve 
ilave olunmu§tur. gezmektedirler. Bugün gidı:- köylerini iaşe için emir alınış -

ı\lttaraft 3 üncü s.u.y'J.fanuzıJaJır : cck1crdir. ]ardır. 

Ras.ıtanenin 

verdiği ına

liııııata göre 
bugün de 

Sultanahmet minue•l-'n. 
hava kapalı k"ıalu uçtu 

ve arasıra karlı olac 'dır. RüzgSr 
orta bir şiddetle şiıııaidcn ese -
cektir. 

fırtına Karadenizde de devanı 
etmektedir. Dtın de birçok \3-

purlar beki endiği halde geleıııc· 
mişlerdir. 

llıak Propaganda tertibatı al-

•Uretile vuku bulmaktadır. -----u-------------------------~-----~-----------------------

İki ı:iııı evel gelmesi lazım 
gele;ı ispanya bandıralı Beyna 
ıııariya kırbtina namındaki yat 
lıiiltı gelememiştir. İçinde 250 
seyyah bulunan yatın muhalefeti 
havadan Akdenizde bir yere 
iltica ettiği talıınin edilmektedir. ~Cürnl d h rna e a a yakın bir 1.a-

n evci T·· k• ( Pır ur ıyeye gelmek üzre 

k·•· c ) Ye u~ayan bir seyyah 
"llles· b 

b· ı ukada karaya çıkınca 
11 •ürü k·· 

ıız or, topal, elsiz, ayak-
kak! Çaçukların ve kadınların so-

arda , .... d·· 
J. urun uklerini görmüşler 
~ır- b 
old u sefiller sürüsünün kimler-

u~un 4r E:r u soran seyyahlara:bun-

1~- lUrumda babaları, kardeş
ı, alı- b lar k._.1 a a ı Türkler tarafından 

ı en erın ·ı di D v enı er ·r. iye cevap 
errniılerd· 

"· C.oruı-ha. , uyor ki memleketimize 
'"tte 

!arın n gelecek ecnebi seyyah-
leın :n hL,lerini, fikirlerini zehir 

f:ıc 1 • 
ıır,, Çin etrafımızda bir takııa 

Maraş ve Rize 
valUikıerinde tebeddüller 
Ankara, '20 (Vakıl) - /\\araş 

valisi s~bri, Rize valisi Cemil 
Beyler vekalet emrine alındı 

alındı. /\\araş mülkiye ıııüfettir 
Jcrirıden ferrulı, Rizcye mülkiye 
ıııüfetfışlerinden Arif Beylerin 
tayiıılcri tasdika ıktıran etti. 

Sırp sefiri Geldi 
Bir mliddctı:nberi memle

ketinde \ıulıınun Yııp,oslavya 

diri :\1 Tatıiç ~elırim11.e av-
c.lct ctnıi~tir. 

Meraklılar 1 

Kole~siYDnlarında yer 
~azırlasınıar rnııı~~n;a şebekeleri kurul

r~ı ' ( ıre) limanında Ame-
loplan 7Yahlara gösterilmek üzre fı'.ISlr Yeliahfl On yaşına baSfı 
lil . 

1 
n •efiller va maluller ka-

1 de b 
dir. u şebekenin bir eseri· 

'gene (B ) . 
Rİ\ıi 1. erut ve (lskenderiye) 
faal; ııııanlarda da bu şebeke 

Yettedir- h 
Ril!ııı ' atta Türkiyeye 

•zden 
1 rından eve seyyah vapurla-

b;r• b 
llıerrıı.k . 1' 1 uralara uğrarsa 
• eurnız<l k· h l en ·ı e ı a va ve şerait 

ı er i . 
dan b h çın tehlikeli olduğun-

a •ed! k tıı," 1 
1 ere Türk toprakla-

,,, çı•rnarn 1 
-.ıık 1! a arı tavsiye edildiği 

.ahınız .. l 
Propa curn esindendir; bu 
(" Ban<1alar QUrsa) ın tesirile hazan 
ilr?ıı.und Ve Clzmir }e uğramak 
vuı •olan . hl r •rınd &e} ya arın tasaa-
v~idır an vazgeçtikleri bile 

·Tiirk: :--Btılgar 

Ankarada Bulgar sefiri 
tarafından imzalanacak 

Atina, 20 ( Aneksatitos) _ 
Salyadan gelen telgrnfııanıelere 
ı:öre Bulgar hariciye nazırı 

M. Borof Tevfik Rüştü Beye 
çektiği bir telgrafta Jllart ipti-

dasıııda toplanacak olan Cemi-
ydi Akvam ıııüzakeratıııa işti-

rak içi:ı Ceııevreye gitıneğe 

mecbur bulımdugu cihetle 
Türk-Bulgar misakını imza!~-

ıııak için Ankaraya geleıııiyc

cegiııden müteessir olduğunu 

ve vadettiği gibi Ankarayı 

sonrJdaıı ziyard edeceğini bil-
dirınıştir. Türk-Bulgar misakını 
Bulgar sefüi JI\. Pavlof hükfı-

mcti namına Ankarada imza
layacaktır. 

Köırü oltın~o 
İki motör çarpıştı 

Rüsümatın 31 numralı motöru 

ile Mustafa kaplan idaresindek! 

Şahin motörü dün sabah köprü 

gözünden geçerlerken müsademe 

etmiştir. 

Rüsumat mötörü rahnedar 

olduğu g*'i makinisti de baıından 

mecruh olmuştur' 

1J \hır kırJlının o~Jıı Yl" ı .. ----------~ı 
n b •riçten , diahtı Prens Faruk un on renu~ huıtuıtunıuzda • 1 •ey · h memleketimize ec- lı U U 
tiıııız b·Ya 1 cdb etmek istedi- ya~ıııa l!,irnıesi munasclıetile 
kendt ır •ırada bil"k· k d· ,\hm posta mudurlıyeti pren-

1 t'rıne g 1 k a ıs en ı ı.:in rc~nıini \ e isnıini ta~ıyan 
v~e'İr'' . · e ece olanların l 4- ' •ınes b lıir po,ta pulu ta ıetnıiştir. 
. ıılanan.. _ı ta ii kayıtml:kla 

tı .... z Pulun üzerimk arap<;a ,.c 
llıı~ b . onun için hükünıe-

a!n um ı Fran,ızca ile .\hsır Devleti 
"'<a Riist ese eye biraz fazla 

ttmeıi lazımdır, kelimckrilc prensin hnıi ya· 
)[,,/ııtıe{ A.-· zılıdır. Bu pullar bir hafta 

•• ' 1111 tcdanıl edcccktır. 

Jllardiıı, 20 ( A.A ) - Ce
nuptan hududumuzu geçerek 
Savur kazası dahilinde bir 
sürüyü kaçırıııağa çalışan bir 
şaki grubunun ileri gelenle
rinden üç şerir jandarmaları
mız tarafından hayyen derdest 
edilmiş hayvanat istirdat olun
muştur. 

Mosolininin Efganistan için bir yazısı Dünkü şiddetli rüzgiırdan 
Sultan Ahıııcf camii minaresinin 
külahı yıkılmıştır. '· Kral AıııaııtıllaJı 11e şr·kilde lıarek:ette 

ta)Tİ11 edcn1~nıi~tir 1, bı1lı111acağ1111 
Gazi Mustafa Kemal, 
inkılabı nufuz ve itiba

-----·-----
Bursa nınhtônılorı 

Muhakeme evrak ı temyiz 
mahkemesine gönderildi 

rile, kuvvetli seciyesile 
Garp 'medeniyet ve 
zihniyetine hazırlanan 
Türk milletine rehber
lik etmesile muvaffa-

kıyete götürdü 
Deyli Ekspreu g-azetC>İ, 

İtalya b~ Yd,ili . ınyor J\.fu
solini nin \nıanullah 1 lan 1 iz 
hakkında yazd:p;ı lıir maka
leyi nc<retnıcktedir. İtalya 
lıaş Yckili, Ef~.. t.ında \ uku 

.-----.. hulan !'011 

-

S\·anın es· 
ucbını tetkik 

1 \,:dcrck a~i -
krin bilha,. 
•.1 dinnanıı
na hareket 
cttikkrini Ye 
'>nıın için 
kı~llarılc dü
ğıj,;tüklcrini 

İl.alı ederek 

~arpta dini 

Huruoo~alJlmeritayo 
Tayyare ile geçmek 
için yeni bir teşebbüs 

Londra. 19 ( A .• \ ) - Bahri 
muhiti nth\si ha.Ya EcJcrini icra 
etmiş olmakla maruf bulunan 
miralay Ficzmautic ,\lm:ınlarin 

ünün1ti2dckt haziran ayında. tay· 
yare ile .\ıncrikap gitmek için 
veni bir ıcşelılıüstc bulunacak
larını bildirmektedir. ~imal de
nizinin bir limanından hareket 
edecek olan tayyare İ~giltcre \'C 

Jrlanda üzerinde uçar.ık benzin 
alacaktır. l'itzınaurıc bu ,c'fcrc 
iştirak edecektir. ' 

M. Mussolini 

devletten ayırmak için nsır -

larca :;ı.rcıı nılieaddekri an 

]atmakta , bu ııuicadclckr 

neticesinde ı;arpta dini iti· 

lrndadatın ,;iytı>l bnaatların 

birilıirinden teınamilc ayrıl

dıj!;ını, bıı yiizden Garbın 

ilcrlcdip;ini söylemektedir. 

\inyor :\hı,«ılini o halde 

A manullalı Ilaıı ne yapmalı 

idi? Bcklcıııcli mitli? Yoksa 

daha pva~ hareket etmeli· 

midi ? " rnallerini 

~u şekilde mlitaJ;\at 

yan: et!iyor; 

sorarak 

derme· 

" Ohalde mesele, Amanul

lah hanın nekadar siiratlc 

hareket edeceği meselesidi • 

Türkiycnin üstat reclilii dc\·

]Cti ve müthiş askeri Kemal 

Pa~anın lıaşardıgı tcccddlitlcr 

gfüterilcrck bunların murnffaki· 

yı:tlc idare edikli~i anlatıli -

yor. Her 

'bir kim:c 

ydcn eni hiç 

umıtnıamalıdır ki 

bt: bıiyük reis mlistesııa nu
Juz YC itibarı haiz olduğu 

gibi kanlı muharebelerde 

nıeıııkkuinf iki kerre kıırta· 

mı~ ye '.lıillctindeıı "Gazi" 
Lln\~anını kaıann11~cır. 

Bıı kudretli. fa,il \'C ilhanı 
\ 

Yerici reis Türk milletinin 

kalbini kızanmış YC teccd
dlidıı hakimane bir surette 

inki~af <'ttirıni~tir Tlirklcr 
yalnız lıir kaç ııc::ildenberi 

de~il, bir kaç n>mlanbcri 

µ;arp mcdcnıyctile ıcnıas n
ıncktcdirler. llir zaman Oll· 

!arın clcı Jeti .ldriyatik deni· 
zine J..ad~r imtid ;ıt ediyordu, 

Kemal, kendi ::cciycsinln 
kunctilc garp fikirlerini ka

buk miil•ny,ı '-ıir n•Hlctin ha 
~ıııa gcçıııi-; ı c elini bır tcoısi 

mcdvni n ~in:; i lıır dnkt 

lıaline ı;ctirınck i~ir 'capcdLn 
talıan·üh · 5:!" ıntı ını ~.ır,ı 

lanıı~ll.• 

Sinyor 
-;, reyy:ıd..cn 

:\Jw<ıılini J\raliçl 
1 !erken şıı 

Ankara, 29 (Yakıt) - Bursa 
ağır ceza mahkemesi tarafıııdan 
lıühiıın giyen fesatçılardan idam 
ve lrnrse ınahkfıın olanların 

evrakları bııg ün ter.ı} ize gcr.
dcrilınistir. 

Günün huıasa:ıı 

Dahilde: --------Biriııd ci~za malı-

kcnıcside asılsız 

ne~rısatta bulun-• . 
nıak d:na~ıııa de-
' am t•dilJi. 

: r llıı yazıııııı tafsilatı 2 iııci 
' ! sayıfaııımladır ) 

• Belediye ııwc-
1' ! l 
1 fo;i ıoplaııdı, dariil- : ı 

:'ıeize hiiı~esiııi ka
imi elli. 

1 lllu iıa l riıı tafsilitı 3 üne·. 
: sayıfamızdadır) 

Haricte: • ------scızlcri söy- · 1 

hı yor: 

• 

"Kraliçe 
. ürcyya ,\ v 

nıpanın bir 1 

ucundan di-
1 

ğcr ucuna 
kadar seya-
hat ederek, 
hükümdar -
lan ı·c de,·-

_ _.. __ .._ __ Jet ricalini 

Kr.1t.-r, Slıren• güzcJ!iğİ VC 

fiisunile teshir etmiş, hiçbir 
kimse onun hiç bir halinde 
zerre kadar ku- sur görme-
miştir. 

,\lnıaıılar ~l.Trıw-
• 

kinin Alınaııyava . . 
~iınu•k lı11s11s1111 -
'-" 

daki nıurat'atımıı 

ancak tahı·ircıı \a-
• 

ıııldıjiı takdirde 
nazarı itibarc alı

ııaeağını bildirnıiş
lerdir. 
[Bu yazının tafsilatı 3 üncii 

sayıfaıııızdadır ) 

()n .. .. d . . 
uı1111z ekı cumaı,tesı giinii -.yeni ı·oıntınımız başlıyor: ÇIKRIKLAR 

lezzetle okuyacağ·ıni~ bir· tefrika olacal{t1r DURUNCA 



TÜRK TARİHİNDE MEŞHUR VEZİRLER 
Alemdar Mustafa paşa 

Q::ı,,,~~ AY HA'• - -~ .ı2 • --
flltlD ue ınücevherotı YHüınH ettiler - -

Aleındaruı cesedi, ıiç gı'in ılç gr.re Et 
/JIC:) yfaııtnda rü:: l

0

İ.>IÜ bıraf,ıldı . . 

licoret O~HSID~D 
2.500,000 lira kredi şeklinde 

vapurcu!ara verileCek 
Ticaret odası meclisi dün 

öğleden sonra mutat içtimaını 

\'AKIT ' Şubat 

VAKTi~~ 
AKIL HOCASI 

'<l3 ... ·- •• 

Edebiyat ve para 'i 
yapını~tır. Oda kongresinde (ltC.) imzalı mektuptan; milyonerleri gelir. I J:ılbuki, 
müzakere edilmek ~zere tica- Kendimde yuk ek bir edip gene kendilerinin rirnyetine 

<;l 't.ı" .• ~IlıStJ'aı'''l \ ucu·ltı 13 1 · , • reli bahriye şubesi tarafından \'e nıuharnr olmajta bticlat güre kitabı yalını: yazmasini 
, . l.I ... as \.111 g .... c ı ,hıçtı~ı '. ı~- ·· · 1 1 1 ı· 

kaıdırll ·.b. ~ 1 j ilııar olunan ticareti bahriyeye görii\.·orum. Fakat ,_·alnız mu- <lıl'rcnmcmı~ .o an arm rn ı, 
' nen bayraktar pa•a iki .ıdct . . k'l d k r ki <l 

kredi hakkındaki rapor oku- vaffakil.·ct ,-e ,,·ührctlc iktifa 1 ı1.ım -ı er en pe · ar· ı e-Don~ ımad:ın top .ııılm:ı~ı te\'abiile bunalıp kaimi . bu- P;ilmi~. lnanma;·saıııı: i~rc siı:c 

Sııvıla ') 

.......................................... -·······::::::::;ti ................................................... 

Kuyru~ıu yıl ıı 
- 1' lııhJrriri : E,rtf -

<1111 .:a'--:1:::::::::::: . ..,. 32 .,.. .::::::::.::::::ı:.:I 

Kıt'a 

Sofra kursak faraza girn muhal inılui.na. 

Yeıru. ol•ak acaba tatlı mısın, tuzlu musun. 
Titredikçe bize yalelli deme ya Halley. 
Görmedik kim daha kuyruklu mu boynuzl;ı mıısuD· 

... yenı\erİkrı.: Alemdarın h.a- lundul.ır... muştur. Ticareti bahriyemizin edecek kadar tok ı;ü;diı de- ibret alınacak bir mi,;al: 
lüJ,.ır ol•ıe\ip Babıalide ki Diye müjde Yerdiler. Ye- in;.işafı için iki buçuk milyon- ğilim. :\yni zamanda çok Fransada Tankrııt :\Iartcl : 

iZIİ Oıl'.uı kaçarak kuıtul- nlçcıildn yeni apısı llldııııct luk bir sermayenin kredi şek- para lrnzıtnmak ve .\nupa bminde lıir muharrir rnrdı. ; 
Diğer 

du ıı ı.ın~ını \erİ\'Ordu. agcı hemen :;.tınJ bindi. K .. • .. r liııde vapıırculara tevziııi tek- muharrirleri gilıi zenı;in bir Pek birinci ~ınıfrnn bir mu· 

1. k ' 1 lif 'den ve bazı inkişaf ,sa .. tıııı ha\_·at ıo·e<'irınek ısU)·orum. harrir cleıtil, Fakat bir kaçı c r.ır s.ıraya müracaata ağJ arını peşine tal tı. ~· " • " 
!,·arar \'•·rdı'J .. ı·. l!avi bulunan rapor aynen l\lcmleketimi1.de hunun pek burada benim kuliHiır kütüp-

' ' Do"ru babı.ilitc hı<Lu. h"ne · · ı1·r çcık roman ı 'I ıı- 'ııaı· h 
/ 

' kabul edilıııistir. Bundan sonra gliç oldu*' mu sü)·lh.·orlar. Siz " me gırınış ı · 
u t.Pıan Sar:ı)a yo <lll • • Cesetleri görliııcc sc,·iı-ı.. kr, · b' ye bir çok makaleler yaz· 
JsyJn bitmek üzre iken üzaleriııi ar.ıdıl.ır. ~·myi şubesinin raponı okun- ne fikirde>:iııiz? Bana yol mış bir adam. 

A nuiJrııı bır \0.ıkıtlar kapu· s ı ı ·ı · · ıııtışlur. gösterebilir mi~iniz? Bu T;ınkrct ::\l:ırtcl iki haf-. a, aret m· ı. t i, ı. t nı C 
d.ım deryahltaıı :12lcttig1 buldular. Alenıda 1 l·o"ıını b Bu rırora nazaran zirai ve 'e~·ap ta c\el bir tavıın ara,ında 
&:vdi Ali paşanın adamların- :ıyn.:.ı bir kese ınuLC hLr sınai faaliyetlerin tezyyidi la- Edebiyat mes'clerine oldu- a~·lıktan 'c rnğuktan vefat 
d n ( Kandcrclı Malım et ) bulundu. [ l] zınıjır. Sanayiimizin inkişafı ğu kadar ticaret i~krinc, ctmi~. yam~ı yerde ülü:>liııii 
Ka_sım paşa tJrafıııa gcçıY\İyc ıçin tesis ve işletme kredilerine alış Yeri~ i~lerine ele aklınız saracak bir yatak çar~fı hıı· 

I\khınct afl'.ı AlcınJ~:.ı .d lama -[ar ( ı .. 'ouv ·il ·-
fı t bu:du. ıı~iııd 

11 
i ıif .de c•rıt i lı - şı defle ihtiyaç vardır. Sanayi eri •or mui'-Eriyor,;a hiç kork- · m~ · "'' • e e> 

Ter •:ıede de•nirlı bulunan kredisinde yüzde 15 olan faizin mayın, edebiyat hayatına au- literaircs) ismindc·ki mecmua 
şimdü. Cc:seıli ~c-şhir 1. 'p . 6 j bu za\ allı adnm icin mersi-

b il · ı· '[ ııizde ya tenlili ve ş, Ziraat, im Talifnı.r le rd m • 1 • c "' gem crı ırnptct 1• op- . klıanl.mn ınlnC\ i y ı•ıııı ır · ' ya 1 e< er- yeye benzer bir yazı yazıyor. 
an ı t ld Sanayi bankalarının erbabı sa- se mu,:-........ oıu~-unu·' \l· · 

L yc musa .. .ı 0 u. p bL·Zruak ıstedi. · amu, ., '" • ~<ı Bundan bahseden en aj';ır 
T)Mn J 'ı fon<"tl \'C ara ı ayie ULun vadeli krediler halde ev\'e}:ı tİ""l't't rnt..,;'ck- ı ı b' ı ' ı·--Ui~ı. ,., • - Ölünün aval.ların.ı orr "" 1a~ ı ır mecmua < a a~aj;ı 

bac1 k.ıZJnlarını l unbul ya- vermeleri lazımdır. Bu rapor sile m~gul olun. yukarı şunları söyliym: 
ürgJıı b.ığ:adılar, <:lbisdeıinı , . 

kasına geçirmeye l11ll\'Jffck tiZerıııde biraz müzakerat ce- J.:linizde iyi mal var 1ar7. Bu adam boş sahifelerini 
"oyup çıplak 11a_5iııi süı iıv~-

oldu. reyan etmiş, neticede her iki L-<lelinı. Rekıam etmesini, tut- süslü yen bir çok muharrir 
rek Fatihe « l.:.t nıeydllıır.;t» 1 \ .. n alcdcnip hfı)iimüştu. raporun konı:rede müzakeresi turma'1m, samrma>ını bilmez- ve ediplerinden a~ağı dep;ildi. 
!!Ötürdükr. k b ı d'f · t. .. 

"anın •c kadı AbJurı·ahına, n " ·a u e ı mış ır. · 9 s '- Olümiinden sonra arkasıntkın "' ~ • O senıE. neye ynnır. , on :ısırua 
paş,:lar bahnyc nazın • !oralı Ç gün üç gece meydaıda l(oııgrede müzakere edilmek edebirat ·r ticaret halini mer;iye yazacap;ına sağken 

1 1 bır.ıl"ıl;ır. [J] Alcından.1 ce- üzere Asım Bey isminde bir biçareve neye üç beş ma· Ali t :ıdİ\"İ yan anııa a ıp ı • b ı b' · ' 
J d. r ı·· r 1 t- • d rd'ğ' iti a ma,;u a~ amı~ ır sın at kale yazdırmadım.n Saray burnundaki \:ılı kö"- sc ı 2·c.~p. te , u CLcn uccarın gon e ı ı ma ne ve .. 

1 
l·' ı · . , 

I h . 1· h k k' esen l C IDCSC <ı 1ır 111ıs s:ı- (:o"rU.'<"OrSUnUZ, ".·a az;·~iın L-. d 1 · '- _,__ b. ramazanın otuzuncu «cuıııcı-ı ııyvan zıraa ı ak ·ında ·ı rapor- , • • v. 
filııı tn ıır " "'"'"'gı.:an ı- bunu ve)·a dis macunu ara- ncr<!'l_'e gı't>eniz okka <lört'-'iıZ. 

k 1 r ] günü bulunmuştu. la milli sanayi birliğinin, oda · , 
ncreı- a-,u ar. L2 'd h t d sında hemen hemen fark kal- Bu gı'di:;le edebiv. at mC)'danı " · ·ı anıl t Ba\. Tamın üçüncü gününe ı are eye in e erbabı sanayi- d . 

ı enıçcrı ..:r ' amameıı . d d ınaını<tır. a ,_·alnız muscYi L-<li11lcrine 
k d Et d d b ııı e aynı a ette bııluıııııası • 

Beı mayısta yürü yalelli ile ya Hallcy. 
Asümım yerdeki evzaına hayran olıun. 
Geç levendane hıram eyliyerek üstünden. 
Halkı dünya o ıı\i:ı:el kuyruğa kurban olsun. 

: Bu necmi gerwJarın dört ı eş ı. üııdeııberı .wct P· t· 
1 bir surette doğduğunu bakııı.ıy .. ıloyc:I: az. r.~ı ı • ' '· · . 
: olduğunu ötekinden berikinden i~itt, · ,c o mub r• i ' c 

1 can atıyorduk. fakat havaların r0zuk y1ğ, •ırlıı g ' 1-'' 

!
, bazı açılsa bile onun insanın tatlı t.ir uykuda bııJuqdu •ıı b 

sirada görünmeğc başlamasından yani ~ab.lı:ı ı.ar~ı <o 

dan göremiyorduk. 

, Yarın mayısın beşi olduğu için l c•n k r" n.zıı 
1 • 

, 

1 

leşnıesınden, hem onu bird:ıha ya ııürii•üz ve )" 
. mültılıazasından bu gece uyumadık. Bu f!~C 

. ve berrak idi. Buluttan eser yoklu. Mııb:ıre.:; r 
resscr oldu. S:ıat yedi buçııhtı keııınli nanı tle c. 
fan tlilfı elti. Sekiz buÇuktı ka'1x·lup gııti. On ·n ıç • L '. 

1 ı· sına doyulmaz bir bubarek dedikleri pek doğr. ımı?· ı-t 
i . kadar güzeldi. Vakıa küçük gi>rünü or Ju. Bir ufa cev:ı.I' 
1 

• farkı yoktu. fakat ziyası ötekı yııdızlard.ın ziyade iJ • (): ı 
· lığı nurlara garke)·Iivordu. Ci:ıana şa'ııa \'Criy..ır !u. "-" • · t 

öyle zannetti;iinıiz gibi yal lıL'ı ın~l l:z.ı biqey dt 1i. f 
' J nur renginde idi. Pek uzundu. G,,k yüzüne dı V,rıı u• ·'l"ıŞ 
1 

; gitmiş erıice enli bir nura ıııüş<bihti. 11ıçtc ~-uıruk J;ıı;ııtd' 
dt"ğıl başıııda idi. Yıldızın yaııı:ıJa kuyrıı!t ı.ur Ln t ,r ıı~ı 

: i benziyordu. Biz tu mubare~i gtird:ıkçe baladakı kıt'Jyı ıeJ;tsı 
: · tekrar okuyorduk. 

vaziyt:tc lıakıın olmuşlardı. a ar • mey anın a ıra-B .. ·· ı· 1 kalacak. Ben bfü\il<lmi sü,--
kıldı. hakkında gönderdiği raporların urun c ~ mucun arı ve ya !edim. Siz artık nas7İ istcrs~- j i ( Devamıvar ) 

fü:bı.ili yangını söıııniye kongrede müzakeresi kabul kokulu sabunlar aşağı yukarı nı'z o"\·lc h·•rekct e(lers-ı'nı"'.. ,~,...,..,,,...,.,...,.,,.,,,,,...,.;;;;;;;;;;;;;;;...,;;;;;;,+o..-=;.;......,._,,,_,.....,,.,., .. .-.-...,...-:.; 
Yüz ıı.ıtınu,tu Sonra .-.ene sürükli_ycrck- 1 u - ,. 
, 1 • " edimemiştir. Kongre talimat- birbirine ıcnzcr. Fakat esna{- · Akıl /ıocasz c: 

Y.ı""'aalar, Akmdann ten Y cdi kuleye götürdüler. 
t>"' namesinin tastikiııı rnül3akıp tan hanğisi gazete s:ıhilalarını 1.------·-----~ı lıa7.tıc ve alt::ılarını aramıya V c, lıeııdclderdcn birine Yarım asır evel>i 

içtimaa nihayet verilmiştir. ye sokak duvarlaıını en çok ------·-----·------
koyuldular. attılar. ·-········-........... ·-······-····........ ilanla <l lururs:ı onunki VAKiT B• f Je f b b• iP 

Adliy 

l'3ılgll1 yerını kazmı.va ı·e ardından şu ddtanı :\lahmut kaçırdı... ır e ra se e 1 "' 
tutar. Edebiyat eserleri için de 2! Şu'~ /871) baslı lı,.u d ·· d ·· ı [ ] Yeniçeriler Rom iz paşa ve ar· ooı . ' ' · uz u er: 5 tıpkı biiyle<lir. _,,_ ....... __ 

Y cıi bzarl;cn bir demir (Bitını.:di) kada~larını bir ı:emi ile takip Hımıfu osmanıg~in ittisali, 
ka d f ·ı K ------ ettirdil<r, Tutmıyo mm-:ıf(:ık Ya kendimi:ı:, ya tabiimiı: infisal ve lerlı.ıbi tefrilı. cihetile 
· pıya k .ı U <:it' er. apı [l' Sultan . lusta!anın ölümüne olamadılar. cv\'ela " avuç avuç pa-
açlıllı. :ız ikri.Jc bir demir k , ,. ve bahusu• ekser harekdbn fık--doir tarihlerde sarih ka.n m ·ıur. " cl"ke k · · a "t J 1 • 

Gazeteler aleyhine açılan dıt1 

vanın rüyetine devam olund~ 
l ]3] Yo.rla imamının .'azdıg!ı ru o ce -;ınız; g z .. c ere<' l"''·b lf 'in ,_..__ t h kapı daha \ar< ı. Asım: Sultan Mahmudun ule- ·' tan stoe /ıe aıum o an üc· 

it 1 b 
ı.. d bunlar çok doğrudur. l fana Alem- sütiiıı ~ütiirr resimli boyalı neli muhtaa izah Jetı/Jir. -----'---'- - h J;~ 

a ın ara)ıCı ar U .-apıyı a maya: reklam[ar nfl'ırcdccekmisiniı:; Sırnsta talırikAt yapıldıl(ı- 1 y1ılnız tehdit davasının 1 ,, 

1 darın koynundan çıkan mührü Bu"" 6'edenheri pek çokça- d ,~ı' 
açtı ar. - Birader dahi vefat eyledi. en halis ve ucuz malın siı:- na chir ncşr~ttigi bir telgraf- ku umumiye namına . -.c ;... 

1 yeniçeri a)';ası sultan l\lahmuda re/er düşünanler ııe hella çare/e- ~· 
!\ar ıbrıncı bir ];agir ma ı- l)ediP;ini yzıyor. ( Şani zade ) vermiştir. de olduğunu iddıa edecek tan dolayı ~ikdam" ve bu- ııı \'c ~ahitlerin cclbıOJ 

k k 1 ı<l ·ıa ·.ı- .... 1 k • rini alafranğa yollara kadar 1 . 'k ·ı 'ki . rarla·.tırmı,,·rır. ıcıı Çl ·ıı: ·or « an o u.unu şov e •yt· Yayla imamı mücevher kc<e- ak,ini ispat edene para nıii- nun ıııca im ı -u >as ettı - en 
l b sevJeeJere}e Latin harflerinin 14 000 liralık fark ştc ı\lcmd:ırın cesedi u ediyor· sinin de saraya ı:önderildiğini kilfatları vadl-<lecek mi.siniı:. için ~son Saat" ve ~Akşam~ • ' p 

· l' /eabulünü bile laıJSige edenler L'.-uncü cc7.a mahkcıJI ın'11ızcn İçın c j, ı. • .... lfavf ı·e helecan sebebile ,_·azı.rnr ki i<tc buna ihtimal ı·e· t k · fctlc · ı refiklerimiz aleyhine açıhın • ... r 
' ar 1 • ı:ıyu mı 0 ur, mu- bulunmu• idi. Vakıa Jan·~da l d h'l I•" 

\lcnıdar \'Cfalı kadını ve mizaci serifleri munharif ve müp- rileme7_ k d • ,,- hakikate muhali{ nc:şriyat t i.ın yaz ıgımv. ı·eç ı c, JiJI 
· kabil r~ ·lam va ile mi, yal- her •eyin iptidası elifba olduğu l ı k ı nııı 

sadıl' ~r.ıp kölc,j 3·anıııda tcl:l oldukları illeti merak hare~ [-1~ ,Soni zade ce>edin s. omon ki • dava>ının rüvetine dun bi- 111 rnpu ve ·ııc astro • yarıp yakarma , a mı, her ne ciheık bir milletin hurefu ha- J 1 l ;\. nıı'' 
\·,·ıtı\·<1r 1 .ırdı. k ·ı -L k 1 gJ h' d d k rı'ncı· cezad.a cle\•am olun- 11 ~11 la~ memuru ' '" ~ ctı e m.\ıınıı o mo a" "'Or.. üstün e teshir e ildiihni ·31.·d- suretle ise aıı-ır ba,lı clh·e -L J L 1 / ,.,d 
• ·ı · 6 ' • · ı; ' , re/edb. n""'aaar mu'<"mme o ur. Cemalettin ve i,kAn rn · 

Ü.-lım ı de bir kılLırınalıald Y 1 · d E d ıı- - J J l · I l mtnur ··-"" , aya ımamı: e er. · n o.rusunu ı:oz eri c tanınmı~ mu 1arrır en en a~ır sa anın gürecegi hizmel dahi ~ · Ra-it Beylerin J\öçco~ıııı.v· 
gdip kLdcr ~ri<mcıııiş idi, • .•. Perşembe ıı;ecesi olcbkı:ı görmesi lazım gelen (\'ayla ima· ba~lı tenkit makaleleri ala- olk:adar muleemmel olmak lıızım Dünkü celsede, Ankaradan daı; m~truk bir · bi11' 1 

Düınaııdaıı banalarak öldük- Rwıiz, koch poşn. Ali efendi (mo- mı) şöyle naklcdi ·or: caksınız. , asılki Pink hapla- gelir. gelen " ikdam ., muhabiri ha.kiki kıym<:rimkn 1 _,,v 
kıi ıı'aşılıyor,lu. ralı) ve İnce bey gene sarayı " _,, Ayağına bir ip takıp ye- rııım mücerrep tssirlcrini ek- l•te buLere haber verıldi•ine Süreyya Bey isticvap olun- ) k ı J·r •' 

• 't 6 llnl CASI; ıynKL ıa .. td ( 
Yoldaşlar cnı:l1 ce~ctkre hüroaı·onn girip i\lustafa ban ıı. içeri tayfası süriycrek meydanın ,;erh.·a dokrorlar tastlk eder. g're ErLdnı harbiye Jaı·resı' •u mu~, muhakeme diğer lıir l k , 1 11;.:!11 

v 't , L[ llü ta>llll"1ı' lllU H 
clıcıuıı.iyct \'\:rınedi'er. Asıl z. nin ka}·dini görüp şehit ettiler. lahma götürüp boşaşağı ( dut l\laamafih zannetmeyiniz ki cmrı' mühimmi nazarı diLl·a'e gazete davasının bu davalarla l . b 

1 "" " <·rıne 11~ anmı:tır. J 
i)lcrinc yarayacak daha kiy- Şehadetine sebep oldur kL ağcına) astılar. Çırçıplok (avret bunları kendi memleketimiz alarak harilai harbiye/erin sü- tevhidine kalmıştır. E,, rak okıınmıı~, rrılicl ' 
metli ~~!er \.ırdı, - S,ed<ctlıl Podişahın cn~cr . yeri) dohl mek~uf ve ajtzına çu· için süy iyonım. Biz bu hu- hu-/et/e -Lunma.sı için (Vayye/ı Cevat Beyin davıuı • \ .. h IJı: 

1 "" , ıınııııııı , ptıırra mnn ... 
Bunlar rnÇiil: çcknıccekr- i\lu:•tafa han durup ka,··di ~urüJ. buk sokup cnrni türlü halıı ke- ;;uı;ta hatm geri \'e iptidai yeni harekeleri dahi Jahil ola- •Opera• sineme;;ı sahiple- 1 1 •· Ul' 

de h ı.ııun altın ve mucc\'. b l . C A B 1 nllıtıı la,;ını bile irme1' 
mezsc yeniçeri gene talep ederler. him ederek badehu meydanda kalmı~ sayıl:ıhi irız. rak yeni bir elifba tanzimine rinden 'evat ziz ey a ey· C\ r:ıkı tetkike almı~tır. 

herde, baret idi. Bu !(İtmedikçe size rolıat yoktur. kalan J.\şdcri ve .\lcmdar rıanın Ticaret prensiplerinin ede- mübadere/ olunmuı L'e geçen hine sinemanın sahiplerinden Umumı v.1"1'y .t m .. clıSI 
O .ı t ;.!tır \'e ınfıccYlıc- IJidiler. l:l~c;ini Yedi kule haricinde bir biyata tatbiki Amerikada baş- qerşemhe günü Maarif nezareti birisinin oglıı lspiro Efendiyi - • 

rat~ \':ığm.ı ettik r, ~evkcılu meyi edip: hendeıı;e atıp anda kalup bir ma lamış, son~ ~r ağır AHU· celi/esi Jair .. ınJe atufcl/ü Ma- düi(diiP;ü ve tehdit ettii(i id- ~kel isi umumi ,1IJI 
.\ lmdanıı cesedine dokun- - ( Yarın ka1dım giirün. l halle dcf~olıındu.... paya gcçmi~tir. nif efendi H. in riyaset/eri altın- diasile açılan dava, dün iıçıın- azal:ırı cumartesi )'Ünii f~:ı 

ın .. an Yt.P\cri oıt..!arııı:ı Sl:- de)u emri huma yun sadir ulicak [5} Bu dcston ",\eeip Asını. ı\ nupa muharriri diyince da bazı lur/e/eicuyandan ibaret eli cezada rüyet olunmuştıır. tcıp!Jn•rak yeni içtinı:ı ~. 
ğirttı.u; ~chit eıtilcr..) lliror.. ı bev efeni tarafından ıarih cncil· güzümiiı:iin ününe para için- bir encümeni mazakere a/elblun- lspiro Efen, şahsi davasın- slııııı gc'me>i dnl:nı,ilC 

~_:-~K~· <~ıın~a)~·ı~n,...,.;~·o~l~J:aş:ıı~ıı~."="""[~'.!~: "")~' •~ı:l•~i:m;•:m:m:a~gö;:rc;,;s~ ılta:n~,,•:m:n:in:e:he~-d~iı~·c~~c·<~lil~ın:i~~"·~· ----'~~t~ie~y~ü~zc~·n~b~ir~n~c~\·i~A~m~c~ri~k~a~;:;m:u~ş~lu~r.~~~~~:;;;:;:::'.~d~an~~'~a:z~ge~ç~m~~~~~~ın~a~h~k~· c:m:c~,..l~'ın ide hulunaca klrnlı~ 
( \ c..kl )ııı 21 ~ubaı 1929 tefrikası : 8:.1 

amuslu 
okotlilr 

.: _.tı.ı ,,... ,. ,_fj:r!,' • ı~.,i.•, r • • ., ' 

Alulıarrıri: llıise!f i11 Ralımi 
Jhı~rev ~izaıııi Bey <liL) ~irkeltir Efendim .. 

Jıafif hir ll'lwssiimdcıı - Oda lıaşı , ( ko-
keııdiııi :ılaııııyarak: nıoııdit şirket)ııe dcııık-
-llıı·sızlar kunıııaıı- tir biliyor musun'! 

~ · ını olmuşlar? ~eye hilmiyece -
Oda ha~ı tasdik.en ğiııı efendim .. llırlıız 

lıa~1111 soltlan sağa başı ıııa~f'tiııe cınre
ı,:t'' irı•rpk: der. Onlür ~atdıklaı·ını 

ü, l<·ya Er<'ndim Jwp oııa geLiriler. bir 
lıır~ızıa'r ~fıııdi(koıııaıı- depoya yığılaı~1 • Spn-

ra JlaY olı,·ı .. Kac auıı-., ~ • u 

dur aklım başımda 
\ok.. lıırbırsızlar oda • 
başıyı boğiler.. Polis
ler geli) i.. Her ~anı 

arayıp tarakliler .. ka
tiller bul mı iyi... Ad
liyede mahkemede ku-

• 
ruliyi katil adama so-

rilerkinı : Sen odaba
şıyı ne deye bogmak
ladııı? O da ceYap edi
kim: Efendim benim 
alılını yoktur. Ben di
vaneyim, ne ettiğimi 

bilmiyiın.. Bana oda
başıyı bognıak ladın 
divorlar aı.ııa ben bu • 
işi yaptım mı, yapma-

dıın 1111, farkına 'ara
nuyoruın .. 

Katil hö' le de-\ incek • • 
bir ala\' hekim davel-

• 
leııivi ... Onlara devi -
lerkiın lıir yol bahlnız 

• 
bahahın. Bu adam a-
lıılh mıdıı·? di,ane mi
dir. nize bir Ce\ ap e
diniz .•. · Hekimle de 
kitapları ac,:aralı lıiryol 
k:ltibin sıf atma halıı

yorlar ... ))öniip kitap
tan oku,·orlar ... Bazı-

• 
ları divanedir, bazıları 
alııllıdır, bir takımı da 
hem divaneye hem a
lııllıya benzer dediler •• 
Geliniz. de bu maraza
nın icinden mhınız • • 

bakalım... O da hası 
nıezarda cürfrYÜf) hf-• . 
tivor. Bu daya tükeıı-. . 
mivi vessel:\nı... l~h' 
bu' herif te efendiıııc 
süyliyeyim... i~te ha
ramilerden hiriniıı a
damı ... Bir kac zsman
dır bura~a d~ld:mdı ... 
Sansar gibi güze gü
ziihnıcden iceri dalıvi .. 
Bilmem ne '·akıt mer
di, enleri cılıi •.. 

• 
Hüsrev heyin oda 

hizmetçisi oda lıaşınııı 
kelamım bal ile kese
rek: 

- Efeııdinı! bu he
rif biı-kac zaıuaııdır, 
idarehaneye et dolaş 
oldu. Bizim~ biı· deı•
di yar, ama nedir an-

lıyaıııa<lık... lın gii ıı 
~<·ııe oııu siziıı kapı
daıı icersiııi diıılerkeıı • 
gördük.. Kimsin ? ıın 
İsliyorsmı?deıııe'e kal
ımtdı.Ortadan ktlybol

du . 
Husrev l\'izanıi lky 

Jıiddl'tle: 
- Ne dinı<'k kay

boldu'! Peri mi lıu; iıı
san mı . . . bir daha 
göriiı·seııiz heıncıı ya
kahvıııız. 

idiH"elıane sahibi bu 
kadarla iktifa ederek 
odaya girer , kapıyı 
örter. • 
~lazlunı Vlvi Dey do

lasJk bir zihinle. 
-· 'Hırsız mı' Aile 

esrarı almıya gelen bir 
· 1 .. 

lıafi' «> ıııi? . .,r 
- 1 kiııci ııaz:tı' · 

ı tıır 
ııizi daha nıuafıı\ 
ltıYOl'lllll. j • , ııı·r• 

- E' et.. Bu ıl 
,. .. jıı 

mutlaka beıılııı JI<-. ~,r 
takılıp geldi .. ııc .,~ 

1 il'' 1111~t11ğuııııızıı ;ırı '1 ~ıı' 
it•tıı cüı"ctiııi oJ•.ı ı·v . ı.·ıt. 
ııısıııı diııleıııeye ' 
ilı'ri giilüı·dü. f'l" . ) 

Esrar içiııd<'yıı 1~ 
yefeııdi. Ba~ııı~ 11~ 1,il' 
C,Ol'<lf) i>rdii1Jer1111 ıI' 

. t · .. ııl 
ııııyoruz. Otla ''~'. 1111 

sansara beıııc1tı~'i,ı" 
herif karınını. Jı:ı ' 
sı mi aceba? . 1 ıv 

d. 'cıııt 
~ Iliı·şev ıy ,Jı 

• .J (!<ltı11 



1 b 

G nııd <'Ok 

) a, an tadı tıı 
dıkkan cat· 

ı tır. 

olarak 
naz rı 

Cuv rt el 
1 ·ı h. ve i kele r arına b 
olu eş r kam1ra ilave 

ıı nuş v b l baı e un ar<1 bırer de 

kah>~~ ilah <dılnıı tır. Bu lüks 
"«oıa ar .. k 

re , • uç r ı ımdan ibn-ur. 

Bıri•i k 
Cibüru d~ yata., diğeri banyo, 

Buralard .· sıgara salonudU?. 
dı . akı tertıbnt bizım şim-

}e kadar h" b· 
)okı ıç ;r vapurumuıaa 

ur. At.·r cak J ıca, güvertenin san-
\'e • k ) kış b h lh ·e esinde yeniden iki 

kal ·ra çası tesis olunmuş ve 
orı er t 'b 

} a 1 ertı atı ve saire 

b. pı arak bu;alar de belli ba.::lı 
ırer sal . s 

rı.ı on Şekline sokulmuştur. 
· utalaa 1 

tııuze sa ununda da çok· 
i'Ycn ve if b· h Yapıl zar ır avuz 
ını lır. Bunu .. d b 

lık! n ıçın e a-

l ar bulunacak ve rengarek 2 }alar r k 1 ıracaktır. 
Ceıninin de 1 . ayrıca makineleri 

aınır ed'I . 
tınılar 1 mış ve bazı kı-
ıa} ed 1 Yeniden konmuştur. Bu 

e vap 
tecru"b urun sür-utı da e. ki 

e s"' 
\·.e 1 7_ 1 8urat~nı bulmuş olacak 
li 

1
• rnıle çıkacaktır. 

u asa C ·1 
bir z k· u ccmal,ciddcn ince 

ev ın hsul farın h rna u olarak yolcu-
tnin · .. ertürlu islirahatlarınm te-

ı ıçın ı· 
\'e k b· ne azımsa yapılmış 
ınc .... ~ . ır fedakarlıktan çekinil

"ılftır Ş 
byd · urası da ehemmiyetle 
Yeti ~ §ayandır ki vapurun mobil

nın he . d 
kasınd psı e idarenin fabri-
reıl a lnıal edilmiş ve bu su-

e enıasraft . b ed l . an onıs ette tasarruf v hll§lir, 

•purda h l·h 
86 ikici a 1 aım!a 86 birinci, 
y .. ak ,. ' 52 de üçuncü mevki 
h ardır Ce . . .. ~ 
u\uzda · mı cumnrt sı gunu 

öıı n çıktıktan sonra fabrika 
tır.:.ıne çekilecek ve toplanacak-

ha Cıdcema]r ha f 

iW~ttini:n~f ;t;;ı 
lıtiı•ırda 
tek}·f n gelen vasi vekili 

ı atın 
~lnda a cevap almadı-
p n Mısıra dönecek 
ren C\ f tt' . 'f" . lt: p· · . c ınm ma-.arı mı 
it \ c 

, ltinf tanzim etmek uzcre 
.%,.k .11.:c gdcn 'a. i 'ekili 
~ fcrı) a '.\.ımık Bey ile Pren · 
\) C:tf . . 

l · r İtil_;nın 'alidc-.i ar<ısında 
kerh 'r h<hıl olnrnmı'°tır. Zc-
ı . a Bcv P • . la1lt • ' ren e!'j :'\c,·cn an 
l:ı.rın rna gönderdi~i mektup
tin1i urctlcrini bir muharri-

~c g· 
\: "'lt·ı . 1 °"tcrmi~tir. Katibiadil 
l cıcrı"d • ı~ırı h bun erilen mektup· 

ıııu 
t..,ı . l a ı şudur: 

. "'ıt c:n 
ı-.i 11 h prcn cyfettin 
lllu, kclr U) bin i\Jı ... ır lırn~ı, 

•I •tt 
\le . ' nafaka olarak 'a-

ıne ' ·ı 2 k·· Crıi)Cırdu. 
l\ı ı~ h •111unu ani 19~9 ela 

U;ıı;ta~~~lan nıeclbince, y:ıhut 
1 ~ 1 1 '1hkcmc ... i) bu nafa
:\t /\ (j ..:rcı~ \asi olan prcn,:; 

· hral · · 1.tti . • Hmm, pren C) -
ile aıt . r· 

ltn1c • S:ır ı \ :ıtı deruhte 
\ tnc k . 

.ı ı J ı. 
1 

arar 'crilmi-;.tır. 
' '•l at t;ıat c 1 nıcdi. ine mura-

faka t< e_rc:J.,. nıccli in bir na-
ayın 

~ı- "' etmc:sini talep ct-
ı.. " ··•C:cli.:: h 
oı"I 1 • er ay azami 
. ısır ı 
ı tnraf ıra ının bizzat Ya-

"' • 
11ldan ··•-ı aacl • prcn~ teYdiinc 

c crnı· · Bat ı ,.tır. 
r- . ııt ınccr . . 
ını ı 1' 11110 hukiimle-1 cra ve 
•ltJ.i,·c iJ ya ademi icrası 

<ıtıısı11d c i\JıHr hükumetleri 
j . ıı taka · 
~lır. p. ' rrur edecek bir 

. •tkııt Pr. . llt fh·,, 1.:n Sc, fcttmin · Julını • 
•c:ıp tcnıın etmekte 
' Cltil'ı·' l • ıJ. ı\ l aınc c:n \ a i p . br h· rens 
~·a •> a ım Vekili Z 1 . llCyi b .. e cerı-
ltıi t' u i i"ı· 11 ·· d ' ı r Zck . l' gon er-
Prl'n~in erıya Beyin hedefi 
lllLi bit · ıllla:srarıarını evrakı 
Sar ~ıe ta. 
. tı c tınckti ~. ın ve bunları 
ıttikten ~ Zekeriya Bey 

\ii~cr 1 . ııra blı \"n~·f . >ır _..ı e 
Ur, Ol<:ıılura \'erilecek-
~ 

tkeriya Bey 
Prens Sey-

ilmi ıstılah kamusu 
-

Nasıl ya ılacak? 
üderrisler Ankarada mühim 

esaslar te!ıpit ettiler 
Jlmi ıstıl:ılılann tespitıne ait 

csa::;ları kararlaştırmak içın An
karaya gid~rı Darülfünun pro
fesörlerinden bir kısmı dün 

şehrimize dönmüşlerdir. 

l;akültc reisleri Tahir, Sürey-• 
ya, Hüsnü liaıııil ve Fuat 
beyler dün gelenler mcy:ıınn

dadır. Darülflimm cııııııi Dr. 
Neşet Öın~r bey de huglin 
gelmiştir. 

Müderrisler Anknradn bulun· 
dukları müddet 1.arfında bırkaç 

içtima yaparak ıstılahl.ıı ın ne 
suretle kspit olunacafhııı ka
rarla~tırmışlardJr. 

Bunlara nazaran, ilmi ıstılah 

lfıgatimizde ıia~·ct cdil<?cck en 
mühim esas sade lis:ııı ve 

mümkün olduğu kadnr sade 

Tiirkçedir. Billı:ıssa ıstılalıların 

yalnız Türkçe kelimelerden te
rekküp etmesine soıı clcrccc 
ehemmiyet \erilmesi başlıca 

pı cnsip olarak kararlastmlınışı ır. 

Türkçeınizdc kar~ılıkl:ın bu -

luıım1yan ıstılahlar için de dir
mizc ctı uygıııı \'C cıı ınw:is 

kelimeler tercih olunacaktır. 
Aııkarada kararlnştırılaıı digcr 

mühim bir esas da ıstıbhların 

tespitinde muhtelif meslek \'C 

ilim şubelerinin b:ışlıbaşıııa 

harelrnt etmeleri 111csdcsidir. 

Bu esasa göre, gerek D.:ıriiHü-

nun fakülteleri, gerek diğer fıli 
mektepler kendi ilimlerine ait 
ıstılahları müst:lkillcıı kendileri 
tespit edecekler, maarif vekaleti 
de bunları son defa gözden 
geçirerek kat'i}-et verecek ve 
bu suretle ilmi ıstılah lfıgatiıııiz 

vücut bulmuş olacaktır. lshlah
larııı tespiti işi için kabul olunan 
ıniiddet en çek bir senedir. 

Komisyonlar 
l laber oldığıınıza göre, Da

rfılfiinun divaııı bu günlerde 
·evkıılade bir içtima yaparak 
akültelerde okutulan ilimlere 

ait ıstılahları tespit etmek uzere 
;ıcr fakfılle için birer komisyon 

seçecektir. Bundan başka Tica
ret, Ormaıı, B:ı} tar, Mühendis 
mekieplcri, diğer Ali meldep

ler ve liarp akadt..ıııisi ınual

liııılu·i de a\ rı ayrı içtimıılar 

yaparak kendi ıslılalılarını tes
piti için koıııisyoıılar iııtilıap 

ecleckctır. 

Fakültelerde 
Diiıı şelırimızc gelen fakiilte 

reisleri J\ıı kar:ı içliııı:ılarıııda 

verilen kararlar hakkında ınü

dcrrislerc nıalfıınat \ermek fızre 
fakfılle meclislerini fevkalfülc 
içtınaa da vct cdccelslerdir. l lıı

lmk fakültesi müderrisler ıııcc· 

!isi bu içti111aı üııiiınüz<.lcki 

pazar günü yapacaktır. 

Joponlor ~nimi ~ir sergi oçıyorlar -
ı s ton ~ u ı ~an J ao on ~oya ~ u ~r u uo~ur 

Heyet reisi diyor ki: Türk Japon piy~alannı :te.n'.,tıra· 
cağız - Pek yakında iki memleket arasmda 

münasebetler artacaktır 

Bir ınliddct cn.:l ~chrinıir.e 

gelmiş olan Japon tknret 
heyeti, i ... t~ınbulda :ıçacağı 
Japon emtia sergisi için ha
zırlıl,larına ele\ am ctmcl,tc
dir. l lc) et Taksimde şimclilik 
bir me ... ai huro:.u açmı~tır. 

Tiirkiyc fü: JapUll) u nrar-.ınd<ı 
il\.ti~adi miinn chatl 'a-.i mik

ya~ta artırmak için hli) iik 
te~ebbii.:;aua bulunan Japon 
heyctiıHkn \\ 1. Toya na !"cı:ı:ı;i 

haU.ınd:ı ınuharririmizc ~u 

izahatı 'ermi~ti r: 

Japonyanın 07.aku ~c:hriıı
dcki 'l\irk - Japon cemiyeti 
btanbulda daimi bir Japon 
emtia sergisi açmayı karar
la~tırmtır. Serginin idare-.ine 
memur heyet; be~ J,i\ilil,tir. 
Biz iiç ki~i I,tanhulcla hazır
lıkla mc~p,1ıhiz. l Jcy"etin rci.-i 
.'\ 1. Yo-.oc ile di~cr bir arka
da~ımız :;-uh:.ttın 14 unde 

Japonyadan hareket etınhkr

dir . .ı\ncak mart soıılarmda 

bir 

Afrika olimpiyadı 
cr(']cbileccklerdir. - . -
::- . ... Beynelmilel olimpiyat komi-

:.\fal,sadınm: i urk YC l•ıpon t · k hi d ki t d d · esı a re e s a yum a 
piy:ısalarını birihirine tamtınak müsabakalar tertip ediyor 
Ye iki mcmlekt:t nm ınd:ı Seyre biz de d·avetliyiz 
ticari müna~ehctlcri :ırtırm:ık- Oniimi.izdeki ni ... <ının be_.inci 
nr. Japon tiıccarlan Tlırkiyeyi glini.ındcn 19 na kadar dernm 
tanımayı pek arzu celi) orlar. c_un_ck •. üz~c l~~cm~criy~~t~ 

Ti.irk sen-.-ır sergisinin Japon- ~ enı ) .ıpıl.ın -~ bın kışı 
· · · istiap eden stndnımdc Afrı-

yaya ugTama nı ne J,:ıdar kada mlitcmcl,k:in bilumum 
isterdik; l\Hımki.in olmadı. millctlL'r ara~ında oliınıwat 

Binacnak) h t{irk mallarını mahiyetinde beynelmilel cılf°mp· 
tanımak için bunıdu tetkikut yar komit.n tarnfından bir 
yapıyoruz. Açacağımız scr~i Afrika oyı.mlan tertibe karar 

................................................ \rcrilm i~ ti r. 

f ettin in Yaldc::-ine bu mck- Bu oyunlari seyir ve tcma-
tubu gondcröiktcn sonra ayni ~a etmek üzre biitiin cihan 
maalde ikinci bir mektup <la ,·et l!dilmiştir. 
göndermii, tbu mckcuba da 1:-kcndcrreye kadar , apur 

henuz bir cevap almamışLır. 

Zekeriya Be~' geçen sene 
zarfında verilen ( 2~000 ) 

ücreti ,.e Lkenderrcden Ka
hircye kadar 
retleri nı:;ıf 

şimendüfer iic
ohırak tesviye 

edilecektir. 
Mısır lirasmm hesabını iste- Bittabi bu da\'Ct Selim 
mtmektedir. Hasalıat bun<lıın 

Sım BeJe de gelm~, oda 
sonra verilecek '*"1li aittir. bir mektupla JıeyHyett idmaı1 
l.okoriya 1leY hır 411Yap • ~ meıkcıa wnuıal-
uaawlt için mısıra plecektir. isn! bildirml~. 

nye Hanı -
ş ban Uz r~ 

cayı ere en buld ? 
Kendisinden satın a dığını söyledigi 

silalbçıı ölmüş, karısı hatırla ıyor 

Kadriye 11. ve arkada.lan 
hakkındaki tahkibta dun 
de\ am olunmu~, hazı ~ahitlcr 
dinlcnilmişar. 

\
• . . llQ 1 
azıyetın muhtelif cep ıc-

' lcnlcn ten\'iri için daha bir 
ınuddet ~ahit dinlenilecek, 
ondan ı-onra toplanılan delil
! er l'trn f ıııda maznunların 

i:-tic\ :ıbına ba~lanac .. 'lktır. 
1 >iin diıılcnill'n suhitlcrden de 
. ı " 

Yazı yeti tCliYir~ ) arayacak 
nrnllımat alınmı~tır. 

Kadriye Hanımın Lizerinda 
t:ıbnnca ra~ımak itiy<ıdmdu 

olup olmadıgı hakkında e .. :ı~

lı ~urcttc tahkikat y:ıpılmak

tndır. 

1 labcr :ıldıJtımıza ~l>r~ Kad
ri) e 1 lanımm tabncayı 1,cndi
~inden satın althğııu 5(iylcdi
ğini 5ilnhçı ölıniiş bulunmak· 

tadır. Bunun karı ·mm malL'ı

ınatına ıniiracaat olunımı~ 

·\ e J,ocıı~ınm K:ıdriyc l lanıına -tnhıınc:ı sattığım hatırlıymna

mı\'tır. Bu tabancanın ntrcden 

ele geçirildiği de tahkik edil

mektedir. c=' "' ' . llı>eırleıri , 1 

~ranm-.onrmımm;:ara~~r-dım ___ oa-rüla-cez-e _ ... 

Tatavla harikzedeleri içim Veni bütçe Cemiyeti belediye-
11 bin lira top:andı de kabul editdi 

Dun Bcyo~fo belediye da- Cemiyeti belediye dün 
irc;-.inde 'fota\ la haı:jkhcdclc- ;kinci rei YCkili Necip Bin 
rinc yıırdını kom1 yonu top- riya<::ctinclc toplanmı~ 'e 927 
lanmış Ye haril 7.etklc:-c hu . ene:-i ma::.rnf raporunu, zn-
g~in t..Jmür tC\"%iini ),:mırla~- bıtai belediye tc\'.t..il:ltının b-
tmuı::tır. Tuta\ la harik1.cdc- inin hakkında biluhcrc ,ehrc-
lcri için I l bi11 ..J.i.Lisur Jim ınini beyin izahat YCrme,:.İ 
tcıp1anmı~tır. kaydilc, ta,.;dik eylcmi~tir. 

Bu para ile l>jr knç dcl':ı Bundan sonra D~ırlilacezc-
YL'md, dağ;ıtılrııı~tır. Kı-:- ge- njn g~q lıi.ıtçc::i mi.11.akcrc 
çinciyc kadar par:ıd:ın bir olunmu~tür. 
kısım kalır..:a bu para naktcn Şirketi harriyedcn (7"000) 
d:ıl!:ı ttlac:ıktır. 

o Seyri sdaindcn (13500), ima-

Taksiler 
Ne zaman ucuzhyacak ? 

Taksi i.icretlcril)in ucuzl:ı

.tılma~ı için, Em· ·t tcdkik:ı

nna dcrnm etmektedir, .\\
nıpada i~li~ en taksi ocomo
hillcrinin bir teneke benzini 
r 00 kilomctro<ln :-adcttiklc

rı buna mukabil 1. t:mbul 
cıtomohilkri hO l,ilometroda 

bir tcnel:~ benzin sarfctmek
tc oldukları anlu.,ılrnıştır. A,._ 
nıpadıı takc:i Ü(T titrinin bu
radakinden ucuz olma:ıınm 

. cbcbi mcgcr hu imi~!. 

Emanet mcınlqkctc CıO ki
lomctroda bir teneke hcm:in 
yal,an otonıol:Uller yerine 
ı\' rupnda i~liycn alch\de oto
nırıhillerin gctidlme:ıi ıçm 

te::ebbüs;ttta hulunucaktır. 

Ziya ile •• 
Otomobillere iıaret edilecek 

'e' nisder menmrl:m n:ıkli~ 

ye ya ... ıtalarına ~imdiye kadar 
elle i~arcc ediyorlardı. 20 

latanclı..:rdcn (5000), ti)<ıtro 

' c ~inama biletleri resminden 
(I 30000), \'<tridnn ınfücfcrri-

1'.adan ( 5000 ), zaptcdilcn 

ekmeklerden ( IOOO ), tc
berri.ıattan ( 2025 ) lira 

rnridat tahmin cdilm.iş 'e 

zuhur eden ( G;H07 ) lira 
cmanetçe hiitçcye ,·azcdilıni~
tir. Blitçc yekt'ınu, bu suretle 
( 2.:1:i.<132) lirayı bulmu~tur. 
1\la ... rar kı::-mında acc7.enin 
tayinau için ( C)Q ) bin lira 
konulmu:;., ın:ı::-raf ,.e 'aridnt 
aynen kahul cdilmiştiı. 

llond:ın ~onr:ı l~manctin 

yeni ene bütçe inin kabu
lüne kadar ı QOOO lira tah
ı-oi"at ,·erilme::-i hakkında ma
kamın teklifi bütç~ cncii 
menine hamle cdilmi-' ,.c 
pazar giiııli toplamlmak iızre 
içthmw nilıan:t \·crilmi~tir . . ................................................ 
p;Linc kadar el i.~arctlcri terke 
dilecek onun Yeren Sim·ol ' . . 
löminöz denilen 'c ziya 
'eren bir ~llct kullanılac.aktır. 

r------.....-. -A·--~~-----,, ırxcı 
~ ~ 

'-' 

çagı 

İngiliz6 i 6olarak 
tesqit ettiler 

l..ı.mdra. 19 (.\.. ) - Lortlar 

kamarası on altı • n~md:ın n,:ığı 
olanların cderqc ini mcn"c m:ıtuf 
kanun h\) ıha 'ıriı ikınci kır:ıatinde 
kabul etmi_.tir. 

Lort '"Buckmııstcr,, şimdi 12 
\'aşında bir kLz ile ı 4 ra_.ınd:ı 
bir çocuğun c' lenmesi ınumkiin 
olduğunu. bunun ise aklı .. cliı.ı~c 
muga~ ir bulundng·unu ~oylcdık-
tcn sc.nr:ı demiştir ki: "~o'.t\cçtc, 
fo,·eçtc, Türki c "e çindc c\len
ınc ,ıı~ı bizde ta\'in olunan hattcn . ' . 
fozlauır.,. llükümct namına söz 
alan .. ,\ ]arpuis de Snli hury,, ge-

çen on iki sene içinde ı 5 ) aşın
da 318.14 ~a~ında 28 \e 13 )a
şında ~8 \'e 13 ) aşında anc:ık uç 

izdh·aç 'aki oldugıınu be) an et

miş , c bu yekun ne kaqar az 
olursa olsun, .Qrtadaki f enıılığın 

kaldırıl ına31 lazım gcldğini il:ive 
e} leıniştir. 

Layıha ikwci kJraıuhıdc re ·e 
qMj°Mıltl edUro..ekaizi&l kabul 
ollfhmuftur. 

Meu~rayı ~eriH~H -4-
İlk teşrii meclis 
intihap ed ildi 

Aınm:ın.20 \.A) '.\J:ı,crmı 
ı.:rıa da ilk teşrii mccli için 

'apıl:ın intih:ıb:ır dun bitıni tir. 
İki"i bede\ i olmak üzere on :ıhı 
meb'tıs intihap cdilmi tir. 

-
Filistinde ~66 kişiye 

bir otomobil! 
Kudu'. 20 (ı\.,\) Filbtinde 

366 kişi\"c bir otomobil isabet 
etmektedir. Bu suretle Filistin 
ııiıf us kc::-:ıfctinc n:ız:ırcn en çok 
otumomhili olan memleketler 
:ıra ıod:ı altıncılııtı kazanmı~ur. -Paris misaki 
M. kelloğa ·~re kuvvetlini 

nerden alıyor 
Yq,ginton, 20 (.\.A) - Gc

oıgctQ" n darii\hinunda bir 
nutuk ~öyJiyen l\L kellog 
P•ıris mbu"ının ba\Iıca kuv
\'Ctlnin efkar uınumi,yenin 

harp aJ.e;rhi.nde oluıa.;lr1'1!ln 
miınd.emiı.i b\\lıındutµnu be-

# yan cylcmi~tir. 

o 1 haberler 

Yeni maaş! 
Tea ·· layi ası f!Öre memur 
lar mz kaç l"ra maaş al ca 1 
1000 liradan 35 liraya kadar 

Ank.ıra, 20 (\.ahıt) - me
ımırl.1rın tcaJul layiha ında 
De\ Jet .,ura. mm y;ıpabrı tadi
lattan ha\'l .. a :\lali ye vakfllc
tiııce trkrar miihim tadilat 
yapılım~tır. Binaenaleyh bazı 
gıızctch.:rcle çıkan dereceler 
doğru cd~ilcJir. 

~laliyedcn çıkacak projenin 
lıe} "eti 'ckilede de t<ıdili muh
temeldir. 

:\kmıırlnrı muayyrn dere -
cclcre a\·ırmak me~elc-.i en 
fazla mun:ıka~a edilen cihettir. 
'.\lıılJ, c her dcrcce\·c ycrcccHi • J b 

ınwM tc<ıbit ctmi~tir ki bıı 

:-ırf m:ıli bir mc,de olduğundan 
tadili peJ, muhtemel değildir. 

Kcyfıyct inceden inceye 
t1:dJ,ik \ e o 1iurecle re ·bit 
olunımı~tur. Buna iLirnz eden 
yol,cur. :\laa~lar haddi asgari, 
hddi :vami olarak her dere
cede iki hadlidir. 

.. \ (!;ari mikdarlar 930 mali 
. cnc-.indc tatbik ol ucal,, a7..<t-

mi kNm b:ı,:ık bir ~L:ncn: bırn· . . 
kılcaktır .• lu:ı..;Jardaıı tt:\ J.i fat • 
alınını\ :ıc:ıl,, tah:;i .. at 'cril-
mi) ccl,tir. Derecelere rah-.i 
olun.rn ma:hlar ~unlardır. 
l'c\'kal;\de derl·Ce, a f!_arbi, 
azamisi yoktur. 1000 lirndır. 

Birinci a-:ıı;ari 57"5, azami 
Goo, ikind 525 - 550, uçfin
cii 450 - ..ı.:.:;. dürduncu 
350 - 375l be~inci JOO -
325, altıııcı 350 - 275, 
) cdi nci 1 :" 5 - 2UU, !'e~ izi nci 
150 - 160. dokuzuncu I 25 -
l 3:l. onuncu 1 ı O · 120, on 
birinci ı 00 - ı ı o. on ikinci 
'>5 - IUO, on iıçuncu 75 - SO. 
on dördıiııcii 65 - 70, on be 
şinci 55 - 60, on alu11C1 45 - 50, 
on yedinci J5 - 40 liradır, 

l\ taliye Yal,fıleti layı hanın 
esbabı mucibe ... ini hazırlamak
tadır. 

Yarın, y.ıhm cum:ırte"i l:ıyi

hanın He) eti 'ekilcyc se\ ki 
muhtemeldir. 

ğ·açlar aşılanacak 
Ornıanlar baJıçe olacak: 

Yabani ağaçlan aşılıyanlara , ağaçlar toprağı 
ile birlikte verilecek 

Anbrn, 20 (\-akıt) -
it, ti-at \ ckfılcti ) abani <Ağaç
ları <l~ıhıma ''e timar kanu
mı) namile hir l:ıyiha yap
mı~ ,.c hey'ati ,·ekileyc vcr
mi~tir. E aslar şunlardır: Dc\·
let nrmanltırında yabani zey
tin, harnup, b:ıclem, elma, 
nhlat, li,·ez, kızılcık, alıç. 

J,c<;tane, incir gibi Ftbani 
a~açlnrın a~ıhıma~ına ınii ·ııadc 

olunacaktır. Aynlac:ık orma
nın yiizde elli a~ılanma11u 

miisait olmt:sı l<izıındır. 

l 'ondalıklara hu kayt yok
tur. Talipler ımilkiyc memu

runa i-.tid'ıı vereceklerdir. Vi
l:lyct orman miidi.irHiQ;ü tcd
kikat, plan ,.c rnpor yapa
cak, Yek. lctc bildirilecektir. 

Y l'k<Uct ınm ak:ıt edince 
calip, a~açlıırı 2 senede imar 
edeceğine dair her döniiın 

için ormımlarda 15, fondalık
Jıırda 5 lira teminat göstere
cektir. Talipler miıtcaddit 
olııNı en iyi fenni şerait 

gi.i,.tcrcn. yahut fidanlan bab
çe~inc, l,ö\ unc nakli taahhiit 
eden tercih olılnacaktir. 

A ... ıJanml\a a\ rılac:ık ,·et! 20 , ... . .. 
dlinumdcn az, 500 donunıclen 

M. lrot~i 
Atmanyaya gidemiyeceK mi? 

lkrlin. 21) C\..\) - - :-aH
hh \;mır bir nıcnbadan haber 
:ılındı!{ın:t naz.ırcn .\lman~ :ı 

hiıkLııncti :,\1. Troçki nin Al

manynya !ltım:...i i<,.-in kcncli
::.inc mlı ... aadc hakl,mdaki mil
racantını ancnk tçhriren nıki 
oldulttt rnkdirdc mı1.:ırı itiba

ra alınacaktır. 
.......... """"!"_" __ 

Moskovada 
İngilizlere ait şan müesse

sede kapatıldı 
l .od ra, 1 9 U\..\) - fos

koYada n gelen bir tcl~rafa gö· 
re soyiyet .ınemurlan Ru ya
dak.i son tngiliz .<mayii hadi
d\yc miies esc::.ini kapatnu~lar 
\ c rq.iidüriımi bu gibi Ru::ı. mü~ 

e;;se. el erinin rakabctlcriı,ıi İ7.a
le etmek için bir taktın me
murlara riişvet n~rmJ , o)· 
l.\Ul~ töhmetiıç tC't'k.U et"11i~
ıc'rd1r. 

çok olamaz. 
fota ha -.ı · scrma) cc.lar f,'· 

nıpl:ıra fazla 'erilebilir. A~ı~ 

lanma 2 senede bitmı.:1. ... c 
bila lniküm orınan a~ıladmı .. 
ağaçlnrh geriye alınacak. 3) ni 
şernitlc ha,b bir talibe ve
rilecektir. 

De\ Jet ornıanlarından balı· 
çelcrine ag<ıç getirmek b
teycnlcrc bir 5enclik ruh'ia· 
tiye nrileccktir. Beher hektar 
için 50 lira teminat ahn:ıcak
tır. 

Talip sükiilen :ığaçlan dik-
mezse ruh~abız ajtaç kesmi" 
ceza ı gbrcccktir. A::-ılama, 

nakıl i~lerindc mm aff:ıkıyı:t 
gö~tcrenlcrc muktifat 'erik -
cektir. 1mar olunan •l~açlar 
yerlcrile beraber a;ınm, 

•ığacııı ne' ine göre be"~ 

on, yirmi be~ sene \·ergiden 
muafiyet knydilc imar l'denc 

rnpo ile temlik edileccl\cir. 
:\lemlckctc girccd.. ) emi:-: 
fidanlarından glımriık alınmı
yacnktır. 

l\Jiı .. kirnt, tiıtiın inhhnrları, 

ı~, kaf, Oemir yolları, Ziraae 
banka ı idareleri 'cl,alctin 
go,tcn:egi ) erlerde fidanlıfo 

için n;...i ... at ppacal,tır. 

Amerika sefiri 
Amerika :-cfiri :.\1. Gru 

dim .ı\nl,aradan :;;chrimiıı: 
gclmi"tir. 

'cfir Ye "\Jadam Grn 22 
.,uhatt:ı Ya.)ngton giin(ı nhı

na chetile ,chrimizdcki \ıne
rikan tebca ... ı şerefine hit 
re.• mi 1 abul ) :ıpacaklardır. - 4-

istifa etti 

J ltıkuk fakLilte::.i hukuku 
umumiyei dLi\·el ımidcrri"i 
ve Ankara hukuk mektebi 
miıçllıtii Cemil B. lst:ınbt'I 
dariılf unun undaki ,·azi r e~intlrn 
i ·ura etmiştir. 

._ .... 
Birlilin senelik müsameresi 

Giızcl , :matlar birliğinden: 
.., ub:ıtm 2:- innci Per~c ınlıc ğiınü 
saat 17 de birli~in senelik mii· 
samerc~i Ycrikcc •"iııdcn mcn-up 
ftz:ı ile d:ı,·ct\i bulunan Z:t\ al1n 
tcsriflcri. 

Havası muhil olan mithal
ledn fena kokuları ınii,:.d • 
lcs markah "ı.,JZOL,., itLir.uı-
li ile i7.ale ve dcıenefckete 
edilir. 
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:Oluelliri l ltr hakkı mJhfuzdur 
JOllJ A:\KETll. Ell\11 

Kaı1 ! Kiıı ! (;art·z! llilc -
« Cilıruı lıorbini 111<'.1·r/r11111 çık.aran, Re111011 
}Jııı•rıııkflrf' '11i11 rli1111ı/j:ııı<la bıınlrırdan 

brtı•ka bir ŞP)" _rokıur .. :. 

Zaten tarihi rolimüzün ~nzarı 
unıum',·cde mıinakaı;ası yapıl

maktadır. Şurası muhakkaktır ki 
Balkan harbinde lalpik etliğinız 

Rus taraftarlığı bizi h.rbı umumi 
denilen kanlı sergüı<·şle sürük
knıiştir. Siz en ipt;dai menfaat
larıınızı Rus emperyaliziminin 
hüdütsuz ıhıira.'lna kurban eltiniz. 
Zaten daima haı r kaygusu 

ile y~ınadınıı mı~ Tabiatınız 
daJr; rbisekarlıkln harbi mute

madiyen, hayatı siyasiyenızm 

hcc devresinde aramadınız mı? 

5-18 kanunuevel 1928 de İz
Yolskin;n Serj Dinutriyevi e 
yazdığı mektubu hatırlıyor mu
sounuü Sefir o mektubunda 
diyor ki: •Farzı muhal olarak 
Avu<turya, Sırbistana karşı laar
ruzki.r bir yaziyet alsa bile, 
•Rusya nm harbe girişmiyeceği 
haberi, Puankare yi ve büıün 
.Fransız nazırlarını fevkalade me
yu~ etti.,. 

• İzvolski • bu mektupla Avus
turya seferberliğinden ve on kol 
ordunun sılah altına alınma<mdan 
bahsederken aynen şu satırlan 
yazıyor: 

Fransız ricalinin kanaatince 
•Avusluıya•nın bu müdahale;i 
vukua gelirse Rusya• muka
\emet eder, ve netice tabii 
surette enelii •Almanya• ve 
sonra •Fransa• harbe iştirak 

mecburiyetinde kalırlar 

hükCımeti böyle bir 
Fransa 
ihtimal 

karşısında gayet mü>lerihtir, ve 
mfıtıefiklik şeraitini tamamen ı!a
ya amadedir. Fransa tarafından 
her türlü tedabir ittihaz edilmiş

tir. Şark hududunda sderberlik 
meselesi tetkik olunmuştur. T ec

hizat mükemmeldir. V. S. 
Nihayet sizin için en acı 

bir ittiham olan İzvolski nin 
<on ibaresini hatırlayınız: 

• Son zamanlarda F ransanın 
menafii ile ~lakadar olmıyan bir 

harbe girme•i endişesi Fransız 
hükOmctindc kalmamıştır. Bilakis 

İtilafı mü•ellesin menalüne ve 
şecelinc müteallik mesailde Rus
yanın muhteriz bir hareket 
takınmasından korkuluyor.• 

Na<ıl. reis elendi: Ru<yanın 

uı.la,mağa meyyal görünme•inden 
ve şerelin11.e lazım addettiğiniz 

muazzam cihan kıtaline sebebiyet 
vermemek istemesınden endişede 
olmanız affolunmaz bir şey mi? 
Ne şeamellir ki o leci 1914 
ıemınuzunda bizzat Ru,yada 
bulunarak •eliriniz • Pale olg a: 

cSannol • kat'i dan·ansın; 
aı ka.<ıııda biz varız ! 

,-· 

Gibi nasihatlar verdiniz: 
23 trmmuz pet~embe gfinii 

Çorın şerefine badenuş olurken 
~u me~hur kelimeleri saı fcdiyor -
~unuz: 

.14 
1 

1 
i 
• 
1 

1 

İki mtmlek,tte kuvvet, şeref 

ve nka dahilinde sulhü mü-
sa}emet mcfküre~! mevcuttur. 

Bu . ozlerin altında gizlenen 
ıııanayı Karadağlı grandüşes 

Ana>tasya ile lıemıire" grandüşes 
l\lıliça pek aliı. anlıyorlar. Gran
düşes Anastasya. Paleoluğ un 

, kulağu.a diyor ki: İşte çoktan 

~eklediğimiz sözler ... Bu sözleri 
unutmayınız .. bunlar tarihi cihan
da yeni bir merhale açıyor ... • 

Ah! evet.. o laflar sizin müt 
hiş harp özgenizi, ve ya hiç 
olmazsa itilaf hü,ule gelmemesi 
hakkındaki gayretinizi gösteriyor

du. Siz ihtilaf att·şi üstüne teşvik 
yağı döküyordonuz. Halbuki 
mevkıinizdeki bir kimse teskine 
hizmet eder sözlt-r sarfetmeli idi. 

Sizin samimi do~tunuz Çar, siz· 

den daha yeni nasih~t almış olan 
Ru•yalar İmpratoru artık ateş
lenmişti. İstihzaratı harbiyeyi 
durduramıyacağı hakkında Al
man İmpratoruna yazdığı telgrafa, 
«Kayser 31 lemmuzda şu ce
vabı veriyor: 

"E~er tedabiri askeriyeyi 
teykif edersen • Avrupa•nın sul
hü müsalimetini temin eylersin. 
Her şey •enin elindedir.~ 

Fakat Çar sizden öğüt almış

tı. Mösyü • Puankare> 1 her 
ikiniz • Krasmoye Selo • deki 
ziyafette ve ertesi günkü geçit 
re.minde •Samire Möz> ve 

Loren manıalarını dinlemiş

tinilr Harbin m tlii'(i gözle

rini1j karartnıı~tı. Artık olacağın 
önüne geçilemezdi. İsrar ve 

inat e<İtıı Çar idi: fakat ona 
o ir•dcyi veren sizdiniz. Siz 

Zaferin reisi cumhuru olmaj!ı 
kafanıza koymu~tuuuz. Milyon
larca in"n telef olsun ne 

gerek! 
Sizin Lir tek lıillyanız vardı .. 

Alzas Lorcni tekrar almak .. 
Daldığınız rüyadan uyandığı

nız zaman ne gördünüz? .. Şarlö
rua, Moböj hezimetleri, Parise 
doğru ,adet, ve <iz Bordo yolunu 

tutarken hüsran; az kalsın mu
azzam bir mağlubiyet... Bereket 
versin Galyeniyc ve Marn mey
dan muharebesine... Bereket 
versin Almanların hata•ına, Bel
çikanın ijgaline İngilizlerin Va
tıkanda imdadımıza kosmasına. 

T ahtell::ahir harpleri oldu, Ame
rika isyan etli. Ve nihayet Alman 
ihtılali imdada yetişti. Y ok<a eğer 
kader mağlup Fransayı Kayserin 
müş.virlcrinin hırnna lerketmiş 

olsaydı, her taraftan lanet sesle
rinin yükseldiğini duyacaktınız. 

1\ 1aamalih zafer bize neye mal 
olclu bilirsiniz. Bizzat Klemanso 
zalerimizc[Pirrüs]cesine zafer 1(1) 
hmini \ermiştir. Binaenaleyh -,, 

ıl; _c,.ı ~~~~y .. ~~~~~s 
"Rahip Yalaber,. den 

)' ılaıı tı ynetli nıahlt11{ 
• 

"f,O/"l'llS> o·ibi İl/.~(lfılrır111 dt'in ı·o ;-ı"i=ı'inde ,.., . 
ıııcı·r·ııt olııı"sı i11.~a11~yet için pek ı•liın 

lıir lf'kf'dir ... 

işte harbı umumi de Ceuııp 
cq>hsimıı en faal, eıı mühim 
simalarından biri olan miralay 
lorens yu>arıdan beri aıılattı

ğıı.uz tıy.ıette bir ş:ıbiyettir. 

Sırasncia söylediginıiz veçhile 
tabiatı itibarile Anglo Saksoıı 

ırkı!ıJ pek az karabet g&tercıı 

bu adamı, gene ikr:;r edelim ki 
anc~k lı,[ iliz muhiti yetiştire
bilirdi. Lorc:ısiıı harekatıııdaki 

itidali dem verdiği kararlarııı 

tatbikinde gösttrdijti anudane 

azıın İngliz milletine has seca
yadaıı ııı.ıduttur. 

loreııs harbı umumiden son-

H~ana wn~ını 
Dört gön eve! Adanada bir 

kafeşantandaıı yangın çıkmış ve 
bina kamilen yanmıştır. 

Bınaııın ahşap olması dolayı

sile yaııgııı pek az bir zaman 
izinde vüs'at kespederek alevler 
binaya muttasıl olan Ziraat 
bankasıle Ali Nasibi eczanesi, 
,l\\eııekşe mağazası ve Yıldız 

marangoz atelyesi saçaklarım 

sarmış, k.ıfeşaırtanın sahneye 
muttasıl od,,sında yatmekte olan 
komik Hüs.ımcttin Efendi ile 
refikası f"aika ! fanını ve garson 
lialil müşhüliıtla kendilerini dı

~arı atabilmişlerdir . 
J-lüsaıııctti!ı Efendinin alevler 

arasından kurtulmak için yaptı

ğı mücadelede bir kolu ile bir 
ayağı yanımş, gene aynı mahal
de yatmakta olao İranlı canbaz 
ve boksör Zehrap Efendi ismin
de birisi de uyku sersemliği 

ile alevler içinden çıkaınıyarak 

diri diri yanıııış, künıür halin
deki cesedi sabahleyin enkaz 
altından çıkarılarak defnedil
miştir. Bunlardan başka etfaiye 
efradından J\lehmd oğlu Meh
met Garip Efendinin de bir 
eli yanmıştır. J\\ecruhlar berayt 
tedavi memleket hastanesine 
kaldırılmışlardır. 

Kocasını zehirliyen kadın 

Oiresoııda firiklus kariyesi 
imamı Ürküplü Hafız lıoca ka
rısı tarafından çay içerisine ze
hir konulmak rnretile ttsmim 
cdilmiştır. Keyfiyetten haberdar 
edildiğir.den memuru alili ile 
jandarma t.ıkım kumandam Sıt

kı Bey mah.ılli vak'aya gitmiş

lerdır. Orada icap eden tahki
kat yapıldıktan sonra zevç katilı 
kadıııı merkezi kazaya getirmiş
ler ve hapisaneye göııdermi~ 

!erdir. 
....................... ·--··-·•••••••H•••H•••• 

milletin gii 0 iin lıirin sizden 

hesap istemesi kaviyyen memul
dur. Evet.. her vakıt takındığınız 

laarrüzkiir tavır için hesap sora

caklar. 
Sizi cihana 

ankare diye 

için hesap 
temmuzunda 

Harp babası Pu
tanıtan siyasetiniz 

soracaklar. 1 914 
Rusyadaki vazi-

yetinizden dolayı hesap sora

caklar. 191 7 de Almanya Al

zas Loreni vermek şartı ile 
sulhe talip iken ateşfeşan nu

tuklar söyleyerek beş yüz bin 
F ransızın daha harp meyda

nında ölmesine sebep oldu
~unuzdan dolayı he<ap sora

·caldar. 11 l O vakıt olanca 
kininizi sarf ederek : 

Alman kılıcı kılıda parça parça 

edilmelidir! dedinizdi, biliyor
sunuz ya! Mösyö Puankare. 

Ritmeı..li) 

[IJ Tarihte mc~hurdıır. ) unan 
Kralı "l'irrü;. Romalılara bir 

l(alehe çalnıı~ fakat <•rdıı;u da 
mahYtllmuştu. (;a}illin Zİ\ a.nına 

olan zafc:ı.ltrc hu nam vı.:rilir. 

r2_ 1 lalihazırda "l'uankare .. 
kahinc-.indl: harciyc nazırı olan 

:\!. llrh anın - ı 921. de ki if~aaıı. 

ra ne oldu? fııteliceııt servisin 
bu faal memuru o katlar tanıl

ınıştı ki, hılkatindeki hilekarlık 

ve dubaracılık o derece ıııaliim 
olmuştu ki şekil değiştirmeden 

velev başka sahada dahi olsa 
faaliyet göstermesine imkan 
kalmamıştı. Miralay artık dam
galı bir casus idi. Bu vaziyet 
karşısında İngiliz ricali bir çare 
taharrisine lüzum gördüler. 
Böyle bir sergüzeştçı şahsiyetin 
sahneden çekilmemesi için biı 

tek çare buldular. Lorens rüt
besini, nişanlarım bir farafa 
braktı. Tarihe eyi kötü geçmiş 

olan adını bile terketti Ve adi 
bir tayyareci neferi kıyafetine 

girdi. 
ismini de - sanki cihanla istih

za etmek istedi~ini göstermek 

l(Ermis-Emniyet-Kartal• 
• (_\Hittalıit kon>cn c fabrikaları) 

fuı:ılıltbaııcııüzin ylizli nııitccaıiz mulıtı:lif koıısen-c 
ne\ilcıir.dcıı nıaarla lıt1'llsi ,-e yeni tcdıizııtı 'aycsindc 
nıcmkkctinıiztlc ilk dda olarnk yalmz fabrikamız 

tarafmdaıı imal edilen ve Anupa miistahzcratına 

rekabet edecek bir ııda,ctce olan : 
Dublu · Konsantre T omates Salçasını 

r 

lstanbul , ~iye mahkemesi 
dördüncü hukuk dairesinden : 

. \ıh B. t·in ~lcnıct Ali B. 
zimnıdindl· matlubu bulunan 
bc)bin lıralık istikrazı lhılıili 

talııii,\tıııııı hali hazır piıa,J
sı mucibiıı.:c tutarı oLın dürt 

bin ü~ydz liranın ~<:ııd tari
hinden c\d zimmetinde tc-

rahım ~tmiş olan biıwcdiyfız 

lira ıc kt ~mlcri bclldinl\cn 
ycdİ\·fız dli lira ki 'cmuı 

İ175~ liranın ınum;ıikh ~lc
ınct Ali B. den a'«ıktcn ı·c 

berııllKibi ·kefalet 2 j oo lira 

kiınıdi iiilıarivcsindc bulu
nan elli ,r..ll:t istikrazı dahili 

talwiLltım hali hazır piyasası 

nıucibin.:c tutarı olan iki 
bin yüzdli lira ile koponlar 
bedelinden ~imJiyc Lıdar k

rahıın ctmi~ bulun•ııı 7 5 o 
ı·c ı k;\mıııcı·d 928 t<ırihin
dı.:ıı itibarrn mahiye 20 şer 

liral.lan bu güne kadar tera
küm etmiş ·mebalig ki ccmen 
3 ı 60 liraııında diğer nıüddca-

alcvh ).;inıct H. mm da ha,bd
k~falc tab,;ili hakkınltı ikame 
olunan daradan dolavt Hüs
nü paşa ),erimesi • 'iını.:t l la

nımla zen:i Ratip pa~ı mah
tumu ~lchhıct .\li beyin se
kiz ay ımıkaddı.:nı birlikte 

Parisc giderek clrcnıı orada 
olduklan YC fakat şehri ıııcz
kıirdeki m~lı:ılli ikaıııetkrinin 

nıJllını buhııınubı~ı iııdd

istihih polis ıııüdüriıctindı.:ıı 

bildirilmesine mebni d,n-a 

arzuhah suretinin ıııalıkcnıc 

t-lİl"<ıııhanesiııı.: talitile ıııunıa
ilcylıinıa haldamıda iki ay 

ıııüddctk il.inen tebligat İc
rasına tahkikat hakiıııligitKC 
karar nrihııiş olclugmdan 

müddeti ıııı.:zklırc lıitcıımn

dan bil itibar on !'Ün z;trrın

da esasa d.ıir cı.:ı·abı layiha 
ita ı.:tıııekri aksi takdirde 

hakbrınd,ı gıy;ıp brarı itti -

haz olunac;ığ"ı teblig ınaka

nuna biııı • olmak üzre 

il.in olunur. 

SPORCULAR 
SPOROAll 

mel we spor esnasıııd3 • 
ıe ıom 

VALDA 
PASTİLLERİNİ 

ııuıtaoıoı:ı -
aötüa 1te1ane •• ecı.a 

depolannda 
satılıf. 

VALDA . 
tsmlal tatıJID kutalar 
ol11"1nliııde talep edlals 

' için - Berııav Şlv gibi müs-
tdızi \e garip bir İngiliz edi
binin ismi ile değiştirdi. 

Acaba tayyareci Şav, Karaşı
ya çıktıktan sonra Hint ve 

Ugan iklimlerinde geçirdiği 

hayatta neler yaptı? 
Hindistan nıüslümanları ve 

budiler arasında bugün olanca 
şiddetile devam eden kıtalliırda 

ne derece amil oldu? Gganis
tanda teceddüt taraftan Ama
nullaha karşı Başo Sakao gibi 
bir çeteciyi ikame eden, Efgan 
tekanıülfıııü mene uğraşan tay

yareci Şav yani miralay Lorens

ıııidir? Bu ciheti atide lorens, 
Şav namı tahtında geçirdiği 

hayatın hatıratını neşreylediği 

zaman öğreneceKiZ. 
Lorens eibi adamlar millet-

Yazı makinesi 
. \eller .in ufki hurufat tipi 

imtiazı münhascrcn .-\dler yazı 

ınakinc:->inc ma.h:o;u5 bir hu:o>u
:'İycttir. 

.\rxu olıındugu kadar çok 
kop,·alar çıkarılabilir. İlelebet 
da\ anır. 

ilk yazı makinesi 1898 

senesinde Al JLl-:R fabrikası 

tarafından imal olunmu~tur. 

Bütün dünrada 360000 
makine ~a.ulmıştır. 

Türkiye vekili umumiliF 

lsı:ınhııl. Galaıa Voyrnda han 
No 7·20, Po~ta kutusu, (;aınca 
447. 

dyevm 

Asri sinemada 
Gösterilmekte olan 

Feci dakika 
harikulade filiminde lcmaıageranı beht ve hayyrette bırakatl 
cambazlıklarile her akşam misli namesbuk muzafferiyetler k•· 
zanmaktadır, Her akşam ilaveten müthiş varyete pargrarııı 
Meccani tombala 

@> '- . ······:::! ' 
8 

.......................... , ...................................................... : ..... : .......................... ···················································::: ... ••:. .... : ::::::::::::: ::::: :: :: : :::::: ::::: ::::::: ::::::::::::: :::::: ::::::: ::::::::::. ······· 
:::ı .... .... .... .... 
ii~! 
mı 

Opera sinemasında 
Dün akşam galanın muvaffakiyeti 

H. 8. Varnerı Hils Aster. Anna Hilson :::: :::: ::!! Ve daha dört sinema yıldızı tarafından sureti mükemmeledt 
fü! temsil edilmekte olan Müttehit artistler ~irketinin en giizel ve 
:::! en müessir eserlerinden 

!lllKıyametten ·sonra 
!!!l Filminin ilk iraesi münasebetile Opera sineıııa;ı dün akşam .... 
fi!! hınca hınç dolmuştur. 

. mı Dün akşam icra edilen alafranga asri Türk Musikisinin 

mı ilk konseri pek parlak bir muvaffakiyet kazanmıştır 
... , 1 r 

, \nadolu \'ilıiyci için iyi Y 
:

:.'::.·=:',::!:. Sinemayı teşrife müsaraat elmi• olan birçok musikişinas 3 

Pek vakıfane bir suretle tertip edilmiş olan güzel ve müessir \ccntahklar Ye ;:.cy!·ar memur- •••• 
far aranıyor. mı lürk melodilerine hayran olmuşlardır. 

/!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ !lii Meşhur bestekarlardan Kaptan zade Ali Riza ve Nurullah •.• ı . Sevrisef ain ım beyler muhterem halka takdim ettikleri eserlerin güzelliği itib•r1
• 

J füi le cidden takdirlere layıktırlar. Türk hanende ve muganniyeler 
ll--T;"r .. a":"'bz .. o-n"""!'iikl"!i-nc"'!'i-p"'os'":'t""as_ı_11 !iii ve bunlar meyanında Macide hanım ve Avni beye gelince 

(l\.\IUl)f:\"İZ) '3puru 21 Şubat ~m kalbe kadar nüfuz eden seselerile bütün ı>amiini rikkat ~e 
1>1:r•emlıe aksamı Galata .... teessüre garketmişlerdir. ,. . :::: 
rıhtımından hareketle Zon~ul· :::: M T 1 k dd f d bıı 

fl !!!! Onları talim eden a,,ı;tro a ari o az mü et zarın a 
~ k, neboln, Sinop, Sam"'un, :::: I I d d d dd akd 1 kt r 

::
1
!l kadar $ti:l.e mugani eri yeli§ ir iğin en ci en t ire ayı ı · 

Ünyu. Far-a., ı Onlu, Cireson, • .. 
!fü Bu alafranga Türk musikisi meşhur Zirkin Arnoldi ta· 

Trabzon, Rize, l lopaya gidecek :::j f d 1 
•:,:.:,. ra ın an ça ınmıştır. 

\... ,,,-,-nu·· "le l'az.•r ı·,_·kelc<ı'le 
.... ı.ı - ;::; ............................... -············-······································:::. R i zc . Uf Sü rmc ne, L:-1::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i::: 

Trabıon, Polaıhaııc, Tirebolu, f~;~h·~~~-~~~·d~ ... · ...... M ... l_.l .. l·şE·;T;[·İTzl.AY •• A[)Tj~RBO·.\S'~U·İNO' 
1 

( :ircson. t)rdu. ı:ar:'a, Samsun, il 
Sinop, İneholııya tığrıyacakıır. 22 Şubat cuma giinll ..:ıtf 

İzmir sür'at postası 
( İzmir J 'apıırıı 22 şubat 

Cuma 1 ! de Galata rıh

ıımından harekede Cumar

Variyete tan~az ~eyeti tam 14,:30 da , • a~it ıı:. 
k 1 . ~umpıı n y :ı>ı t ram >Nil a .... 

Ayrıca: Filim - incile çiçe/eler - bale - ,dı•• lan tarafından Alımın ' 
saz ~ varyete 

ıc,i JO da İzınire ~idecek \C 11--------------ı 

Şiilerin asarından tarihte .:il 
huriyctçilcr, h<ıilc 5 perde· 

!'azar ı .J ıe İzmirdcn hare· 
kule pazanc;i ~clccektir 

\"apıır<la miil<cmmcl bir or
kt!~tra Ye cazbant ıncvcuttur 

Antalya Postası 
(,\'\\!'\iri\ '"P"ru 24 

~uhat pazar 10 da (;alaca rıh 

ııınından hareketle İzmir. ı,uı
lük. Budrum. Rado<. Fethiye, 
Finike. ,\nıalrnva l(idccck ve 
diınü;tc mezkur i,kclelcrle bir. 
likte Andıflı, Kalkan, Sakıı, 

Çanakkale, < ;eliholıırn uAra ra· 
rak gelecektir. 

eni neoriyat 

SiLAHT AR TARİHİ 
Tiırk tarih enciımeninden: Bu 

mrihinı kitalmıin İkint:i t:ildi de 
inti~ar ctıııi~tir. birinci cildilc 
birlikte cndiıııeııdc ve kitap
çılarda >atılmaktadır. 

Fiatt: beher dldi .J. liradır. 

!erine hizmet etmekle beraber 
beşeriyet için bır bela mıdırlar, 
değil mıdırlar? burasını tedkik 
edecek değiliz. tler halde 
şurası ikrar edilmek 15zımdır ki 
bu gibi şahsivcller maddi bir 
çok mezayaya malik olsalar 
bıle ahlaki noktai nazardan 

cemiyetin -hiç bir vakitte-mazharı 
takdiri olmazlar. Kaldı kı yegane 
serdedebilecekleri müdafaa mak
satlarının ve gayelerinin vatan
laaına hizmet olduğu ııazariye

sidir. Bu müdafaanın kıymeti 

alılakiyesni takdir karilerin 
tarzı tefekkürlerine kalmış bir 

keyfiyettir. 
Son 

J\\ülahaza : İsmini tekrar 
değiştirmekte ve bu suretle ln
ııiliz Enıperyaliznıi şerefine arım 

00 lID o 00 00 [Ş] 00 ~ 
:: Darülbedaylde ; ,Ayn.1roz kJdısı !! 
i: Elhamra : l\..:tlın Pc~lnı..le !! 
ii Opera : Kıyaıncttcn ~onra :: 
:: Melek ; (';ırın \·areri ii 
!! Majik ; \1.ac;ır rapsodi~l !: ı 
ii Aıri : Feci· Jakika :: 1 .. .. 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 1 

Satılı~ yazı~ane e~~ası 
}'enicami maliye şubesi tahsil 

memurluğun:: Bahçekapıda Ccliil 

Bey hanında Tip-Top mağazası 

levkındeki Kemal Nassı Uendl 

yazıhanesinde mevcut nıanıkcn 
koltuk ve kaııape \'e hezaraıı 

sandalye ile sair mahcuz eşya 

21-2-929 tarihine müsadif Per
şembe güııü saat 11 de mahal
linde müzayede ile salılacağm
daıı lalip olanların ıııiiracaat 

eylemeleri. 

diğer bir köşesinde daha icsat 
çıkarmağa hazırlanmakta olduğu 

haber verilen miralay Lorens 
namı diğer tayyareci Şav lı:ık

kında yazılmış olan tercümei 
hali karilere nakletmiş buluııı

yonını. Rahip Valaberin bir 
türlü ağzından çıkannaıııış ol
duğu bir hükmü şurada kaydet
meden Lor.ens hakkında aç;laa 
sahifeyi kapatamıyacağıın. 

Vatanperverlik kadar ı-iikoe~< 
bir meziyet yoktur. l ler vicdan 
sahibi mensup olduğu millet~ 

hizmet için çalışır; fakat Loren
sin hizmetini vatanperverlik 
şeklinde göstermek inık:im yok

tur. 

Lorens lngiliz empcryaliııııi-

nin cihana . saçtığı tıynetsiz 

ŞEHREMANE'. 

~~;att~~şı_ m~ ~ ~~ 
sunda bu 111 

akşaın ..:aat 
:ıı..ıo da 
ve (~uma 1111 
ınatina 

I 5,.JO da 

11111111 
Aynaroz Kadı§! 

Komedi 6 tablo 
~lııharriri: 1\lu;ahip ıaıl• 

( 'cl:\I il. 

İstanbul Maarif Emini ginde~ 
1 

<;j\"<. 
staııbulda lıllltıııa·ı ~·· 

kız muallim mektebi ,,le 1 •1 
yat muallimi Si~,\r ı ıaııır·.,. 
. - · ı· ı'ı''' İİ\: v.iın zaı fmda nııı:ırı ' 

netine nıiıraı::ıat etme~. 
o;.1~ 

ınalıllıklarda:ı, koyunlara · .• 
"'k"'" !anarak ısındıktan soııra · ıı 

3 111~ 
yılaı.lardaıı, seciyesi sıfır, . ·dif· 

b rı mdhul beUıyııetlcrden 1 el' 

Y.tlabcrin pek güzel iliraf tef 
tiği veçhile Lorcııs .ıokılJ 

f.ı 
)iınsoıı gibi bir rezıldell 

birşey değildir. 1~ .. • . lilıl3 Boyle mahlukları t> .k 
~eıı. 

eden hükumetin onlarla : 1,e-

leııenıiyeceği gibi, a1tıııı ıı 
.reıı 

Şcriyette bu gibi kati~ • 
Jı~ 

uzuvlara ın:ılik olduğutıll Jıİ~i 
şföıdükçe, 

duyınektan 

işte her 

bir hacalet 
I:ali lnlamaı. _, 

. ""' bir nııineverııı'. ~r 
.•. . . ııeı 

bir vicdan sahıuıınn, •kil 
. · ıalılıı 

insanm Loreııs gıbı 11 ~eııı' 
•• 11rıh2-• hakkında yürütecegı ' . 

1 
, 

• J\\iitercııı budur. 
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VAKiT 21 Şub<ıt 

;;;m;;miiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~!iiiiiiiiiii• a· 
~~akt)ın millet mekte leri Say, f as 

i l iyor musunuz? Evel zaman. içinde 

. 
" . 

İstanbul Şehremaneti ilanları 
ıı •• . ,o•ıu d . 1 . 

'~e alı , aıresinJen : :\kr!ıum kayına '"ın lbrahim B. vcrcse-
01oıı,otı.; 'lhaııc karakolu cinrımb İ;kender cadd.,.imlc Anadolu 

nın "<lrı i•rıı.jı iıt'saliade 51 • 'o: moili inhidam dükkan «hahı· 
llıeıır Csltri bwlunmam:Mna binaen kendilerine tcbliğııı ifa edile · 

r 'f 
~t c 1 >rihi ılJ.:ıdan itibarc'll on beş gün zarfında de[i mah· 

llı•kaııı "'•diği takdirde daırcce hednıcdil~ce~i ıcbliğau k:ınuniy~ 
·~~ k. /) •ıııı olmak uzerc ilan olunur. 

1 ,cvfct (/erı1i!· 1 ·0!(1rı ('e linıc1,-
lc(,,.l ( . ı • ı . , 

1 Jııııııılı zc1(1res111cıe11: 
tcıniz .. 11 ~lar •Çın w!ı ıac;..,: 2000 adcı tdgnr[ dir.:~inin münakas:1$ı 

'lı ı. <>g 
~'%'"'• ,,_. Paı• · ghu ı saoı (16J da ,\nk ra da Bolu pab;ta 

""1rcs· d 
~l nak ın " icra cd.iıec kıır. 

Ilı \:ıkk.aıe~va ._link cıLcc!ıkrin tek: r ıuekıuJll:ırını ,., ıeminıo 
11 

tı 'nııd _erın; mezkur ıinc!e s:ı:ıt( I.\;;()) ıı. katbr umumi idare Y37.J 

••r,,, ( UtJıi!üııe \·er l · l · • ·ı· li ı ·· ·1·- • • IOQ me erı ;!Zııncır. a p er mun ....... s:ı ı:anname· 
tp tıı, ~ı:rıış lllıı~abilinde .\nkarad1 nııb.emc dairesinden, fTI\·· 

"'übaı • ı . . . . 
""" syonnntbn ıedır:k rd:hWrkı. 

tt\" Ürkiye İş bankası umu
.,:tki Müdürlüğünden: 

v , ! . Ye lı lıank . 
, 1 

1 llıistir 
1 

a!liır•n l:mıi!' ~ubesi bın:tcmrn inş:ı~ mii.ııa.kw.ya 
'lı ıınaka•a . • k 

Ilı! c r . .a ıstırı · cı::nc · tevenkr, Ş2Tınam~ mukıı· 
1\1 •tı "• ı ı ııı • U •tlliğii s•rı p!aohrı. llankamınn Ar.karadaki umn· 
l •'- n~ m • ca ı r . lir 1 ~"rnarııeı 31 a 20 lıra mukaH!indc al.ıbilirler. 

• ık " er, m ıtcb r b" <. ir kcr. t ır Bankadan alınocıık ( 20.000) Türk 
aı ıaınb akı ınekı .• ı ' • 

ın,, • Clintı " "' hr.:.her l;nümi..Zdeki 20 ~iare 1929 
• "lın 1 uğlcdcn •v ·l '• • .. .. .. . . l a •dır. c -.,mumı 1\ lııdtırluA11mıl7.c revdı edil· 

d;, lrnuıııı '\t" . " ' 
1'1 1tı Udil!!üğü .• . ı 

uı;,~hhid muz hır gnna [iaı kaydı güz"tmek.>iz.in dilc-
e !haletle scrlıesuir. . . " 1 

. ~ 

Souk algınhklnrıı.ıda i 1 k gö

rü len rahatsizliklar aes kt· 

sıkhğl ve ôli:sürüktür • 

1311 ııııboş alıimet.lerin aüratle 

i1.alesi 

''Krezıval,, 
i:· kııbil.!ir r 

• 

!!İbi valıYorıJ11. HC'm-
~ . . 
zi coeui:tu gürdü. Sıı-• • 
yııını i<_;ti. ge<;ip ~illi. 
Kalın. ~iyah bir lııı-

hıt giii:{ii J..a >l:tdı, vı-
~ ~ . 

!aıı "ihi uzun .. ;\lırı•-
;""I ~ ~ 

lı>r thıil ,· oluııu ~.ır<lı. 
• • 

lkııızi lnı karanlıklaı·ı 

yaı-aı<ık ~ecnı<' iein <'ol 
• ugı· -;ıı. ~Üne~ l~ttı~ or,_ 
fakat haya ~eriııleıııi
,onlıı. K:ılbiııdC'n ad<'-• 
ta hiı· i\li'ıııı h:n: ı ~·ıkı
) oı·du. rakal aı·tık "<l-

yt> ... i11e ~.ıJ..ıııla~ıııı-:ıı. Ü
uiiııdeh.i da~ııı altında 

<. 

Alım ıwlıiı· ıızM ıp gi-
tlıyordu. Son k.u'' t h• 
Bıı soıı . <ırız·lları da 

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:natı 
Nışaııtaşırıda sadrıesb3k Küçük Saıt paşa l\:onağmJa bıronsairof markalı cevızi renginde bir 

aJet kuyruklu piyanÔ 26-2-929 tırihiııe müsadi[ salı günü sut birJc mahallen aleni nıürnycde 
ile satilacaktır. Oönııck isteyenler 24,25 - 2 - 929 tarıhlerine ınüsıdif günlerde saat 1 d~n 2 ye 

kadar orada bulunacak ol.ın memuru mahsusuna ve eyyamı sairede emvalı mc.trükc nıüJüriı c-
tine miiracaat ed~bilir. 

Düzce hukuk hakimliğinden: 
Köyü mevkii lnıJu:lu 
Elteııi lıataköy çınarlık açma Şarkı 1 !asan oi(lu kör Süleyman 

şmıali h~cı S lih oğlu !\uman 
Oarbı İbrahim oğltı Hatazok Ce
ı;ubu hacı SaWı oğlu Şü~rü ile 
mahdut on beş dönüm brla. 1 

22 
Yukarda köy ve hududu yazılı tuiaum lesçili Düzcenın malıacır 

yakabaşı köyünden lrrahiın oğlu Şaban tarafından talep edilm.-k
tedir. Bir itiraıı olanların bir buçuk ay içinde ın3hkemt")'e bildir
meleri Uzımdır. Muhakeme günü 6 ııisan 929 Cnnıartesı 10 dı:r. 

NEZLE 
ilK~llR~K 
''oğaz ntzlesl 
. c' n halı:ild 

ilan olnur. ~udron uyo 
~;;:ı~~§.~~~'.[~~ lçimz, bütiın müstahzeratı 

türkiye iş bankası ;·ı · ~~ı::Je re~~ ~:krtf~r1;~ ci: 
S . d' d. I . [Müon FRERE Par~ r ıe j:ıcop 
ermayesıte ıye e I mlŞ 4000000 No ıl'i] adresi y, zıhdır. 

liradır Umumi Müdürfük ......... t~TE ••••• 
• ~ A 'c•tiki : Ankara ~ : ke=rı..,.;n : 

' • eseri : 

Şubeleri : · ~ , , bir: 
ı ı • ınctan ·t c ua.iik : 

~ AN KAR.\ .\D.\. '.\ .\ YY.\IJ!\ : bır ~ i 
mıı·' ~ ~!.I ~iY} iST1:KBll.ı TRARZO.. r .\ YSEni : ~ 1 8

: ~,~A ıl'ij ~N iZ~IIR 1 • GİHE~~X )lEilSlX ~ii 1 ''" 5 
_:::._ _____ • ____ ....... , • · • ~ SA~IS~~ E~~l~.\llT ~ i f l : 
Aydın ~em_ır yolu mildilrıyetı ~~M~saıt ınuameı~lı kumhar~!ar ~~alar J}_)J E kcmcrıerı ~ili buır ""'ı ... c1. ; 

umumıvesınden: l ~~~~~~w a bınccsize matlup renı ıt.t.<.I·: 
J Ad • J A t• t b : çalannıza letafcı \"ez;: t \: 11 • • lzınir Aydm demir yolu l.":>edıran al la.le nltı ıu·<);ı ·üz kırk apazarı ıS am ICare all• : dunu ynmo t '"ce • c bah- • 

ikinci içıjmll umumi>inin ~lanın yirmi :ılıısına mü;adif salı günü kası muhterem hissedarlarına: .. :':::' ::~ ıt~"'"· ;"" '""'',: 5 
t:ım \akil Ze\"[Jc l.ondrada Old llroad Strceıte 100 numarada k h" 1 ziv f<, •c r,c,•nc k ••' nl7. ı • 

~eneli . l,_>Ct aran içtimaı mart ayının yirmi hinnci pe~· • t Mp cıür.lz. 'c ane s.ıtı> 1 : k:iin 'nncbc;t<r l ioıı« ı.· inrk•t edeceği iBn olunur 

i~uzn:ımci nıiiz:ıker3t lltrvechi ttridrr~ 1 
ı . 1 le :eti idare raportL 2 · 1928 >en esi kAnıınııcv.cl ga,-e>inc 

l«ı<lı.r ulan hc;ab.1on tetkiki, .ı - Şirket nizamname<İ mucibince 
" istifa edip tkrar int\hapl:ırı için namzeıliklcrini Yaz'oocn he, "eti . - . 

iciırc aza.•ınclan .\1 \'\', 1(. Sn· aflilde Ye :\1. .J. ,\, Goodgc. un 

intihabı. 4 · Bir murakıp lnıihbt, 5 - .'~irket muamcl~tı tınıuıni~e-

>inin ıv~kürü. 

İ~bıı içtiınaa i~tırak ctmLk arza eden bisscd.ıran t!r!hl içtim>.· 

dan laak.ıl on diirt J:(in akdem hisse smad.."'tL~ı Lcındtada O!J 

!ılroad Şeıreeue 100 numarada vindıht'kf l lou'<ctr • tiöi umo

milir;e, hminlc ~irku idaresine, l•t.1nbolda Osm#ıll blnkıliına 
'"di etmelidirler. Tenli edilecek hi>;e ,;nıedatı için :ı!tnstalı: mık· 

bazlar hini içtimada ihraz edılecektır 
lle,ıeti idare emrile kltibi u~umi: Hoıal-a Rf Glossop 

mjche gıınli saat on durttc Adapaıanncb banka merkezinde ._ Rou ı:r !!<:ırcthan aın ı ımı : 
akt cdilccc~indcn yirmi \'C daha :dyadt! hbe .,ahipl -rinin i\·onıa : •uıı;s1 u~ııuı.ın, . • 
gu~iindcn laakal on hc1 gün nel dıılııılivclcrini nlmck ıızrc : be o!fm , T 11: 1 mı'V • ınde • 
Ad:tpn:rnn. lstnnlıul, lznıit, Bolu, EsJ.;i,chi~. l>ı.ızcc. llozüyuk. : Fia• • ı;n,dın •• • ı·r : 

Hendek, Cen·c:, c:erede de haPka ~ulıclcrinc muracnat cylı> • J.ROlll§§el ~ 
mclcri ye z.irde ı;<,,.tcrikıı nıznıımcvc ithalini tdJif edecek 8:0.lloul~ '1alcsheıt...s.r.111ıı 
kri husu>:ıtı \-:ıktilc bildirmeleri rica olunur. ~ 

Kendi l..cndınc Ruzmımd nuizak~rat: 

ı - İdare meclbinin ve mür:ıkiplcrin raporlarının kır:ı:ıti DAKTİLOGRAFİ 
~ - 1)2 ~cn~.i lıi!ançn ve kar ?.arar .he :ılıaunın kıraati \luhurriri: .'.\luallim hanı r 

\C >enei mc:zkurc lıc;alıatm.ın ta;;diki. 
~1 - Tcmcttu tcı ziil'lc kar.ır ica;:ı : 
4 - i\lüddctkri l:>itcıı azal:ınıı .iotibaln 
5 - ~lür:ıkiplerin intihabı , , 
f• - kclki idare a1.alannın hakkı huzurunun tay\ni 

• • 
(Medisı i<laTe) 

• Jcycudo tiikcniyor 

75 kuru~ 
;\Tuallim Ahmet llalit 

l:utiiphancst. 



21 Şubat 
19 29 

- 1 IER GÜN ÇİKAR TÜRK GAZETESİ 

ABON~ ŞARTLARI~ 
Tu•kl\·ı:dc IJ.ırlçtc 

Kuruş Kuruş 
ı ı\)Jı ı ı~o ooo 

3 400 800 
750 1450 

2 • 1400 2~00 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
re .. imlerin bütün hakları mahfuzdur ---··-G:ızctc~ c ~onderilccck mcktupl:ırın uz erine 

idare için c idare • 'azı~ .ı aıtsc ( ) azı ) 
ı :ırcri konulma ıdır 

Basılmıyan mektupların ladealnden, kıymntl· 

mukaddercalz mektuplara konuhmıt paralarm 
kaybolmaaından ve lllnların münderıcatındau 

idan:! meaul deilldir. 
ayısı 

Türk melCteplerile faydalı eserlin 
iltuılannda o/o 20 tenzilat yapılır ---·-
Buyıık 'e ya bir çok def:ı için \erilen !Unlarla 

hususi mahiyetteki llinlJrın tıcretl 

idare ile kararl:ıştınlır. 

Cazclcmlze huauai ilin kabul eden yer: 
~ S. H. ilAnat ncentcal. 

Satın l\ 
d ı2. 6-8 inci sa~ la a tS 

5 • • 40 
4 • • ıoo 
2 • 2(JO 
1 • .,. ' 

ı-s incı sayılnda j'O 
resmi ilanl.ır 

orsalar 20 Şubat 1929 
Emıak ve Eytam bankasından Emlak ve Eytam bankasından Memur aranıyor 

· ı · Deftcrdl' lslanbul Vi ôyelı . 

Bebe bahçe · pa - Satılık mahaller reclı lığından: 100 lira uc 
btır memurluğuna talı~ u 
Jarin ~craiti öğrcnmd· k 
23 - 2 - 20 tarihine 1 

ı 

Nukut 
Jngılız lır:ı~ı 
Doln 

20 Yunan (1.rabml 
l 
l 

Ra) Jıı:n ar!$. 
A \lısturyn şilinı 

:.tO 1 ey Horonı) 1\ 

20 L<''ıı nulg:ır 
ı F'elem8nk rıorinl 
20 :Fı an ıı frangı 

20 ltnl) an lirllı 

20 J,uron Ç ko - Slovnkya 
l Çer,oncts • ~O\İ)<'t, 
l Zel ti c 1 clıi tan > 
20 Jlın r c 'oı:o laV) .ı .-
20 Belçıka fı ııgı 

l'cz ta 1 pan} a 
20 ls\i~rl fı:ıngı 
ı Mcclılı) e 

Cek • 
Londra üzerine bir Jngillz lirası kuruş 

Nn1ork ı Tıırlt !ırası dolar 
Parıs • frank 
Mllnııo • lıret 

Berlln 
Sof)a 
Bı ksel 

• 

Amıstcrdam• 
Cin11·Hc 
Prag 
\ I~ na 
Madrit .. 
\arş v:ı. • 
.Atln:ı 
lkk ı:ş 20 ley 

• mark 
IM:ı 

bclk:ı 

floı in 
franl;: 

• kuron 
sılın 

" JlC'ZCl:ı 
• .zelotı 

• dıralımi 
kru~ 

ı <'l ır:ıt Tllrl lırası dinar 

Talıviller 
ıetlkr:ız lıntıılı « 'adcli 11 

Dı ~unu mu\ lıido 
1kı :ımı) eli dl miryolu 
l t:ıııbul trıımrny Eirkell 
Rıhtım Dok Ye Antirepo 
l6taııbul anonim ım şirket! 

His e senetlcrj 
Iş tanka ı 
OsmanlJ bankası 

Ticaret ve 

1 50 
2500 

1
5000 
2500 

28 25 00 

{)84 
201 

52 
48 

~4 2 so 
2l 75 co 
80 75 
157 75 00 
211 25 
120 25 

0000 
22 25 
71 25 

113 25 00 
31 25 

780 50 

984 50 
049 2500 

12 61 50 
9 4100 
2 07 00 

68 25 00 
S 54,"iO 
1 72 '-5 
2 SE,7!; 

16 57 60 
3 50,00 
3 15 50 
4 3875 

38 10 
24 37 Sil 
27 92 50 

92 62 50 
220 50 00 

65 

25 

983 00 
201 25 00 
52 sooo 
48 2500 
~8 25 
24 n ,so 
28 75 00 
80 75 

157 1~00 

211 25 
120 25 

ooo:> 
22 25 
71 25 

113 25 
31 25 

780 50 

983 00 
049 31,25 

12 63 00 
9 42 00 

2 oı 2ı:; 

68 37 50 
3 5500 
• 2300 
2 5625 

16 6 >,00 
3 5056 
3 1700 
4 390C 

38 25 
~4 37 50 

27 197 50 

92 50 00 
~21 00 00 

. 8 95 

13 10 
00 00 

•*= 

1-==f~i;,;al;;,;I a;r==-T'""i""ra=ı-=et-=l o==;ı~·ı;=;::ı ·~ıf'k""'a""U--=b:ıo::um"'Fu,_,, mll,=i g:'.::l==:ta rn fı n•I n , .... rilm lı< tir. 

Okka§ı - UN -
Azami Asgarl 
K. l'. K. P. 

ıınıusak 02 C3 00 Oı> 00,00 
!<.ızılca 20- 2 ı ı,IS 17,15 

02-05 00 00 00 00 
·crt 3-08 I 00 17 3~ 

r._>onnıe 00-00 00 O;) 00 00 
rt mahlut 4-'05 1800 1800 

-ZAl"llRELER-
ıs 12 
1330 
ıa ıo 

0000 
ss,oo 

-HUBUBAT-
0000 
0000 

1510 
rn '2.:> 
12 15 
ouoo 
3520 

0000 
oa,oo 

Çu\·ııfı kılo~u 
Ek!strıı eklstıa 00 
Elustrıı 

Birinci yumusak oo 
Bırinci Eeı·t 
ikinci 

1500 
1330 
1875 
0000 
0000 

TiFTIK -

1'250 

l:l401 
1:25'.)' 
0000 
0000 

/: ı ~:ıra 000,00 000,00 

,Akşelıır 000,00 000,00 

Yapııgı Gıız ynnu 067 00 CG7,00 

- AV lıERiSi -
Z rdc'a 
~an ar 
Tılkı 

Kunduz 

k fil dk 
Cı.nl içi 

çıftı !>OC0,00 0000 00 . 
5100,00 5700,00 
0000,00 0000,00 

.. 000 000 0000,0(j 

-FINDIK·- 1 
10800 

_____________ ;;;;;:;;;;;;;;;;;;i;;;;-......;;;;.o;;;;;;;;;;,;;;;;;;.._,;;,;,,;m.=;;::;;;;;;;;;;,;,_;.,;.;oo;;;l 

Evrak Nakdiye 
k • • d . • E' rı;.kı nakdi} e mu badele 
omısıyonun an. dairesi bukcre he abatını 

sureti kati} ede kapııım:ık nu.:cburiyctinde pulundugu cihetle, bugüne 
kadar ııezdlc:rinde mukabilı ces\ iye cdıiıniş fersude e' rakı nakdiye 
eshabının. )etlerindekı makb:..zl:ırı ibraz e} !emek \ c ıı:nduplarını 

almak Lizere, nıha~ct :;iubatın 28 ine kadar, Cuma gimlerindrn 
maad , herglin ı:nat 9 buçuktan 12 l c, ve 2 d1..n 5 c kad:ır, dliyun 

uınu:ı i c bina•ındaki mu adeic daırc ine mtiracaat e)lcmeleri be

te'·ı ar 'e son defa olarak rica olunur. 

lşLu nıuddetin hıtamından sonra metıılibau naz:ır itibara alınma

m:ık tehlikesine m.,.r z olacakları ııi. k:ıdarıma ayrıca arır. olunur. 

( Vakl ) rn 21 ~uhat 1928 Tefrikası: 88 

~iifrıfü:r fuJ~?hnL& IK\n?hn 
l\luh rrlrl : 

ıtoris löul dn 
crJozefin BalsomO» kekeledi: 
- Hayır .. hayır .• iınl\fını 

yok .. keşfedemcdin... yanılıyor

sun ... 

- Evet salak şeyler .. Ova
kıttan beri arayıp bulamıyanlar 
da salak ... Kor herifler ... Mah
dut ki alı mahluklar ..• Ne? .• 

l\lutcrclml ı 

Alelunet Gay·or 
işte o c.aııına yandığımın 

kelimesi de mevcllt ya! Biraz 
evcı sana Bomaııranm sandık

çayı elde edinci! o J.:climeri 
bulup okudugumu söyleyişim 

seni korkutmak ve onu bıra.k
mağa mecbur etmek içindi. 
Halbuki bu efendiler hiçbir şey 
keşfedemediler. 

O aranılan kelime nerede bi
liyor musun ibarerıin içinde ..• 

Bu müphem formülü bula-
cağız diye kafanizı patlataca-

zar ıkla Kira anacak 
Bebek bahçesi pazarlıkla kirn) a \ crılecektir. Taliplerin 23 2·29 

tarihine mı.i:ıadif cumartc.:ıi giinü :ı:ı:ıt on altı~ :ı kadar bankamıza 

müracaııtları. 

Istanbul ithalat Gümrüğü M. 
35 Kap 53) a~ ag1 

8 . andık kc~mc şeker 
Balada muharrer ıki kalem biJ:l sahip eş\ a 2J 2-929 tarihli Cu

manc~i 'c ınuteakip atı, gümrüğü satış günlerinde btanbul ithalat 
an barında bilmuza~ ede satılacağı ıl:ln olunur. 

... 

Mf. V. 

T AACILIK 
M E K T E 

İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASI 
DAHİLİNDE 

B 

AÇILMIŞTIR 

KURSLAR 
TERTİP 

TASHİH 
'l'İPO<iUAFİ 
LİTOGHAFİ 
'l'ECLIT 
Ç1NKOGRAFİ 

i 

GİRl\fEK ŞARTLARI 
TASHİH Kur una: Orta mclt
tep mezunları. 

Q.~OCiRAFI Kursuna: Orta 
kteple san•at nıekte ler.1 

mezunları. 

TERTİP, TlPO, LİTO, TECLlT 
Kurslarına: Yaş ve menşe 
aranılmaksızm her talip alı

nacaktır. 

J~A "'\.rİ'"I': 
ı:.ıı:;-1~ ca·--~ s.'\A'r ı~ ı 

K T Y 
p~yanko u 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide u mart 

BÜYÜK İKRA ·y 
35,000 liradır 

BU K Ş~DEDE 3, 00 
numara kazanacaktır 
-

- Ta kendisi .. 
- Bundan ne çıkar? 
-Nasıl ne çıkar, esrar keşf-

cdıldi gitti.. Uleor ne demektir 
bilir misin? 

- Bu kelime arapçadır .•• 
manası tecrübedir. 

-Bir kelimeyi gerek Arap

lar gerek diğer milletler neyi 
göstermek için kullanırlar? 

-Bu yıldızı .•. 
-Hangi_ yıldızı? 

- Dübbüekber burcundan 
bir yıldızı ... fakat bundan bir 
şey çıkmaz ki .. Bunun halledile
cek mesele ile alakası ... 

Raul müstehzi bir tavurla 
gülümsedi: 

- Şüphesiz değil mi? Hiçbir 

sini vicuda getirir getirmez 
ben trıharriyatımı o noktaya aif· 

ettim. Sihırli kelime, matlup 
tılısımı elinde bulunuyordu . 
Diğer taraftan hadisede yedi 
rakkamının oynadığı roltı farl
etmiştim. Yedi manastır, yedi 
rahip, yedi kollu şamdan, yedi 
yüzüğe konmuş }edi taş ..• 

Bunların hepisi Aleor yıldı

zının yedi yıldızlı Dübbüekbere 
ait olduğunu hatırına getirdi 
ve mesele halledilmiş oldu. 

-Halledildi mi? Nasıl olur? 
-Anlamıyor musun beyahul. 

Sen, «LonarD, «Ootfnıa D~

tig», «Bomanyan», döstlari, bü
tün cezvit cemiyeti şu beş ke
lıme} i gördüğünüz halde mt'Se
Jeyi halledemiyordur.uz. 

Öyle mi? .. Vay camna be ... 
Bir iptidai mektebi talebesi 
bundan güç meseleler halleder. 

yıldızın ismi ile bir hudut taşı 
ğınıza her beş kelimenin ilk arasında ne al~ka olabilir? fşte 
harfini :ılıp bunlarla husule gelen 

Dübbüekberin yedi yıldızı var .. 
Yedi... gene yedi rakkamı ... 

Münasebeti daha haıa keşfeet

medin mi? Arapların bu yıldıza 
Aleor ismini vermesi ve bunun 
bütün müneccimler tarafından 

kabul edilmesi yıldızın pek güç 
göründüğünden ve onu dür
bünsüz görenlerin gözleri -
nin sağlamlığını «tecrübe» ma

kamında kullanıldı~ındandır. 

Jozefin Balsaıııo itiraz etti: 
- Bize beş kelime değil bir 

ı P!iınc l:lzımdı .•• 

kelime} i tetkik etmeli idi.... bu saçma fikre kapılanlar bu 

Jozefiıı Balsam o yavaşça de -
di ki: 

- Düşündük... Ulcor keJi -
mesi değil mi ? 

cihetten araştırmağa !uzum 
görmezler... Ahmak kadın! 

halbuki latince tabirden beş 

harfı alarak « Aleor > kelime-

Xumara Nev'i 
l l:ıne 11 J>nngaltıda C:ınbazi) e mahallesinde 

34 ~i~lide İ zzc.t P:ıc;a arazi i dahilinde 
~ l • Tuğla furunu 

55 Tahtakale c:ıddcsinde İratlı arsa 
':'9 J\adıku~·tınde söğütlü çcşmed(; .\rsa 

Dlikk:1n (ıU Cağ:ıloğluııda sıhhi) e .\Jüdiırliığü yanında 
9.1 J le) heliadad:ı füihhan mektelıi yolunda 6 cedit 

mükerrer numaralı Bahçe 
93 1 Jcybeliadada Abbas Paşa sokağında 5 cedit numaralı B:ıhçc 

103 

rw 
106 
J08 

109 

110 

ı 15 

116 

118 

119 
121 

151 

l58 

15.3 
154 

Bü) ükadada :\'iznında atik 25 cedit 7 numaralı Arsa 
,, Cnkomi sokağında 69 numar:.ı Arsa 1 -2 hisse 

" Nizamda 5 numaralı B:ıg 

" 
Cakomi sokağında - ı numara rundalık 1-2 hi;;sc 

,, ,, " " ., " 
Büyükadada H ıh um sokağında 26 ~o. kahvehane 1-2 ,, 

,, Ayanikolad:ı J:' mükerrer 1'o bağ I ·2 ,, 
., Acem sokağında 31) i 41,41 J;\o bağ ve b:ıhçel ·2 ,, 
,. Ebe ~okıığında 1 1 numaralı bağ 

maa bahçe gazir.o 1-2 ,, Yorgolu mevkii 
K:ıdir~abostanı mahallesinde 
Bliyükadada • "iznmua 34-36 numaralı 

hane r-2 .. 
dükan 

A~anikolada 71·2 denizden dolma Rıhtım arsası 

,, 32 num:ıralı bağmahalli 480-7<.ı8 hisse 
,, .. 23 

" " .. .. 
Il:ılada me\ kii Ye ne,··i yazılı cml, k pazar:ıkla &ıtılacağından 

talip olanların hergün şubemize müracaatları. 

Hilaliahmer cemiyeti merkezi 
. • d (:'emiyetiınizin Eskişehir 

umumıyesın en : anbıırıncla me\Cllt On dokoz 

adet \"okcol otomobili ha ta nnklıyc otomobili haline ifr:ığ 'e mezkt'ır 
otomobillerin üzerine karuser iın,ıl ettirilecektir. ihalesi işbu şubatın 
~ irmi . ckizinci günü • \nkarada J lilaliahmcr merkezi umumiı:inde 

icra edileceğinden hu hu ustaki şartnameyi alm:ık üzere taliplerin 
Ankanıda 1 lilılli:ıhmer merkezi umumisine 'eya Istanbulda Cağaloğ
lunda htnnbul Ililı\liahmcr merkezine \ 'e yahut E~kişehirde Ililı\li 

ahıncr :ınbarı müdifj) etine ımiraeaat etmeleri ilan olunur. 

rac~ Dcftcrdarlığ.ı nıu ' 
fü\n olunur. 

lstanbul mahkemei '1'' 
J • ıl 

birinci ticaret dairesinaen · 

Ç~cnıo sirkcti caraiıtı 

' " 1 tanbulda Osmanlı b:ın ,r 
hitaben kcsidc ,·c · 

' f d"C ı; l\lcrcimt;kyan E en ı~ 

olunan 23 haziran q~J t 
. b~ 

ve ı 77 5 n umarah ,·e . 
f ngiliz liralık ve diğcfl 
haliran 923 tar'h 'c 1 

numaralı ve ytiz lııgiliZ 
Jık iki kıt'a çek za) i ed 
ğindcn lıahsile iptaline k 
itası talebile ~lisak i\~e 
mckyan Ekndi n:kili \ 
Efcdi tarafından ,·ukU b 

müracaat iizerinc 111" 

senedin kimin yedinde 
kırk beş glin zarfında 
,kemeye ibrazı ve ibr:tZ 
mcdiği takdirde iptalioC 
nır , crilccew hizumunun 
rakı havadble fü'inınıı !fi 

kemece karar verilmi~ 0 

ğundan her mucibi ~ 
mnhkcme keyfiyet k:ıtl 
ticaretin maddei nıa}lSll! 
mucibince ih\n olnnt,!!:/ 

Banka di RoJ111 

lstanbul Galata ,-c bC' 
Ju şubelerinde 1886 ,.~ 1.

11 :\!ısır kredi fonsiyeJcnııı 
mart ı 929 kc)dcsi için a 

tehlikesine kar~ı sigorta 
amelcı:ini icra cvledip;iııi 
Ji) i muhtcrcmc~iıı cn1.arı )Nafia fen mektebi mübayaat 

komsiyonundan: laına arzcyler. 
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İngilizce ve Frans1' ,\Jektcbimi1.in mayıs 929 g:ı) ine kadar ekmek 'c Yeşil sebze 
ihtiyacına yc,·ıni ihalede talip çıkmadığından ınc\ adı mezkôrcnin 28 şuha~ 

929 pcrşcnlıc günii saat 14 tc talib\nc ihaieleri yapılmak üzre 
Cümüş suyunda mektebe müracaatları. 

Bıç.ık. ·atal, 

·~=---- tal,ımlaıınızı atın :ılırken kat"i) cı1 
.,iyahlann11)an 'c giimiiş takım-

ları yerine kaim olan me·.htır 
KLARFI:LD .\l.P \KA) marb-

~~~---~i !;tnd:ın haşl,a marka vermemele-
rine dikkat ediniz. 

Devlet demir yolları 
manları umumi idaresinden: 
61 kalem ecza~ i ubbiyc münakn~ası 1 O mart 929 pazar giınü ~:ıat 
1 o da .\nkarada Bolu Palnsıa m:ıızeme dairesinde icra cdılecektır. 
.:\ ltın:ıkasn) a iştirak cclcceklcrin tcklıf me;ktuplarmı 'c teminatı 1 

mm akkatclcrini yennü mezkurda saat I 3,30 a kadar l'munıi idare 
'azı işleri müdürlüğune 'ermeleri l:ibımdır. Tıılipkr mün:ıi<a a 
şartnamelerini 100 kuruş mukabilinde Aııkara !to malzeme dairesinden 
l la) darpaşnda müba\ıl:lt konıis) onuncl:ın tcdaril• eclebillrla. 

aranılan, gizlenmiş olan şey; 

saklanmış define; yeri belli ol
nı ıyaıı hudut taşı, servetin bi
riktirilmiş olduğu kasadır. 

Jozin sırrın meydana çıkmak 
iizrc olmasından m ütevellih bir 
heyecanla mınldandı : 

- Anlıyamıyorum .• 
Raul açmış olduğu pencere 

ile Leon:ır arasına sandalyesini 
yerleştirmişti. Vaktı gelince 
pencereden atlayıp kaçmak fik
rinde olduğu muhakkaktı. Hem 
söyliyor hem de dini cebinden 

çıkarmıyan Leonarı gözliyordu. 
Dedi ki: 

- Şimdi anlıyacaksm ... o 
kadar vazıh, o derece meydanda 
birşey ki ... 

Parmaklarının arasındaki kart 
viziti göstererek devam etti : 

-Bak .. Şu kartvizit haftalar
danberi yanımda ... Taharriyatı
ııızııı iptidasındanberi bir harita 
üzerinde yedi manastırın ıriev-

kilerini bulamış ve işaret etmiş

tim. Jşte şuı ada y .:di manastırın 
yeri gözükiyor. .• Biraz evel 
miftah vazifesini görecek keli
meyi tanır tanımaz yedi mev
kileri arasına birer hat çizerek 
şu harikul:ıdc neticeyi elde 
eltim. l:vet, Jozin ald ı.ı bırde!ı
birc kabul euemediği lıa1 clc 

pek sad.- oları bir ııetıc: hu 
hatları çizirce DübLül~kbcr 

burcu hasıl olıyor. 11,ıkiıtati 
şimdi aıılaııııya ba:-iadın mı? 

cı: Ko » rnemleketiniıı yedi 

manastırı, bütün Fransız nıanns
tırlarının servetini toplı7aıı yedi 
merkez, Dübbüekberiıı yedi 
yıldızını tailzir eder bir vazi
yette kaindir. Bunda tereddüt 
edecek nokta yok. Bır atlas 
getiriniz; saman kağıdın~ ma -
nastırların hulunduğu mahalleri 
işaret ediniz; Dübbüekber !:asıl 
olur. Artık hakikat elde edilıni~ 
demekti • Mahut hudut ta~ı 

mutlaka arzüzerinde A!eorun 
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