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Cunur. 

İlk işiniz gazetemizi almak 
ve yeni tefrikamızı okumak 

olmalıdır 

Müsamerede hazır bulunanlarden bir grup 

Giizd ,;ııı":ııl:ır birligi tara- fraııp;a parçalar çalnıı~lardır. 

fıııdaıı on lıc~ "tinde bir ,·c- Galip, \' a>fi, 1 lazmı, Bcy-
rilmek iizrc t.:rt p cdikn nıLİ- krk • "cd:i \<:: Refika 1 Ja-
sanıerekriıı bir•ııc1>i dtı Yeril- nıııılar bir perdelik l lam 
nıi~tir. 

.\Hi,aıııcrcdc \[crkcz kuıııan-
danı Emin pa~a, kon;;cn a
tııvar nııınllinılc i, ':ınJyii nc
fi,c ak:ıdcnıi:;i muallim \"C 

talchckri ile biri ik :ı/.al .. rı 
hazır buluıınıu,ıur. 

.\fti,anıercyc PL) 1nıi Safa 
beyin )"Cllİ cdclıi)at lllL\ZUIU 

konfctan;ilc lıu;l.ınrıı~ur. 

füı. da·ı n a \ksut Cemil 

llıJy \"C arkada,ı ile .\ lad.ını 
Blindcr .\k..,dc' onun bir 
triyo ,ıııu. 'ccip \ •' ıp llcy 

\_; a k:ı1..1 ı .J2:1 t.L~ .) ı a J-

oyunu faııtazbiııi tcnı>il et-
nıi~lcrdir. 

.\llıtcakibcn . ·azını 1 liknıct 
lk · (13ahrıh:v.cr) j,iınli hır 

ınanznıcsini okuınu~tur. 

1 l:ızurun tarafından pek 
çok alkı~laııaıı hu ncfb L•rin 
bir kaç ~atırını ııakkdiyoruz: 

Dalga bir dağdır, 

Kayık bir geyik, 

Dalga bir kuyu, 

Kayık bir kova! 

Çıkıyor kayık 

. İniyor kayık. 
D vrilen bir atuı 

• 

Dr. Arapyan isticvap 
ve Kadrive Hanımla 

J 

• muvacehe edildi. 

( 
( 

bıtnıiş ve muahede kaı'i şekilde 

hazırlanarak müsvedeleri imza• 

lanmıştır. Resmi imza merasimi 

yakında Ankarada yapılacaktır. 
Romanya sefaretir.dc ziyafet 

Ankara, 21 (Yakıt) ~ Ro-

manya sefaretinde saat 20 de 

Hariciye erkanı na 

verildi. 

bir ziyafet 

.............................. -............... . ··········--·····················-············· 
Sırtından inip, 

Şahlanan bir ala 
biniyor hyık! 

Ye kayıkçı 

Dümenin yanında bağdaş 
kurup olurmuş: 

Başında kocaman kara 

bir papak; 

Bu papak değil, 

Tüylü bir koyun karnında yarıp 
Geçirmış başına 

Koyunun tüyleri düşmüş kaşına! 

' Çıkıyor kayık! 
iniyor kayık! 

• • • • • • • • • 

l)t1ıı bazı .-ıahi tle r 
' 

ele 
< l inle n il ı n i-, ii r. 

' 

Kadriye Hanımın l\1ısırda bulunan eski · 
zevcinden malumat mı istenecek? 

Devairde işler 

~u~u~ oörülece~ 
D. vakaletinin çok 
mühim bir tamimi 

Bir Rus limanında battığı 
bildirilen vapur 

Kurtarılıyor 

"Yeni lst.1.nbul ,·apuru ., 

Xo, rosiski limanında 
battığı yazılan ((yeni 
lstaııhul ıı ..-apurmıun 
kaptamndan diin aceıı
lcsiııe bfr telgraf gcl
nıi~tiı'. Iluna nazaran 

' 
Yapuı·un battığı doğru ·--------~------------: Ankara, 21 (Vakıt) - İşle rin • : çabuk gôrülıııcsi için O. vek5.leti 

Verem dispanseri 
in~aatı bitti 

dcğihlir. 
\'erilen ıııalı'ımata 

giirc Yeni istaııhul 
vapuru 14 Şubatta Ii
manııııız<lan hoş olal 
rak Husyaya lıarekc
cf ıııis 'e 1 7 sinde Xo-, 
'ı·osisldye Yarmıştır. 

llıhlııııa ~ ana~ırkcn 
fırtıııamn fazla olıııa
sıııtlaıı demirini kopar
ıııı., Ye orada bulunan 

' 
lıa~ka hiı· 'apuruıı 

..-------.. ~ 1 üzerine dii..,nıenıck il'in 1 ~ • 

Yeni verem diıpanserl 

Y crdıat:ııı<la yeni \' crcııı 
di~pan~l.:rinin in~aatı bitmi~tir. 

Yeni binaya lılzıııı gelen 
ınolıiliya 'atın alınmı~ur .• \y
ni zamanda bir liltra Yiyok 
"Cihazı da tLd:ırik cdilmi~ir. 

\\:rcınlikr burada tiltra \ iyolc 
~tıaik tcda\ i ctlılcccktcrdir. 

• Cağaloğl~ d· ki di p:ın er 
~akııda buraya tu:; ıaLal.tır. 

ı rılıtıııım :ıı·ka tarafıııa 

1 
gcı_:cı·ek oradaki kum
luğa oturıııu~tur. 

\'apıırun 'aziycti 
tclılik<'li olmadrğın~lan 
lı~naııın müsaadesi 
anıııda derhal tahlis 
edilerek har<'ket edn
<'Cklir. Vapur oı'<Hlaıı 
hay' an yiikliyt'rck Pi
reye getircc<'ktir. 

- - -- -
Yeni ~onırü~ torlf esi 

Yeni gümrük tarife projesi 

B.M.M. muhtelit encümeninde 

tetkik edilmektedir. 

Encümende şehrimiz Ticaret 

odası tarafından hazırlanmış olan 

rapor da okunacaktır. Bu rapo

run müzakeresinde- hazır bulun -

mak iizrc azadan Cemal bey 
Ankara ya gllıııi~tir. 

1 

' 

Kar 
Bugünde ara
sıra yağacak 

Fakat bir iki gün 
• sonra hava düzelecek 

Düu hava gene bir kaç gün

kü şekilde devam etmiş, gah 

güneş açmış gah, müthiş bir 

tipi şeklinde kar yağmıştır. 

Mahaza dün bu yüzden 

şehirde bir gayrı tabiilik ol· 
mamış, vapurlar seferlerine de· 
vam etmişlerdir. 

Tipinin, açık denizlerde fazla 

olması ihtimaline binaen bazı 

vapurlar hareket edememişlerdir. 

Dün rüzgar şimalden esmiş 

ve süralı saniyede 1 5 mel· 

roya kadar çıkmıştır. Hrarel 

dün azami + 1 asgari - 3 e 

düşmüştür . Dün yağan karın 

irtifaı 2 santimdir . 
Rasaıanenin verdiği maliı· 

mata göre rüzgar bu gün de 
orta kuvvetle şimalden esecek , 
[ 1\Ittarafı 3 üncu sayıfamı7.JaJır ] 

Günün hulasa)ı 

Dahilde: 
Tütün inhisar u

mumi müdürü 
Behçet B. verilen 
suistimal haberinin 
doğru olmadığını 
söylemektedir. Tü
tünü alan Ameri
ka kumpanyası 
bir mektupla mu
bayaadan sarfına
zar edilebileceğini 
bildirmiştir. 

Haricte: , 
İspanyada yeni

den bazı hadisat 
zuhur ettiği gelen 
bazı telgraflardan 
anlaşılmaktadır. 

Jf Avrupada kış 
yeniden şiddet ke
spetriıiş, Prağda 
hararet derecesi 
(-3o) a inmiştir. 

1. 



(J··RK TA~IHINOE MEŞHUR' VEZiRLER) 
. AlrmdoT Mu$tafa paşa 1 

~ .. AY HA~ • 43 ·-
Ale nı darın öliiıı1iiı1deıı soı1ra 

Yeniçelerin düzdükleri destan 

-ı-

F..iran ıı kafiri tuttu bu işi 
Alı efendidir fitnenin başı [ı] 
Cihanda gelınemi5 bunun bir eşi 
Görun gaziler der yeniçeri ... 

-2-

Mustafa paşa fermanlar yazar 
[Jcftcrdar efendi tedbirin düzer (2] 
Oc.aklı kulları hilcsin sezer 
Yoruyun kcleşlcriın der yeniçeri ... 

-3-
Gcldi Ruınilidcn niçc bin çitak 
ı~tmbul içinde kanlar akacak 
l«ıdır gecesinde yediler pıç.ık 
Kt: il, 1 eJleri da yeniçeri 

-4-
Açıldı barrnlJar vurndu at;kcr 

Ilacı Btl,t.ış oca~ı kahranım besler 
N ızamıceditler bir satır İ'>ter 
l:run :ır lanlar der yeniçeri 

-5 -
Sahur taarnında ycdigim yağlı 
Dort yanım ateştir kollanın b:ığlı 
Kara kın içinde kılıçlar ya(.tlı 
Kıyma} ın canıma der Mustafa paşa ... 

-6-
Alın cm. neti ( 3] klyman camına 
Nazlı kolderim gelsin yanıma [ ıJ 
Deftcrd~r efendi .girdi k.ınıına 
Anwı gaziler y.17.lktır bana ... 

-7-
Must.lfa paş:ı kaldı arada 
Ocaklı der ki muhur nerede 
Ölmüşse \ ezir egcr külede (5] 
Leşini süruyün der yeniçeri ... 

-·8-
Kapudan dedikleri bir füli tatar (6) 
Sülcym:uıiye çamiine gülleler at.ır [7) 
Yeniçeri ağası ıncydand.ı yat.ır [8] 
Kopck1cr yesin der yeniçeri ... 

~9-

Hacı Bektaş ocaldan uıandı (9] 
Egri l-ı\ıç a\ kanlara boyandı 
Yeniçeri cepaneye dayandı [ıo] 
Dayanın gaziler der yeniçeri... 

- ro 
Oca1<lılar cep:ıney\ basttlar 
Yolda~i:ır kılıcı arşa astılar 
Hncı Ahmet oğ1unu kıyma kestiler [11) 
Derin g:ızilerdir yeniçeri ..• 

-- ıı --
Askerin elinde bilenmiş s.ıtıı 
Cepane ônfındc plıryanlar y;ıtır (ı 2] 
Nizmnıcedide ifcarhk götur [ı 3] 
GöHirfın gaziler der yeniçeri ... 

-- 12 -

ubat 

Yüzclliliklerdcn Şeref Beyin kızının 
Bursa mubakemcsile alakası ne imit? .,.... ____ _ 

Poli~ miidlirlliğti siya. i kı

sım mc,murları yeni hir ha-

dise hakkında c.1hkilrnta baı::
lamı~lnrdır. 

Kar':ı liste mcmmpl:ınndan 
c:;bak poUş si ya 1 kısmı rnii· 
dCirii ., cref Beyin kızı Zeliha 

J Ianım geçenlerde mı ırdaki 

habavının pınına gitmek iizc

rc vapura binerken usulcn 

eşyası giimrıiktc muayene 
edilirken bavulunda ç ·an 

bırkaç mektupta Ilur .. a mu

hakenı _ lerinin taf ... iJcn yazıl

mış olduğu g:önılmu;-tur. Ze
liha ) 1 nım ı;;d1rimi1.dcn ay-

rılmı~ bulunmnktadır. .\lck

tuphmn ihti,·a ettiği hu taf
silAt dikkate ,ayan ~örlilmiiş
ctir.. Hu hu uc;ta tahkikat ya
pılmaktadır: 

\Terilen malumata göre 
.%eliha I (anım 28 y:ı"ında ve 

llcyor,-lunc~~ ynlnız ba..,mn 
ya_.ıyan. zamanını daima bnr

lnr<ln, di~er eğlence y.crlerin· 
de geçiren bir kadındır. Ken· 

dl i arasmı b.1ba m.m yanına 

gidip gelmektcdir1 

._ chrimizdcki i}ttynt n• 
'ru(i~ctindc Jdlll7.ı , ~ phcli nok
ta.iar ı;üriıbmi tür 

15 
S ray l,aı ıl:m birden nçı!Jı l 19] 
İ t:tın iul içine ateş saçıldı 
su t ll1 :\hı t.ıfava hullc biçildi r 2 

Ağlaman g.1ziler der yeniçeri ... 

16 
Öl\ ,ü.der b:ıl .:ı ı dun) ndan göçttı [21 J 
~h.Lt~p ı;0ı:uH. rı du.ı, ,ı geçti 
O - ık'ı kullarına nıah;mnluk duo.;tu 
Anın için :t~ '.ırım Jdr \'en içen ... 

17 
Y n J,oJ lfcth ı<la ı c.cn binler \ ~rl l 2.~1 
Y 1'çcıı l,ol \rı çıktıbr b.ı5a 
l I l 1 ı J r;,ı ) , 11 lı :tttŞC J .:?) } l..r 

Tı ı ın bu irıiş der ~cniçt:ri ... 1241 
18 

n 'ri o -m.ın bunu l·ôvlc söy~cdi r 2) 1 
11..!ıı [26 dJi bize itnti.ıt.~~f<;;tli 
Htlııç ile Ramiz firar eyi di 
Tutun ınclunl:ırı der 'Cniçcri ... 

Bitti 

[I J !\lonıli Ali cf l ndı. malum ~ 
tclmihtir. 

Ona 

(21 Dchen,lnr Behiç efendi umurı cihadiye nazırlığına \'cyn lirıır 
edip tedbir hO?.mesine ima olacak. ' 

[a) Sadaret muhrü. 
[ 4) ~\emcj:ırin zç\'kn düstU~n<: ima. 

.!2J ÔHlsUniil'\ ,hulundugu hnberirıi iınn. 
(6J Ramiz paşa mnlOm J\ırımlıdtr. 

(7] Ap;n kapısını rop .atılırken (. üleymanlye) camiinin bir mina· 
resi sakııdanmı~cı. · 

[8) l\lu~tuta ağar: ilk öldürdük1erl. , 
(9) Y e\ii ocağa lına 
(10] D<>jtl'urn (cebehane) sekbanların ccıbhane kışlasirıa 'hocum

leri rıeden sonrll yoldaşların 'l\'ft!t teşclle tekr-ıır · gayrete gelmeleri 
kıssası .. 

{11) Tıh-in efendi; Rusçuk ·yarımından. 
[f 2] Cebeh:ıne ınücadelesL 
f 13) Sultan mahmudun iftarlık tedariki j~ln muallim nskcr '1,ğas.ı 

Sülevman ağa\ ı bir kaç yüz askerle divan yôlu v~ çeoberli taşa 
ğondenip imit ve Çl>rek tcdırtk t:ttirmdine ima .. 

(görülüyor ki bu destan cımlı bir cıtrıhçedir.) 

(14] Sekbanları tutup bizim -zorumuz vajrk dir diy<!re1c btrak· 

Tetkikatı müstelzim C\Takın . 
bu müddet zariında intaç olu -
namamasından al!kadar amir 
ve mümeyyiz mesuldür. Bu 
müddetleri geçiren memurlara 
memurin kanunu ahk~nu tatbik 
olunacaktır. 

.Merkezde müdürü uınunıi 

muavinleri, şube müdürleri ev~ ' 
rak işlerini takıbe memurdur. 
Umumi müdürler her ay niha
yetinde gelen. giden, kalıta 

evrak hakkında dahiliye veki
line mal i'ıınat vereceklerdir. 
Teelıiir sebeı>leride gösterile
cektir. I"ayt, dosya masalarında, 

daktilolarda kağıtlar hir günde 

devrolımacaktır. .\\. u. nın~

vinlcri her nkşaın ınasal:ın 

teftiş edcc,.k!erclir. Sürnti tenıiı: 

için ııııza talimatn:uncsi } apıl
nııştır. Bunda. haııoi evr:ıkıı: 

ha:ngi ma aın taraf ıııdan ıııız -
Jaııacağı e<st rilert!k tcb;izde 
teehhür göc:teren daktiloların 

tecziyesindeıı b:ılısolmakt.adır. 

Liizumsııı te'kitler yapılmı} a -
caktır. 

Tamim ııilıayctiııde ıı: ınöıhiın 

ihtar, serlevhası ile şu s ıtırlar 
vardır: 

Bir memur kammeıı ; apın. J,IJ. 
mükellef olduğu bir işi }apuı•ıı 

zaman ne dereceye kadar mes'ul 

olursa ~apmakla mükellef oklu
ğu hir işi yapın~ıııakl:ıda 

ne dereceye kadar ııır 'ııi 

olacağım daima hatırda tııtnıah

dır istı1· n ancak ı.anunl1rda, 

1 

nizaınnarııelerde, emirııamclcıdc 

)ı ri bıhınınnaıı yeııi 'şlen .. :r, 
lı. 'bt'feı Jc, bir ı.Je ka1111ıılnı ııı 

seralıatcıı istizana tnhk dti •i 
nıcvadıı ımııılı.ısır olmak lazım
dır. Ak: ahvalde isliz:ın bida -
yeten ıu'mle h:unlolıınal)i!irscdc 
tekerrürü ya ınes'uliyeti deruhte 
ctmeği istememek gıbi bir :tc7.r, 
tereddütc } alı ut kaııııııl:ırı hjlınc· 

mek tıibı bilgisiıliklere ctelnlet 
t'deB'ttH•1kfsinfn 'de- nıcnıurfarm 
siciline 1 ıri vardır l'ekcrrüri'ı 

1. 

~sqil'ıamıt maııi olur. Kamuı 

-..ı1:11m11m1111:1::2:::::1:::::::::::::::::::::.:.. 

Kuyru~ıu yırnu 
- Muharriri : Eşref -

')o ........ . ............................ ,..... ) ) ...... ···-.·.::: ....... . 
~ ......................... ( t ........ .. 

Şurada sırası gelmişken kuynıkluınuz için 

1 

den hariç braktığımız iki kıl'ayı yazalım. 
söyleyifl metlı!-

Kıt'a 
Abluka et ar:z:ı ey kuyruluyıldız gel yanq' 
Beş mayııta mahşere doiru yürüt merkep gibi. 

Öyle yançizme uzaktan nazü iıtlina ile. 

Çök ıu dünyayı deninin üıtüne akrep gibi! 

• • 
Diğer 

Behey kuyrukluyıldız sabrımız bitti, buyursunlar, 

Ki dünyanın cefasından bu halk ölsün de kurtulsuo; 

Şu arza kuyruiunla iltifat etmeksizin geçme, 
Nihayet haşana dünya da püsküllübela bulsun! 

Karadenizdeki vapur 
kazasına dair tafsilat 
Tel r.ıll:ır lı\•nttıın bir kı:ıç gun 

nosıı yooıı8ca~1 
Millet mekte;iennde 

imtihan 
1 ilk tedri at mtifctti~lcri l 1 

maarif miidimi Ali J)a)d~.r 
l . . . 1 ıf a ııır )e) ın rı y:ısctı a tın~• 
içtjma aktetnıi_.lerdir. 

lçtimada millet mekrcp~ 
rindcki tcdri ... at hakkın 

1 konu~ul mu~, l>u :ı_. ... onun•: 
1\ ı :ı r:ıı:ıl olml .,tJf' hlt:mı bulacak olan ih.i ıı) \, 

m.ıl im t , c.rdiın: kur·..larn dc,·am edenler 
1 

v. el l\nr:ıdcninle (lak 1\re ine) 

i mlndl' biı Fr Jnsız 'npurunıı 

hattıt!,ım lıildirıni:;okrdi Diinkü 
post ile ~den Fransız gazete· 

h:ri hu h:ıt.J hrtkkınd:ı uzun 
h'ı. 1u taf ,jl lt \ c.rın<.kıcd'rlcr. 

j::ık Fre~sinc) \ ıı.puı ll 39:10) imtihanları ctrnfınd.t da b:L 
ıı ıı Jmmind..: (1 ı o metre tulun· m ıizal,crnt crrc) an ctnıi~O~ 
d d r. 1915 ... cnc~iııJc , 3pılmı,ur. \1i.Hccti~ler iki n)lık ı;~. 

tcdric:atının çok ı~uzcl nctıc 
C, ıni Cı 'uhattJ '.Jar~il)nd:ın :'.') ı~ 

!er 'l:rdiğini mcmnuni}Ct 
~ ·ıl ıı ıooo ton J1aımılc alarak 

hcynn ctmi-;;lcrdir. 
h:•ı t:kc.t cımiş, lima.nımıxıı gelmiş, JçLimad:t imrihnnlnrın ııa 
hur.ıdan da :ı~ın ( 14) liııde yııpılacnğı hakkında tıP1 
k;tlk:ır.ık l\:ırndc- ni1.c l(ıkmıştır. 1 ... arnriar 'crilmi"tir. itJ 

\ .ıpur kıı1.:ı gunü s:ıııt ı J de .\laarH miidiirltiğü bu bil 

Bur~:ı~ lim:ının:ı var:nı~, buradan içinde bir imtihan progrııflll 
:ı~rılnıış, çok geçmeden kesif 1 ... Y111111a~pa_~'!""a-kt-ır111111·----.~-
~,{:~. :.is ınb:ıka:ıı içine gomülmuş- )~akın 

l\aıııan bir focia ile karş1la- d 
şacağını nkhn:t hile getirmeyerek akıt sütünlanll _J 

} olnır. surıUI lwmakia ;iktifa t!t· Meıhur ~ranıaz müell~f ~ 
i ·ı -1 ı d J • , Galoperun el) yeni ron-~. m. ~. ı er eın{' \te evan:ı O)' emJŞQr" I . . 
l~ıc ıurn bu töırada fada vukua Luvrun çıç~k 

gdmi~. r;emi l\upriya ile Sozo. Neıet Ömer B. geldi-
pofü; ~r;ı.~ıııd:ı Zab11ode kGyıılık- iff$' 

Ankarada ıatı.lahların tetP 
lıırınn hflılln lıı7.ı ile bir:dlrrniştir. 

MUsad~me derlı:ıl tesirini gös-
• termiş, (lak Fresı:ine) :;isjn f a.1.

lıılığıod:ın rengi hile belli ohn:ı· 
ytııı denİ7.t.' ya\'&Ş ya,·aş gömUl-

ait yapılan içtimalarda bul" 
J?arülfGnOn emini doktor N~ 
Omer B. don ıehirtm~ r 
m\ttlr. 

ıncrc bışlaını,Ştıf. Yarım asır evelıd 

VAKiT 
22 Şubat ıs79 

malarına telmih 
.ı. Tjzamrccdit girdi saraya f J 5] .Sekbunların başlaJına giydikleri kül~i bunlıırdan Jncililcri 
Ocaklı kullarını aldı araya vardı. 

nb.am ve .sarahatı ve emrin 
kaınına muv:lfık ı.ılaıı emri 
lıilaiıııa olarak bjr işi )':tµıııtt· 

ınak :istiı..an, talik ve telıırll' 

i~ bitirmemek millet drndrııırı 

ya' ut doğrudan doğruya de\.'· 
Jetin zararını ve lıukttktuııııı 

1.iya.ım mucip olabilir. Börle 
bir vaziyet h~dis olduğu zaın:m 
mes'ul hakkında tatbik olunacak 
en hafıf hüküm Türk ceıa 

kanunun 230 \'C ~MO ıncı ınad· 

deleridir. 

liadise tabii gemi ınürcttabau 

nrııs:ndıt n7.:ımt tela,şı mucjp ol

muş, diidük ve kampanalar 

btimdın için llUI l!CJ ÖUtıe)'C h3Ş· 

l:ımışur. 

T ~kenJie &-;a ;;~ 
llındtslanda İngjliz memurfariİ 
Sir Ali Hen Hazretleri beJJ ' 
rıinde ı.•uku bulan ma,JtüUI' 
müd41ıale elmflJecekltt:lııi ~ 
~ledi~lerinden müfQl'Ü/liı,,J 
Hozreılcrinin Herata s:tk.111 
~ar vermiı olduğunu c>e 

ganlılar ~ynindc. emir{ mDl4 ' 
ürni/eyh aleyhinde h~nıJfllJl" 

Kdı paşa der ki emir nereye [Hı) Ramiz Paşa . Sefaretlerin nakli iti 
Kesin .. JcelJesini der yeniçeri... (1 ?] Çarhm Ali Paşıı J.e,·ent çift'liğl sekbaıılar nıı baktyQrdu .. 

Bir lıiisnii tesadüf neticesi 

o :;ırııd.ı kaıa mahalli civ:ırındn 

hulun:m diger bir gemi imdadıı 

gclıni~. kıııazedt>leri kıınarmışur. 

$al'1ıya gitmiş idi. Ecnebi sefaretnnelcrden bir 
- ı,

4 

- kk [18] .$ddıı.rct kcihüdrn Refi!G ~fendi: teslim ı,lacıı en 'fııhsin kısmı Ankary:ıa rcmaınih: 
Sekb.::mlan tutup :ızat eyleme r 14] cfcndi\'C ll)'UP müdafaa etmis idi. konap;ının binek taşında <Hı.lüriip 
A1 j ( ) ı · yerkşmhtir. l)j~er ~efıtrCtll· 
1ıp _şopara sen mezat ey eme ~) sürüklediler" 

Kc il· l<eJlesini ce,·ap söyleme (J9) Dı..irc bin sel\banın blrdch hücumu. nelerin tcmamcn nakli de Beyaz Ruslar 
\1 arın l<clcş!eıim der yeniçeri... (20] Sutı;ın Muııtııfanın boğult1111H. ı:;nümiizdcki yazda hicmi~ Beyn? Rusların ihracı için 

henliz yeni hlr emir gelme
miştir. ı~ranl-.ılda halihazır

d:ı 3ncak 1500 kadar hey:ız 
Rus \'ardır.Bu mikt:ır iki sene 

_ 14 _ (21) Sultan mustafa: mal Om yeniçeri do tu. olacaktır. Fran~ızl:ır ·cforct:ı-

Bır kırını tatarı girdi saraya ( ı 6] [22] Kendilerine ııta raııtıkl:ırı Ahmer ağıl ne ittihazı için bir \'ilin luk bulundutundan /ngiliz trı" 

Ç 1 Al. d" " 1 1 (23] ilimire kışla ının ~akılm:ısı. sntın ıılmı,latdır. lnofüzler ele ar 1acı ı paşa UŞtt.ı ornya 1 7 [24) Selımiyc kışlasını telmih. ,., 
murlarile dostane uz/asmakta J 
duklarını ( Taymis ) ca:ei&Jl 

Nazlıdır lcethiıda bey gelmez huray.ı [ ı 8 j r2s] Destanı dliıen. tı\h is edilen nr~uclıı iki ny 
Sürrıyi'ıp getirin der yeniçeri... [26] \'nhııt hızır ... hııır :ılcyhissclam. sonra in,nntıı brı~lıync:ıklnrdır. 

yazı,110:;_ ______ ... 

~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~ 
1 f)29 tefrikası : 84 lartle vit•tlan, i11saf atlauun hu işte hiç ııiı· .• Oımn da han~i a- nada peki... 1 >twdi11 hu he11ıerl ~ \ Vakt )m 

l'\'el 6000 kadıırdı. 

1
-- aı·amıyurnz. Bir tar·af- hir dalılütesiri yoktur. lctlerlc yapıldığ11~1 hi- -- Şifa aı·ryan hir ikimizi dn ıwk ~ıkı tır' 

N tan bir eyilik güriirse- Yok .. a treyhudc yere lirsiniz. Bn tammuue mar·iz. lıazik bir ı~ahi- ı·<w do~t yapabilir. 
111111 . US U uiz ~aşmız .. Fakat ize onuula (1a bir heuga- ~ekil hirdir. l~akat 'a- hiu üuiiue gittiği va kıl Şiiplıt-lsiz.. ., 
'-111 ırelen heşcrin fıtı·i bir ıucve t.ulus.ını\·alı111... ~llahlr taaddlit ctkhi- laasıalı.lia en :ıizli hiı· ırrihirirııiıiıı ıeL 

e J ., • .; .... " I · ı 1 rııı' 

1( k t 1 
ha. talığıdır. Ortada hiç- Uem höyl<; tefeı·ru- lir.. uznuı<la ela ol~~• oı·ct- "11 >C ve ııas ıal '

1
1 
• • jı· 

<l darı i~tifade f'tlrhi 11 

O O i1 r · hiı· sebep olma a eA- ntla u~raşmı)a vaktıın - Ik) cfcu i siziulc ~ıraı nçar. (~iinkii h ı . t1• 

· ' b' 1 ı ·ı ı - Maalmcınııtıııı~ ~ lenuıek için oua hnua yok... n~n doğrudan sanumı ır rns u ıa e gibi miichir hallf'l'd•~ llu .. r''" Nizaıui u.c:: 
fcnahk yapanlar \ar- doğruya miicrinılurin ~irişmenıe mfü-'aade e- ayıp denileu mmıia .. r· . ı· ,·;hıl" 

11/ulıarrıri •· /liiscyln llallud 
- Sizin Hamın hu ı·af ran bir ktı) l'uk a

j, lcrc ne ma'ııa veri- cısı olmalı ... 
) •Ol''l re ekilcle bir 

- O erm t Xtulir kuyruk :\cı ı olursa 
i~miııde biri uden şlip- o1sun iki aileyi kana 
IN'liyor.. su al11'(•a ·ma biri hiri
--iiu adam ıw aiklc nin aleyhirıe <liişiirmek 

lıu maceraya karı.,ı- hu lıangi 'iedaırn 1 in-
) oı· 'I af a sığaı· 'l 
-- Kim )JiJir- Jıir la- ~ Şinnliki nıacera .. 

1 · · • ~ mu!"a 11·11w a ı)' '/)~' 
Clll• ccz.alaı·ıııt \'°l'J0 f) is.·i te- <er• mı~mız. hududunun i>hiir la- ,. l 1 . - . ıı 

••• " BCV 111( mı )il' eı~•tl d 

- Bu ~Prnu~t Nadir ıuizlivcrck <la'vav1 hi- - Hayhay efendim. •·af11ıa .~e<:ılnıiş· clc~nıek.- . 1 . 4,6, 
• • v taı·ak gar p Hl' t" 

kimdir'! Süvlc\'İuiz ri- tireccM._;;im ••• Cok nıenunm olurum... tir k. · ı·ı· • 
.. r • .. •• llıt~ı· · uzıyP .ı e . . ıİ" 

ea Ptlt·rim... - Affedersiniz Be- - Fakat riya gihi, G:H'ip hir iirkiiutii iln i'ıaliıııi saıı ııı ~ 
- ~\le) hindeki cma- yefeudi ne şekilde? gört-ııek gihi a<l(l( 'o kr )aı·ı •:atılan ~1aı!mu yritiuıe hağı~lı~'.•1•1•

1

1 , 
ro)öp kat'İ\'ül ke~. hel- r . c• I' ( l l ~ k t (" k ıl l'I . J> 1 1 u • - ıçın .;o uy H':O:ll- ~1 ı a ın saısa h ı ·rn a- ,, n ><\y : afft:\dersiıı'z. Ua ıı ,, 
tikten :oura kiru olc1n- nuz ! ı·uı<lau soymıarak açik -- EYt>t hakkını ı \'anctinc ra;;111eu ıc ·r 
ğunn . öylcı·inı. {~iiukii - Sebebini sorn·a gfiı·ii~eceğiz.. vat'... ~onizi ı::ll:.\ n(lt riu b, 
l>n tahmiuinde '.rami- al'zedcrim. - ~Jnksadı aliııizi ~ ikimiz tlc ayni 1• ~,ı1 muhabbetle s e" · 
mış olabilr... - i\'tlUHI~ da'vası hiitiiıı maalile k.avı·ı- ~\ilt~ falaketine uğramış nrnsuımı't 

- Bu da <loğı·u .. yalnız Hliimle teınizle- yamadmı~a da peki, o- hemhal hiı·er kocayız .. (Jlitlfl JI 
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= t-\\tı · .~ Şeytanın eli altında 

irsin izltm! 

D~n gôrdtigünı bir resim 
Behçet Beye göre, suiısti-

mal olamaz, çünkü ... arş· ında d· uzun uzadıya 
Lı uşundüm B b· I 
11ış, .. i .di - · u ır pu 

1 Ust .. d olduğu ~ un c on yaşında 
soylencn b k 

r ıni \ardı ır çocu 
p . 

ul, bır ·ıı 

Bu arada tütün alan Amerikan kompanyası 
da, idareye bir mektup göndererek, ağız yapıyor 

de\leı 
1 

rnı et malı, bir 

b ımsali v. ·h b utçe c nı ayet ir 
Ciddi b·parçasıdır. Böyle çok 

ır ııe · 
r4 ;,.,I ~ yın iıstunde bazen 

.... er de b 1 
her ın I u unur. Hemen 

em t>kcr il bir h ın pu arında böyle 
ayalin ak .. 

rııuınt·· d sını seyretmek 
hep un ur. Fakat o hayaller 

ınernlek t ' 
tlııirı I e topragının minne-

' rnı ler .. k 
~ nınış, 1~ şu ranını ka· 
eli tarıhlerin b ·· ··k Ye övrn - uyu 
golgelcrid· uş oldu kimselerin 

ır. 

Henüz 
çOcuk on Y~ına basan bir 

' rnemlek t" h lrltlllif e ın tari ine gir-

"~c' ~du~ toprak fü;tünde 
halde 

8 nıamış bir varlıktır. 0-
devlet on~n bir memleket, bir 

C tınısal· - - d .. 8Zcte . ı ustun e 1§1 ne? 
hu nın Verdi~i izahata göre 

Çoeu~un b··t·· sade bı u un meziyeti 
ın~ l r kralın sulbünden gel-

o rnası · . 1 
~hneSi ımış. n anlan hayat 

diirıya~· düşüren bir tesadüfün 
er<firern· ı bu kıymeti ne; akıl 
ile ıa 'Yorum Ye selam! Daha 
k ınana k d b 
atlanacak:1 a ar eşer buna 

dar, ih · Daha ne zamana ka-
il ayat b 'aran nıem ai tesadüfe 

ırs ·ı b lflcter 
1
. 1 e aştan başa kıy-

Sele ' . ıyakatlar üstünde yük-
n <ınnh 

görıni ap arasındaki farkı 
;L Ytcek O . 
l4C • anrın nazariy·esi 

J ~-
~lh.. etı yılcmış aristokrat 
..... lll'Urıa b 
ı11dirıni§r aglr. ir goril yumruğu 
leııı b ~ llrnın hükmü ne \'akıt i ty~~~ h~!ıne gelecek~ .. 

li."~r uçuncu ıazım 
~ fk· mahkemesinde jimdi 
•a.t 1 şahit dinliyor, andan 

'• Y.a.J. -'-~Ugllec. yahut yağm1yl{ca\(i 
lıa\'a , etı~trM11. .Esloid n 
'"ard nın__. llı: tek ~ sallip karanı ) 

1
• rar r koııuş ın e endi , aletlerile 

t h\j· .ur dütbünü ile bakar ve 
. gıni va?.ard~. 

şllrıdi b· d 
'Ilı% d ır e Y c~ilköy ista<ı) o-

ın\· illasıııd ıyoruı. Yalnız bunlar 

Tutun inhbar idarcsile bir 
Amerika kuınpanya::ıı ara:;ınc.fa 
me\ cut olan bir muka\ ele 
üzerine idarenin tütiin se,·ki
yannda bazı yolsuzluklar ya
pıldı~ı ve hu yii;r.dcn idare
nin olduk~n miihim lıir za· 
rnrn girdiıJ;i )aıılmı~cı. 

Behçet Bey diyor ki: 

Bu husu~ta kendisilc görü
şen bir muharririmizc U. i\1. 
Becet B. .,u be) ~matta bu
lunnmuştur; 

- 1d~m::dd,i m\;murlann 
ciföi ylik ck ~litlinkri dü~lik 

gösterdikleri habdi doğru 

değildir. Gutun Çfllı;;-an binler
ce amele ile irnal<\ttaki hih'ı-
mum memurlar birlcşmeii ki 
MtllİStiınal yapıl:ıb:l,in. Digcr 

taraftan idarenin prcn::ıpı 

ciiti"ın Licarcti ) :ıpıııak değil, 

i:::tok fazla·;ını 5atmaktır. 

Baz1 ycrh:rin ) i ksck ne
' iyatı Yardır. Bunlar bi1.im 
sarliJ acımızdnn fazladır, hi.t 
o fm:l .. ~ ı sat:ım:. 

Bunhır hıal cdidil.çc :;atı

lır. Binaenalc) h (pcyderrc)
dcn) mak at imahimr. Bu~ 

miı~rcrinin ıırzu:;wı:ı güre O· 

lur. f:sa.:en 300 kurusa nim-
' 

mı~ ttitlin yokrnr. 
/Jiirmn ~darcdcn miı:;-tek\ 

oldnkları me. ele. ine gelince 
zannetmiyorum ki bu haber 
doğru ol un. Zira hiç bir 
menf~ıtimi;,, olmadığı halde 

miicadclc için 8-1- bin lira 
sarfcttik. İdarede hiç bir ~ay
n t:ıbiilik ~oktur, hc. abımıt. 
açık \--C liıneydnnd:ıdır. n. 

[ Harici haberler 
1 • 

1 İspanya 
lıJcfar a Lazen değil ı;ıhık ayrı-
Y~ğa~?.t> çarpıyor. Biri {ksr Gene bir takım hadisat 
Run~ı· · derken, öt!'ki ( Ha,a çıktığı haber veriliyor 
\ r'Yo~. olacak! ) dı.:mış bulunu - ı·ı~ııdayc, 21 (J\.A) - l\ \adrit 

Sabahı" . ile Pcıntevcder:ı ar:ısında mulıa-
hilnrıi. Yın evden çıkarken • berat munkati olnıus.tur. 1-leııüz 
13 " ıne . 

u ik" h ınanarak hazırlana::a~ız?. teeyyüt etmemiş olan lıabcrler 
ı 1 uk el cı ha vu llırn en acaba hangisi Vigoda birtakım lıadisat zuhur 

b :ı~· rıı~ udur? ... 
1 

o .. " bir ~ .. .. k d h etmiş ve bu inkitaa bab olıııuş 
" i "d uçlmcu ıner ez a a olduğurın bildirıııc' teJir. 

ı .ı,'tinJ~:d~· iki gökçuınün tt b- Madrit, 20 (J\.A) - Vilayet-
ıtaterın ır \a ali çıkarı;a 1 tercte hfıkfımct tarafıııclaıı tayin 
ih lrıah t her kesin ( hisabi edilmiş olan zcıhiller topçıı 
ne d<: 

1 
kle uğ_ra mağa ne vaktı. alavt:ı.nmn kumandanlıklarııı\ ele 

ırı ilnı \anlr ... alı>ıışkırdı r. 1 fiçhir hadise olnıa-

r nııştır. Sh·il rriyinmiş olan eski 
zabiticr kı~Ial:ırı terk etmişlerdir. 

-...... S('no\·ic meldebi 1 , rbh·esi tal<'-
h~ ~ - - lıesi i!wmct<"<iılarnıa r:-itmek iizre 

1°uY~ft jitôyetleri · :::~~:::~,~:,'.'X1

·~:\'.~:_ ~~:::': 
tı~ı ··mı~et:o t..tki~ edı·ıı·ynr bildiriliyor: son !ı .. rrl::ıtı iiıtila-
,, I .. nl~ U U liye dolayısilc açığa çıkarılmış 

.... • ll l İ\ o •. ,. . ı · b " . 1 t ~iıı \ . " mıııetL1~ ı- oıan utün ıspanyo .opçu 

\ ./ ll~<.\r.\eZIPrdr da- za.bitleri tel'.r:ır \'aıifcyc girmek 
' \ 1\ ctl J l istedikleri takdirde Krala ve 

' 
1 t ı;;ı frıkl md·ı 1 . eııi,J('n t . ' (. hükfıınete körkörüııe itl:ıat yemini 

) l~l c.J. ))J• ıki ~ikit-
1 

ede...:cklerdir. Bu lopçu teşek
lııı· aJıa Yaki oJmu::- 1 küllerinin ifg-ası topçu zabit-

• " 1 !erile orduda tcı fi us::lüııü 

Hu !S • ı .,. teıısika tcşehbüs elmiş olan 
Uihl(j ",

1
, ;.:ll Pl leJ'İ H tead- Pıi:no ele River:ı ar.:ısıııdaki 

ll}n f • ,, \ nthu· mal\a- ınüııafcrcli son haddine çık:u
l ·ı ·, taı·arırıdau . :nam 1 mıştır. 

.. ''L t# • _..._.,... 

1 iı·.)1l··ı .a'lt~rclilmrf\tc- Almanyada banka 
1 

• lltı\(• .. 
;:ı.i i. (> ;il , mufeuis- soyuyorlar 

~ iih_ 1 . · a) <'t lt1 l'İ bii-
ı11· •I 

l ı~ik ( wmmi~ etle 
lnı• 'C' talak.ika has-

·n~ııı· ı.: i . . . . 
8ıttıtrin . 

ft'ltisl'k ııze göre mii-
\·iJ~\~ ~ . hn husu~ta 
t· ,, tııı de 
tkkatini ııazrı-

celbetmistir. .. 

Alttan bir tünel kazıp 

kasaları kırarak 

Berlin, 20 {A.A) Polis 
ahiren İskonto bank binası altın
dan bir tünel kazarak kasalardan 
bazılarını kırıp bunlardaki nukut 
ve milce\•herat çahnağa mu••affa~ 
olan terirlerin izini bulduğuhu 

zanoediyw. Hırs~ar Sass aiJ~ 
ismini taşıyan 3 ICardqtir • 

Müşteri aksuatadan 
vazgeçiyor 

Digcr taraftan aldığımız 

bir habere göre, mevzuubahs 
Amerika kumpanyası diin 
ak~am µ;cı; Yakıt, idareye bir 
mektup gündercrek bu nc~

riyat iizcrinc hadcma müha
yeatta bulunanııyacağını bil
dirmi~tir. 

i\lcknıp :;-udur: 
l\Itıhtercm efendim, bazı 

gazetelerde zikredildigi 'eçhi
Je. I I - G - 93, tarihinde ara
mızda aktedilcn kontrat ınuh
tc\ İ) atını krasında her han
gi bir mii,kiıhlm maruz ka
lıyor-:anız, O:;manlı hank:ı:-ı 

vasıtasilc olan 7;;,000 liralık 
teminat akçenin serbest bı· 

rnkılmasile kontoratoımı:r. mu
cibince \'ersi mc:-i iktiza edip 
hcnuz teslim nlınmtyan ak·aın
<lan :-arfına;.mr ctmi~ c kendi 
menfautım1z 'c aymzamand:ı 
kendi mcmlckctlcri mcnfaau 
ve memleketin ticareti tahii-

) esi aleyhine çalı~an hazı 

zlimrc mevcut oldujtunclan 
gayet tabiidir ki bundan böy
le bcn de yaprak ninin si
parı~atı ıu bu ~ibi nahoş hal
len~ mevdan \'ermenıck iizrc 
ba\ka ycrlcrdcn tedarik edc

ccğimi :-ize hiikCıınct miies· 
sese:-i olarak bih·csilc :ın~cy

krim dendiın. 

Behçet B. Ankaraya 
gidiyor 

L. .\f. Behçet il. idare.re 
:ıit hnzı mc!'C\clcrjıı h<}\li içjn 
bup;\in \l,I ~PliM·"1ı,giı!ccqktir. 

iM em ı eke tha bere le r•I 

HilllJetli bir ~ota 
Evvela kayınvalidesini ku
yuya attı, sonra da kar1S1nı 

öldürdü 
ilıırsaqa nıüntc~ir: (Yeşil yurt) 

gazetesinde okuduğumuza göre, 

Bursada tabakane ıııalıallesindc 

bir aile faciası olmuş, l\ \us lafa 
isıniııda bir adam kaymvaUdesile 

kavga ederken kadmca,ğızı hı -

tup koyuyn atmış, fakat pek 
~·aşlı ol~n kayııwal.iğc 1 faııım 
komşular tarafından kurt:lt'ıl -
mıştır. 

Bll aile hadisesinin asıl ınfthitf\ 

kısmı bundan sonra ccrQy:ııı etmiş 

1 tir, a; ni me\-zu iizerinde bu sefeı• 
karı~ile ka\•gaya tutuşan Mushfa 

ta9anc asıııı çekerek J ı ~ r uı 1 

iızeriııe :mş dıııi~tir. Kadın 

aldığı rar:ıfardan ıııülccssireıı 

\'efal etmiş Musfala da tevki 
cılımmu~lıı r. 

Konyada stadyum 
Konyado çıkan Babalık gaze .. 

tesi ya,;,1yor; 

Şc.lıriıni7.cle ter:ıkkıyyatı asriye
ye mm'afık bir statyum y:ıp

tTılması csbabına tcvesiıl edil
mek üzre makamı vilayetçe 
rılacaristandaıı statyuın proje 

ve pilfıııları celp ofunclıığu 

haber alııımı~tır. -
Hakkı Şinasi pap ve 
Emin Ali B.Ankaraya 

gidiyorlar 

Fırka müfetıişi Hakkı Şinasi 

paşa ile İstanbul idare heyeti re

isi Emin Ali B.Bugün Anknraya 

gideceklcrc:lir. 

iiti.hal 
E,·)cc ,ehrimiz mlilkiyc 

mii_f~ttişli~~ndc bulunan :\fu9ıa 
'alısı Salıh Cemal beyin 
rnli<lesi :\luğlada irtihal etmiş

ti[, Allah rahmet eylc::ıin 

Şehrimizde Afi~.ar6 P'oslası 
ismli biı fili~ ç~iliyor. Son 

günlerde bundan o kadar çok 
bah.,edildi ki yakında gösteril-

miye baslanılacağııu duydukça 
filmi yapanları düşünüyoruz da, 
ihtiyarsız «Allah utandırmasın• 

diyeceğimiz geliyor ... 

Bir gün evel ki Akşam ar· 
kadaşımızın ikinci sayıfasında 
bu filimde çalışan dört 

hanım hakkında mal:ımat ve
rilmekte, filimdeki rolünü bi-

tiren /. Galip Beyin de rol ica
bı bırakmış olduğu sakalını kesti
ği bildirilmekte idi. 

Arkadaşımız bu yazının üs
tüne muhteşem ~hususi telgraf 

haberleri » klişesini koymuştu. 

Bu yazı telgraf haberi olamazdı, 

çünkü doğrudan doğruya arka-

daşımızım matbaasında yazıl

mıştı; « hususi • hiç olamazdı 

çünkü o sabahki Vakıt 

ta kocaman başlıkla, isim-

leri geçen hanımların resim -
lerile birlikte Ye birinci sayıfada 
çıkmıştı! 

Küçük bir yanlışlık .. Arkada
şımız gazetemizi sevdiği için o 
havadisimizi iktibas etmek lüt-

f ünde bulunmuş, Iakat müret
tipanesinde sa},faları bağlanırken 

o göz alan {hususi telgraf haber
leri) klişesi her nasılsa getirilip 
o yazının üstüne konmuş olacak! 

3000 lira --
~\"crc)re gitti? 

Polis tahkikat yapıyor 
I labcr aldığımı7.a göre ~in 

gLinkrde J laliç 'apurları ~ır

ketinin yczn-:indc yaplan bir 

tef ti~ ~000 lira) 1 miiteca\ iz 

açık görlilmii~, 'c;mcclar • of

y:ınoı. !~fendi hakkında (>O-

fö;~ nıallımat ,·crilmi:;.tir. 

Diin hu mc~eı~ için poliı-c 

miiracaat ettik. Filhakika po
lb bUylc 'bir' açı\ hakkında 
lrnbcrd:ır cdilmi~ YC derhal 
'czncdar Sof yanoı; 1'"1endi 

hakkında tahkik.ıtt:ı hulun
mutur. ·.\l:\kadarft1r bu pnrn) ı 
~of yano:- l•:fendipin jhtila~ 

etnıi~ uldtı~llllll {J~emeJw.:-
di rlcr. ·~t _ 

Yarından itibaren 
başlıyor 
Kadın"\ara 

2:! Şubat Cumartesi 

25 cı: Pazartesi 

27 er Çarşamba 

Erkeklere 

24 Şubat Pazar 
26 a: Salı 

28 er Perşembe 

İstanbul Zatınaaşları mu
lıasebeciliğinclcn bildirildiği

ne göre naaş almakta bu
lunan bilfımuın l\ \uteka.idin 
ve eytam ve 1raınili aske-
. ·ık· j ., • 

rıve ve mu ıye ve ı mıye 

ile lıidematı vataniye esha
bınm mart 192C) ybklamalan 
balfida gö.sterileıı tarihlerde 
herkesin t:ıbi bulunduğu 

şu belcrce alı nacaktır. 

Aııcak Sultaıııılııııet Ştıbe
sinin taiııiriııiıı iitlı.ııı btllma
s·ntlan dôlayi bu şubeye 

ait yoklama mıvunelfı.tt mer
kezde icra oluııacnktır. 

Maaş cüzdanlarında fotuğ

raf ı bulunması laiımdır. 
Eshabı m:ıaşı11 bizzat şu

belerine müracaatla yokla

malarını \cÇa çttirmeleri 
meşrut olup gidemiyeceklerin 
vaziyeti polis merakizincc 
yoklama ilmühaberine meş
ruhat verilmek .suretile tastik 

J 

oluııacakhr. 

:\ 1 ucllifı ~.ıı..ııı 1 Icr lı:ıkkı mahfuzdur 
JOHJ A:'>:KETII. :\Flt:\JI 

Ne c<lersPıı oıın hulurstu1 -1 lorbi 11111111ıu' 11Hlsebbipl erinden 11
11an kare 

Pe I ilhe/111 saf; kaldı . ()n/ar da ceza 
at'i n t'i 11zl11 l ·a klo .~ t 1..,U.ı 111 un 11 t nı a s111 I ar 
l o/ }' L 

l lul:ha edelim efendim . 
l~n·cl:l ~ekrherlik ilfın eden 
millet hant,risidir? '- Rusya ,,.!. 
Onu kim tc:;-' ik etti? Siz! 
""L~nıl~ki,, 29 k:lnun::ani f l) I 3 
tarihli tclgrnfnamcsindc sizin 

sözlerinizi hizzat tekrar edi
yor. Siz değil mi:;iniz ona: 
... Franzız cfk:lrı umumiye inin 
Balkan meselesi dolayı ile 

" 
• :1.uhur cdehilccck olan bir 

harbe c,·cldcn hazırlanmak 

hlzımdır.:- diyen.... 16 kilnun 
sani tarihinde Iklçika elçi i 
baron " .. \ilyon,, 11LikCımctinc 

sizin hakkınızda şu telgrafı 

gl>nclermiyor mu'?: 
·· ı\ \ nıpada inki~af111a şahit 

oldultuımı~ milli) etpcn·cr, 
ŞO\'en 'c ccnkçu :;iyasetin 
temelini atanlar .\J. "Puanka
rc.,, :\J. '"'\lilran_ ve ~1. .-:Dcl
ka:se,, dir. Bunların s.iya~cti 

• \, rupa• Ye •Belçika• için 
bir tchlikcdira 

• iz dcp;il misiniz, ru:ı.lan 

adam akıllı tc~viktcn sonra 

daha :ı vdct C::>na:-ında harbin 
kararla~nğını Ru::; erkt\nı har
bi \'C i ahzı asker dairesi re-

" hinin tel~rafıdan •mc..;crrctlc• 

{iğrenen ... 
Siz dcjtil misini?., 1 ağo:;tos 

tarihinde ak~amın on birinde: 
""liıln hay rasimcsinin .Almanya 
rnrnfından icrası efdaldir. 
iki) lece muahedcnin dcrccci 
mer"iycti hakkında münaka~aya 

Hizum k,alpıaz . .,, ~üzlcıini 

sarf cdcıı. ı. ·ıçiıı ~ Çlinkli 
Fr:ını;a-Ruşy:ı ittif:ıkı <ıncak 

ittifakı m1iscllc~ de' lcrlcrindcn 
biri e\ ,·ela ~cforbcrlik ihin 

cdcr'c mcd idi, 'e r 906 da 
imzalanan hafi muahcdci mu
cibince Jlk .sefcrhcrlik ilan 
eden de' Jetin "' .Almanya :-
01111:1.1 ile l\lC, rut :idi. [ Rus 
m:ıd kitabı ·ahifc 697 ,.c 
mabadı]. l:~tc cinayetiniz 
lrnchır. 

Kcndini:d nafile rcrc mii
d:ıf .:ı:ıya cc~cbbiıs etmeyiniz. 
i">yle bir dcYirdc bulunuyo
ruz ki, hi r ::-i \'<l"l re dillin ilk 
\ .ızife:-i şulhli temin için ne 
mtimkün.:e y:ıpmnktır. 

Ejter cbep olchı1tumız bii
~ uk ddalde ölenlerin huzu
nmuzda re ... mi ~eçit y:ıpm:ı ı 

1:\zım gd.:c.ı yirmi ki~ilik sıra 

halinde mm iki bu~·uk :ıy 

dumıadan :ıl,ıp ı,ticmclcri icap 
cch'r. Tnhutl:ırı yany:ına knn

. :ı Paristcn Ylndh o .. tka ka
dar olan mc ... al'cyi ],aplar. 
iki tren çarpı~tp on ld~i telef 
ol:;a g:ızcteler günlerce mli
::-ebhip ararlar; ya :-izin mu
cip oldumuz kital? ... 

"Puankare,., dedi ki: 
i\lö. yil hen buraya ikr:m 

dirm için gelmedim. • izin 
snrfctti~iniz bühtanhmı 1,:ır~ı 
kendimi kaç defa miidar,ıa 

ettim, ::-özlcriıni tclmırn lti
zuın g'lirıniyorum. Buraya g-cl
mckte maksadım :ıtimi süyli
ycmiycccıtinizi ispat cdcrck
yalncılıı:;ıı1ızı meydana klıy
maktı, Filhakika güriiyorum
ki, 1\ar~ınızda s:ıçmalarınızı 

yutacak :ıdam bulm:ı) ınca 

mazi hakkında gdi':'i güzcl 
çene yarı:;-tırmakla iktifa edi
) or unuz. 

55 -
zin dehşetine hayret etmc
m~kliğinizdir. Çiinkii atiyi 
mazi teYlit eder. Atini1. hak
kında ~ize: söyliyccegi nı ise 
genç Napol1:ona bir papasın 

söylediği şu sôılL'rdir. 

•Anık yüksclcmcdiğiniz, 

gün ı;iıkut edeceksiniz, bu 
bir kaidei umumiyedir, fakat 

cczanı7.ı çekmeye başlama

nızda kan deryaları arasında 
nıkua gelecektir.• i 930 scne
~inc kadar :::Okutunuz muhak
kakrır, YC nr.ticeniz husranla 
öluındiir. ÜHinıde sizi kim 
cnkip edecek biliyor musu
nuz'? 

- Onu da 5öyleyiniz dn
nctinizin nereye kadar 'nrdı

ğım anlıyalım! .. 

- İkinci Vilhelm azizim. 
Beşeriyet harbı umuminin son 
iki me::ı"uliınii liizumundan 
fazla )'<l"atmış olae<ıktır. Çar 
ve ııile.-inin na.JI nıah' olduk· 
!arım hucırlıyor::.unuz degil 
mi? O iki kalan kim~c de 
(.':ır kadar mes'ul oldukları 

h.1ldc o zamanı bulacaklar
dır. Fakat ""Karma"nın ada
leti ebedidir. gerek bu ha
yntını:1.d:ı gerek atideki Jıa

) atınızda onun yanılmaz a
daletinin çizeceği eczayı gö
recek iniz ... 

- i\T. 1 krme5. si:l miis:ı

lcmcti umumiye noktai na

zarında bir tehlike tc;;kil e

diyorsunuz. ._,izi ted~if etti
receğim, anladınız mı. 

- Elinizden ba~l,a bir 
~ey gelir mi'? l Talbuki ben 
],:;a ile bcrabı:r: '"" Bu cihanın 

:-altanatından fora~at etmiş 

olmak saadacine,. mazharım. 

l laydı cf cndim: garazınııı 

. arfcdin, kininizi unutmayın, 

lıilclerinizc müraca•ıt ediniz; 
kanlı facıalara mevzu arayınız 

Sizi bir daha görmemek 
benim için en hüyi.ik emeldir. 

cnıcmeJi) 

----------
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hava kapalı olacaktır. Mahaza 
bu günkü hava~ dünkü havadan 
fena olmıyacaktır. Bu gün fırtına 
ve şiddetli tipi ihtimali yoktur. 

Bundan sonra havaların daha 
İenalaşması ihtimal dahilinde 

değildir. Her halde birkaç gün 
sonra iyice düzelmesi muhte
meldir. 

Donarak ölüm 
Yozgat, 21 {A.A) - iki köylü 

köylerine di:iııerken yolda. don -
muşlardir. 

Ankara - Kayseri hattında tipi 

Kayseri, 21 (A.A) -- Ankara 

treni tipi dolayisile liiıııınet 

dede istasyonunda kalıııağa 
mecbur olduguııdaıı kayseriye 
gelememiştir. 

• 
ispanyalı seyyahlar 

. 
1 

Dün bir İspanya yab ile şe
hirimize 1 00 fspanyol asılzadeai 
gelmit ve dün gece vapurda bir 
ma$eli balo ven1miştir. Seyyah. 

lar bugün öğleyin gideceklerdir. 

Matbuahn 

28Şubattcr 
Yalnız Türk ve 

ecnebi davetlilerine 
mahsus 

Bizim gelişigüzel sütununun, 
büyük bir mağazanın kö
şe<>inde tutulmuş bir dü· 

çük .;arraf dükkanına benı.iye

bileceğini birkaç defa yazmışhm. 
Bu - sözde - mazmunu ge

çenlerde değerli yazıcı Türle 
yazıcılarından Sual Devriş Ha
nıma da tekrar ettim. Suat Ha
nım, c Gönül gibi ., atlı son 
eserini bizim Relik Ahmede 
~ermişti. Bellci de bu suretle 
.- Yakıt> ailesinden başka biri· 
sine Gönül gibi • hediye el· 

miyecekti. O müdasebetle bizim 
sütunun vaziyetinden bahsettim. 
Bu an.uyu galiba bir defa daha 
tekrarlamışım ki Suat Hanım Ef 
evelki gün bendenize verdikleri 
Gönül gibi kitabına '·hakkı· 

süklıt., demiş: 

Kendisine teşekkürü b rç bili• 

.rim. Bendenize Gönül gibi kıy
mettar hediye~ini lütfederken 
mademki süküt dilemiş: kendisi
ne 'adederim : Sesimi tutarım. 
Bir gönü~ gibi ~usarım. Artık 

benden ne bir ses, ne bir nef esl 

t'-;641 :!lj·~ 

Çocuk haftası . 
Himayei etfal cemiye .. 

tinin hazırlıkları 
ı\nka.-a, 21 (A.A) - ili· 

mayci etfal c~miycti merkezi 
nmnmisi 2;; nisandn ha;;lıya-

" -cak olan çocuk hafta ... ı jçin 
hazırlıklarına devanı etmek
tedir. .l\nlrnrada yapılacak 

olan merasime iştirak etmek 
üzre demiryollan üzerinde 
bulunan merkez ,.e ~ubeler

den i-:tikfal harbinde şehit 

du~en kaluamanlarm ya' ru
Jnrmdarı ikişer murnhha:.ın 

muayyen forma dahilinde 
g·cydirilerck gönd~rilmesi ta
mim cdilmiştia. Biri kız di

ğeri erkek olarak jntihnp 
edilecek olıın bu murahhas
lar Eski~chirde birleşerek 25 
nisanda Ankaraya gelecek

ler 'c ınrra::>iınlc iltikbal 
edilecekkrdir. 1 tikbal re:ımln. 
de hükrtmct reısi de h:ızır 
bulunaCdklardır. 1 met pa,:ı 
hazretleri çocuk hafta. ında 
çocuk'. arayında bir konfc-
r~ıns: YCrccekJcr ''C hu haf t:ı 
miinasebetilc llt:;;-rolunacak 
(çncuk hafta,ı) mecmuasın

d:ı bir makale yazucaklardır. 

---Barem layihası 
Ankara, 21 (Vakıt) - Barem 

layihasının büt~e} e le':.iri dere
celeri maiiytde tetkıkedili}'or. 

P.ızar günü icra \ekilleri hey
etin le görü iil ct>ktir. 

~-
Bir küstah vaiz mahkemede 

Vo?.gat, 21 (A.A) - C .. amide 
kadm scrbestisi al "rhindc irtica
kfıraııe beyanatta bulunan h;r 

vaiı mahkemeye verilmiştir. 
~

Samsunda bir senelik ticaret 

'am:ıun, 2 f ( \ •• \) -- m
tulan i tati~tika nazaran ı 928 

ı:;cnc.:~indc limanda ) apılan 

ihr:İcat ) irmi mil) on lmt) ı 
nıutcca' iıdir. lthal:i.t ondur .. 
kli ... ur lmıya halig olmu\tur. _,,__ 

Acıkh bir hadise 
Kaı·aa~~<' Ta11a fah-._ . 

rika~ıııda amele jzzt\t. 
eri~ en demirleı·in eıı
!'3esiue ~Jf'l'i.: ına~ı vii
ziinden a~~ır :--m·(,11c . 
Yaralan mı~, lıa~ttuw' c 
1 • 

kaldı rılmı~t ı r. 
~ -Yeni neşriyat 

Cerrahi mecmuası 
Operntör .\hmet BurhaP ·t

tin Bey tarafından ne:,roiu
nan bu mc!>lek mecmuaşıııın 

ikinci cilt onuncu sayı:.ı çık· 

mı~tr. l\1iinderccan dolgundur. 

- \ziz :\lüsyö, fain tabkir
lcrinize aldırmam. Ben iya
sctlc veya jzc edilen oühtan
lnrla iştigal etmiyorum. Ben 
ruhları okuyor.:ı.ın1. Binaenaleyl\ 
hakikatten başka bir şey gö
rcmcm' 1\'lıızinizden bahset
mckliğimdı.:ki maksat atini-

aile balosu 
l~iiiiiiiii.!!iiiiil!iiiiii!!iii!il!i!iiiiiii!lt... Ta\ siye ederiz. 

--------------~...._ ........ _____ .__: _________ ---=--~~~~-
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r Suriye mektW>u 

Harıl harıl • 
ermenı 

yerleştiriliyor 
' Tevkif edilen Türkler VDr, Aröplörlö \ 

Çerkcslcrin DrDsı bozuk - Suriye yo- 1 

bözlDn cDmilerde siyDsi VDZIDr vcriyorlDr 1 

1 
-2-

( Suriye muhabirlmi.zden aldığıma: 
uzun bir mektubun hudut vak'alarına 

tallUk eden bir kı•mınt evelkl ,Un der
e tmlı tik. Buııün de bu mühim 
mektubun mabadine devam edlyoru;r.) 

Bu teZIİr ,;clıekesini daha 

zi ·ade kunTtlcndirmdı; için 

bu havalick ermeni yerlc~tir

mc·k faalin:tine hararetli bir 

-~rette ek .ım olunmaktmlır. 

O ç;imleckn olmak iızerc: 

~on zamanlarda Suriycde 

8,000 Ermeni i>Uni kararl;ı,

tırılmı~ Ye bu i, için 200.000 

lira toplanmııtır. Şarki ka
riptc I:rnıeni isUnı konıb· 

yhnu tarafı'l<' Jn vazedilen 

nizaı11 nameyc ~orc Suriyctle 

1200 san 'at erbabı ve 1 HOUO 

çiftçi Ermeni yerlı:,tirilecek
tir. 

Ceçen sene lskendcrun 

hm albindc 3.ı7 famcni aile- • 

,i iskan edilmi~ YC bunhıra 
verilen :JbOO dönüm arazinin 

bedelini hükı'.ımct tediye ct

mi;tir. Bu sene de SUOO dö

nümlük arazide l SOO • 2000 
aile yerlc~tirilecektir. 

füı haberi nakleden Suriye 

.1'azetcsi •Buna mı yoksa hü

kumetin tekziplerine mi ina

nalım?• diyor. 

!lir rar1fta hu tedbirlere 

hasnıran htıl timct, ditter ta

rnltan <lıı buradaki Turk ı a

ta• da~larmı tazyik altnda 

bulunduruyor. Gıın µ;cçmiyor 

ki teYkil, tehdit ~lıi bir \'a

k·a dııyulmu~ ulnı:ı,ın. ,\lcscla 
p;e~enlcrtle Kürtdup; mülhaka

tından 1 laman kiiyiındc Tür

kiı c Cunıhuri} eti tabaasından 

"lchmec 13. :ııusca!a ıc Jfakp 

dı~arısında Sebil mcı kiimk 

?llchmct Kılmil Ye Akif B. 
;\ lahmudun ve lsa B. Seyre

l anın Suriye arazisinden elle

rinde duhullcrini tecviz eder 

vesaik olmadııtı halde mürur

ları bchanesilc tevkifleri 

icra edilmiştir. 

Simdivc kadar aralarında . -

arada bir iktilıH çıktıi(ı p;ti

rülcn ,\raplarla Çerkcslcrin 

:ırt.ı~ı t!,t:nc açılını~ ,.c xatcn 

aralarında meı cut ı:cr~iıılik 

p;:ızctclcrdc '<iki olmakta O· 

lan ne~ri yatla bir k:ıt daha 
arrmı~ tır. 

Cerkcslcr Suriıcde bir t:ı-• . 
kını iıııtiyazlar ı · e hukuk Ye 

milli mektep istemekte, ,\mp 

p;azl·telcri ise buna mukabele 

ı e tıırizlcrde bulunmaktadır. 

Fran~ızlar :'On ~ünlerde 

lıizıııctlı:ri hitama erip Fr;ın

saya aıdct eck~ck istihbarat 

zalıitıını )'erine alınacak zabitan 

i~in bir beyanname nışcdcrck 

bu hizmette kullanılmak [izre 

müracaat edecek zabitanın 

behemehal Şarki ,\!rikada ve ya 

'1ıir nıcmaliki blı\miyede hiz· 

met etıni~ olmalarını zikret· 

ti!!;indcn ıataııilcre meıı,;ııp 

yerli gazeteler bundan ku~ku· 

lıınmı~lar ,.c Suriye ı·c Uıb· 

nanın artık Fran'1zlarca açıkça 

mti,tenılike addedildiğini an

lamı~lardır. 

füı sebepten Suriye ve 

Lulınanın :ııcrake, ve !;iarkl 

.\frika gibi olmadıp;ına dair 

Iıkarat neşretmcktcdirlcr. 

Şura>t tuhaftır ki Fraıısanın 

eyyamı ahiretle siyasetini 

tdıdil ettiıJ,"iııi de yazmak 

p;aralıctini gibteri yorlar 'e 
adet:ı Fransayı kuru :;ıkı 

tehdit cdiyorl,İr. 
Suriyctle tcced.!iit tarafta

rı° olan \'ataniler ile hocalar 

arasında ihtilM çıktıp;ı Ye 

mes'clnin Yatanilcrdcn biri

nin · ki hıristiyandır - ah

kt\mın zaman ile tebedtllilii 

Ye >;<:ıralıın mülıah olnıtN 

l!zım~cleccgi yolundaki ifo

datı uzcrine zuhur etmi~tir. 

13ir çok hocalar vataniler 

aleyhine dönmli~ ve cami· 

Jcrdc ~iyasete dair \'aızlar 

nrilmiğc lıa~lamıştır. 

* * 
( Şehir haberleri ~ 

KHR YH~ftft~H tfMiffli 8flfDiYf 
Efı'.ANET TEDBİR ALOI SON İÇTfiAIITTAPIYOR 

Kürek, kazma, kızak 

hazırlandı 

\' cnide" fazlaca kar yap;

ması ihtimaline kar~ı Emanet 

rcdlıirlcr almı 1 tır. Geçen dda-

1-ı kartla ktirck, kazma gibi 

temizleme \C aiti kullanılmaz 

bir hale gdnıi~ti. Emanet 

bunların ytrine yenilerini al

mı:tır. Bundan ha,ka nakli

yatta kullanılmak uzre kızak

lar da hazırl:ınmı~tır. Karlı 

günlerde iiltılcr de kızakla 

ta1ınacaktır. Cenaze nakline 

tahsis edilen kızıık Çar~am

lııulaki Em:ınct garııjına çe

ki!ıni~tir. 

Gaz buhranı 
Oaz inhisarı müdürü Bey 

~·az buhranı hakkırıda şunları 

söylemiştir: 

Biz henül böyle bir buhran. 

<lan haberdar edilmedik. 
Ul ranın son on gfüı zarfında 

\u ,ııbıılduğııııa ihtimal verile

lıilır. İnebolu, Sinop ve diğer 
şehirlerden keyfiyeti telgrafla 

soıJıık. Çevap bekliyoruz. Bııııa 

, · ·e tedbir alınacaktır. 

Emanetin 929 bütçesi 
süratle çıkartılacak 

Cemiyeti Belediye son iç

timaını pazar günti aktede

ccktir. Bu son içtimada 

F.manetin 'l2CJ hlıtçc>i ma,;

r af kısmı müzakere ıe ka

bul edilecektir. Pazartesi 

ıı;linti Cemiyeti beledi) enin 

kanuni içtima nıiiddcti bit

mektedir. Cemiyeti belediye 
bu son içtimaından sonra 

daj!ılacaktır. ,\!aranı ilk haf

tasında yeni belediye intiha

bı ha~lıyacaktır. 

Emanet memurlarının 
hüviyeti 

Emanet meınurlarıııa hü· 

Yiyet vnrakası nrıneğc baş
laını~ur 

Vay. Em. Si. Ey 
Mektep mi, klüp mü? 

<Vay. em. si. eyl nıtie>sc

selerinin mektep mi klıip mii 

olduğu hakkında Beyoğlu be
!etliyc dairesi tahkikat yap· 

maktadır. Klüp olduğu tahak

kuk eder~e Emanet gayn 
salt varidatının yüzde ı O 

un resim olarak al,acattır. 

etııkleri an]a· 

şılmuııır. 

24 saatte 5 yangın 
Son 24 saaı zadında şehri

mizde, üçü Kadıköyde ve biri 

Calatada olmak iızere 4 yan

gın çıkmıştır. Bunlardan başka , 

Şı~lide de bir yangın çıkmış, 

etfaiye •u bulamadığı için •ön

clürülmek hu>u•unda oldukça 

ı !ımet çekilmilir. 

~- uiistin1al 
fü .vunu uınuıni~ede to~titoto 

deuoın ediliyor 
l)üyuıııı umumiye-, . 

ılrki suiistimal talıki-

katıııa Jp, am edil-
1t1('k.lrdir. Siıııtlİ\I' k.a-. . 
dar alıııaıı tH'lİeelrrc 

~iire suiistimal ıııu-
<..o 

lıakkal.. atldı~dilnıekır-

diı·. Elyc"ıı (10) lira
lıklal'lıı !'ayılrııasıııa 

d<'' aın cdilıııekıcdir. 
(25) lfralıklardaıı (240) 
ıaııı•, (1000) liı'alıklar
daıı ( 60) laııe fazla 
~ık tığı aıılaşılnııştır. 

Bir talııııiııe görl' ek
sik miktar (10) lira
lıklanla <:ok f azlalaşa
caktıı·. Talıkikal kısa 
bir nıilddct zarfında 

hitıııiyrcrk ~ibidir. 

Emanetin davası 
Muhlis B . bu gün 

Ankaraya gidiyor 
Emanetin lsıanbuldaki imtiyazlı 

§irkeılerden alınan resimden 

belediye hissesini almak üzre , 

Maliye vekaleti aleyhine açtığı 

dava, pazar günü Devlet §Urası 

heyeti aleniyesinde rüyet edile

cektir.Müdafaada hazır bulunmak 

için Emanet hukuk işleri müdürü 

Muhlis B . bu gün Ankaraya 

gidecektir. 

Müessif bir kaza 
Di~çi rnektebimizin kıy· 

metli muallimlerinden Ye 

maruf eli~ tııbiblcrimizden 

Rüştli B. e\ clki ak~~m Kızıl· 

coprakta Ihlamurdaki hanele' 

tine giderken çok müessif bir 

ocomobil kaza:<ına maruz kal

ınıstır: Rü~tii B. otoblisten i· 

iıerken arkadan gelen 1327 
· numaralı otomobil bcklcrni· 

yerek ıı;cçmek istemi~, hu su

retle Riiştii Beye çarparak bir 

ayagırıın kırılma:<ını mucip 

olmuştur; şoför feııcr,;iz oldu

ğu için firar etmişse de der

dest edilmiştir; Rüştü B. der

hal fakülte hastanesine nak

ledilerek tedaviye başlannıış

Ur; se,·gili Rüştli B. kardc~i

miziıı gcçirdigi kazadan dola 

yı tee,sürlerinıizi beyan ederi7, 
-

·ilan· 
Karadcni• bugazı tahlisiye mu

diriyetlumumiyesinden ; Olbap

taki keıifnamesi dairesinde pa
zarlık suretile fener ifaret gemi

sinde bazı lamirat yapıla~n

dan talip olanların üç gün zarfın

da idareye mUracaatlan. 

Alpaka· ve gümüşlü alpa

kad~ıı mamul ve ( Türkiyede 

Doıu_uz marka ) namı tahtında 

!anman Ayı markalı bıçak, 
çatal, kaşık, sofra takımlarını 

imal eden meşhuru alem Bern

dorl madenleri labri1'ası Art-

Anorıiııı şirketi; 

ı:ünden güne artan müşterile

ri ile ileride müşterileri meya

nına girecek -zevatı memnun 

etmek emelile IO kıymettar 

mük:ifatlı bir hıüsabaka tertip 
etmiştir. Şöy!e ki: 

Postahaııenin bir kart posfolı üzerine ( Berııdorf Ayı 

markalı çatal, kaşık ve bıçaklar emsalinin en al!isıdır ) yeni 

tlirk hurufalile düzgün bir surette mümkün olduğu kadar 

fazla defa yazın.1ktan ib .. rcttir. Bn cümleyi eıı fazla defa 

yazanlardan birinciliği kazaıncak olana: İçi tamamen ipekli 

bir kutu derununda güıııüşlenmiş alpakadan 6 sofra kaşığı 
ı 

ve 6 kahve kaşığı, 6 sofra çatalı ve 6 deser kaşığı, 6 sofra 

bıçagi ve 6 deser bıçağı. İkinciliği kazanacak olana: İçi 
ipekli bir kutu derununda alpakadan 6 sofra kaşığı, 6 sofra 

çatalı, 6 sofra bıçağı. Üçüncü ve dördüncülüğü kazanacak 

ola!ılarn: içi ipt kli bir kutu derununda 6 sofra kaşığı- sofra 

çatalı • (j sofra pıçağı Beşinciden onuncuya kadar kazana

caklara ~selli mükafatı olarak içi ipekli bir kutu derununda 

alpaktan: 

6 kahve kaşığı ve bir şeker maşası 

Takdim edilecektir 

• 

Swıtı 

~c::::-::::::ıc::::-::::::ıc::::-:::::::ı~c::::-::::::ı~c::::-:::::::ıc::::-::::ı 
~ Lüksün zevkü sefanın ihtirasatm şantajın dramı ola 

~ !5,~~~!!? ,.J?,!:Şİ~'!~~ 
~ Alha\;;;rı·~j~~·~~~ınd 
~ 

Tcmaş.a etmcği. kat'iyen ~usur etmcYinil.. Saat 2.5 ye 4.:i ıııı 
tınelerındeki KARA GOZ uyunİan herkesi kahkahalar 
güldürecektir. 

~c:::-::::::ıc:::-::::::ıc:::-::::::ı~c:::-:::::::ı~c::::-::::::ıc:::-::::ı ~ 
™1:il!JL:J!J · • • n • 1!1 • • • • • • • • • • 
: Drl1al(ar RA~ION ı\OVL\R 

İspanyanın mavi seması altında muazzam bahri ınuha 
helerinin cereyan ettiği romantik bir aşk ve ınaceı' 
dramını ıııusa vver 

~ KORsAN ŞÖVALYE 
§ Filminde MARSELİN DEV ve ROY DARSI ile oynamak-tadı!· 
~881 ·i·EE8r:JFAI!JRi5FIG • • • • • • • • 
[!] [!] o 00 00 liJ 00 ~ 
:: D .. •• :: arulbedaytde ; Aynaroz l..Jtlısı :: 
:: Elhamra : Kadın pe~indc !5 
:: Opera : Kıyantettcn sonra ii 
i! Melek · ~'arın ya\'l!rl ;: 
ii Majik ; l\J;ıcar ·rap:sodisi 5~ .. 
!.:.~·.·,A-.:;:,!?ı'ı·:~e 1c!. 1~~~i.~~ •••• , .............. !~ -- ... .. ........... ·············~·· 

Bu gün temaşa edilecek 

muteşem filim ... 

Melet sinemosın~~ 
msalsiz muvaffakiyetler kaıJ!' 

makta olan . 
Hiçbir güna itiraza mahal kalmamak üzre kartpostallar · Kİ' 

nıııvazz~lı adresli v~ taahhütlü olarak nihayet martııı !Sinci Ferah sinemada IVAN MOJl' . ·ı 
gününe kadar fabrikanın mümessili Oeorges J-lilbert ve ile dilber KARMEN BOi' 
İstanbul 2 numaralı posta kutusu adresine gönderilmesi Uortıeu can~az ~eueıı· nin temsili muazzamı 1 
:natuptur. 1 1 ÇAHI~ y .\ YEH 

Müslb~ka neticesi ıııezkOr tarihten on gün sonra gazc- Variyete • bale dir. Bu gün bütün anaların 
lelerle ilan edilecektir. çocuklarını saat 2,SmatinesiJl 

Takdını edilerek 1şbu on kıymettar hediye: Beyoğlunda s· k ··ı·· gütürümeleri elzemdir, :z.irl' 
istikJal caddesinde Elias Karako ve biraderi Haleli, İstikrnl ıncma : aş o uncc YE 

gö•terilmekte olan VAR 
caddesinde ]ean J>astel:ıs ( Liınoncu oğlu ve Pasta.las ), :::::::::::::::: ::::::ı:::::::: ::::::::::::::,·: 1 k d · dı-
lstanbulda Altıparmak hanında Vuda Levy biraderler ve :: : yavru arı pe ziya e se''" 

:.·:. BU GÜN .'ı k mahdumları ve Bahçe kapuda Orosdibak müessesatında ::::::rece::ti:·r:. :.::.;~ 

teş'~:b~~~:acı~~ıi;~ssilinin mükafatların tarvizi !I Mnji.t sinenıosın~a !! 
fikri kal'idir. u .\Jernmın en büyük nıul.affe- ii Tepcbaşl 

• • 
:: riyctini teşkil eden ii 'fiyntro -
,,. , •• ;unda bu 
= ,ılaear Haı)sotlisi == 0®®eeJ®®®®®®®e®®®e®®®®®®® j . . . ll ~ün matine @k A I "h t mektebi mü· ii .\lümcs•illcri: VJLLI FRIÇ ii saat 

Q) iZ me 1 aya d" l"IT" d jj DiT.\ PARLO ve 1.11, i!ı ı;;,.ıo da 
0 . . . . . ur u~un en li ~ D.\GO\'ER ıı 'e 

kursuna 15 şubat tarıhındcn~~rı ycnı talebe kardiııe :. l'l"S l'\11 · ı '1 :: 1 Son sı'tem vazı nıakırıalarıla tfchi1. ... edilen daktilo il B r·ı· . . . d !! kşam saat 
• • . . . . ' ~ I! ır ı ıının ırae,ı eona;m n :: 21.30 da , 

' ~ :> , ~ nın ıncş 1ur h acar :: 
...,, lıaslannııştır. · • () k h · :: d ı 
'el" ' . ... k O . . 1 çıng.ıne r estrttsı er gun :: A z K,. J5 
...,, S<)n sıstem \ osto · ı·e lnctt yazı makinaları da iı _ . !! ynaro .. 
'8 · . h · :: oaut f(UO ve J 8 .. 30 matınele- :: , 

ÇaJı,,ıııak im kılı ı 1erilmi~tir. !: rıle su\3rclerde ıcra~ ı ahenk !! Muharriri: Musahip zade 

m 
gctırtılcrek talebeye er cın,; ytıl.1 makiııası üzerinde ll . . !! Komedi 6 tablo 

r ~ CD ı· d k · .. 
!'\anır.et olarlık kayt edilen· Il. m ye B. rin yerlerini @ !! e ece tır. !i Celıll R 

~~asie~~~~~~~ 'E~~~T~\ıj~'"~~=~ı==ı~=~=t~m banl(asıı1dH 1 
İstanbul icra dairesinden: TEBLf)l. ~ U Esas ııunıara,;ı i\levkii Bedeli icarı sene' 

Bc~ikta~tll e \ ikiy~ mahal- Ramazan münasebetile OROZ-

lC$inin ç af. sok:ljl;ında .kain DlBAK müessesesinin her da·-

aÜk 2" c it 52 numaralı resinde zengin çeşitlt eşya satıl-
ara :\!ani z:ıde l lcı 1 lüseyin maktadır. ipekli, hazır elbise, 

e[,ndinin borctmdan dolayı çanta ve tuhafiye dairelerinde 

o~;ı: !(Ün müddetle mcıkii 

miizayedeye konulmu~tur .. \r

m• tahminen iki Mrı ,ekiz yiiz 

>ek,;eıı beş ar~ın tcrbiinde 

olnp derumindc bir kuyu 

" bic sarnı~ on katlar manol-

ya çam palnıi ya e>çarı ve 

bir büyük ,.e bir küçük iki 
• 

hanız iiç tara!tıı ımıntazam 

duvar ı·e seksen iiÇ ar~ın ter

biinde bir aralık ve bir 

odadan ib;ır~t mcktln yeri 

ve kırk dôrt hu~ıık 

tcrhiiııde sala~ elanı ve 

ar~1n 

taş 

yeni mevsimlik mallar gelmiş

tir. Mczkfır müessesede tatbik 

olunan Hatlardan anlaşıldığı 
veçhile 

Orozdi - Ba,k 
İstanbulda en ucuz mal satan 

ticaretadedir. 

Seyrisef ain 
Antalya Postası 

Kiralık 

l iiO l lcybeliadada manastır sokağında 

cedit 1 O mükerrer numaralı zey-

tinlik yeri ,.e cşçarı 

l .'i7 Şi~lidc :\lcşrutiyet mahallesinde 

l\Iehtap sokup;ında \lc~rutiyct apart-

Lira -
250 

ımınınm birinci dairesi 780 
~· 

Eml;\k ve Eytam hanktı,;ına ait balt\da muharrer cııı 1 

!in birer senelik bedeli icarı ~crniti atiye ile miizay.:d•)' 

çıkarılmı~tır: r 
ı - .\hizayedc müddeti 4 mart 929 pazartesi ı;iiııüne k3'1~ 

, ·cr:ı 
olup ihale muamelesi yeı mi mczkurda saat on altıda 1 

olunacakur. 

2 - Bedeli icar ilk tak,;itte ihaleyi miitcakıp 

üzere üçer aylık müsaıi taksitte tediye olunacaktır. r 
3 - ;\lüzaycdeyc i~tirak etmek arzusunda bulur:ııılJ 

Bahçckapıda F.mlak ve ı•:yrnm bankası İstanbul ~utıc'in' 
müracaat etmelidirler. 

ve tugladan mamul kume>i 

\'C alıırımst bir malıali haıi 
" olup hududu hir tarafı Ali 

( AN.<\FARTA ) vapuru 24 
Şubat pazar IO da Galata rıh
tımından harekede İzmir, Küt· 
Jük, Bodrum. Radoo, Fethive, 
Finike, Antalyava gidecek ·,. 
dönü~te me,,kOr iskelelerle bir
likte Andını, Kalkan, Sakız, 

Çanakkale, Geliboluya uğrıya· İstanbul Şehremaneti ilanları 
rak gelecektir. l•••Iİlmllİıiııı.--İıııı..l.lııllıı••••••••-~I 

P~. ar;ası diğer tarafı borç-

_,_________ .. (C 

Adalar Jklcdiye,inden: Büyükadada teslim alınmak ııı ) 

pazı r,ık suretile 17 ton miktarında kal tas ><>guk "'fail mah1°
11
'. Juya ait diğer arsa arkası 

gülü ·can (inli çınar ı;okağile 

mahdut olup deruniinde bek

çi Simon saki11dir. Kıymeti 
• 

muhamminesi sekiz bin altı-

1.. ... ·wııccıu ···ı···ır······ ı·········· .. ··ı 

yüz elli beş ~iradır,Talip olan-

ların kıymeti muhammine>i· Konservalarını q 
nin yüzde onu nisbetinde l lerkcs, bildistisna, tercih i 
pey akçesini ve 928 de 1 5826 eder. Meşhur doktor Zcrge- i 

i 
dosya numarasını mlistashi

ben müzayede şubesine mii-

racaat etmeleri Ye 28 :\!art 

1929 . >aat 1 u y ,ı kadar iha-

ki en cliyesl icra kılınaca

ğından mü~t.:riknn tarihi 

mezkOrda hazır bulunmaları 

il:ln olunur. 

1 
rin takip ettiği usul üzere 

sureti imalleri, hali tabiileri- : 

nin muhafaza9tnı temin eder. • 

H Enfesi Mükemmel! Sıhhi! .; 
ft Her bir tecrübesi büyiik ji 

1 bir muvaflakiyet, bir zafer! H 
l"mum bakkaliye mağazala- U 

~ rıııJa ·!ulunur. H 
!! .................................. ,~ .. , .... ~ _ ............................ -·· ~ 

. ·ıııJ 
;atın alınacaktır. Satmak i;tevcnlcrin 2-l. 5ubat 929 Pal.ar ~u 
on beş hucuj!;a kadar daire l•:ncümeniııc müracaatları 

Adalar alektrik tenviratı 
Türk anonim şirketi esas mukavelenamesinin tastiki aliJI" 

iktiran ettiğini ilan ve aşağıdaki hususları beyan eler: 
1 Şirketin adı Adalar elektrik teviratı Türk anooiJ11 

şirket• dir. 

2 - Şirket Adaların tenviratı ile iştigal edecektir. i 

3 Müddeti, imtiyaza müstenit, 7 5 senedir. Serın•Y"' 
100000 Türk lirasıdır, her hisse senedi 25 liradır. 1~ 

4 Safı kardan 6i0 5 ihtiyat akçesi ve ",,5 birinci ıerıı•lıi•' 
aynldıl<tan sonra müıebakisinin yüzde beşeri müessis ve ıneC cı 

kr ,. B5 · ikın 
idare azalarile i amiye olarak memurlara ve " 1 ktif-
temettü hissesi olarak hisse senetlerinin sahiplerine verilece ..• 0 . gu" 

5 - Tesis heyeti umumiyesi 6 nisan 929 cumarısı ti 
saat 1 5 te lstanbulda Piyerloıi caddesinde kain Şehreınane 
binasında toplanacaktır. 



a • ( Kıy ~metten sonra > 
( 

< Melek ) te ( Çann yaveri ) 
Macar Rapsodisi ) - ( Asri 

( Elhamra ) da ( Kadın peıindc J 

de ( Feci dakika } 
-

er ft a: Kıı~·ınet p .. rasıı \"e zaif bir iı sarıdır .lzdırap-ı etinde tutan oilu, en se.vı:ili 
,, ten sonra . . . 

~ ıar. f ! . l:ır cehenr.emi bır galay:ı.nla imha.sına ancak fazla ızlıraı) 
~ ım l\IO o!'l~Q 1 • ~, • • 1 ,.,,. k ·ı . M 1 " ·ın bu ı;e, k" t va ı edıyor, o; u ıÇJn ya~mıya c:e,wırmeme s;m ~(.il nış arı 

arı r.e ı rcperuı- - ~ - . 
" l 1 i en k mecbur olan baha nankör bir araşUıda onun oUlmunu teshıl 
tsfı ı,, ıvnıt;Uı f ı.11nı 1 ı· . . . k d d 

r l('biıı· · 1 H~} c 1 ıçc.ınaıye arşısııı a ır. etmekle cevap verebiliyor. A. r. 
, ' t~n 60 Evvelce 8 sene çahşdığı mücs· Eser, yu}(arda da yazdığımıı 
"' ııc 1 l r:ro hayatı lıakl- seden başliyarak her kapı kec • gibi etrafımızı dolduran içtimai 

ıır l.cslını hütOn 1 disine ka 11alıdır. f3u bedbaht faclaJann bir iasbdu', muhtelif 

Borisin israrı Jle ha:kild .bit l rilıni tir. Fakat bu tela, ara mda 
izdivaç aktedilivor. sarayda wıutulan çanta esasen 

Qmn l'averi çıfğıuca~ın .. f şüpheye düşen polis müdürü 
mes'uttur, fakat bir ccc evin ı tarafından bulunuyor . Boris 
erken gelen Prens karısının çruıtal'I ahuak için <.lö.nerken 
gizlice sokağa çıktığım \'C bir } kapıda kafan kadın arkadaştan 
adamla gittiğini görfiYot, tııkip tarafından cebrea kaçırılıyor. 
ediyor. Bu takıp feei bir h:t1n- ·>uııu borjsin tevkifi takip edi-
kati ifşa ediyor. J(:ırısmı gittl 
yer bir bodurumdur ıve bur 1 
toplıuıan adamlar Rus tarföiııd 
Nihlist namıyla maruf ihtilale ~ 
lerdirt Gizlice içerisin" dinliye 

Boris karısmsn Rus o)duguıtıı, 
izdivacın bir pilan tahtınd 

y.ıptırıldığuu ve maksatları C:ı 
lildiirnıek oJaıı bıı adamları 
burada karısını vaztf esini y:ıp 
nuya icbar ettiklerini de işi i• 
)Or. O gece ka~ içinde 
kendisi için de çok focidjr. 
Kadın herşeyi itiraf ediyor, 
«s:ına lter şexi yalan söyledim, 
bunbrm içinde yeğııı 

lıakik~t, $1la aşkımdı)) diyor. 
O bunda filhakika samiıuid\r. 

Boris, polis rniiditfünpn şuı:ı.: 
besini <:elbcdpı bir pasapor 
hadisesindeiı sonra karısmı Pa-
rise iadeye karar \"eriyor, fakat 
ihtil&kileriıı teisi on cebred 
geri çeviriyor. Bir giin sarayd~ 
bir kah.ut resmi csııas ııda. 
J3oris k~!ı:toı gör~ vurul
muşa doouxor; o bup\}!a wrı 

sfıikast için gelmiştir. Boris; 
bir imkfınını bular.ak, kadının! 
clindeıı, içinde tabanca olan: 
ç~ntasını a.tıyor, kaduıı saraydan 
('ıkarıyor, zavallı kactm buraya 

rikle.ri tara.hhdan da gtfi. 

Evel z an içiln«le , ] r Biliyoır 

miştir. Eser, bazı tertip H: 

salmeye konuşa 8it iiımal hariç, 
cmuıni lıcy'eti itibarılc eyidir. 
(Nis) ia meşhur karnaval c•ğlen

celeri ve A.lemlerJJc süslenen 
birÇ<>k sıtl.'t'!leı i de fotografi 
itibarile bu mfMcemıncJiyet taş·
rvr, tcm$il cil"lti dı: fena def.il-

1 bu rard n ftz~mt ı ıfadeye 
koşuyor. 

l<Adıııdan mektuplar mukrbi· 
linde- cvve!Jl para sonr.1 da 
kadının kız kardeşi ı i istiyor. 
fakat kadının l-ardc\ine l·ır 
eglencc (' nasırıd:ı rn~t ~ı.>~erck 
scvıniyc 

ve heycan sahnelttinden sonra 
mektublarm ele gstirilerek 
imhası ve iki gencin mesut bir 
birlqmeleriyle bitiyor. 

A ri de : geçt>n hafta 
5 ortasında başlıyan 

ltın nehir Tayfun ve zelzeleler memleketinde intihar kabohat deg·.ıt 
bir borç, bir e eri f azileittr 

dı, hiı· tnrafıııı aythn- ı~!mc düktli, su nehre 
hk hıraktı. l\cnııiııin akar ~lkın~z bacakları 
olduğu yerde karan- huz gihi dondu, oltlu
lıktan zif it·i kuvular ğt't )'erde harekcbiz 
a<;:ıhı·kcu, güaün tliğer knldı, kcndiui ka\']u~Uİ, 
tarafında giinc. kll'mı- ,·eı·e yuvarlmuh ... Ahın 
zı hir 3tcş topu f!ibi irnhri~1 <lal~aları da''m 

1 yanıyordu. . tepesine Yt;ti~ti. J\~m-
Alt1ıı uclı.:·w dal:,~ı:1- ıiniıa iist~iiııd<\u ~edi, 

aımn ~csı Heıuz1111n 11 :)lu·ju frı') adı ~c<··c-
kuıağ"ma ••t1 Jdi • keıı-· ı· . · · · b · . · :-. ... ' tlm kararılıklaı·mn ka-
dım tanı d<t!.!llJ ıcpe- . . .. 
~1- 1 1 l l · \\f ,f ı·tş1ı, Hrmzınm vu<·n-: ne e )ti ' u. !l Ltaı:avı 

•:ık~wdı, ı· alaıa .~uqt;n.,.j eh\ dağın 1Hı nokrasın-
fü, damlasını fllltırin rfıı. . io .. - .u) 

.lapouların e-.:ki de
rrheylik ı: ınanmdan 

kulma bir atleti vardır. 
O da ııamus "runa, 
yahuı işlenen bir ka-
bahati ödernek icin .. 
intih~wdır. Bu iniihaı 
tarzına llarakifi der
Jer. 

•ı> 

Ft•na bir har~eıl< .. 
tluhmaıı Jnpon ~Ha

Takiri» ) apnıa~a davet 
Hdilir ' 'c tin zat, 'aki·~\
daşı, dostları ortasında 

yere çömelir ve inre 
ke~kin hir hwak ile .. 
kaı·m m del et. 
İmparatorun ,, c va 

a. ılzade , ımfmdau İli
ı·inin ölümünde « lla
rakiri » yapmı Japon
lar ,·ardır. 

1912 de imparJlor 
Motro·Hito üldiiğii Ya
kıt. mc. h'ur Jlorarlör 
kahr~u;ıaıu t•t•ıwı·al 
~ oei ZC\ ce:sile be1·aher 
« Haı·akiı'İ'~ yaı~nuşlar

dır. 1891 de bir diğer 

zabit, Huslaı·uı .Maıı

~·m·yn~ a el ,,z~Hmula
rına aıuil'lcriuiıı tlik-
kntiui ''c•lhernıek i(•m .. 
tec3.,iiı·iinü «llarakiri>) 
yaparak ha)•lıtını. !t•da 
~tmek ~ nretitc ıf ad 
etmişti. .Japonlar Av
ruımhların taziykı ile 
<( J..iva otong » \ m·mı . . . 
ndasım bırakma~a mec-.. 
nır oldukları znmau 
da ~ırk a kcr llar:tkirj 

· yaparak· intiha~· el
, ınişleİ·dir. 

Bir aralık o zaı ~•' -
far Hu~ya H•fı:ıh lİ t 1 11 

ikinci cc ~ kol.ı o .J. -
porıyada se) ahat •·dPr-
kt'n mütaassııl hiı· .Ilı· 
ı•oıı, meııılcketi11 ıiıi

:afiri olau 1'" kol:.yı 
öldiirmck i eıııisıi. Bu 
hareketi Jnpoııy;ı i<;iu 
l)Ü) ük i,ir alıl:tk~ızhk 
tnh\kki .~den bir geııç 
kız da <' ll~rr:•kiı·i» yap
umk ._,uı· Lile lt·c~~iiı·ii-
uün siddelini bildir-

~ 

ınişlir. 



ABON~ ŞARTLARI : 
Ti. i.; \ cd llariçtC' 

Kuru 5 l\uruş 

' .. \)!ı ı 1
) 000 

3 400 SIK) 

... -
Gazetem izde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları m ahfuzdur 
C:.3ZC'C"\t: ~cını..CI lcı..e;[.;. ınei>.tupl .. rm Ü1.tr 11e 

i<!arc \lll'C lt.ı .re ' i'l\a dLQe 'azı ., · 
' ı~ıuctı i\c n 11,ıahJır . -
Ba5ılmıyan mektupların iadetinden, kıynınh· 

22 Şuba\ 
19 2 9 

... 

-- HER Gl' •. ÇIK..\R TC K G.\ZI::TP.Sl -- lr.~ı Tabı 
6 Sayı ! a Türk mekteplerile faydalı eserlin •

1 

ıLAN' TARifE . 
ilanlarında o lo 20 tenzilat yapılır < '" 1' 
. . • - · o-'3 ınti .-)tfaJJ . ~ 

Buyuk \e ~ahır ç ık J cf;ı için , · crile ı ı i!Anlarla - ,· 
.") .. ,. 

hu.;u~ı n1J!ıiveu~ki J.nl a rın üı.:rcti 

id.ıre il .. ILLr ltr. 
16 :-30 1450 mukaddereıl-L mekluplva. konulmt.ı'J paraların ;..,.. • 

kaybolmaaında.n ve dıinların nlündt'ricatından ı..--....,.-,....,;;~:..,. _ _ ..=::::_==.-==-..:..------·--~~~~ 
1 1 f : : l 

1-~ inci J.\ıf.llı 1· '! 1400 2'."UO 

• . ~due mc.ul dciHdlr. • Ru geceki "'1 Istanbul, Babıali. Ankara caddesinde ··v akıt .. yurdu 1 ~a)U . 
G;1~etemi.ee hu•uıi ilin kabul eJen yer, 

H. S. H. ilinat acentcıl. 
• 

~ re rııl i\;\al.ll' 

• 

Borsalar 
1 
1 

Xukut 
ln;..il z lLa ı 

D ·l•r 
Yuııaıı ıJ·rrılınli 

1 }{J) :ı.;:uı.a k 
1 ~\vıı~turya şilinl 

20 Ley H.onıaııy:\ 
20 I.r'.:ı Hulgar 
1 Felemenk flortr.I 
20 Fraıısız fraugı 

20 Hal) an lirl'tf 
20 kuron Çel\o - ~Iov;.ıkya 
ı r.eı'\ oncta c O\ iyct > 

1 7.el(•t ı • Leh '-tau • 
20 flin!lr 11 'Yogosl '~ a ı 
20 ncıı,:il1... fıangı 

ı Iezt•·ı Jpanj<ı 

20 Jıviı,:r' f angı 
ı )ftcıdij o 

Çek 
I.ondr.:ı üzerine bir fngiliz lirası kuru~ 

·e,ı~rk ı Turk ıırooı •kla. 
Faris • .fraıık 

Alı no 
Bel'lin 
Sofj::t 
Brüksel 

• 
• 
• 
• 

J\ıı1istcrdam• 

• • 

• 

hırt 

ıuark 
lev, 

l.elko 
•• florin 

21 

\çı dı 

e 83 25 
20 1 .25 00 

52 125 00 
48 25 00 

28 125 00 
: 4 2 fO 
2l 75 ro 
80 ' 75 

157 ,75 0 0 
21 1 25 
120 25 

0000 
22 25 
7 1 2 5 

11 3 2 5 00 
31 25 

780 50 

983 25 
049 5 1 25 

12 6 3 co 
9 4 1 5 'l 
2 0700 

68 25 00 

Cine' re 
I'.rag 
\'iyana 
Madrıt 

• fı'ıt~k b 
• kut"Jll 
• st~ın 

3 54 50 
t 72 25 
, s~ ,7 'iı 

16 57 s:ı • 
• • 
• • • J.tı<·t:t 

'\·aı-,ova • • • Z('}Otl 

Atına • c 
Biıkrtş 20 lrv 

• diralınıi 
krus 

dinal' Belsıral Tilrk lir:A.si 

Tahviller 
Islıkraz dah ı c 'adcli > 
Diiyuııu mu,,alıido 

liuoıııiyeli dcmif)Olu 
t~tanbul tramvay eirkclJ 
llıl.ı.tım Dok ve AntirE>po 
lEtatıbnl anonim gu şirk~ti 

Hisse senetleri 

3 50.00 
3 15.SO 
4 3 3 7S 

38 10 
24 37 so 

27 192 50 

92 ,62 50 
~ 220 sc 00 

• 8 65 

2S 

984 0 0 
201 

52 

48 125 ,00 
: e 2s 
~4 12.50 
28 75 00 

1 7 5 
7 0 0 

25 2 11 
120 

0000 
22 
71 

25 
25 

113 ~5 

3 1 25 
780 ;o 

~S4 0 0 

0 49 
12 
9 
l 

68 

3 1,25 
6200 
41 00 
r 7 25 
3150 

3 5so<ı 

1 1 ~3 0 0 
2 56,25 
ıe s:ıoo 

8 soso 
3 17 co 
4 3 9 .GO 

38 25 
2 4 37 5() 
27 97 50 

e2 
1
50 oo 

221 0000 
8 95 

iş l•anka l 13 70 l '3 70 
Osmanlı bankası ~ il 13~ 00 oo ıoo 

Ticaret ve zahire bm·sası 
füıtlar Ticaret b<ırfa~ı katib~mumilig i tar::ıfıtıtlan vorilmlı!tir. 

Azam! Asgart 
K. P. J(. P. 1 

1500 12S() C 
=Okka ı 

day % Çavdarlı 

\ uıııuuk 01 03 CO 00 00,00 
Kızılca 20- 2 ı , ıs 11 ıs 

Çulalı kilosu 
Ek;sıra •klstra oo 
F.kit::tra 
Birinci yumusak Of> 
Bi ı·inci EerL 

1330 1~4!>, 

1375 125 01 
0000 000~ 

ı~unter 02-0S oo.oo 00 00 
~crt S·08 ı oo ı 7 30 
U<inruo 00- 00 00 00 00.00 
:~ert molılut 4 .cs 1800 1800 

1 -ZAHİRELER-

l
'~~;~ar 
'1ı ır 

\ •. af 
Farnlyo 

15, 12 
1330 
ıs ı o 

ııooo 

55,00 

- HUBUkAT-
Oo,00 
0000 

IS 10 
ı s ~o 

12 ıs 
ou oo 
3S20 

oo.oo 
o;ı.oo 

. • 0000 ooocı• 
TiFTiK -

At,kara 000,00 000,00 

A~~dıir 000.00 000,00 

ikinci 

Yapagı Guz yunu OE7 00 G57 ,00 

-AV DERİSİ - 1 
Zenlen Ciftı 0000,00 0000.00 
Soın~ar 5100100 5700100, 
Tilki • 00!>0 ,00 '1000100 
Kuııduz 000,000 0000,00 

- f lNDIK·- 1 
10 8 00 :l3 00 1 

58 0 0 _ 1'>7 ?n 1 -
ı~ rın<11 1ı: 
C vl h:i 

Ddmir malzeme münakasası 
4naclo lu-Bağdad demiryolu işletme mü -
dür!ı'.!ğunden: 

1- l\:ıwnbane l-ina::1 r~h::in ... ~c ye'liden in~a edilecek boront·• 

in~::s' için muktezi dcın: r tn..ılztınc 14 mart 929 tarinc kadar 

mu .. k~::,a \'az. ctli::"li~tir. 

2- T~kiilau lllvi zar{lar H·J·~9 pcr~embe günu <~at ı 5,30da 

kuşat edileceği için tarihi mczkurda s.ıac 15 c kadar teklif zarflarının 

1 hı darp" ~da umumi kdtıpliğe tcv,Ui şarttı". 

._ T~; p olan'.r teklif edecekleri bel!ej;n• 0 onu kadar depozito 

akç 'tnı te\ di edeceklerdir. 

ı Bu ınGnakasn\ a .ııt münaka~:1 şartııamc<;i \°C mc.:rbutu r, \n 

btr lira mukabilinde ,\nad lu·Hağdad i~lctme tam•rau muccmadiye 

mu,iu l j~.! f•n hcv"ctindc., talep t<Ue" ·r. 

Beda~·a. terzilik mektebi 
~laal'il' Y<' k:Hct i ııcc İ~tanbulda bir 

giiııtJiiz ıerz : l i k ıı ıt•klebi açı lıyor . nu 
ııwl.!Pp ı:dıa:·i -ve nwccaııi d i r. lliilchrı~sıs 
ıııuaıliıııl<·ı·i B~lcikad nıı gclmislir. 

• < • 

Jlektehe ilk mektep mczuıılarilc or la 
ııwktq• lerin birinci ' e ikinci sııı ıf larında 
ta lı~il !!iil'eıı talche l cı· alınacaktır. 'f asra-,, . 
dan talip olacak ta lebelıwe karyola ' c 
) atal le yazın' atı Ye iaşe lPri kendilerine 
:1 il ol ıııa k. iizı·c yatacak ycı· teminine 
l'alıs ı lacaldır. Fazla ıııah'ımal alrnnk iste-. ' 
) cııll'r ~ubat nf iıayclinc kadar her gii rı 

Sultan Ahmclte sa ı ı'atlar mektebi ıııii 
diil'liiğiiııc ıııiiı·acant clnıelitlirh' ı '. • 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı Yab metepleri mübaY 
komisyon ından: 

• 'ış111taşında sadrıesbak Küçük Sait paş:ı konağında bıroıı.;airot markalı cevizi renginde bir 

adet kuyruklu piyano 26-2-929 tarihine müsadif salı günü saat birde mahallen aleni müzayede 

ile sa!ilacaklır . Görmek isteyenler 24,25 - 2 - 929 t:ırilıieriııe müsadii günlerde s1at 1 tbı 2 ye 
kadar orada bulunacak olan memuru mahsusuna ve eyyamı sairede emvali metrüke müdüriye
tine müracaat edebilir. 

f - Gazi !'J~a, l lakımilui nıilii~· c, l)unılupıııar ınckt•P 
:\la\'ı> 1929 '1ihaı cıi'1c kadar Ekmek ihtİ\ JCI. 

· · ·ne 
~ Dumlu;ınıar \'aU mektebinin .\!.tyı; llJ~IJ nibay U 

hcyazpt:ynir. so~·an. zcrtin) ag1, un yunıuat::ı, patatl.':; ihtiy:ıcı . 

.J- Dumlupınar yau rr..:ktcbinin :\lans 1929 niha1ctin• 
pirinç ihciıacı. pJzarlık >ureu!c ~2~) ~ub;t pazurte,i gıınu ııı 
edilecektir. . • ıı İLAN 

Osmanlı ban-
k d " 0 J Eaizli 

asın anl88tı ,·cI9<'C 
tarihli • ClU:DiT FO\Cİ l-:R 

EGYPTİI~:\'~ tah,ilatınııı. 1 ııoart 
1929 tarihinde icara ktlınacak 

amorti kcşidcsinde başa baş te· 

diyesi tehlikesine karşı Osman!• 

Bankası Galata idarei mer keziye• 

si ıle lstanbul \'C Beyoğlu {Ubc

ltri tarafından pek t)'İ şeraitle 

sigorta edileceği, mezkOr tah' il:lt 

hamilerinin malumu olmak 

ilan olunur. 

ZEiSS .\farka 

Avııalı 
• 

lambalarının 
iyi ve tcıninath bir ziya ve 

a~gari sar iiyata a.zlm İ rand..: • 
man ita ettikleri tecrübe ile 
sabit ol muştur. 

DİKKAT! Başlıca bankal"r 
ticarethane \'e yazıhanelerde 

klmbalarımızın tesisatı mevcut
tur. Türkiye için \'ekil i bulu
nan KOR: 'FİELD ve GOLDŞ 
TAY,'.\; müessesinde yeni mev
r udat: lstanbul Topalı·an ilan, 
37, tel: İ st, 1057 

Manisa vilayetinden: 
Vihl)'Ct mulıasebei hususiyasiue 

2458 lira 15 kuruş mlılıammen 

kıymetinde defter ve saire talı 

ettirilecektir. .\ Jtinakasa müddeti 

6·3·929 Cumartesi günü saat onn 

kadardır. :\liktar \'e cnvai hak· 

kında taf>ilat almak btiycnler in 

\ilayet muhasebci husu>iyc mü

dürlüğüne müracaatlar ı . 

ı Damla J 
PERTEV 

Esansı 
Mendilinizi b ir 

hafta muattar 1 kılar. 

DOKSA 
F.:n nıii k <'lll

nıcl 'e tanı 
ayarlı sa
atti r. 

Dakika ~aş
maz, temınatlı 
ve ehven fiat
larla satılmakta
dır. 

ile lıca aJt. dükk~nlarıad:ın 

ara) ınıı. 'l'optan s:: -:; 

RİKARDO LEYi VE BİRADERİ 
İstanbul llarnllu han 9·1-l 

d~V1'flerinde 

bu lt1ııan senç kızların 
sılıhıı.tı i;i n 

ARSENOF~UlTOS 
en mükemmel mukavvi 

dir . 
~zanelerle ecza depo

larinda satılır, 

HUft1f\-1AYI 1\1 URZAGİ - ISl1' MA 
KANSIZLIK..,... Zafiyet ve ı< uvvetsizlik halatinda 

KINYtJM LABARAK 
ilam lıızım, cıe li i humme ve lıu vvel şarab ı nı lıtımal ediniz. 

Yemekten evYel ve va sonra bir llkcr kadehi.; 

E~ı.nelerde SJllRlr: Mal90n L; FREflE ıE. Valllanı & Cle)tl 
t9, Ru~ •acob. PAllll 

· -. · ~mınmn~ru;aııntm.: · ·um· · · · m 
Türkiye Ziraat Bankası l1 

Adana mensucat R 
Fabrikasından 

~ P mu~ i~liii -Koıot ~ezi m 
g Türkiye Ziraat bankası A-lj 
=dana mensucat fabrikasının~ 
~ Y uınuşal.. • yatcr - kh rak- ekstra - iplik- ~ 
D !erile ince kalın kapot bezleri ucuz 'e sağ- m 
mi I anı<lır . Jluameksinde sürat ' e sühulet g 
lii3 gösteriliı·. im 
:: Telgraf adresi: Adana Batik. Posta kutusu: Adana 67. J}l 

u :ulm· ıntın · · · m1ın .~aınnmmı.E:J1m 

Satıhk a~azi 
İstanbul ülôy eti defterdarlığından : 

13eyoğlunda :\ l cşrutiye t mahallesinin 

KAhtanc caddc<indc Balmumcu çi ftliğinden rr ulrc,, ~328 arşın 64 

parmak, bcclcli <lo rt >cnede vcr ilccck<ir. ;\>Juhammen bedeli 1099 
., ... k~·· 

lir a 35 kuruıtur . . ;\Jüzayede 9 mart f9'29da tiClterilai'Tı1cta yapıla • 

cakur. (240) 

Ekmek <aat (2) c!e ıli~crkri saat ı .ı) te Onaku~ de (,a 
mektebi müılüriük ılaiı"c,ir.<loki ko:ni>yonda paı.:ırlıkia ihale 

cektir. Talip olanl:ır "" ~.;;o nishetindcki pey akçekrini ı 'ın 
Güzel sanatlar akadcmi.inclc Yükcsk mektepler muhasebc,1nC 

ederek alacakları nıakhulu komi<yona g~,tcrccekicrdir. ~;ırtn 
her gün koınbyon ~\tipli~inc mür,c:w edilerek g•irüicbili r" 

BÜYÜK TAYYAR 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 i'lci kc~iı:!c ı ı rr.art 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Devlet demir yolları 
manları umumi idaresinde 
6 l kalem eczayi t ı bbiye münaka;a;ı 10 mart 929 pazar giir,il 

l li ela Ankarada flolu Paiastı mallemc dairesinde icra edıl• 
:\ l ünakasay;ı işıırak cdceeklcrin teklif mektuplarım \'C teli' ı 
mtr, akkatelcrini ycymü , makurda saat ı J.30 a k.ıdar Dınuıııi \ 

' ti1'$' yazı işleri müdürlüj!;ünc vermeleri l:lz ı mchr. Talipler m 
d r •tJl şartnamel e rini 100 kuruş mukabi lındc An karada malztme aı " 

1 Taydarpaşada mübayaat komı syonundan tedarik edebtlirfer. 

S t ık d,. kk A Topanede 1'ar&baş mahallesini n .,._-a 1 U an ~c:; t:ıc:; ;::,ıc:; t:ı~c:; t:ı~t:-:::::ıt::-:::::ı ~ Kasaplar içi sokağında 2·1 8 No ...-:._ -- -- -~- -~- -- -

odalı dükkan, becieli 8 senede Ycr ileccktir, muhammen bedeli 3500 

lira, müzayede 9 mart 1929 defterdarlıkta ı apıi acakur. (346) 

Satllık 
+ + + 
otomobil levazımı 

00 Türkiye Ziraat bankası 
M müfettiş namzetleri 

Polis müdiriyeti dcposunı!a 12 kalem, muhammen bedeli 

müzayede 3 mart l 929 da deftarlı kta ppılae•ktır. (292) 

+ + + 

~ müsabakası 
ı 35,5 li ra 00 rııu ! Nisan 1929 tarihinde yap ılacak olan imtihanla 15 

fettiş mııızed i alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak oıaıı! '~ 

00 
ba~l ang ı çta 120 lira aylık ile seyahat ve teft işlerde yol ıı1 '~ 
rafından ayrı olarak 5 lira yevmiye verilecektir . . Satılık Hane flüyü~ adada. :\izam c~dde~inde 

J8 , o hancnın dorı te uç hısses t 

>aulaeaktır. Taliplerin '.!5 şubat 1929 tarihine musadu[ payanesi gli· . t ,ft , 

00 

Müfettiş namzetleri stajlarını bıti,dikkıı sonra mükttii:
1
'., 

imtihanı vererek müfettiş olacak lard ı r . l mlıhanlarda ve ' , 

!erde fevka lade muvaHakiyet gösterenlerden ecnebi liS·
111

' 
nü saat 14te Adalar malmüdi.ırlüg"üne muracat eylemc:eri. 

+ + + 
~ 

b il enler bir sene müJdctle Avnıpaya gönderilec~klr.rJir. . 

K• 11 o •• kk Tophanede mektep altında 1 1 k . A k r,J .. 
ı ra 1 ( U an Talip olanlar kabu şar t arını öğrenme ıçin · ıı s 

.'\o 4.5,'i, muhammen bcdelt 1 b d 1 1 z r ,ıı bankanın teftiş müdür iiğilne, ulun uk a rı yenlc.:ı -' 
8 1 lira 51 kuruııur, müzayede 3 mart 1929 da ddtcrdarhkta yapı· ~ d 1 ki be · d ld k - {crlll · banka ların an a aca an . y1ıın_amey ı o ura.ra • gom 

lacakur. veya bizzat verııı··k surdılc ınuracaat eucl:ııiırler . 

+ + + ı ~::::-::::ıı::::-:::::ı::::-:::::ı~ı::::-:::::ı~ı::::-:::::ıcz'"""-""-""-·~~ .t 
Kirahk arazi otlakıyesi ~~~~i ;:: i /stanbul ithalat Gümrüğü Jfı' 
hutııtından İ •tinyc<k ·esil şah mahallesinde hala han dere mcvkiindc 

.~ O döntim ~a)fı mezrudur, muhammen bcddi 190 lira müzayede 

J mart r<Jı'l da defterdarl:kta l pıbcakur. 

• 

K. 1 k r' Silahdara Jd:ı Gümüş SU\'U iner·.,, 
ıra 1 me a naını[c ınarufdur, muham~Cı"'I hcdı.:li 

ı 15 iira. ıcor mudc. ti 3 <cncd'r, ımii:ayedc 3 mart 1929 dil cldtcr

d.,rlıkta · ,p.ıacaktır. 

S t 1 k k Kahtancde çalıpn kö~kü lıa.vu· a 1 1 urşun zııııda 300 okka her nkka-ının, 
muh:ımmen bedeli 2fi kuru~tur, müzayede .l ırı:ırt 1929 d:t dLftcr

darlıkta yapılacaktır. 

~lahlliıı i :ıl'.'kerivc rııuaH'lıt't l ıevNi 11d(1 11 : • • 
T\ışın şiddetle hüküm sürdtiğu yerlerde mukim maiıllini askeriye· 

nin kı~lık ihtiyacatına medar olmak üzere .\!.\!. Hkdlctince heyeti 

muavcncmiz emrine 20.000 lira vtrilmi~ olup hu nıyanda ı~ranhu 1 

cm\·alinden maaş almakta bulunan malalini a.,keriycnin maaş senedi 
rrsmiyclcrilc hiaat atideki giinlcrJc \ ezncdlerdc k:\in \falulini 
a:-;keri\"cyc rnuavcrct heyetine mürccaatları lüzuınu il:ln olunur. 

lfı-2·929 tarihinde 1 ve 2 inci dereceden malulin 

17 " 3 ., .., 

18 " ., 4 ,, • 
19 " " 5 ,, " 
20 " • 5 • • 
•). _, • 
2.1 ,. 

• 

Te,·ziat S.o•! 12 de 

6 • • 
fj • • 

l. y. kadar icra edilecektir. 

.J5 Kap •a1ara~ı 
8 Sandık ke mc şck<r !' l 

Bal:\da mııharrcr iki kalem lıil:\ sahip oşya 2J-~-921J t~rih ı 
mart1,; i ve mı.ileakip "<ıtış g\.mruııü at.ş guı lc,.;ndc lstanbı! i 

anharındJ bilmU1.:ı\·edc ~aulac:ığı 

Memur aran ıyor 
İstanbul Vilay,ı; Defierdar

lığcndan: 100 lira iicrccli aıı

b~r memurlu~una talıp obn

larin ~eraiti iip/Lnnıck Ltzr~ 
2 .J . 2 - 21) tarihin~ kadar 

Ddtcrdarlı~,1 rniiracaatları 
ih\ıı olunur. 

1 .... n olunur. ~ 

m1~~K~1~~ 
w..~AI<Vt~ .. ~ 

1-! 1 ' .ıo.::arı ! 2 
\rı". J.n~u!ıı [fil[fil ,ı'!!\:5 

M V·ı - t• d ! lı,O!J • • anisa ı aye ın en: 1 

Cun1a 1 Joroskıiyden . . \ lcncmcne doi!;

ru inşa edilmekte olan Ye c\'elcc 

diğer miitaahhido tc" iyei ttirabi 

ye5i ihale edilmiş bulunan yolun 
4 üncli kilomı.:trc~indcn onuı~cu 
kilometre;ine kad:tr 6 kilumet · 

relik kı~mının şo~c halinde inşa5ı 
9·3~9:29 cumartc~i güni.ı ~aat on 

lıirc kadar miiddctlı· 489·H lira 

~ 

Namaz valutları 
1
,. 

Sab.1h ()~le lru Y.t<" ~O 
u.41> l ~.'.!8 ı ~ .. 1 ı l 9.ı l • · 

··i"'' Bu gün doğanlara 'i:ı<' 
Erko!c k 

'ı. j s· lvfcııt • ınan 

Günün --;;sihatı: 
tt için yannıa n.ır.ı :ı 

8J kuru~ hcJcli keşli i.iırrint.len \"al.. çı1bugu sc' ıı .ır. 

kapalı zarf us~lil" mcnabsaıA 1 ı Bu günkü hava r . 

çıknrıltlığınt1:ın şnrt,aml! ve kc~fini 
1

i : Or::;ı po} .1z, kJpaJ· 'c 
i.a lıdı:-. 

germek ıi\e lcr•:ı l'il:\yet 'ıaş. -- '. . ...; 

1 d li 
.. _ •• r 

IDÜ len İ:::: ·gine müracaatli.lTI. Meaul mu.:iJr ~· 


