
Mektep kitabı lıuu kUtGpaaeler 

Mektep kitapları 
fiatlar tesbit edilirken ... 

Çocuk velilerinin ınenfaatile kitapçıların men
faatini telif etmek h\zımdu· 

Uk mektep kltaplıtrına fiat istem'!me1cri l~zım galmck-
takdlrl lle meşgul olan ko- tedlr • Halbuki komi yon 
misyon dün Devlet matba- vazifesini bitirmiş olmasına 
asında toplanarakfiat listesini ragrnen mektep kitabı basan 
b:ldrmişdr. Fiat Ustat ~ün kitapçdarla komisyon arasın-
aqam klta~ra dakl Jhdl~ fıaJJedilmlf de-
mUfCUr. f abllelrln likftr.: 

Bil..L.ıAJt..rabliı ... ~!!!!l!lı; 

Diler t•raftanu yeni 
p1Jlrlk için entrlb 

ÇllWlliyor 
Rum patiriki V aJllyos 86 

ya~ında "'lıluğu halde .düıı 

' cfat ctlll , 
tir.Patrik 20 

zafiyeti u
muıniyedcn 

muztarip bu
lunuyordu • 
Dok to rl:ır 

h:ıstanın gtin· 
den gtinezafa Öle• pablll Va..t,oe 

Yunan gazetelerinin 
rıeşriyatındall ders 

aln1akyız / 
Atına, 28 - Huktlmet Jle 

miinastbau malôm olan ve 

bu itibarla neşriyın nazarı 

dikkatten kaçmamak h\ztm 

gelen " J lestiya :t gazetesi, 

harpten, sulhten 'c \\manis-

tanın koın)n de\ Jetlerle mü-

nasebatından bahseden bir 
makalesinde aynen şôyle dJ

l Or: 

" Harpten nefret ederiz. 
Fakat eğer tekrar bir gün 
TLirklerlc kar ,ı ,karşıya gele-
rek he~aplışmak mukadderse, 

hepimizin relıder ve muhnr-
riki şu olacaktır : İntikam! 

., 1 9$ c • 5 ; 

· Gfilnrük tarif esi 
Yarından itibaren büUln Türk ıüJarülderintle yeni 
tarife tatbik edilecektir. Bu hadise Tilrk iktuadl 

iatikbalinJn yükıek bir zaferidir. 
_ ....... r-,;-;··-·····-···-···--·-·-- wc 

Zahitlerrnizin yeni Ü· 
rıif onnaları etrafın

daki 1ıeş riyal 

Bu hum$/• henih 
milıbei bir luuar 

vohtur 
Ankar~ 29 (teldn) -

Zabitan uniformnl:ırının açık 

r·ı l alı o1-
nı:ılarınn da
ir geçense
ne toplanan 
hu u 1 bir 

miştir. vvunı-
"_ Böyle bir taJI 

Fakat daha 
nıuz vardır. pıak 

l b
. az tetkikat yap 

cvve ır 
,. hnektedir. 
lazım ge 

uğrıyan kalbini kuvvetlendir
mek için her çare}e baş 
'urmuşlarsada öhimtin öniine 
geçememi~lerdir. 

J Jarpte intihım, istirahatte l~~~~==~~~~=!!~~;ı;:;::::= 
intikam, Jşte intikam, sô7.dc f: 

\lüte\ ffa patriğin cenaze i 
önlimiizdeki çar~mba günü 
patrikhaneden kaldırılacak Ba
lıkhdaki patiriklerc mıh us 
mezarlığa defnohınacakor. Yeni 
patrigin intihabına kad:ır pat
rik kaymakamı vaıifeslnl 
metro poHt Yerınınos ifa e
decektir. Yeni patriğin inti
habı meselc~i a gari iki &)hk 
bir nıe:seledir. 

Şimdiden Fenerde patrik 
postunu kapmak için muh· 
telif metropolitler ar.ısında 
entrikahmı başlanmı:,-tır. 

Konyada kar 
R onylt cİ(Jttrındcı 4 
parnıal~ kar yagdı 
Kom·:ı, 29 (A. ~.} l\h lha· 

k:ınn bir çok yerlerine ) ıı mı 
) :ığmurlardan h ı;ıl olan el
ler oldukç.a. tahribat ) a mı, -
tır. Zn rik nnhi) c i eh arına 
dört parmak yi.ı k ·ekliğinde 

kar yağımşur. 

ltalyanlar]a 
Ticaret mukavelesi 

müzakeresi 
Ankara, 19 (Telefon )-

intikam, sUalı ıutan Ttirke 
karşı da, el opcrek Tlirke 

k;ı~ı da intikem. " 

Haseki 
Esaslı surette tamir 

olunacak 
Cerrahpap hastanesi bir 

kaç defa tamir olunduiu 

halde Haseki kadın haı-
tanesi pek az tamir gör

müttür. Şehremaneti, ala
kadarlar tarafından yapı

lan bazı müracaatlar üze
rine Haseki haı'tanealnin 

vaziyetini tetkik etmfı ve 
neticede hastanenin ciddi 
bir tamire muhtaç oldufu 
anla~ılmııbr. 

Emanet bu seneki tami
rat faslından bu it için 25 
hin lira ayırmııtır. Yakında 

müstacel görülen yerlerin 
tamirine baılanacak ve 
gelecek sene daha fazla 
tahsisat ile ite devam edi
lecektir. 

Cemiyeti Bele
diye toplanıyor 

Şehre111anetindetı: 
Cemiydi Umaml
yei Belediye bqGn 

Ronya ,.etonbb"deidl•• 

Milvarderler 
el 

RoÇiltler .. 
F ord- Rokfeller- Krup: 

Alfred Nobel- Morgan 

Nasıl zenfln oldular? 

Mazileri, 

çalıtma 

tarzları, 

Macera• 
lan 

yatları 

seıvetJe .. 

ri 

~ ..... ..,tdilıl•rı 

5 f etrlnfe;;~i' cuınartesi 
günil batbyonız 

1 ~ h 1 d""kkandan 
Kırmızı a\r ll 1 0 .... 

çıkaıı sarraflıgına 

çiJtler 



VAKiT :1 f. vlill 

" V AKT ,, iN ŞEH R VE MEMLEKET HABERLERİ 

Yeni tarife 
Bütün gümrük· 

lerde 
Yarından itibaren 
Yarından 1 te ırlolcvvel ol· 

ıua:ıı (o'ayıs!le biltün gümrük
lerde yeni gümrük tarilesl tat · 
bik edilecektir. Yarından itiba
ren memlt ketimlze girecek 
f'mle:ıdan •vvtlkine nazaran 
fazla gCmıiik resmi a~ınacaktır. 

Dün bir çek t ~ccarlar fazla 
resim vermemek için gümrülı:

lerden mallarına alt muamele
lerin ikmali için hummalı gay· 
ret sarletm~lerd ir. Bu faalıyet 
bugün de kpma kadar de

vam edecektir. 
Uu akıam at bete kadar 

muamelesini yaptırmıyarnlı: ma· 
lını gQmrükten çıkarmıyan tüc
carların mallarına yeni gümrül 
tullesıoln ahkamı taıhilc edıle
cekditlr. Bir ay enrellı antre
po buhranına mukabil buglln 
gü:rır. ~ ambar ı·e antepolarında 
pek c;olc yer ~ıoııtır. Dün 
bir refikimiz bir le lııevvelde 

yeni tarifenin tatbiki dolayısile 
bugün ık ' ad: bayram günü 
addedilerek güuırüklerde teza· 
hOrat yapılacağım yazmıılır. 

CO'Drilk baımüdüril Seyfi _ bey 
bu husu•ta henüz bit emir 
almadığıcı oöylemljlir. 

-----~---

l oyynre uori~ntı 

1 Adliyede 1 Bakkalların 
muhakemesi 

ıı'ı.....-K~ü-ç_u_--k~H~a-b~o-r_ıo~r~I 
Gayrı mübadiller 
Maliye vekili lzmlrde 

beyanalfa bulundu 

• 

lda~ edileceklerdi 
Fakat, gayrı muayx.en fail vaziyetinden 

istifade ettiler. Uç katil maznunu, 
onar s ne hapsolunacaklar 

Birkaç ay evvel Veliefen· 

di çayıJında bir ceset bu. 
)unmuş, bunun Mehmet ağa 

isminde birisinin cesedi 
olduğu anlaşılmış, kendisi· 

ni öldürmekle maznunen 
de Mehmet, Osman, H;.y. 

rullah isminde üç kişi tev· 
kif olunmuş, lstanbul ağır 
ceza mahkemesine verilmiş· 
lerdi. 

Mahkeme, dün Kararını 
vermiştir. Mehmet, Osm n 

ve Hayrullahın kendisine 

olan borçlarından kurtulmak 

için Mahmetağayı bir eve 

davet ederek taammüt süre tile 

bir çamaşır ipi ile boğduk· 

larını aabit görm~, ancak 
üçünden hangisinin boğ-

makta amil olduğu anlaşı· 
l:ımadığından hepsinin gay· 
rı muayyen fail olarak tec· 
rimi kararlaştırılmıştır. Ka· 

rar cürmün sübutunda itti
fakla, vasfında ekseriyet· 
ledir. 

Netice olarak, Üç maznun 
c za kanununun 450 inci 
maddesinin yl'dinci bendi 
mucibince idama mahküm 
edilmişler, 463 üncü mad· 

desinin ikinci bendi muci· 
bince bu ceza onar sene 
ağır hapse tahvil olunmuş
tur. 

Reis Hasan Lutfi B., ka· 
rarın tebliğinden ~onra 
maznunlara " Taip olun, 

tevbe ve istiğfar edin 1 " 
demiştir. 

1 aı:ı;ıbııl Q iincü ecza 
mahkemesinde dün öğleden 

sonra g_aıa kolza katmakla 
nıaı.nun bakkalların muha
kemesine dcı am olunmuştur. 

:\laznunlardan ikisi gel- 1 
nıiş, dll(erlrrl vekil gönder-

M 

Dünkü muha~meden bir lnllb~ 

mi;lcrı.11. Gelenlerden fahri 
B., kend, ·l'lden gaz ,.e ben

zin alıııdığını, bunların ayn
a ·n , l;clcre konulduğunu, 

kiınrahancdc üzerine kolza . .,. 
yar.ılı bir ,ı~enin etiket! 

kaybolarak ~az şl?esl dlye 
tahlil o undu~uııu, kendisinin 

karışık ı;az sattığı i_\l<liasıııın 

Adliye vekili Tabanca ile ateş varit olmadığını tivylt:<li. 

Adliye Yekıli Kıhrnut ı·:, at Üıküdarda Mm. Manniği Şeker ve pçtrol ini ısarıııın 
Be'· du·· n adlı' ı·e daı· rc ı· n , lc b k ·ı 1 vekili, y:ılnız Fahri B. in i,in· , , • ta anca urşunı e yara ıyan 
miifettişlik kısmındaki oda· Şakir Pş. zade Aliye H. ın de bir yanlı~lık olduğunu 
~ında mc;gul olmuştur. muhakemesine bu ııabah kar<lettl. l\lahkeme, inhis:ır 
Mütehassıs gelecek lstanl:ul ağır ceza mahke· idaresinden mumaiİeyh hak: 

Almanyadan maruf bir ceza mesinde devam olunacaktır. kında cereyan eden muame· 

mQteba1111ının c~lbıle adliyemiz- Aliye H., geçen ~uha- lenin sonılma~ını kararlıştır-
de çalıtm111t talcarrOr etrnlt ve kemcde olduğu gibi mah· dı. :\Tıılıakcnıe, on Liç teşrin!-

lzmırde bulunan Malıye 
vekıli Saraç oğlu ŞukrD B. 
lzmlr gazet~l~rine beyanalla 
bulunarak demlıllr ki: 

w Gayrı mlibadıllerln 

takdiri kıymet muamelelerinin 
tactlı için lstanbuldakl komis
yona lazım gelen talımat veril
miıtır. 

Aldııtım malnmata göre bu 
muamele haylıca ilerlemlıtır. 

Gayrı mtibadtllere ait emvalın 
kıymetlerini yüzde 70 derece· 
sinde ve bir ay z~lında malıye 
vekaleti behemehal kendilerine 
bonolarını verecelllr. 

Bu hususta bütün tedbirler 
alınmııtır. 

Bonoların tevzlini . mliteakip 
te, semt semt, vlllyet vilayet, 
Yunan emvalı derhal müzaye
deye vazed!lecek, ve gayrımO· 
badlllere daAıtılan bonolar bu 
müzayedelerde nalcıt makamına 

kabul edilecektir. 
Elde mevcut Yunan emvali 

gayrı mobadıllerin halclannı kar
ıılyacak miktarda detıldir • 
Fakat bu vatandaılar aeneler· 
denberı çok ıztırap çektikler: • 
ve 20 ıenedenberl haklarından 
mahrum kalclıklan için htç ol· 
massa, tevziatı. kendilerine hak· 
lannın yüzde ellı mıktannı ver· 
mek latlyoruz. Yunan emvalı 
bu yüzde elliye tekabül etmez· 

13u seneki bayram ha-,_t_~_eb_b_ü_ ... _t_~~bu_ı_un_u_ım~u~~tu_'_·~~~k_e_m_e~y_e_g:...el_e_ce_k_t_ir_.~~~~~c\_-,_· e_ı_s_·a_b_aı_u_n_a_ı_n_ra_k_ı_ıd_ı.~~ı 
~ılatı geçen senelere 

çok faikktir 

ıe hnkumet kendi uhde•lncle 
olan diaer emvılı de buna ılt· 
ve etmek ıuretlle yüzde elli 
da~ıtmıya çalııacaklır, Bu kıt 

Bu seneki tayyare bay· 
ramı varidatı cemiyet şu· 
besinin yüksek gayret ve 

mesaisile geçen seneye 
n isbetle çok fazla ol· 

.nuştur. Kaza şuber!cri me· 
yanında (Beyoğlu) birincili· 

{ti kazanmıştır • Nahiye 
~ubeleri arasında da Ernin· 

önü, istiklal, Küçükpazıır, 
Arnavut!.;öyü, Galata, Bli· 

yükdere, Kızıltoprak, Şişli 
ve Fındıklı ~ubeleri en 

yüksek dereceleri ihraz et· 
mişlerdir. 

Dr. Nazım Hamdi Beyin 
riyasetinde bu sene yenı· 

den teşekkül etmiş olan 
(istiklal) nahiye şube&i ida· 

re heyeti dün Beyoğlu 
Halk fırkası merkezinde 

içtima etmiş ve buna lıtan
bul vilayet şubesi müdürü 

Hasan F ehnıi bey de işti
rak ederek yük~k muvaf. 

fakıyctlerinden dolayı ken· 
dilerine bilhassa teşekkür 
etmişi tir. 

Bu içtimada aynizaman• 
da, Tayyare bayramı günü 

rout tevziinde en ziyada 
muvaffak olan Fethi ve 
Enver efendilerle Gülizar, 
Saffet, Maryam Kalonyan, 
A7odui, Garika Pasu ve 
Suzana Hanımlara tayyare 
şeklinde zarif birer ağraf 
hediye edilmiştir. ----

F ordun katibi umumisi 
T opnneddd seyrl'IClaın antre

polarını alan F ord mües•e'l<!ıl 

Ticaret odası raportOrleri.nden 
Galip Bahtiyar b..ye müesscae
nin katibi umaml liğini ı.klıf 

etmi~tir. Galip bey bu vazifeyi 
kabul etmlt. ticaret odasıodııki 
\azllesinden istila elmİl!lr. Bu 
luret!e Liri Galıp beyden, dı

ğerı Alilettiıı C< mil beyden mu· 
rokkep olmak ilz"e iki raportör
lük inhilal etmi~tir. Oda mec

Ji.i yakında içtima e<lerelı: mll

naalp ıld utı Lu mlinballta 
la)in edecektir. 

İnhisarlar 
Altı ay daha faaliyette 

bulunacaktır 
Dünkü refiklerimizden 

biri bir teşrini evvel tari· 

hinden itibaren gaz ve şe· 

ker inhisar idarelerinin 

lağvedileceğini :r:aymıştır. 

Şeker ve gaz inhisarı 
müdürü Hüsnü B. bir mu· 

harririmlz şunları söyle
mi~tir: 

uYeni tarife kanunu mu· 

cibince inhisar lağvedilme· 

lidir. Fakat bu lağv keyfi. 

yeti, bizimle ticaret mua· 

hedesi yapmış olan devlet· 
lerin muahedeleri hitam 

bulduktan sonra tatbik edi

lecektir. Bu devletlerden 

gelecek şeker ve gaz res

minin tahsili için inhisarlar 

daha altı ay kadar faa· 
liyetlerine devam edecek· 
!erdir. 

Türklerin zulm iine 
ui!ramıf 

Bnlike>lrde çıkan Türk dili 
arkadaşımız hayrete şayan 

bir ciire't ,.e ku•rahlıkten 

bahsetmektedir. Refikimizin 

Gönanın Ayrnlı dere köyün

den geçen bir muharriri bu 
köyün mezarlığında dikkat 

ve ibretle görülecek hir me· 
zar taşı buluduğıınu duymuş 

keyfiyet Gönan kıymaka· 

mına haber verilmiştir. llu 

mezar ta~ının üstünde şu 

ibare mnhki"ıktür : "Türklerin 

zulmü gadrine maruz kala
rak Şehit olan Samsunlu çcr

kes Bekir beyin nıhune lilla
hilfatihıı. 

llu Bekir B. vaktlle vali 
• 

Rahmi Be}in oğlunu dağa 

kaldırip babasından fidye! 
necııt lsteyl'n ve o havallde 
yapmakdık fecaat bırakmı
yan me~hur bir şakidir. Gö
nnn kaymakamı bu hiyanet 
ve ikasını kırdırmıştır. Taşı 

dikenler hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Yerli mctllar sergisi 
S/Jnayiblrliği iorafından yapılan maıMlyalar 

bug(ln tevu ediliyor. 

.• 

lstanbul milli ııanayl birliği tarahnda Y trlı mallar sergisine 
lftlrak eden sınai müesseselerle serıının bir hatıruı olmak Uz re 
diploma ve madalyalar tab ve izhar eltirllml2tir. Bu diploma 
ve mal yalar bugün saat 14.30 da T urkuvaz aalonunda merasimle 
tevzi edilecek ve bu ıniinasebetle bir çay ı.lyafetı v~rilecektir. 

Remılmlz hazırlanan dıplomalardan birisini göıteriyor. 

Bir Alman 
Piyasadan para 

toplayıp kaçtı 
Verilen malumata naza· 

ran bir Alman lı:omiayoneu 

,ehrtmtzdo bazı tuhafiye 
tüccarlarından pıı.ra topla
mıı, Avrupaya kıı.çınııtır. 

Bu adam Hıı.ımıı.n For· 
koı isminde bir Alınandır. 

Atuıtoı bidayetinde ıeh
rlmlze gelmiı. Beyoğlunda 

küçük kabristan ıokağındıı.' 
bir apartımanda oda tut. 

muıtur.Yanına bir de Türk 
tercüman bulan bulan bu 

adam ticaret odasına mü· 
racaat ederek kendisinin 

Almanyada bir fabrikanın 
komiıyoncuıu olduğunu , 

lıtanbulda kadın çorabı 
aa.tacafını ıöylemlılir. Tı. 

earet odaaı bu zatın elinde 
lıizım gelen veaalki ıöre

mediğl için odaya tüccar 
olarak kaydetmemiı eline 

vesika verınemlftlr. Fakat 
bu"zat ayni zamanda ıieilll 

ticaret bOroıuna da mü
racaat etmlt , kendiılnt 
13663 numara ile kadın 

çoraptan mutaha11ıa ve 
komlıyoncuıu olarak kay· 

dettlmılıtır. Bunun üzerine 
bu zat lıtanbul cihetinde 

bir kısım tuhafiye tüccarla· 
nnı dolaımıı, piyasadan yüz. 

de on beı noksanına çorap 
vereceğini söylemi• , 22 

eylülde teılim edilmek üzere 
ılparlt almıı ve ayni za

manda slparit aldığı tüc
carlardan kaparo da alını§· 

1 
tır • Bu adam tüccarları 

elindeki ılcilli ticaretin ve· 
alkaıı ile lı:andınnııtır. 

22 eylül gelmlf , kaparo 
veren tüccarlar Horınan 

Forkoaun apartımıı.nına 
gltıntılerae de mumıı.ileyhin 
yerinde yeller estiğini gör· 
nıüılerdlr. Anlaııldığına göre 
Harman Forkoı meml~ke
tlne yollanmııtır. 

içinde Yunan emvalinin müza· 
yedelerlne behemal bBJlanmıt 
olacaj!t kauatlndeyim.:. 
+ Şehrimizde bulunan po .. 

u ve telgraf umum müdürü 
F ahrl bey Osmaniye telsiz ls
tuyonunu teftlt etmiftlr. 

+ Perapalas otelinin kartı· 
sındakı p<»ta ıubesl memuru 
iken seyyah lcartlannda ıui lıtl
mal yaptığı ıddıa•ı ıle ıııen el 
çektirilen ve mahkemeye ıevdı 

edilen Kemal bey, yapılan mu
hakemesi neticesinde beraat 
etmlıtir. 

+ lktısat vekaleti tarafından 
serbett mıntake hakkında yeni· 
den tetkikata bqlanacaktır. Ye· 
kllet bazı zevatı Ankaraya davet 
edecektir. 

+ Şd\Temaoetl , bu aene 
yazın fazla buz aarfWildiğini na
zarı dikkate alarak Kadıköy halı 
içinde hır buz fabrikası tesiılne 

karar vermlıtır. Emanet gele~k 
sene bir buz buhranı karşısında 
kalmamak için fabrikanın lnıa· 
ıına ıimdiden bqlıyacak ve in· 
p.at hazirana dakar tamamla· 
nacaktır. 

+ Şehremaneti, her mev
simde en çok teslrat yapan 
h .. talılı:lardan bahsetm•k ve 
bunların tahaffuz çarelfrlnl izah 

etmek Uure tehrin mQnasip yer
lerine birer siyah tabela koy· 
duracaktır. Bu •lyah tabelalarda 
o mev.ımdeki baılı::a hastalılc 

ve bund•n korunma ve tedavi 
c;arel~rl anlatılacaktır. 

+ Emanet, iktisat müdürlüğü 
tctklltıını bazı tadıllt ile Hay
dar bey zamanındaki şeklıne 
ifrağ etmeği <lüt'jnmektedir. 

E!Illlnetçe hayat pahalıltAı ile 
mücadele etmelc lçln tn ... aslı 
çare iktısat müdürlü~üne yeni 
bir teki! vermek ve bu müdı'
riyct vasıtuile plyııs:ıyı kontrol 
etmek oldu~u •nlqılmı fır, 

+ 1 leybeli papaıı m•ktcli · 
nin tahliyesi emrtdilmışıir. Bu 
bina hükOmet namına tapuya 
raptolunacaktır. 

+ Bir gurup, Yalol'a hp
lıcalarının imarı için yapıl•calı: 

tesisat hakkında Seyrisefaine 
müracaat etnılftir, 

~ · 

Türkiyede bir sinema 
san'atı ba~lıyacak mı? Bu 
sualin cevabını derhal 
vermek kabil değildir ; 
fakat Türkiyede sinema 
san'atının ve filim sanayii
nin başlamasına lüzum vır· 
dır. Yerli sanayii ilerlet
mek, yerli san' atkirları ko
rumak ve yetiştinnek için 
bu lazımdır. 

Dün öğleden evvel Me· 
!ek sinemasında matbuat 
mensuplarına ve diğer ba· 
zı davetlilere gösterilen 
"Ankara posta ı" isimli fi. 
lim, bu san'atın memleke
timizde müptedi bile olsa 

hiç te zayıf olmadığını an
latmaktadır. 

Memleketimizde filim yap· 
mak jçin daha evvel birkaç 
tecrübede bulunuldu, Ma· 

lülini guzat cemiyeti, son· 

ra Kemal filim müessesi 
birkaç filim yaptırdılar. lk

tısadi buhran, memlekette 
uyanmıya başlıyan bu yeni 
san'atın ve sanayiin ilerle· 

yip tekemmül etmesine im
kan vermedi. Şimdi Anka· 
ra postası ile ipekçi kar· 

deşlet müessesesi bu yolda 
yeni bir tecrübeye daha 
giriyor. Evvelce Kemal ·fi. 
!im tarafından yaptırılan 

filimleri de çevirmi~ olan 
Ertuğrul Muhsin B. bu fi. 
imin de rejisörüdür. 

"Ankara postası., filmi, 
milli mücadele yıllarında 
işgal altındaki Anadoluda 
Adapazarında kuvvayı inzi· 
batiye menıupları ile vatan
larının kurtulmasına çalışan 
Türkler arasında geçen bir 
vak' ayı mevzu olarak al· 
mıştır. 

Mevzu, R"~at Nuri beyin 
bir gece facıası unvanile 
adapte ettiği Later inümen 
isimli Fransız piyesinden 
kısmen mülhem olmuştur 
denilebilir. ilhamın yaban· 
cılığına rağmen vak'a ta
mamil ıııahallileştirilmiştir. 

Filimde Darülbedayi 
~an'atkarlarındım Neyyire 
Neyyir Hanımla Ertuğrul 
Muhsin, Ercüment Behzat, 
1. Galip, M. Klmal, Hüsc· 
yin Kemal, Emin Belig, 
Büyük Behzet, Hazım, Vas
fi Beylerle aktör Galip Be-

Yerli fiUm 

Ankara postoıı 

Difn ilk olara1' 
davetlilere gö~ 

terildl 

san'at~r ismet Sırrı Hıı· 
nımliirın, Bedia Muvahhit 
Hanımın büyük annesiııiP 
ve aktör Sait beyin rolle~ 
vardır. 

Temsil umumiyetle kuV' 
vetlidir. Perde karşısın• 

ilk defa çıkm~ isimleriP 

muvaffakiyetleri ümidin fcV' 
!cinde idi. 

Filimde vesaitsizliğin İl' 
leri bıırizdir. yer yer no1'· 

sanlar göze çarpıyor. Atel• 
yesiz, açıkta, yağmursuı 
ve güneşli havaya ünıit 
bağlanarak, ucuza mal ol· 

ması düşünce~i gözdeP 
uzak tutulmıyarak yapılınıı 

olmaktan doğan bağlaoıl 
noksanı meydandadır. 

Bir boğ-uıma sahnesinde• 
bir de posta arabasının koı· 

tuğu gösterilirken filime iV' 
zumsuz tekerrürler konul' 
muttur. Seyirdyi sıkıııııfl 
muhtemel olan bu tckraf'" 
ların filimden kesilip çık•• 
rılması lizımdır. 

Bu kabil ufak tefrk no~· 
sanlar bertaraf edilirse Arı' 
kara po$tası - bir şairinıi• 
zin vaktile bir piyesiııin 
temsili için söylediği gibi: 

arzumuzun dunuda, i.iınidr 
mizin fevkindedir. 

Memleketimizde yerli 
san'atkirlara, fakat birıı 
daha fazla para ııırfedılt' 
rek, filim yaptırmak yolu~: 
da devam edelim. Mütek 

mil eserlere varmD k için 
noksanlı c!eılerle işe l>R• 
!anır. 

Refik Ahme1 

Varı~ı aıır evvel i 

VAKiT 
30 E!Jlul t8'f9 

Leh ve 11leyh edebiJ'1t 

1 Yer yüzünde bir ıııe
lekj ünvanile 1 tercD· 
manı hakikat 1in ııcr 

hıı· 
rettiği romanın rotıll 

;ıeaJnden: 6l 
- Mabııat, sahtfe 2 1' 

"... Lakin artık fil 

dedim.... certıı! 
Tenkit, M. • A e 
Edebiyabmız ılerll)" 

,,&r
ilerllye bir dereye 
dıkl yazıda örd~ ' 
ıinl bile taklit e 

/ 
ruz! yio annr:sı Nafia, genç JL..:.;;;;., ___ _ 

• 



Makdonalt: • · ngiltere ve Ame~ikanın uzlaşrnaşı bütün dünya için ehemmiyeti haizdir .• diyor 

fl~I ·İngiliz başvekili l!~~e;J Mektep kitapları .. fi 
Amerl·ka yolunda Maliye vek!'!mı·z (Üst tarafı l inci ııayıfamııdadır 1 ~ctckim geçen St!nC baıı E~çe ..... vırdlll ....... Lft-._'-'!n ~=-,. 

_ W Diin hu hu:susta esaslı mektep kitaplarının forma- n...-- ........-..: _. Fena bir alamet 
Qün bir tesadüfle yolum 

aandalbedestanma uğ
rırruştı. Yağmurlu hava, 
bu kubbeli ve loş yere 
l•nıla bir esmerlik vermifti. 
Bir dostu bekliyecektim. 
Vaktim vardı. Bu vakti, 
bulUfucağımızı sözleştitimiz 
kahvede öldürmektense, 
Sandalbedestanında dolaş
bıağı daha bayırlı buldum. 

- -----· Hugii n Gii lt·cmulle tahkikat y:ıpttk. (>p;rendiği- sına 6-7 kuruş ara--mda nııt rettta yolunca ten-
Makdonalt seyahatinden faydalı neticeler gcli) ur mi7.c göre komisyon ktınp· konmuştu . Bazı kitap tabi- ldcllııl _...... l'ıırab-

alacagı~ nı ummaktadır lann tertip, basış. kağıt 'e lcrl bu Hat fuıılalğından is· __ ,_ .<!--. _ _.. bir 

Kapıdan girince, bohça
l&rı üstünde oturmuş, öyle 
~dtnLar gördüm ki en katı 
Yurekleri titretecek bir hü
zünle yüzleri saramufb. O 
bohÇaJarın açık utlarından 
eskt telkari dedikleri fincan 
2-rflarmın harap mabfaza
Jan, antika çevreler ve 
klapdanlı işlemeler görünü• 
Yordu. 

EMıl IMpekll IJalfW#n nel~r Miyl-llyor 1 

Şerburı: 28 ( A.A ) - M. Makdonald . ~rangarya 
vapuru ile saat on yedi b 1çulda h~reke~ ~tmışt~r. Baş~e
kil aktam yemeğini geni kaptanı ılc bırlıkle yıyecektır. 

Paris, 29 (A.A) - Berattprya vapurunun Şerburg 
limanında teveldaafu esnasında Ekselaiyor gazetesi mu· 
harrirlerinden birini nezdine Jcabul eden M. Makdonald 

şu beyanatta bulunmuştur: .~ngiltere ile. Amcr~ka aras~n: 
daki bahri vaziyetin geçen uç sen~ye aıt seyrı ve tarıhı 
iki memleket arasında sıki bir itilaf lüzumunu ispat et· 
mektedir. Bu uzlaşma lngiltere ve Amerika hakkında 
olduğu kadar bütün dünya için de büyük bir ehemmi
yeti haizdir. Londra ve Vaşington hükumetlerinin mes'ul 
ricali arasında temaı elzem olduğu kanaatindeyim. Jlci 
millet ah1iki ve sahih surette demokratik maksatlar da
hilinde büyük bir rol oynamalıdırlar. Bu seyahatten fay
dalı neticeler elde edeceğimi umuyorum." 

Londra : 28 (A.A) - Şimdiki siyasi vujyet hakkın· 
da neşrettiği bir beyannamede sabık Başvekil M. Bsl-
dvin eğer muhafazakarlar son intihabatta büyük bir 
ekseriyet kazanmıı ve mevkii iktidarı muhafaza etmiş 
olsalardı Amerikaya gitmek hususundaki eski arzusunu 
ınevkii file koymuş olacağım söyledikten sonra lngiltere 
ve Amerika arasında hakiki ve samimi bir mukarenet 
tesisi emrinde M. Makdonalt tarafmdan sarfolunan büyük 
gayretlerin muvaffakiyetle neticelenmesi takdirinde 

lımir : 2') (A.A.)- ~laliye raa .~ ~r-
veklli SaracoğJu Ştikru bey diğer masraflarla l>a ı:;; ade- tifııdc ederek ha} iltre yüzde ,un: 

G:;I ' ) dini k:ırşılllŞtlrmJ;-, cıracfııkf 60 tan fozla i..;k011t0 vaptı• tldo,undanofdaJI ~ ... __ .._, hugiiO wCt:mu( \ apuru 1 C / uaauua 1V1UD 

şehrimizden t t-Jııbula 'hareket farka bir miktar kAr 11<1\'e Jıır ki bundanda talebe veli- aktare 
etmiş 'e merasimle teşyJ ederek bunu satış ffaa oJa- lfleri 7.arar gördti. en lel'f <'aha iaee: lurdu. 
edilmiştir. rnk kararlışt1rmı~hr. Şu hnldc bu J~ln ciddi vermek muva 0 

Komisyon yaptığı hec:sba surette tetkiki ,.e ftıtd:trın Zira filimde klçik Behut A11karada 
bir te\rkif 

Ankara, 29 (V aba)- Adbye 
vekaleti evra~ mad1rn Rüttii 
beyin lrttkip ve ihmal madde
lerinden Şurayl devlrt lüzumu 
muhalcemesine karar vermlfti. 

Muhakemeye bugün b.flan-
mlf, ıkı tahit dinl .. nmlf ve gö
rilen lüzum Ozertne ROflO B. 
tevkif olunmuıtur. 

hveçlilerle . -
Bir ticaret muka veleai 

aktedlldi 
Ankara, 29 ( Telefon )

Huglin saat ı 5 te ls\·eçli lcr
lt: ticaret, seyri . clain Ye 

ikamet m uka \'ekleri imzaJan
mışnr. Bu miinascbetle J,_\'eÇ 
sefiri şerefine bir 7jyafet 'e
rilmlştir. 

güre hir kitap forma::,ı tabi- ond.ın . oııra tcsblti fena hir onu botmak için bir hayli 
Jt>re 60 ~raya mal olama- şey olmnz. mOtkOf.At 'fdkmekte "R 
ktadtr. Buna 60 para da kı\r- fakat humın1a uğraş·ıcnk at0caclele tam Wr perde 
iltve olunduktan sonra bir komi~yomtn işin ehil olm:ı t ,ormektedlr· 
formaya tiç kuruş fiat kon- 147.ımdır. Halhuki Devlet Sonra. ,..,..... bir ffret 
mıktadır. r\etekim hüti.in Jlk matbaa ·ınd.ı miıte,ekkll 1'co· &JeRliDde Dlmltrokopolomm 
mektep kitaplarma bu hesap misyonda müteha::.s ıc: ze, at 

1
ea1 ~ filılı+ rala 

üzerinden ftat konulmuş· yoktur. Bundan başka he-.np· içdiJOI'· ld .. tla Wr 
tur. ı laJbuki kirnp tabileri lan da çok hataJıdır. ŞAphe* 
komisyonun yanlış yoldan Mesti.\ bizim ancak .ı bin _ı. ... çiakl • _... R 

...... , .......... Çl-yüriidiiğünü, ma5ra0arı çok h:ıstığm117. bir tnrlh kit:rhı ti,der daU ,,.-
ek ik hesapl:ıdığı halde için komisyon 15 bin üze- kan)mallUtb-

k k r L-t.aft· mi tannı pe az l ı rindcn hesap yürücmiişnir. Daha .-a .,.. 
tuttuğunu ileri sürmek de Sonra biz her bastığımız Jhndeld alim ı.oPuJmrıa da 
ve bir formanın ancak 4 ku· kitaptan biıtlin mekteplere fazla buldaa 
ruşa ~anlabileceğinl iddia et- birer nlimune gönderirl.7. ki Bu ftliln .Allk'• lllllM' 
mektedirler. hu da nt!>:ıti 1500 k11d11r cleld, a.leta Aıhil9t peetal' 

Kitapçılar hu 40 paralık eder. Komisyon bunu da he-
oluyor .. hesap farkını koml yona hil· aba katmamış , .e forma ba-

dirmişler, fakat komi yon şma tiç kuruş fiat koymak 
kendi hesabının doJ!;rulıığunu hu:.u unda ı--rar etmişti r. 

• ,,_., 

Sola düşen kısımda ev 
e~yaları, salon takımları, 
dolaplar, büfeler, kütüpane• 
ler, dreauvarlar, irili ufaklı 
8Ynalar sıralanıyordu. Me
taldı kalabalıta ben de ka· 
'1Şarak ve her takımın ö
nlinde dura dura salonu 
dolaşmıya başladım. Kesme 
Pirinç karyolalar ve gar· 
droplar boyunlarını bük· 
nıü,lerdi. Duygusuz ağaç 
cam ve renk renk demir 
P•rÇa)armın hepsine sanki 

herkesten ziyade kendisinin memnun olacağ'ını ilave 

;;::~ - Lehistan münasebatı Yunanistanda 
ileri sürerek bı.ınu kabul cc- Ru ) anlış hesabın memlc-
memiştir. kete yapacağı zararlnr pek 

Kitap tabileri komisyonun bü) iik olmak istidadındadır. 
koyduğu fiatlarla kitap sa- Çiınkli bu gidişle biz de 

dlll ,.. 

BidlD ~ AlmaD 
Si~~-.. ... ,...... ... 

• kapıda gördüğüm hüzün 
maskeli kadınların kederi 
çökmüştü. Yalnız aynalar 
vefasızlıklarından hiç bir 
§ey kaybetmemişler. 
b· CöA-üslerine kimbilir kaç 
ın kere düşmüş olan sa· 

hiplerinin hayallerini bile 

uaat "•~ H... &alerine 
geçeni abettirerelc ...._ 
nm insanlanna dalkavukluk 
dersi verir gibiydiler. 

Halk dolaşıyor, mezat 
memurunun sesi her kub
beden yeni bir cevap ala
rak köşeden köşeye koşu· 
Yor, bütün çarşı gürültü 
içinde çalkanıyordu. 

Burada belki ilk bakışta 
görülerniyen daha başka 
Yolsuzluklar, acılıklar var
dır; fakat her şeyden ev

vel gözleri yakan tesir şu
flur: Her sandalya, her 
dolap, her ayna hep bir 

~kızdan : Memlekette sef~-
et var! biz onun fena ala
llıctleriyiz 1 diye baj'ırıyor· 
1ard1• 

Evet, belki teşhisim doğ· 
~ur, belki gönlümün 
hi uyduğu bu feryatlar h~p 
.d~r •cı hakikatin ifade· 

aı ır 
· Ama onun karşı-

sında :ı_ 
d 1tollarımızı bağlayıp 
ul~ınaktan başka elden ne 

fe 1t? LI • k k · ı,ern ınsam asıl or· 
b unç Yese atan felaketler de 
.:.dÇare ve siperlerini bul· 

ıklanmız değil midir? 

ne merkezde? 
Paris, 28 (A.A) - Tan gazetesi yazıyor: Fransa tica

ret nazırı M. Bonfunun Fransanın dostu ve mütttfiki 
Lehistana yaptığı resmi seyahat Leh hükumet ve milleti 
tarafından layik olduğu ehemmiyetle takdir olunmuştur. 
Leh matbuatı, Leh - f ransız tesanüdü hakkında M. Bon
fu tarafından verilen teminatta, M. Briyan ile M. Za-
1eski nin Laheyde müştereken vaki olan beyanatının yeni 
bir tecellisini görmekte müttehittir. 

Paris, 28 ( A. A) - Fransa ticar..,t nann M. Bonfa 
Leh hariciye nazın M. Zaleskiye gönderditi bir telgrafta 
Lehiatana seyahati esnasında kendisi ile görüıemediğin
den dolayı müteessir ve müteessif olduğunu bildirdikten 
sonra iki mü~e~k memleketi ltiri birine batlıyan dost· 
luğun ku~etmı bu ziyaret münaschetile doğrudan 
doğruya hıssetmekle bahtiyar oldutunu ilave etmiştir. 

Ruslar Çine bir nota daha 
verdiler 

Moskova, 28 (A.A) - Harbinden bıldırildiglne göre Çın 
kumandanlığı kıt'at için kıtlık hrargAhlann hazırlanmaiını emret-
miıtır. ve H~rbin Mukden ~hırlerinde beyaz Ruelar ara. ında 
muhafız kaydına devam olunmaktadır. 

Moskava,29 (A.A.) - Tas ajansı bıldıriyor: Dün Almanya 
sefaretine h-\'dt edilen sovyet notasında Çın mahafıltnin beyanatı 
hilafına olarak bir çok Sovyet tabaasının muhakeme cdilmeksilln 
kurıuna dızildlil bilhassa eylülün yirmi üçünde mütaaddit ıimen
difer amelesinin idam olundu~ iddia ediliyor. Notıuun son fık
rasında sovyet hükom~Hnln Çine tiddetlı bir itiraz notası veril
mesini Almanyadan iltimas ettlti ve hü~Ometin Çindc buluun 
Ruslann hayatını müdafan için mukabele bilmllil tedbirleri almak. 
ta tereddüt göstermlyettğl beyan olunuyor. 

Beynelmilel banka ~in muzalcerlll baıladı 
Parls, 28 (A.A) - Beynelmilel bankaya alt tctlcılat ıJe 

uğraoacak hey· et birinci tCfl'lnin Oçünde Baden tchrlnc:le Amerika 
murahhuı M. Gaeb:>n Roynoldsun riyasetinde toplanacaktır. 

Franaanın Hl$ler Kel7oja cemUesi 
Vaşington, 28 (A.A) - Fransa hükumeti M. Kellota 

L · donör nişanınm birinci rütbesini ita etmiştir. eıyon • 
Venlzelo5 vasatı Avrııpaila 

Berlin 28 (A.A) ~ M. Venizeloa Berline gelmiştir . 

_______ . _s_e,_J_~_Jı_ı _l~~~~~~~~~~~~~~~~!!j 

('~h~~n~ad_~ TÜRK SPOR 
~ unyelın nuıua-
cıası ıç;n reni bir 

l.·anu11 
Be ı· 

tel • r •n, 28 (A.A)- Gaze-
erın . 

turnh . neşnyatına nazaran 
l ·ı d Urıyetin müdafaası hak-' n ak· · ., 
faaı · 1 Yenı Kanunda, siyasi 
l •Yellere ınatuf maksatlar a b· 
tehd· ır ~~ısenin rabatini 
t e .•t •çın lıer hangi bir 
Ve •n;~t~ dahil olan, şekil 
h I eısı d evlet aleyhinde 

u unan 
•n nazırlara ve Al-ctn b 
t>d ayrağma hakaret 

Teşrinevvel per-
3 şembetünüçıkıyor .. 
T"/irkiye ve Avrup11da hafi"'nın spor hareket
leri, müilth•ssu sporcuların )'tuıcılar1 &va.. 
cılık Avcrlılr_ Sinema karlkaHJ.r, Ronuın, Hlk~
ye, ikramiyeli mf9ebalca v.. 5. 

sabınızl h~ . ~n. halkı cebir ve ~Wet 1 
.hınaline teşvik eyfi~n 

llQ 
1 

nseler hakkında ..... ====:;;;;;; 
ıı 1taı tayin olunmuıtur. 

----!!!!!!' 

Bırakılan maUann icar 
bedelleri tesbit olunacak 

tışında ziyan edeceklerini eserleri Jçln yiiksek talif 
söylemekcedirler. Buna mu- hakkı Jstiyen bJrinci sınıf 
kabil Maarif vekılleri re. mt muharrirlere eser yazdırma-

, . .,....~ 
racaatta ....... .,.... 

şm.dl1e kadar ... ,..-
Metliye vekili buQün 

bekleniyor 
fiaauan fazlaya sanlan kitap- mak ı:tırarmda kalacağız ki 
Jan listeden çıkarmak kararını bu da mcml :kec ne"rl yatını 
vermiştir. Tabller bu kara- mlıhlm miktarda azaltacaktır. 

han ,.pıldalı 
1 
da,.. 

artak ........ ...... 
pacaklar ..... ! . ~ 

Toplu lgn~ :\JuhteJit mübadele komi -
yonu bugün umumi heyet 
hnlinde tekrar toplanacak ve 

bu topl:ınuda kôml yona inti
kal eden mtıbedt"le işlı-rf ile. 
son notıumza \·unan heye-
tinin \'cnfiıti cc' ap ve rıız
namedc: ) azılı me\ at konu· 
şulacak, yeni bir mesai pro
grıımı te~bit edilecektir. 

Dlin baş murahhasınu~ 
komisyona gelmiş ve bir 
saat kadar mcşbrul olmuştur. 
Maliye vekilimiz bekleniyor 

l\1aliye vekilimizin bugün 
lzmlrden şehrimize . muva a
latı bekJenmektedır. Saraç
oğlu Ştikrü Beyin _burada 
Baş' ekJlimiz ve mubadele 
baş murahbasımız ile görüş
tükten sonra Ankaraya a\·-
deti ve bunu müteakıp mu
kabele bilmisil ve vazıyet 
için emir verllmesl muhte
meldir. Bu hususta )Azım 
gelen her türUf istlhzarat 
yapılmış bulunmaktadır. 

bir karar 
ı\t M. komisronu Türk 

hel ed, Balkan harbını miı
teakıp Türkiyeye · gelmiş 
bulunan eşhasa ait olup Yu
nan hüklimed tarafından 
işgal edilmiş olan mahallerin 
de, airi aidesine rahsil olu-
nan icar bedeJAtınm yekO
n unun tesbitine lüzum gö
riıldüğünden ıalılkadarlarm 
bu bapta vaki oJacak iddla· 
Jarın, mümkün mertebe tev
sik ederek kornJsyonde Türk 
riyasedne adlen müracaatla
rını vfliyere bildirmiş, 'ilt
yet de keyffyed alAkadar
Jara tebl 1 -etmiştir. 

6 Tcşriı1evvel 

eremle mücadel 
Qünüdür 

rın kanuni olmadığını soy- Diğer taraftan bu hesap 

madiiffl 8. !emektedir. ticarete ele zarar verecektir. 
Bu ihtUıH hıtkkında bir Zira biz zarardan kurrul- - - .. Albul8 _... .. 

kJtap tabii bize şu izahatı ınak için yüzde 33 bayi 
tttM• ... . .__ vermiştir: hakkını veremfyeceğJz ld bu 

" - J Jer yerde olduğu takdirde kitap satışı hem ...... ~ ... --Ewlce .:,.....-. 
gibi kitap ticaretinde <le re- güçlCiccek, hem de ihtimal kendi...... ,.,. •'I'• _. ide•• Rfılll S. kabetln ortadan kaldınlnıa- ba)i ihtlkArı sapacaktır.,, -- ... ..,,.,.,. ması arzu olunmakla beraber Haber aldığımıza göre ki-
bazı tabllerln bu rekabetten tap tabileri, tesblt olunan ... _...,... '"-........ ,.,..., ...... ...--
fena htr tarzdn istifadeleri flatlar hakkında bugün ko-
yüzünden çocuk babaları çok misyona itirazlarını blldfre- ,.,... -----... .... oddr' ..... • 
zarar görmektedir. ceklerdfr. dec.M ..... ..,.__.. ... __ ..,_ 
Amerikada 

Okuma yazma bil
miyenler pek çok! 

Londra gazetderinlD Nevyork. 
tan aldığı malfımala göre mede
ni milletler içinde okuma yaz
ma llli>Ar~e en geride olan mil· 
let Amerikalılardır. 

. Umumi harp ctnasmda ya
plaaı tataıt.Uklere pe, harbe 
giden gençlerin yuzde yinnl 

beti tuumlle cablldller. 
Bunun Ozerine bu gençlere 

okuma yazma öiretmelt içi• 
ciddi tetcbl>o.lerde bulunulmut· 
tur. 

Silivride ka8J•tt ,. ........ 
devalll etadl~ an'tpla-

Bir köy yandı ıeketiD : ... '*_ ..... 
DUn Sillvılntn Cellllye ~ _... .-hlll ...... 

köyü hemen tamamllc dene-
cek surette yanmıştır. ıy an- lalmıtb'• +- tef-
gın 1skender oğlu Ahmet Posta müdOrilnOn 
jsmtndekl şahsın evinden a.i-'-' 
çıkmış n (70) evi yaktık· ~· _..w 
tan sonra güç hal ile sön- POIY ~ ... Or 
diirü1miiştür. Felı\kctzedelerin Fahri W .... y.,A6J 
iskanı Jçln tedabfr alınmış. .......,.. dlD ele tJt1f 
yangın sebebi ile müstbblbl gJ,g ~ .... 
hakkında tahkikat Jcrası için etaelftit• ~~ ,. 
bir heyet teşktl cdUmestnt poila aa~-p ,. 
vJhlyet SIUvrl kaymakamlığı· .-ek, Jalfll 

na bildirmiştir. J.!cle~eceld"~~·~:::;:;;j~';-l 
Barem kanunu ve ça· ...,. ~.! 

lışan mütekaitlerin - Lir 111ubalJere 
Hot ., ..-" ilk maaşlan --

Barem kanunu mucibJnce O. da ~çok tôylet· 
umumi ı:ıtl\'azcneden maaş btınU' Pr dt • Lın in 

...ı .. el• ~L~ ye son almakta o1an m{ırekaldcrin - .... _.... 
maaşlarının, ücretle mü"tah- ı,.blll. ~ bir ~ 

derece __ _,,ı. ~ .. dan 1011 
dem oJanlıın ise tahsisatlı· .....-- ""' 
rmın kat'ı Jılzım gelece~ Apl iaefret ederdi. 

d' iJ defece dö •l.Jn• on alb Y. Mali} c \•ekıllctlnden bH ır • Prent esalet u uliine tev-

Hail hazırda on yqında Of. 
dukları halde okumayaıma 
namına htç birşey bilmiyen 
(5.500,000) Amt-rihlı bulun
maktadır. 191 O senesi nufuı 
tahririnde ümmi olanların 3,5 
milyon oldukları anlqılmlf, o 

zaman bu vaziyetin Amerika 
için zıllcttaver oldutu söylenll
mlfti. 

Şimdi ise bu rakam daha 
tlftlAtnden kat'ı tedbirler ittih• 
zına linum görülmüıtur. 

m.işti r. ,... gelince I 
111:111."U::a.-.::mm:mma.-s::= fikan Lin • alayı mıralay ığı· 
bununlıt iftihar etmdctedlr. '"" f3abasına fU 

Onun ıfaJeslne göre Ame· M terfi etnıl,... 
rtlca kongresinin J 25 milyon mf'ktubu yazdı: 

1 c Efendlıniı; L-.ft ,.. fngtliı lirası kı~lode genıl er Aiaymızın mıraı.,.,._ ... a 
A merika-dn ki bahri lnpsma tahammOI etmesi onun edtldilfml zab a.dıı elerille 

" tardn dan vOku bulan bu me yin flm flllyesile v. 
l arzlle m~ · _.,. reza et satnln nelıce.tdtr. BabP• hemen fU ce 

O gün rozet 
dağıtılacak 1 

Ctnevrede tealıhatın tahdidi Şeren ıstfhdmn eden bahrt ft'!ndlrdt: 
için toplanan konferusı abroe- lnpat kumpanyalannın ıntdOt· EJeadl. 
le &JiralU Şerer oamıadakt len.den biri ona 5{YM) J.gı"hz ....,. 

1 • __ ...._ ·-'- ..___ ftı --'lftaı ~t. M.k sahte müta auıea mu...,_ - ,._ UllJ 

Lal.-• de- l).,t - C-. Q 11 MI·- tııncfa 
... """lfT. __ , ~ar~~ .,.. 



« V akt >)JD tefrikası: 56 

Serseriler 

biran tcrketmiyen f rfmat:sı1.lık 
gnlehe çaldı; l Jeran bir ka
til eHnin üzerime kalktığını 

du~ ar \ c hi" eder gibi 
olu} ordum. Ba,ımdan yaraJaıı
dı~ım halde doktorın karnı-

mı 'c midemi yarmak iste
mesi bi türlli kafama girmi
yordu. Ha} attmın tehlikede 

<>lmac;ından korktum. Geçirdi
ğim humah hal de belki buna 
sebepti. Kalan kunctimi sarf 
ederek ameliyatı ctrrahiyenin 
yapilmal'ma muhalefet emm. 

Anlaşılan doktor be-
'flimlc uzun mimakaşulara gi
ri~mck istcmiyord~; yanım

daki iki asbtana işaret etti, 
'C! tckrur beni ) attığıma ı;b

tiırduler. 1 laleti ruhiyem bu 
hadıselı:rden ~ok zapfJamışn. 

llakkımda muhabbetini ib-
zaldcn bir an hali kalnııyan 

aziz zevceme bent hascane 
tsml vcritcn şu cehennem
den kurtarmasını rica ettim. 
Bana harlt gözlıken bu mu
hitte kolaylıkla tedavi ota
mıyac:ı~tm duc:ıinmckJe hata 
etmiyordum. Zevcem ertesl
JtÜnu muayyen saatte gelip 
beni ziyaret etti~i zaman 
otoınobiİindc bir ha. ta yatı
racak kadar bir sedye getir-
mişti 

Beni son derece dikkatle 
Şomburg-Lip sara) ına gütür
diıtcr. F'chıımetmcnp bütün 
yol imtidadıncn elimi sağ 

elinde tutmuştu. 

Bu kadar aşk ye ihti
mamla senen teda, i oldum. 
Etrafımdakiler ıhhattm iize
rinde hiı ı:mi tesir gö teriyor
lardı . Kendimi tamnmen iyi 
olmuş ııddcdiyordum, fakat 
doktor katiycn dinlcnmekliği-

mi emretti. 
.ı. ·ihayet tekrar e. ki faali

yetimi elde ettim. Dokto
nın ta\~İ)Cleriııi dinlemedim. 
l ~aJtımı ç.ığırarnk smoki· 
nımı gi)dim, \C arrıb:ı ile 
dostlanmd.m birinin C\ ine 
gittim. 

ı\nlnrla bir guzel gece 
geçirdim. Doktorun na ... iha
hnı dinlemiyerek yaşamak 

ze' kine kendime teslim ede
bildiğimden dolayı son de
rece memnun idim. Fakat 
ertesi glinu itaatsizliğimin 

ceza mı fazla::ıile çıktım. 

Başımın içerisinde çekiç 
darbnlım vurulu) ormuş gibi 
muthi~ bir baş ağrı ı ile 
U) andım. Zevcem hemen 
doktoru ç.ıgırttL Doktor muğ

ber bir tavırla ba.,ını ~alla

dı; bana atfettiği tekdirll 
nazardan kabahatimin dere
cesini ihata ediyordum. Ne 
derece~ e kadar tedavi ola
:bllecegiml anlamak için X... 
şüaı Ilc muayene edilmeme 
luzum gösterdi 

kıralı 

Şatranç 
eğlencemiz 

Hamle beyazlarda: 

iki hamlede beyazlar mat 
eder. 

Yunan donanmuı 

• 

Yaktın Sinemalar 
bulmacası.:-,,,.-.... OPE~A SINEMASININ 

Evvelki günkü bulmacamızı halledemedinizse bugünkü 
halledilmiş şekle bakarak yeni bulmacamızın sırnnı 

meydana çıkarabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki tarifeyi 
tatbik eder,ek üç beş dakika meşgul olmanız kafidir. 

.,. 4 ;J ı6 -.,, llJ 11fJ' 
( 

,. 

Enelld ıUnkU buhrıacamıızın 

lıalleddmlt ıekll 

tem iz (5) 

6 - E (1), gazetemiz (5) 

7 - Gazetemiz {5), g (J) 

8 - Gazetemiz (5), nota (2) 
9 - Evlenmek, bağlanmak 

(4), cihe (3) 

SRTiE 
• 

Her nevi ma.rlk lnıvvet tahatı yapar. 

&im lıir mu\ .ıttaklretle jr e ine de\ am etmette olduf11 

Kadının harbe gidişi 
• Unlted Anistln pek he} ccanlı sc il rıll'lınl c~ rcımc c icap cdinl 

bariku14dc film Ne' yorktakl R. C . • \. Fotofon <irketinln m:ıkJoc 
• sinemaya alınmıştır. Opera sineması nnıdurl} cıı, muht rem 'e 'e~ 

musterllerlne bir eemlle olmak ve bu mu anı lcc~fi lılrıJ.;ile 1 

• edebllnıelerınl ıemln eımek emelıle fıatl.ırı ben echı ati tcı; plt cıınJŞ 
llclncl mc\ J,;I 4o kuruş Kolıu'k 125 kuruş 
Birinci me\ ki75 • l.oca Ben~ U\ ar 5 lira 

ı········-··-······----··----·-ı 

i~~~8!ı 
Flhamracla 

Kızıl Kadın 
--~- ------

Melekte 
Y aııyan Ôl\i , __ _ 
~ada 

Kadının harbe aiditi 

AlkazarJa 
Yeni tarzan 

Asri ele 
Sokak Kadını 

T.oc.ı Balkon 

Darülbeda 
Birinci teşrinin bi 

sah gı..inü akşamı başlı 
llk temsil: Mari ........ -

.._ T• FaldlllealailC• 
DR. 

HüseyinNB 
l>pt.. .,. it.dm k•l W.ıı 

Turbe, Esli:! l lil!llahmcr bina ı 
Hnsin atleden Mftl'a aaat l 

Tclcron · 1 t 

Zevkler qhua Qörc dctifir 
HergOrı birçok eıhasın Nııvote mafuafarın1n cama!< 

önünde durarak şu veya bu mesele hakkında ınüdavelei 
ettikleri görülür. Bazıları. diğerlerinin efk!rıııı tenkit ednJe 
herkes ktndi fikrinde ısrar eder ve hiç bir şeyde mutabık 
dan aynhrlar. Zira mesele bir zevk ve hüsnil intihap mesel 
Halbuki lııgiliz kumaşları hakkında bahsedildiğinde herkes 
nefaset ve renk ve gerekse ehveniyet itibarile en iyi 
kuınaşlarmm l(arakö}de Topçular caddesinde 53 numaralı 
tram\'ay istasyonunda] TAYHMAN mağazasında bulundu 
ıttif ak eyler. 

TAViL ZlDE MUSTAFA 
Ve bıraclerlen vapurlan 

Muntazam Ay .. ·alılc E.bpreıi 14 
mil ıilr'at 'e en SQn sistem ter
tibatı haız bfrjnci ve ikinci iınıf 

yüz yirmi yataklı ve aüverte 
yolcusu için muhaf azah mahalli 

mahıusu havi bin tonluk : 

Saa(let 
vaptır 

Eylülün 30 uncu Pazuteli gü
nü alttamı ıaat on yedick Sir
keci rıhbmından hareketle Ge~ 

libolu, Çanakkale, Kıiçülc kuyu. 
Altın oluk. Edremit, Bürhantye, 
Ayvdk iakeldert.e ınuvaNlaa 

ve Ç....-ıba günD mah.lli 
mezkürdm avdetle aym iakele
lere utnyaralı: Cuma pu lı
tubula muvualat edecektir. 
Mahalli mGncut: Y emit T mi
zade biraderler. Telef on lıtaabul 
22IO 

Eylül 

Re6lült1lıır: 26 Burf tJI" 
[!] [!] ' 

Pazarfe51 



Artvin Selameti zürra 
ortaklığı şirketinin ilanı 

r O.tarafı 23, 24, rr .,.aaı tarihi ~_...., J 
idare eeclfslnin mes'ultyetf: . 
~1a de: 34 _ kanin mevzua ve işbu esas rnuk~velename ıle 

7Ye11. un1umiye mükarraratı hilafında icra edecekJ~ı ~uamelAtta~. 
C\el ut edcrk z:ırar \ezıyan m<iştereken vemütrs~l~ıltn ıda~e mcclısı 
•zası a aitdir. Mesuliyetlerini mucip ve tazamını mustclzım m~a: 

llıeft.ta itiraz ile sureti itirazını meclisin zabıt ceridesine kaydettırıp 
:ür 1 e lıeyetıne de bildiren idare meclisi azasına mes'uliyet 

\'eccü; etmez 
il Mad e : 35 · _ idare meclisi işbu esas mukavelename ahkamı 

e he etı umumiye mulcarraratına tevfikı harekete mecbur ~lup 
Ortak ık nnı:mıcl5tmın hüsnfi cereyanile defter ve hesaplarının ıntı· 
rarnınd n ve rnudür ve memurların hüsnil istihdamından ve 
etnv 1 \ e nükudunun muhafazasından heyetf umumiyeye karşı 
llıes'uld~ ur. 

Madde : 36 _ Husnsatı mü immeye mrıteallık evrak ve s:· 
hetı~r idare meclisi reisi ve reisin bulunmadığı zam~nlarda re~s 
\'e~ıli ile müdür tarafından \'e idare meclisince t~ym vt. tahdıt 
tdılecek mcvada ait olnnlar dahi müdür ile vaz!ı ımzaya mezu~ 
rnernu J • • . 1 Ortaklık namına vaz ı 
1 

r ardan bırı tarafından ımza o unur. _ h t 
nızaya mezuıı ve salahıyettar olanların isimleri ile mühur ve~a u 
ı~ıaıarınııı tatbıklcri ortaklık ile muamelede bulunan devıır ve 
rnuesse t ve fşhasa irsal ve işir e~cektir • 

l<I.re meclWne tçtima ücreti: . 
M d e · 37 - Meclisi idare azasını her içtima fçuı hcy:ti 

unıunıiye ı:ararile kazançtald ) üzde beşten gayn. ~l~rak mfmaııp 
hır içtima ücreti \•erilir ve masraf hesabına geçmlır. 

2 - MüdiJrllJlc 
Mndde : 38 _ Müdfir ortaklar arasından ve 1:"ümkün olama

dığı takdirde 1 ariçten meclisi idare kararile .tayın olunur. Or: 
taklarJan veya ıariçten tayin oJunduğu takdırde idare meclısı 
hıiizakrratına re'y istfşlfi ile iştirak eder. · 

3.. Mifrakabe heyeti 
MııdJe 39 _ Ortaldıgm muamel!t ve htSabatının ortakla~ 

nanıına m" k b · meclisi idare azasına taallOk ve karabetı 
1 ura a esı . J •1• •1 • t'l 

0 nuy:uı orta lar arasından heyeti umumıyece i"". ı rey ı e ın ı ı~p 

Ankara hukuk mektebinin kayıt ve 
kabul şhrtları 

Ankara hukuk mektebi mü-
dürlüeünden: 

J - Llte veya yüksek mektep mezunlan •'anır. 
2 - imtihanla talebe alınmaz. 
3 - Kayıt müddeti T eırinl evvel iptidasından nihayetine kadardtr. 
4 - Müracaat edeceklerin (A) mektep tahadetca:ne veya tastiknamesi (B) nufos tt'Z· 

lceresi (C) hOsnühal ilmcıhaberi (D) 6 - 9 chadında 3 adet lote>Arafi getirmeleri. 
5 - Leyli olmak istiyenlerln aureti af&Atda yazıla tarzda birer taahhiıtname ve kdalet 

name ''~melcri ve liakal ikiıer talom çamatır ve pijama geUrmelni. 

6 - Leyli talebe meccanen yedınlir ve yatınlır ve her sene bir elbise kundura ve 
bere verilır. 

7 - 18 den az ve 30 dan fula yaıta bulunanlar ley1ı alınmaz. 

Taahhütname ve kefaletname 
sureti 

l..eyh ve meccanl olarak ka),t ve kabul olunduğumdan (olunan • • • • ~Ju • • • . 
Beyin) Ankara hukuk mektebinde gerek ayol sınıfta ve ga-ek muhtelif sınıflarda iki sene 
terfl edemediiim (edemediAi) veya her hangi l>ır sdxıple mektebi terle eylediğim (erlediği) 
veya nlhari olup la tahsili ikmale kadar munaza1nan devam elmediiim (etmediği) veya ihraç 
edildl~lm (cdıldığl) ve tahsili ık mal etti1'te1 ıonra telclıf edilen vazlf eyi bq sene müddetle 
ifa etmdc gibi mekt~bin maksadı tesisine münafi btr halim ( hali ) tahakkuk eylcd~ı takdirde 
ihtiyar olunacak bilümum masarifin yüzde elli tam tle ve faizle birlikte defaten ,ıcdıye ve 
azminni taahhiıt eyll"rim. (T edlye ve tazmine borçlu ile beraber müteselsilen kefilim. ) 

litı ıüBBkasası 
olunan üç zattan mürekkep bir mfirakabe heyeti tarafından ıfa 
Olunur. Paıtlı~e Seram tlarüfillihzarı 

Madde 40 _ Mnrakabe heyeti aıası meyanına dahil olacak miltliri~tinJen: Sandık imali ıçin 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Eski şehir 'Kon ya hnttı uzcrindc Pınnr başı • le) dan i ta
s yon lan arasında 395 in~i kilo metrede vaki ta;- ocncağııı
dan 15000 1\1 ::ı balast ıluacı kapalı zarf uc;ulülc miınakn
saya vız olunmuştur. fonakasa ı 6 teşrin evvel ı 929 
çar,ambtt gliniı s:ııt J 6 da de\let demir yollan binasında 
yapılaCf\\iıır ... lüııakasa) a i,tlrak edeceklerin teklif mektup· 
larını ve muvakkat tfnıimıttarmı aynı günde saat J 5,30 a 
kadar umumi ~ildürJqk bJemine 'ermeleri Jtzımdır. 'f all1>7 
ter m~bSa şartnamelednl iki. Hra mdbbllnde Antırada 

zc\'atuı mecJzsi ıdare azası gibi ıtakal oa hisse senedine malik almıeak tahta almt münaka~ayı 
01ınaları \C bu senetlerini memuriyetlerinin sonuna kadar geri lkonmuştur. Taliplerin şartna-
aı ı u d mesiol görmek fizere her ı:ün, 
ınarnak ş:ırtile ortakhfın kasasına yatırına an zım ır. münakasaya iftirak ıçin de yevmi 

Madde 41 - Mürakabe heyeti her sene tacdit olunur. Mıa- ihale olan 9 teşnaievvel Q29 
haza mQddeti hitam buJan azanın tekrJr intihabı <:aizdir. çarşamba günü saat on dörtte 

Madde 42- MOr1kabe heyetini teşkıl • len aza içinden birini Ddtcrdarhk binasında mü ıse-
ı s intibap ederler. Bualardaa biri mcdısi idare jçtlmalarllCla llh liniye mfabaJut komit70-
h4zır bulun u l>Hl rey mfJlakerdere iıtirık eder ve esas mu - Dimi ıtlmtlerf. 
ktvevename veya ortaklı~ın meaafiine muhalif gördüğü oıukar - ı .. •~11!••-•l!~
rerıt blldımda le 1111 mütalta ackrek katında noktal onarım 
~ıt ddtırine ka> deWFir. 

Macf44 a - Mitraube H>'eti lbbl üç aydı bir kere 
:akl•iın mı••• " defa~ile evrakı miisbite ve ücariyetini 

Unf"* w.ra ~1kcn tetkik ve mQrabbe ve veznede 
nıe ..tadat ederek yolsuz e6rd0ijl 

MttMSef>a~ dairesinden Konfı' ye ffaydarpaşa fşletmeıertm:mı 
Cedlrik edebilirler. 

Tütün Eksper kursu 
T .. • 

hi an umumi ida-

Türk Halıları kullanınız 
~ Beynelmilel bir f()lıreli haiı lznıtr de [ ~ 
m: Zade biraderler Halı kumpanya11 ) mllR , .__ ... 
mı Talııtıa, "'it-' :;!: en nefis: ( Isparta, Lergam, GOl6ttan. Haldarın 
iiii Demirel, Gördea ) cinsi buyuk d6Jeme ık nilll 

ftj1 yegane s&tlf mahalli depomuzdur· \ lkı.a ~ 111 
gibi 

1iji için ehemmiyetli stok yapılmı,ıır. Geçen aenc .:.e uı:opllD 
!!:: bu sene be muhterem halka bir blzıPtl ohDM u_ıl- •---' 
n:a L.1-.J... nmun ...... n:! fiatlar üzerinden ~rakende seınwa ~.... • 15 teft-

iH! desinl nazandil:kate alarak piyasa fi tlanadla . basablle 
ff~ z:latlı olduğu gibi fiatlanmız maktudur Mevsım .L,,.1 m• d ecetl ..lon Ul\wer ne liÜ uğun } apacak erbabı ihtıyacın, getir bi rektbet 
fiii 'c zevklerine uygun her çetlt halı bulunduğu ~le tedtwlk 

l!i edılmlyecek derecede ehven ve hatta lımirde kalokJa. 
jf edılmiyen müsait fl'atlanmız kaıpnda mütt'hayyir ... ...ıı. 
•• ..J ..Are slı--. ğg rına eminim. Verilecek hususi 6lçü ve renıııere il"' 

:iii kabul ederim. Y erlı mallanmıza ratf>d buyuran m~~ 
I•:: . f tl ıktfıasın(Mlla-. .!:: halkın bir defa depomuzu \..viflcrl men ıa an 
:... "'T' •• __ ..... 

:·:: ÇutlJ bWr ~·· 
~ ~~~ 

::;; Ahmet Tahir 

il !'i!i-:mi'-'D!EiE!:-!!'i!B!! ~--·--·--·---- l' 
Devlet demiryolları ve ı-

manları umumi idaresiıı}e.!!. 
Hnydarpaıa . Pendik Banliyö battı yokala" 

dikkatJne : aırah 

k arltnlll - u I Ha) darpa~a-Pcndık Banli) ö hattı al ol 
fc,k:ılade mu,alckat ıcnzılitlı yolcu tanftı net vfikao ihdı• 
bıleılerinin l~yliıl 1929 tanhinden ıtıbaren 11b.-a betlanJllllfU) • lıi 

2 Mczl:Or tıınfe mt cıb nce Ha)darpa 1 
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blar plebtlirıer. 
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~ IUiad ..... _.i"!! 
kabuJ edilccelindn talip 
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~ ;~~~ Devlet demiryolları ve li-
;~ ;~ man laı'l umumi idaresinden: 

lt•fı 1 

•oıı.5 So 
:201.J " lb3 

216 
111 50 
~3 ::; 

;'fl 1 ' 
ırı So 
81 ;s 

12'.! ~ !i 
2? .\il 
29 ;-s 
4? 25 

lr'mal..-.\p,an Nasyoıılıırı ara,ındal..i yolun ikiııfi talıaka 

bala ıla .etriııc muktazi tıOOUO metre mikıl.bı-bala tın Hızarı 

kapalı zar!la ımiııakasaya konmu~cur. 

~I üıı;ıka·a 13-l 0-929 pzar gün il saat 10,.30 da _\nkara· 
da Dcdct Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

~lıin1kMa~a i;tirak edeceklerin tekli[ mektuplarını ve 
muYakkat te minatlarıııı ayni giindc saat 1 O na kadar umu· 
mi miidürhik kalemine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 1 O lira ınııkabiliııdc 
Ankarada :\!aliye 'e muhasebe işleri reisliğinden tedarik 
edebilirler. 

Maarif müdürlüğünden: 
l\liıliphanclcre lüzumu oi-!ın 218 

3 teşrinev\'el 929 tarihine musadiI 
!ık suretilc ihale cdilecegiııden talip 
kurda ve mtıııakasa komisyonuna 
ilan olunur. 

çeki odun ônümiızdcki 
per~embe giinii pazar· 
'claıılnrın yeyıııl mcz-. 

muracaat eylemeleri 

lstanbul Şehremaneti llanıar1 - - ~ Emaye sokak ıavha ve b:na nu;nara sı münakasası 
Şehremaııetiııdeıı: Yap rılac1k olan Emaye 1 J,000 

adet sol,.ak la\'ho,t ile ı 4,000 adet bina numarası kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin ;artııame almak 
için her giin levazım müdıirhiğ(ıııe gelmeleri. Ttklif mck· 
tuplarınııı dn ihale gtinli olan te,rinenel 929 falı günü 

Ticaret ve zahire borıosı saat onbeşe kadar mezkur müdürlüğe gelmclerl. 

Fiatlar Ticaret borııası kltibiumumiliği tarafından verilmlıtir. 

Okkuı 

Az•ml A•p.rf 

K. P. K. P. 

BuQday •.10 Çavdarb 
Yumuıa 16 ı;- 14 ıo 
Kız::ca 
Şcrt 

Dönme 
13 25 14 

- Zahireler -
il J5 Ç;n·dar 

Arp.1 
!\1ısır 

fasulya 

ı ı ıo 

10 3o 

J ı 25 
il 
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1 AK1 uı .'J( L)·lı'il 

meşgul oldu. Yeni öğren

dim, Leydi Grenlen de 

dördüncü olarak Deyn ·ma

onta gelecekmiş. Bana de

di ki: 

-Küçük bir parti olaca· 
ğız. Ben siz, ve zevciniz. 

Büyük -bir eğlence olacak 

zannile Antoniye beni de 

çağırmasını söylemiştim. n 

Onun gittiğini hiç iste

miyorum. Rezalet olacak

mış gibi geliyor. Şimdiye 

- Hububat -
~usam 

Ku~ycml 
30 3G. 

-Un -
Çu\'alı kilosu 
Ekstra ekstra 
Ekstra 
Blr1nci ı umuıaı.. 
Birinci sert 
l"çuncu 

16o0 
1!55 
IJ6o 
123o 
1001) 

- Tiftik -
Bez pazar 
Karahlsar 
Kır~ehlr 

1929 tefrikası: 

ııso 

1150 
1170 

1150 
IUoO 

--,),) 

kadar bu ziyareti düşün

meyi hiç bırakmamıştım. 

Fakat işte nihayet yarın 

değil öbür gün oraya gi· 

deceğiz. Dehşetli bir heye

can beni kaplamıştı, uyu
yamıyordum. 

"Mir!ton .. u terkettiğimiz gün 

sisli bir sabahtı. Londraya 
kadar bizi Dük getirdi. 

Ogüstüs şehirde işi oldu

ğundan bahsederek bu ge

ce orada kalacağını söyledi. 

Devlet demiryolları ve li
manları umumi idaresinden: 

Jlaydarpat• -Ankara hatlı üzerinde Beğhk köprü iıluyonu dnnnda 
479 uncu kılomelrede vaki tat OQığından ~>0,000 :\[ 3 bala•! ihracı ka
palı zarf uoulile münakasaya vaz olunmuıtur. 

15 T qrinievvel 1929 Salı günü aaaı i6 da aeviet dcnıiryollan bma-
11nda yapJacalctır. Münalıa.aya iılirak edecekler ıdı:hf mekıuplanru 
,e munkkaı ıeminaılannı aynı günde ıaal 15,30 a kad.ır umumi müdür
lük kalemıne ,·erimeleri lazımdır. 

Talipler münaka.•a şartnamelerini 2 hra mulıabilinb Ankarada mu
lıasebat dairesinden ve Haydarpaşa itleımesinden tedırık edcbılirler. 

Ve dörtte Deyn -ma- onta 

vasıl olan trenle pazar gü· 

nü oraya gideceğini benim 

de evden otomobil ile üçte 

hareket edersem aynı saat

te orada bir!e~eceğimizi 
ilave etti. 

Ben yalnızca ( Lediston )a 
döndum. 

Ayın dördüncü günü ken

di kendime kahve altıya 

indiğim zaman etraf sis 
içinde idi. 

Kalbim sıkılmıya başladı. 

Ya ben hareket edinciye 

kadar sis büsbütün etrafı 

kapar sa , gitmeme mani 
o!ur sa... Kahvaltıdan son

ra kendimi şöyle böyle 

meşgul ettim. Marki dö 

Şermonta uzun bir mek· 

tup yazdım. Bir düziye 

saatime bakıyor, sonra sisi 

tetkik ediyordum. Saat iki 

buçukta hareket etmiye ka

rar verdim. Ancak ağır a· 

ASRİ MOBİL YE 
Mağazamızda her keseye uygun yatak,ao , usı 
yemek ve yazıhane takımlarile karyolalarımız 
r: kabct kabul etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret iddiamızı ispata kafidir. ~t:mbulda Fin
cancılar yokuşunda No.27. Telefon: lstanbul3407. 

AHMET FEVZİ 
Leyli ve nihari 

Kız ve F . t• ı· 1 r· Ana sınıfı ilk 
erkek eyzıa 1 ıse1e ! ve ali kıs;.nlar. 

Bütt.n sınıfları eşkil edilmif tam devreli li ;:lir. Kayt 
ve kabul ışlerine hergün saat 10 dan 17 ye kadır devam 
edilemektedir. J teşrinievvelde sınıf yoklamalarına ve 5 

cumartesi günü derslere baılanacaktır . 
Telefon: İstanbul 1995-3496 

L·T·PIVER 
PARIS 

POORA.ESANS 

KOLONYA SUYU 

--

LOSYON 

Pompeya 
Flo~amı 
Vlvits 
Fetiş 

Revdor 
Şipr 
;ı 

Fujer .,. . 
Kının 

lstanbul Şubesi 

ŞlşlJ Ahmet Bey aok'ak No 56. Tel, Bcvo!llu 3044 

~""6C~ 1 .ey li \e nehari .,,_ın_ 

İstiklal lisesi 
Tam devrelidir. Bütün ıınıtfarı mevcuttur. 

Talebe kaydiııc b·ı~laıımıştır. !!er guıı m:iraca3t olunabilir. 
Şehzadcbaıında Polis merkezi arkasında 

· , , Telefon lst. :.?53.J. •• 

Istanbul ithalat gümrü ... 
ğünden: 

:\!arka 
2 sandık A. P. 
1 adet 
1 çuval 
1 ;andıkça 

sandık 

:\laa dara 
145 

'! 
40 

1 

l 1 

kilo 
rdd,im 'e katulog 
Otomobil Iastigi 
kibrako 
knhı·e 

Lüleburgaz Asliye mahkeme

'inden: Durgu! Bey köyünden 
Ahmet kızı Bedriye Hanını 

israfından biraderi Mustalanın 

gaipliğine hüküm itasını dava 
edılcrek cari muhakemede knnu· 
nu medeninin 31, 32 inci 
maddelerine lelfikın Mustafaoın 

gaipligine dair sadır olan 30 
mayıs 929 tarihli ilam sureli 
mahkeme divanhanesine talik 
olunarak tarihi ılandan itibaren 
on beı gün zarfında bir gQna 
itiraz vuku bulmadı~ takdirde 
kesbi kat'iyet edeceAI ilin 
olunur. 

Kemerlerin ,.,, •••rl 
Mctin ve huiusl bir aikodan tDaaul 
gayet 11k Rollaııl kemeri haU huu
moda" mudbin.cır siıe mıdup ırnı· 
ıübO. kılçınttı lttaftc: \·t ıarafct. \'Ü· 
cudunuıa yumu,ıklık vır cevvaUyırı 
vtrdlfi Jtbi doCru durnwuz:ı da temin 
eder. /\1ııa.uJannuıı r.iyarct ve mu· 
şıv\ er ı.1ttlopmuE11 ıalcp cdiniı. 

Veg3ne satlf mahalli: 

'3iP. 
hıanhul ıubesi : 8eyoilunh 

Tünel m.ıvkiinde , N• 12 
Hıu 6 Lhıılın ıtibarcn. 

Seyrisef ain 
Merlıez acenıesl: Galata KöprU 
bııında. E•yoAlu 2362 Şube 
acenı .. t Mahmudiye Hanı ıltında 

lıtanbul 27 40 

fi' ersin süraı post ası 
(MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

vapuru 1 ıeırlncnel aalı 12d• Gal 
la nhtimından kalkarak çarıamba 
ıabalu lzmıre ve aktamı lzmtrdcn 
~all:arak Antalya, AlMye Menine 
aıdecek ve dönUıte T tt•cu, 
Anamor, AWye, Antalya, Kuı
adası, l.ımıre uanyarıılı: gelecektir. 

Ayvalık süraı postası 

İngilizceden mütercim: Gzizin ı\uri 

ğır gidebileceğimizi tahmin 

ettim. Nihayet öğle yeme

ği vakti geldi. Hiç bu ka

dar karnımın acıkmadığı 

ve hizmetçilerin bu kadar 

ağır hizmet ettiklerini bil

miyorum. Öyle geliyordu ki 

saat iki buçuk olamıyacakl .. 

Ne ise saat çaldı ve oto· 
mobil de kapıya geldi. İlk 

gittiğimiz beş mil sis çok 
kesifti. Bir sıra biraz hafif

ledi. Sonra tekrar çoklaştı. 

-Dört buçukta oraya vardı· rum. Otomobilden inıııcııı• 
ğımız zaman önümde hiç yardım ederken: 

bir şey görmiyordum. " Deyn Ma Onta sefa 
Ağaçlar bir hayal gibi geldiniz.• diyordu. 

Geniş bir kor idoııu geç• görünüyordu. Parktaıı içeri -
zorla girdik. Pencereden par· . tik. li alılarla döşeli bir b~ 

yük merdivenden çıkarıı 

(Bııaıe<I') 

lak ziyalardan başka bir l !ı 
güzel fakat eski mobi Y11 

şey görünmiyordu. Kapı bir odaya girdik. 
açılınca Antoninin beni bek- A · ·· .. d k' aslan teşın onun e ı 

lediğini gördüm. Bu adam- postunun üstüne yatmış iiv 
la karşı !aştığım zaman his- k . k b' • .. .. kalk• 

i:ıp e ızı gorunce 
settiğim fevkaladeliği ifade tılar. 

edecek bir şey bulamıyo-


