
~· ... 111 •••••••••••••••••••• T .................................................... . 
12" yıl.sayı 394'7 !i Bu günkü hava 

il_ b !i Bu gün rüzgar mutavassıt ludu~ 
-erşen e :: h ,_ 

ii va açııt• 

3 :: 
l!'~~....,.,G~un-e-·ş~~,ı~ı ~~---:A~y~~-;I 

1. IJci Av ) 1929 il Do~nıa 1 11.ıtnıa ı~2~ma 1 Hatma ~ 
: Kanunu,; ıni J :: ~ v 1 s 11 ı s D ı s D = L.. ,, :: 7 26 16 53 18 20 7 7 : 

........................... ...&ı.._ .................... ~ ............................. .J 
.-l ,.,_ ,... - J' ... • • , .... ~ ... ). • " 

--' ' 
6 Sayıfa f ncı Tabı 

Bu geceki ay '~ J!: 
... 221 10 l\7 

tel, 1970 1.. idare l~leri) 1971 yazı işleri *telgraf adre:-1. V~AKIT - Po~ta kulu..:u : 46 

r .............. :"' ............ mn .......... "·--·; ........ _... ı 

! J11zllet mekteplerı açzldı 
§ 
i . Anadolunun her köşesinden gelen 
i telgraflar, millet mekteplerinin coş~u;ı 
i tezahuratla açıldığını bildirmektedir • 

~ ......................................................... - ...................... 11•••••~ 

ecafiyi dün gözyaşlarile gömdük 
Necatiyi 

gomerken 
.\ııkara,2- • "ilıayet 

Necatiyi ~öııı<llik. iki 

!ty, eYel Cebecide yali

desi İ<'in aeılan meza-, . 
ı·ın yanında oııu da 

topraklar iı;iııe bıı·ak.

tık. İznıiı'in en kara 

güıılel'iıı<lc 'arhğım 
,atan lmyrağuıa saı·a-

Başvekilimiz 
1\~ClLli B. İıı rııe::.lLrt bcısıız(lcı 

~ 

ço/t, ıız1'iessıi· bir ıııılıtksÖJ ·!elit 
Cenaze merasimi 

Ankara, 2 (Yakıt) - Cenaze 
on buçukta Nüınune hastanesin
den kaldırıldı . Cenaze alayı şu 

şekilde sıralanmıştı : 
Zabitler, muhafız tabunı, 

Başvekilin nutku 
Ankara, 2 ( A.A ) - Baş

vekil ismet Paşa hazretleri 
buğüıı maarif vekili merhum 
Necati Beyin mezarında şu 

nutku irat buyurmuşlardır: 
Necatinin öllınıünde derin 

"" "!< ~~· ·: ··.' , ,...- -.:-•,, :.ı1:::r.-: ;"·•,0"tı.:~,ı~·~ ·,_,. .,. .. :..i 

rak siyasi hayala giren 

J\ eca ti, ~ene YÜeudu 

o ıuukaddes lnl) rağa 
sarılıııış olduğu halde 

uh!·cvi tilemc intikal ı 
etlı. Bu sevgili arka

daşın nagihaııi 'e elıe<li 
gay bulıeti tabii ohu·al 

lıer tarafla derin lıiı· 
teessür uyandırdı. !hı 
umumi teessürün nıa
lıiyet ve maııasıııı an

lmuak iein is11ıel Pasa 

lıazrt•tlei·iniıı felJ'in es

nasında bizzat irat et
tiği samimi 'c müessir 
nutku ınutlaka okumak. 
h'lzımdır. O nutu >lnı

ııurkcıı .ı\Tecati nin ta
~utu karşısında lınJn
ııanlar icinde hemen 

acılarımızı söyleylereceğimi 

hiç düoünemenıiştiın • Uzun 
mesuliyet ve ııielklıre arka
daşlığının memleketin temit 
ve yiğit bir evliidına karşı 
bağladığı sevgi, saygı duy
guları bu yaman ve çetin 
vaziyeti bana önünden sapıl

ma:<! ·bir vazife yaptı. İzmir 
çocuğu Necati yüksek tahsi
lini bitirdikten sonra enğin 

ruhunun heveslerini muallim 
mesleğinin öziiuden başkasını 
düşünen hayatına sarını~tı. 
Değerli ve muvaffakıyetli 

mektep müdürlüğünde vic
danının zevklerini takdirden 
büyük vatan fclitketi insafsız 

sarsıııtıları ile vatanı seven
lerin içinde onun da başına 

çöktü . Necatiyi bir varını 
düşünmeden bir gün geç 
kalmadan yiğit derneğinde 
at oynatan kcı.Jıraınaıı şetarc

tile cephede göaüyorüz. Bu
nula onun siyasi hayatı da 
başlamış oluyordu. 

Merhum Nec4Ü Beye ameliyat yapılan Ankara Sıhhat yurdu binası ve hasta ods . . 

• 
aglaııııyaıı bir fert 
kalmamıştır • Iliitün 

Son resmi 
me\ cudi:yeti ile bir 189 uncu alay efradı, jandarma 
cunıhuriyet \e inkı- bölüğü, polis müfrezesi riyaseti 

1 • v 1 cumhur muzıkacıları, erkek ap ÇOCll.!!U o aıı 
v lisEsi izcileri ve izcilerin, mek-

J\r e c a tİ hayatında hiç- !ilerin, halkın, dostların elleri 

bir müşkiilt\Uaıı )ılıııaz üstünde bayrağımıza sarılmış 
biı' kuyyet 'e 'esaret oldug'u halde cenaze.ileriliyordu. 

menbaı idi. JJefktire [ Alttarafı 3 ncii "ıhıfemltdcdir ] 

" Bu başJaııgıç halk id;y·e -
sinin ve irıkilfifıtıı engin ıı -
luklarına taze , pürüzsiiz , 
canlı bir doğuş değil midir? 
İzmir meb'usu Necati beyi 
birinci büyük millet meclisi
nin kürsüsünde yaralı vatan 
seveni fedakarlık, yuva hasret 
feryatlarının öterken dinliyo
nız. Sinirlerin mütemadiyen 
ezginn, fikirlerin türlü tesir-
· .\it uırah üçüncü sayfa.nuzd· dır . 

ıı1iicadelcsindc kendi- ~ııı11111ıııııııımııı1111111ııııııııııu11111ıııııııııııı111111ıııııııııı1111111ııııııııııııııı11111ıııııııııı1111111ııııııııııııııı11iıııııı~ 

~l~l~~tı~~~~~k ~~:ı~;~e;· (Tıp alem.inden izahat isteriz) 
doğru adımlarını daha = = 

Tarlabaşından tramvay geçecek 

l 

,ı 

Taksimden köpr· ·e ve Tünele gelen tramvayların, Beyoğlu 
· Jdesiniıı dar!ıjl;ı do1,.,·ısile, Tarlabaşmdan geçirilect~n~ ~qıı~tıl\.. 
Emanetle şirket mühendisleri Tarlabaşından Perapa1a>a bd:ır·dcvam 
edeı:ek cılan yeni traılıray haınnın tefrişi için müzakerata dernm 
etmektedirler. Resmimiz, yeni yapılacak hattın Taksimden sapacağl 
yeri göotermektedii'. 

J\ıliizakerat ıyı bir saflıada 
Cemal Hüsnü Beye bazı vesaik g,önderildi. 

Esasatta itilaf edildiği bildiriliyor 
Ankaradan al:\kadar· Türk. Ynnan itilafı 

tnahaf ile gelen haber-

lere göre, Tiirk. ye Yunanlılara 
Y unaıı nıübadele ınu-
rahhaslarının da isti-• 
ra ki 1 e deyaı 1 eden 

nazaran 
bu sefer 

ziyade meıaneı ve enı- (_==Verilecek izahat her·=-_) 
niyetle atarlardı. Bu müzakerat nilıai saf-

~n~~~~~~·tee~e~~~:~t~~~~.-- ~-=-=_-_:_=kesi tatmin etmelidir ~=-:_=_ı ~~~;:~liy:~~ıilllf~~;~~: Alina, 1 ( Po) Yunan 

AfzLlıcık/r,ak .. 

mahafili Türk- Yunan nok -
r • .ıVecaıinin cenaze Bu istizalı Türk tabiblerine itimatsızlık ifade etmez. l'•lllll zemini ve itilaf = = ' tai nazarlarının ehemmiyetli 

merasimi orada lıazır E ilmin, fenııin büyüklüğüne hürmetimiz vardır; ancak ~ csasatı hakkında kat'i bir surette ye/;:.d;gerine yak -

1 d b. ~ ilmin, fennin henüz halledemediği müşküller olduğu fff 
bufuıHU1 <ll' Ul'<lSJll a il'§ ~=- bı"ı• kcttıılll·,,.et ıııulıa- in.tığım lemin ediyorlar. gibi her hangi bir ilim ve fen adamının da hata ve J , ..,. 

ne\i nıefktlre misakı ~ noksanı olabilir. ~faza edilnlckle beraber İki hükümetıe itilafperver 
ak tine 'esile tcs.·kiJ CV- ~ Bunları görmek ve göstermek yeni hataların önünü davrandığı cihetle itilaf hu -

J - almak ve ilim ve fen yolumla bir terakki hamlesi ulünü muhakkak addediyorlar. 
lenıi~til'. § vücuda getirmek olur. ceye ,asıl oluna.cağı 

isiltet Prısa H . .L\~e- =_=_§§ • · 1 Tiirk lıasıııurahlıası 
' Ankara muhabirimi;dn diiııkti tel!irafında :\'ecati Beyin nıuhakkak görii üyor. ' 

calinin nıezarı basında§ ,, ı 11 .. ·· ı ı venideıı bazı Ycsaik 

UcuzlıyacaK mı? 
Bu seı ~ki şeker rc

kolıesi geçen senekin

den fazladır. 

Bu itiharla şeker fi
atları üzerinde hafif 

bir tenezzül olacağı 
i.inıi t ec.liliyor. 

İki İtalyan 
Gazeteci şehrimizde 

İtalyan gazetecilerinden i\I. 
Habrisyo Rasponi Ye Renato 
Suaresi, dün İskenderiyeden şeh
rimize gelmişlerdir . italyan 
gazeteciler i\ lısır , Sür ye ve 
Flestinde bir seyahat yaptıktan 
sonra şebrimzie gelmişlerdir. İk gün 
şehrimizde kaldıktan sonra An -
karaya gidcceklerek Türk inkiBbı 
hakkında ğazeıelcrine mektup 
yazacaklardır. 

Bir sene zarfında 
Vilayetten bir sene zarfında 

322,565 evrakın geçtiği anla
şılmıştr. Yasat! bir hesapla bir 
ğüne 2000 - 2500 evrak isabet 
etmektedir. Bu keı fi yet katip 
adedinin çoğaloma>i lüzumunu 
göstermektedir. llunun için ,·e
kalett>n rica edilccrkıir' 

Almanya ödüyor 

Tazminatı harbiyenin sn n 
taksitini de vudi 

Londra, 1 ( .\.A ) - Tamirat 
umumi ajanı i\J. l'arker Cilbert 
in raporu Almanyanın dörduncü 
scn~·'İ taksici olan l,~50,000,000 
altun markı tam Yaktında ve 
kamilcn tediye eylediğinin ve 

bundan 

Giriftzen 

AsımB. 

Asını Bey 

,_ark musikisinin maruf üstat~ 
!arından olan girifttzen Asım B. 
Aptülhamit zamanında Amasvaya . . 
nefyedilmiş, o meşuııı idarenin 
zevalinden sonra da ora.da ika
meti ihtiyar etmişti. 

Eserleri uzun müddetten beri 

takdirk~rlarıııa neşat veren 
üstada karşı umumi olan 
hürmeti izahar için şehremane
tiıııiz Laleli de büyük ve güzel 
bir caddeyi •Giriftzen Asım B • 
caddesi» olarak tevsiın etmiştir. 

Giriftzen Asını B. ahiren 
şehrimize gelmiştir. Mumailey
hin yüze yakın oları eserleri 
plağa alınacaktır. San'alkarane 
kıymeti ve şark nmsikısi tarihin
de mevkii olan bu eserlerin 
bu surete ziya'dan dkaycsi 
mucibi memnuniyettir. 

Y ollann tamiri 
Emanet 929 bütçesine ~ olları~ 

tamiri için (100) bin lira ıah>bat 

koyacaktır. , = acı ölüınü haberine karışan diğer acı bir haber rnrdı : ,__.ema llSllll >ey e J Alman kambiyosunun 
Ollllll ınczayasını tadat ~ bu haberden imanda o kanaat hasıl oluyordu ki yapı- 31. Diyamaııdoplos a- talep ettiğinden dün müteessir olmadığını gösteriyor. l•ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..-;;;;;;;;;~. 
ctlcrkcn henı büvlik ~ lan ameliyata rnkaddlim ctmc,;i icap eden te~his tam rasuıda etabli \C em- k.onıiS) on k:iı.iplerin- Raporda bundan sonraki se- Günün hü!asa il 1 

Ca::inin ~izdiği yıilda l olınanu~nr ve bu haber ölüm haberi kadar elim bir itik ınesclesiııin nıii- <len biri yasııasilc lıu nelerde Almanyıının scned ik! Dahı*l -'e 
diiııe kadar k.eııdisiııe = tesir ye tee,s·siir uyrı~kn:lırmıjtır. E. zak.eresinc -lıaslanmıs,- C\ l'ak An karaya gön- beçuk milyara baliğ olan aleh\de aı 

k l iliz St'n aat re ı ·ımizin dlin bu me\'7.u üzerinde = • taksitleri tediye edeceği kayte- B 1 
en sadık.! bir aık· ,au<l:lŞ ~_-_-_=- nc~rctriği hendik tamamen bir fikirdeyiz YC bunu kıe- ' ~ı=r·===========d=e=r=il=n=1=iş;,,t=iı=··========d=il=ın=i'=Lir=.======= İl' talym1 şiı'kc- 1 

olan nıer nıııı ha l\lll a ~=_=-~-====~ ~~ ti s" hı·•1111aıı<'Liııı• men a~ağı ya alıyoruz: • , , , 
<'Ok kı) ıııetli hİI' kader- ~ 1 fçr ne kadar lıa1.1 doi,torlarııııızın bu nc~riyarı ho~ nıüraeaat ederek 
~iııaslık ~ÜSl.l'l'lllİ!'i,'lİI' ,· ~-- .,·iirmediklcrinden halıcrtkr olduk. Bu telı\kk! maksada A I · 
- .. " 'rupa tren eı·ı ıı-
lıem de et.rafını ihata ~ iyi intikal cdcıneıncktcn ikri gelebilir. !\ccati Be,·e ---=-=---==- 1 • 

, de hlanlıulu rek-edeıı Türk metlt'ıre- ~ yapılan ameliyat kimlerin rcyilc ve na,;il şerait altında 
<'İlerine lııtabt'ıı Jıa, atta ~ yapılnıııtır, bunu ii~rcnmck her 'J'lirklin hakkı okluğuna lanı elnıeği tt•klif 

ııı~(ldi Kl) ıııellcrh; lıi~~ i_ 'kaıçı~~~u"'una •aı~dh·at ,.aı)ılan bir haha doktordan ı 
1 

~'ilk.ti ı l 
. "' ' , 1 llWl\lı~p erde k İ 1 ! 

biı' ıııaııaı-;ı olıııadığını ~ izahat btcmcz mi ·? 
ı .!!ıdasız çocük.lara 

göstel'IllCI\ suretilc mil- ~ \;ccari, ·hu milletin çocuj:';u olduğunu İS["lt etti, ıimdi ==-_==_===_= ~ -
!etin umuıııi saadctiııi ~ _\!iller bu izahatı bekler. ( 10,000) olarak. 

istifıdaf eden ink.iJap ~ Bu izahat Tiirk tabiplerine itimatsızlık değil, hil<lkis Güzel san'aıl:ır bifliginde açılacak olan daimi serginin küşadı hu ayın on beşinden yirmi bc>i jı tespit e<lifdi , 
§ •ki ·ri izahat kamath·ıh~ ohca~ı için hem t'ıbibe = tehir edilmiştir . .'l"ehirİ/l' sebebi son günlerde birdenhire fazla resim gönderilmesidir. Sergi için günderi1' 

hedeflerine doğru daha ======-=§ - n:rcc~ ~ : ' ' ' · • ' §_-_-=-==== c:;eler (70) parça~a haliğ olmuştur. llu eserlerin çoğu genç. ressamlara :ıinir. 1 !enüz marul rcssam'..r Heykozda bir a -
• 1 hem tal,ıabetc itimadı artırır. göndcıınemiq.lerdir. , 

zıyade şe\ 1\ \e hararet- Bunun bir laidcsi de şudur: Bir Türkiin hayatı ma- Güzel san'atlar Glrliğinde orta salon tanzim edilmekte ,. bir kösesinde de bir sahne Yücuda daın para için aıı-
ıe rl.tnıek 1•1,1•11 bt"ı" )'l··ık J k 1 k 1 k 'tle · {e 1 <l·ı n-ctirilmckıedir. Sahnenin insası bir h.afta kadar sürecektir. Gelecek ..- bidayetinden ilibaren birlikte itli ı .. 1tt·\ ı"Je 0·· ldu·· ı· ı.. ,· , . g= nasız mt>s e ve ıncs e ta~ ı · gayre rıne 'a c ı enıcz. ==---=-· " • ' - S JJ< • -

u temsiller ve konserlere başlanacakur. . 
bı"ı· ':ızı""e lleı'"l. ,·eı·- ===-=;;; Bes,·crin lıavatı çok aziz ye muhteremdir. l>,tc her ta- ==;;;; · - k llll··1 ~.· , .e vakalaıı _ , ıı "' ı Dün güzel san'adar birliğinde mimarı şubesi tarafından me cepten yeni mezun olan mimarını- "' J 

ıııiştİI'. bil,ıin' zihniyetinde yer tutarnk lıı\kim fikir: şerefine bir çay ziyafeti verilecektir. Birlıği daima himaye etmiş olah ;\lf. vekili l\ecaıi beyin ölümü 
• ıt: ~ A § ( Alt taralı ilçüncii sayılanı11.dadır ) ~ dolayısilc çay ziy:i.feti tehir edilmişıir. . nuşlır. 

;J.ıe llllet Stln ~UlllllllJ11Ji111lllllillll11I111ıı1111ııı11111111111111ııınıı111111111111ıınıııı1111uHllilllllffU11ııuıııııı111111111ıılllllllllllll1~ · Yarın öğleden sonra mimari şubesinin senelik kongresi birlik binasında akıedilecekur. 
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TÜRK TARiHLiDE MEŞHUR VEZiRLER 
Alenııior Mustafa pa a 

•AY tlAN.,. • 12 .,. 

Sadaret fermanı beklerken 
• Mührü sadaret " Çelebi Mustafa Paşaya 
verilmiş bu, Alemdarın gücüne gitmişti 

Aliııı. ~air lıir 'lal wi[5] 
'falı ... iııı efendi sıılıan 

Sdinıiu adamı idi. 
Raıııiz eft'ııdi, ıııek -

tup,·ıı Talı~in efendiden 
d:. lıa :'ıliııı idi. ~Kırım» 
Jıarııımı ha~I..:uh:"ı Se
) it Ft·~ znllah efendinin 
c.ıU-lu idi. « Kavııarca » . . 
nıualıed<'sinden sonra, 
I~ ırıııı isleri karısırıea, 

' . 
(11 9-1775) hab:.L..;ilc 
1 s.Laıılınla gelnıi~ti. 

J taubulda miiderris
lik iııılihaııı vermi~I i. 
Şt•r'i ınulıakt·melerden 

.-ıı ıııühimıııiııe: 

~lalııııul pa~a nıalı

heııwsiııe Kadı olnnış

hı. (1.l)seııc cvrl .Iısır 
onlu-.ıı kadılığında hu
hııınııı~Lu. 

JI uıııharalıaııe nazır
lı~ıııa ka' rılmıstı. , ·i-

• • • 
h:ı :- et naıniz efendi de, 
Tahsin efendi gibi 

'" ( 1221-1sos) da, ib-
ralıinı pa~a ordusuna 
has ıııııhaseheci olinııs-. . 
111. 

Hn ıla ~i1.aııııeeditl'i 
• 

idi. ııı 
Yt•ııi eri ag<1sı Peh

lh, ıı lliiseyiıı ağa i<:in 
lnıııdaıı hii~ ük fırsat • 
olamazdı. 

Efı•ııdilel'iıı ikisini de 
azlı•tlirdi: Ramiz Efen
dinin I\tnalaya nefYİr 

• • 
ııe karar alılı. 

Hamiz Efendi «Silis
tırf'ı> deıı Filibeye gitti. 
lıuradan <• K:n ala » va 

• 
giıkeekti. 
~ 

Tahii Fililıede Efen-
Jh e \ardım Piti .\lem-. . 

Ol'ada kimseler taciz 
et.lrnıezlt•rdi. 

neri taraf ta, ordug;\h 
alıp \Cl'İ~Ol't'a: 

1· cniceri aj~a:'ı Pt>hli
' an ağa lıa~lı ba~ıııa 
kalını~tı . Yeni<>erilcr • • 
lıüshi'ıtiı n gemi azı' a 

' . 
alıııı~Iardı. 

« Silbtire )) sokakla
rında Y(' ordu J..arar
~;llnııda kesip bit,:i~ or 
!ardı. (hlcya: 

• • 
« İst:.u1huldaki voldas-. . 

lar oradaki ~izaıuı t'<'-
ı.l itçif eı·i lıiıirip kırmı~
lardı. Oradakileri k.ırM 
ıııak. ta, krııdi bovun-

• 
lanııa Lorclu.» 

' Bu drdi koduyu Pclı-
lhan ağa da, tes' ik. 
edip köriik.lüyoı·du. 
Diisıııan karsısııı<la • • 

iken; şu haller pt'k. te 
iyiye yorulmazdı. Ora
daki ileı·i geleııleı', .\-

~ 

lcmdar paşa~·a el al-
tından gizliec Jıahcr 
yollndılar. 
· Alemdar pa~a <·llwt 
Yenicerileri 'ola ızeti-
.._ . "- '-

rirdi. 
Alemtlar, gizli dtn et 

lıaheı·ini l\us('ukıa aldı. 
' 

İhralıinı Hilmi pşanııı 
haşma ~clenleri, paşa

nın kendinden dinle
n1işti. 

ordu riealiııin d:n e
line hemen kaheL etti. 
(5) biıı sihari ile dolu 
dizğiıı « Silistire )) ye 
Yt'Iİsti. • • 

Y eııh•eril<'r hirer kö-, 
ı;eye sindiler. İelerin-
• • • 
den birinin ağzını hı-• 

d. r ~lu~tara Paşaııın ı;ak aı;ıın)ordu. 
1.Pt lıii dası ııa lC'sadlif <(Bchi<;» Efondi, ,\
dli. lü•tlıiida « Köse leıııdaı·n1 ~aııındaydı. 
A lıııwt» fiaıııiz Er (•ndi- · me1,ı u p<;n Tahsiıı pf('ndi. 
~ ı• iltifat Plli. ikramda llPııiiz «Silisıirl'ııdeıı 
lnıhıııdu. tn ı·ılııııstı. "\ 1 e nı d ~ır 

• • 
Raıııiz El'e11di lün a- bozulan ordu i~)pı·ini 

la~ a gilıııNli. Filibcdc yoluııa ko~ up tliizrltti. 
"r ;; e k:i.h~ aııııı » mi- Şiıııdi Is tau bul daıı 
iirlfiı·i kaldı. l\(•ııdisiııi sedarel formaıııııı bek-

". 

{Vakt) iıı 3 Kılıımuısani 1929 IPfrikası: G 7 

Namu, lu 
ko"otlar 

• > • .._ : ·- ' • • .. - -

JJ/ulıarrwi: llilseyin Ralımi 
-:\ehil lıalısa hir de seyiu hir ıııcyanesi • • • 

lıilkat karislirma .. Xc • Yardir. Cas caylak laf 
ıııiiııa~c.l><•t kilyos kü- olurınu? sırasilc lıepsini 
m:'alından hilkat ~'le- anlatacakğım. O sahalı 
nıiııe allamak.. plajın ye köyün etra-

- Yani eenabı hak- fını gezdim. her gün 
kıııe hile hadiseyi tek- bir yoldan aşaği ini
' in uzıın asırlar lıasr yorlaı· . Kumsalın ar-• 
t'tmi~ olduğunu an- ı kasında bir set var • 
latıııak istiyorıım. Her o rada duruyorlar. 

VAKTi :3 k!nunu~ıınl 

Ti1rki~tt okuyor 
Halk büyük bir şev le çahşmağa başladı 

Eşrefin bergüzarı 
Rand.:ıld ~üzler ıncd.ırı 1iühannıdır bcnını .' 
\ünlü nJlun1 fı!?stafa~ a hergüzarımdır benim. 

Nektep adedi kafi gelmediğinden bazı 
taraflarda yeniden mektepler açılacak 

2.5 

Ö~rl'ltir <>ok l'alısaıılar ıııutlaka . ' ' 
.l\Jiidı·ike, hilıııh eıw lıadiııı oltıı'. -

• 
Edilir salw ile tc'miııi zafer, Dün birden dörde kadar yalnız kadınlara ders gösterild 

Yihh <'liıııiz dalıiliıı-
• 

dPki )(illet nll'lptılt>ri-

ııiıı <'' rlki ak~::ıııı Ya-. . 
pılaıı L.fo,:at rt•'-inılt•ri 

lıcrtarafl<l nnn affaki
' etle il'ra cdilıııistil'. . . 
Diin ~laarif idar<'siııe 
miillıakatıaıı µ:eleıı t<>l
graflm·da kiisat ııu•r::ı-, . 
sin1iııi11 Iıarar<'llc irra 
e d i 1 d iği ye clı•rslc>rc 

' ' 

he' <'canlı se' iıw teza-• • 
lıııratı aı·asıııda mııha

scret ol11ndnğ11 hilıli-. . 
ı·ilıııekl+>dir. 

~Plıriıııiziıı b::ızımın

tak:ılarında diin de bir 
·<,:ok Iıalk. ııwl-teplt'l'C 
gider<'k kın t 'e la-• • 
hııll<'riııi ri<'<l etnıiskr-, 

dir. Ihı gihilPriıı ıalcp
IPri dt>ı·Jıal i~'lf olun
maktadır. 

Hugiin saat 1 den 4 
• 

de kadar hiiıiin ınill<>I 

nıeklcplel'iııdc ) alnız 
ka<l111l:11'a ders giiste
rilecekl ir. 
nazı taraflarda nıek

tep adedi mii<l:n imle
re k:iri gelmcdi~iııdcıı ..............•.......... , ...................... . 
liyol·du. Yaıiyete göre 
de, bu makamın eri 
ve ehli Alemdar ola
bilirdi. 

A leın dar, fer uı an 
beklerken, « Celebi • 
:\Justaf a » Pa~aııın ye-
zırı azanı olıluğunu 

duydu. Ilu haher Pasa-. . 
ınn gürüne gitti . 

Hakikat Celehi :\lııs-• 
taf a Paşa, « nıührii » 

alınıst ı .. \J. .. saııı:ı saba-, . 
lıa ı.:ıkagclnıesi hekle
ni p gözleniyordu. 

Nihayet haJıerleı· ta
hakkük etti. llebii.il
alıirin (24) iincii günü 
Çelebi Mustafa Paşa 
«Silislirc» ye geldi. 

• • 
Rirıncdl 1 

[il Rusçuk rarunınd:mdır. Di· 
kkat buyrula. ii1>nra Ramiz ,\p. 
tullah haşa olmu~tur. 

Kain eci kııııılarııı üze
rine kıırıı dallardaıı bir 
suııdurma ) a p nı i ~, 
masalar, saııdah eler 

• 
koYnıu!'. Bir ka<> ta • • • 
şemsiye ı;adıı· 'ar. 
~Jiiştrrilere su kah re 
getiriyor. Hep lıuıılnr 
gayeı iptidai bir halde. 
Banyo için gelenlerin 
çoğu rus kadın cı· -
kek çift geliyorlar .. 
Beı·aherlcriııde banyo • 
kostümleri, silecek maıı 
toları var.. yiyecek 
içecek, rakı, ~arap, 
bira, şampanya gelir
yorlar. Herşey yar 
yalnız bir şey yok «J
yıp)) ... Llıgat kitapla-

Salırı ııispPHe f..i~i ~\lim ohıı·. 

Kralın hasfalıgı Faciaların şaheseri 
-·-

Pek buhranli Krorn.ln·~ nül otrL 
hir ha1dedir Anasını balta ile kesti 

Ankarada mıllei mekteplerinin /eaşadırukın ı'ki intiba 
( Maarif müdürü, müfettif, muallimlerden bazıla.rt ve 

bir kadın dcrN.neslnde ilk derı ) 

ch1U'da lın hınaıı hos hll'ak kazananlara rlı
nwbaııi ifrag tıhımnnı..: 1 iye t n aııı c 'el'ile<'ek 
tadıl'. kazanamıyanlar dersa-

Diin hir ı.:ok ıııckll'p- nelere se,'kcdilccckHr. 
lt'r<' 't>nidl'ıı d<'rs le- Yali 'ekili :\luhittiıı 
, azı·ıı;ı gii11dt~ı·il111işı ir. B. d lin ak~anı <'yiip 

:\lfühn inıh•r haricin- ınantıkasında ki Millet 
ıl<>, kadınlı crkt'kli bir mt>leplerini ~ez mi~· 
kısım halk ı•h arlar111- güslerilen ah\ k a ' e 

lll C' I' b ll t İ Y c l t e ll <>Ok 
daki JllCkh•plrre gide- memnun olmuslm•.' 
l'l'k yeni Tiirk aırahe- ~Iulıittin R. Jiillmssa 
sıııı • lnı~usi surette hanın1larımızdaki lıa
ôğreııdikleı·iııi sii~ le- raretli alakayı sita~·iş
mi~ler 'c imtihan Nli- le yadetmektedir . 
!erek ~elıadetııaıııc ita- )laarif idaresi pek 
sun istemişlerılir. Bir ,-akında emzikli anne
ka<,: giiıı içinde bunla- İer içiı~ lıustist kurslar 
rın imtihanları yapı- tesis edecektir . 

Bursalı futbolcular şehrimizde 
San' af karan takımı yarın 
Beşikf dş/a karşılaşıyor 

B~üR şehrimize.gelecek olan Bursa San'atkciran takımı 

Bursanııı en kuvvetli futbol Mudanyac;an şehrimize gelecek-

takııııına malik olan Bursa tir. ı\lisafir takım yarııı taksim 

saıı'atkara11 birinci takunı bugün stadyoııuııda Beşiktaş birinci 

Kraliçe hastalığın za!ımetU 
seyrini rakip ettigini sölylüyor 

l.nndra, 1 (.\. A.) - Yeni 

ncşroluMn bülten kralın 7a!i\c 

mlicadclc için d"kcnrların kanın 

hareket ,.e kuY\ etini tez\·ir nıak

sa<lile kıılsl'Om zctkcyk<liklcrini 

\C hunun tc,.,> atı h:ı ... 1..:nc~ınin 

nıü~ah<-dc edildi~ini g<Ucriwır. 

l.oııdra. 2 (A . .\.) - Dahili~"C 

n~ztrt Sır ~ .foynson l lk:ks 6' 

.~hntona ~"itınczdc>n c\cl kralın 

iu>u'ı~ının en lıulıranlı nıııanı 

olduAunu. lıati \"C fak.t tcdcriri 

\ıır saWıın hu>ul bulaca~ını limit 

cvkınckte bulunduğunu hc~·on 

e\ lcm~tir. 

l..ondra. l (.\. ,\) - İngiltere 
kraliçc>i Londra şehreminine ati· 

deki t lgrafnameyi giiııdermıştir: 

Ifcr 'ene krala göndcrilmc>i 

ınut~t olan Ye y ı1başıın tebrik 

eden tdl(l'•fnaıneni7-i aldım. 

r .ondra ahalisinin sadakat mer
bııtiyet ,.c tc\ cccühünü ifade 

eden bu telgrafııame büyük en· 

clişcler içinde bulunduğum bir 
saiada ban:ı ,-aql olmuştur. Kra. 

lın ha>talıi!;ı uzun '°e mezalim•· 

ver cYrini. çaresiz, takip edecek· 

tir. Lı.kirt ben, muzlim bulutların 

bertaraf olarak m1lletin iman ,.c 

ümidinin ha51l olacağına intizar 

ediyorum. 

ft~ cocu~lar 
Bin , 2 bin delfi, 

ıo hin-. 
İlk mekteplere devam ~en 

(10) bin çocuğun klfi derecede 

gıda almadığı, hatta aç lı:aldığı 
aıılaşılmış!ır. Hilalialımerin ta

vassutu üzeıine, Emanet ıne

ınnrları maaşlarından birer 

kısmı bu aç çocuklara ierk

etmeği kabul etmişlerdir. 

······················-···············••••••il .... 
takınıile bir müsabaka yarıacak

tır. Kafileye ınmtaka kiitibiumu

misi muallim Faik Bey riyaset 

etmektedir. 

Bursalı futbolcuların Beşiktaş 

önünde alacakları neticeden 

sonra İstanbulun ikinci sınıf 

ta'rnnlarıııdan \ıirile daha kar
şılaşmaları muhtemeldir. 

ı·ı ııdan, ha\ atlaı·ı ııdan, 
• 

ndetleriııden, alıh\kla-

a\ ret ınaııazız hir saf- j sıı't üstü clönnıC'k. Bu tek 
dillik t.elekkisinc inınis .. Jıaı·ekct. birde hunun 

' 
rındaıı hu kelimeyi 
silınistir... i riyarı he-. . 
riflrr, sarı sa~lı, pcııbe 
tenli, kanlı eanlı karı
lar bif ıılur orıa yerde 

• 
ap a<;ık soyunııyorlar. 
sende olan heııde de 
Yarı aralarında diislur 
yapmışlardır. Dikkat 
ettim. pek biri birine 
bakmıyorlar. • 

Yücudun aizli yer-, ' . 
!erini acmakla yüzü-

• • 
nü göstermek arasın-

da henıen hiç (ark 
kahuaınış. biri birini 
bu şekilde göre göre 
kanıksamışlar • Setri-

rıaıımak a.yıp olmuş.. ~if li yar.. Plaj spoPu, 
)Jeselenin suntul'iu ye- deniz kostumilc can-

• 
ri hüYle iki cinsin hir- lla 1 k )"<' 'e' d" "ı·,.,· • , z ı · .. ,r11. h, '" • 

birine karşı 'iicntla- kfılı şilte gilıi altına 

rını teşhirde değil... seriyor, kah yorgan 
Denizdeki o ay naş- gibi iistiine cekiyor. 

malarını, cilYcleşnıc- kı\lı ~aprazlama yandan 
lcl'ini tan1aşaya her şar- sarıvor.. Sıcak kiinı
IJı gözü telıamıniil ları~ lizerinde ei fte 
edemez. Sudan eıklık- • 

· silindir suhuletile alt 
tan sonra en edepli .. M 
hareketleri carmıha ere- aha ust uste yuvarla-
rilmiş cripi kolları~ı nıyorlar .. Yorgunluktan 
a~ıp kız~ın kuıuların sonra sın1 sıkı bir bi
iizerine up uzun yat- rine sarılarak bitap bir 
ınak ... Yiiztarafını pen- dinlenişleri var •• 
beleşineiye kadar gii- Makineyi getir. Bu 
neşte kızarıtıktan sonra muhtelif Jlozları tıkır 

BmıJan birkaç güu e",·el 

Bcykozda Malıımıt Şevket !'. 

nahiyesinde Liz fatıııa ııanıile 

mHJf bir kadmııı kaybolduğu 

yazılmıştı. Yapılan taharriyat 

bu hadisenin çok feci bir ciı a· 
yet eseri olduğu, ve bu zal'allı 

kadııııu b.zzat oğlu taraı.~ctaıı 

\':llışiı·aııe bir şekilde öldürül

düğü anlaşılmıştır. Fatma Hi

çüklüğündeııberi para birilı.i"· 

ren bir kadınmış. Odu:ı yar:

cıhği/e ıııeşglll olan oğlu Alııııd 

geçenlerde keııdis:ııdeıı, bir 

kadın sevdiğini söyleyerek p:ra 
istemiştir. I!tı talebinin retle 

ıııukatclc glirmcsi •.1!\ışi ruhlu 

oğlunu feci t.ısavrnıiara dü· 

şiinniiş ve nihayet bu y<~d.ı 

bir de yardımcı bulnıu~tur. 

Arkadaşlarından Hüsnü ile 

birlikte kadır.ı öldürerek saklı 

olduğunu tahmin ettikleri ( 2 ) 

bin san altına sahip olacaklar

dır. Bu karar tatbik oluıuııuş 

ve zavallı ana ormana götü
rülerek öldürülmüştür. Hüsnü 

kadının ellerini tutmuş, oğlu da 

keskin bir balta ile anasının 

kafasını kesmiştir. Cinayet tari
hinde emsaline ııadir rasgeli· 

nen bu kudurmuş mahlfık, der

dest edildiği v:ıkit vakayı 

oldu~ gibi anl:t.tmıştır. 

Petrol güınrügü yapılacak 
Rüsumat ideresi bir petrol 

gümrüğü yapmak istemektedir. 

Petrol inhisar i&resinin nziye• 

tinin ne ohcağı takarrür ettikten 

sonra bu 'Tl"'"'le hA!ledilecekıir. 

Va, ı a~ır evelki 

VAKiT __ __...,...,, -,..,,,-~-

. 3 lıfimınusani 1879 
lşitilıiiğine gor~ /ıaııaimi nak-

1/yeyeye karşuluk olarak feaı>aimi 
m~renfn ilğa.!'lyçıln maliye 

nuareli cıblc.Rnin bankı o.mani 
idaresinden istikraz idecfii 6cş 
mi/yon liralık avansın esas şe • 
raili banlı mv:burun londıırada 
bulanan acentesi taJ'afından bil
kabül meclıs~ şeraiii mezkıl · 
renln tahtı nıüzakereye alınJı :

ğım '°" buglln yarın sureli res • 
miJılcde mezkür auansın hazinei 
ce/;/ei milşarunikyhaya itası 

zımnında iJarei mezküreye me' 
zuniyel Verileceği mukarrer bu~ 
lunduıfu Londraddn yazılıyor. 

tıkır cek. Kumsal si-
• 

neması diye lıalka 
• 

seyrettir. Ytlhul tane 
tane sat, ihya ol. Bey 
Ef eııdi edepsizlik her 
şeyden ziyade para 
ediyor. Şimdi her di
yarda reyaçta olan 
bu.. Şimdi en edepli 
sandıkların böyle man
zaralaı• karşısında is
tiaze ile ayuclarını 

• 
yüzlerine kapayarak 
parınak arasından re
zalet seyretmek ıne-

~ 

rakın da .. 
- Ne duruyorsuııt' 

sehpanı kur, ıuakine

ni ayar et, çek! 
(Bitmedi) 
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BdŞvekilin nutku 
t',t tarafı l:ıirinci ':1~1f:ı.mı1.d:ıdır 

krle karışık olduğu o giııı -
!erde :-\ecati bir gün şaşmıyaı 
s.1tlakat, doğru \'e açık gii -

rii<lc daima bihiık ( ıaziııin . . 

iz;ı;de buluyoruz. Sulh, in -
kişaf \'C inkiljp !ıayatırıııı 

yornlımk, bıkmak istemeyen 
"ereklerine berrak özüdü . ~ 
teslim elti. 

\'üksek kabiliyetleri oıııı 

sür'atle Biıı iık Millet l\\ec -
ı;siııin icra \'el<Jldiııc çık• r
dı. oıaı çok tanımış \'C SC\'· 

rııiş olan c1c1lı, ıııahzun :ırk -

d.1şları onııııla mes'uliyet 
ortaklı;:ı clıııc·kteıı bahtiyar 
olduk. Oıııııı \'ek.il t çaliş -
nıalrnnı anlatma.ita koı nlmak 
zordur l'C beyhude bir gay
rettir. J\\efkiıre aşkı, çare 
bulmak kabiliyctilc :ışildr 

neticeler emeklerinin ifade -
(eridir. Sayısız ihtiyaçbrı 

sayılı \·asıtalarta doyurıııak 

didinmesile geçen sene üç 
senlik maarif vekaleti bize 
iflihar!ar \'eren işler \'C eser-

lerle doludur. O maarifte 
başı yüksekte, giizii yıld,zlar

da, temiz \'e çetin hır mü -
ceddi! gibi çalıştı. 

Ağıroahada arbdaşlrdaıı 

samimi çalışma çevresi \'U· 

cude getirmek eıııııı hususi

yetlerindendir. Dede! yetiş
miş bir adamını, büyfık mec

lis değerli \'e muvaffak bir 
5zasıııı \'e \ekilini, maarifi

miz talim ve terbiyemiz tec
rübeli bir mutahasısı, fırka
miz yerine konmaz mefklı 

recisini lıalkcı!ığımız bu dün
yanın hiçbir dünyanın ile pas 
tutmayan bir cevherini onun 
!amasına her girmiş olan 
} iirekteıı ı;evnıesini bilir \'efah 
bir dostunu kaydetti 

Acıl:ır:1111zııı hudutl:ırı ne 
kadar geniştir. Necat inin hiç 
bir .o«ir:i 1*ıı~ t~ıııııı~·an 

varlığını bir.Azdan ;dıırağa 
vereceğiz. Onun hatıraları 

artık nıeflcfireci, milliyetçi 
cumhuriyetçilerin hafızala -
rıııda kutsi du)·gularla y:ışa-

yacaldır. İnsanlara manevi 
\'e mefkrıre\•i \'arlık dışındaki 

şeylerin boşluğunu hatırlatan 

bu muazzam anda geleceğe 

dair düşündüklerimiz ve 

duı·duklarııııızı bir daha 
söylemeği hayat \'37.ifemize, 

s.~dakat mefkure arkadaşımı

za lıi'ırınet, saydım. 

Cuhuriyet evlatlarının \'3· 

zi!eleri bu vatanın cihan \'a

tanı içinde passız bir çelik 
medeniyetin imrani ve ııi

metlerile bezenmiş bir bahçe, 

ilmin, frnnin, kültürün yük

sek nıazhriyetlerine ermiş va

tandaşlar yuvası olması için 

çalışmak ugraşınak mücadele 
etmektir. Bu yolda hiç bir 
müşkiıl tanımıı·oruz. Bu u

ğurpa hiç bir emeği hiç bir 
hayatı hatta baharına doy
madan sönse gene çok gör
nıiyoruz. 

Bilha;sa milleti cehaletten 
kurtarmak Türk harflerile 
yeni bir nur ve kiıltiır 

hayatına girmek azim ve 

kararınc!a samimiyetimiz, is
rarııııız l'e sarplığıınız sar
s lıııaz bir haldedir. İııkilap
çıl.-ırııı ölürken kalanlardan, 
\·c yeni yetişenlerden bir 
ek dileği \'ardır. Cansız 

bile'derindc sallanan vazife 
lı } rağıııın kavranıp daha 
v·ı sekte dalgalandırılması -

dır. Nec:ıti, aziz l'\ecati 
dik ;in yeriı:e geLrileccktir. ' 

Taziyeler 
.\ııkara. :l (.\ .. \) lla<1 ekil 

paşa h31.1'< tleri '.\laarir< ekili 
:\ccati lleı merhumun muaz 
Xl!Z ::ah!'i~ ederinde çok kı~ -
meıli bir rükniınü k3\ heden 
icra 'ekilleri he) etini tazi) et 
etmek lütfünde Bulunan ıc1ate 

a\ rı a' rı cevap 'ermcğc im -
k;ln h~lmadıklarından merhu
mu müşarünlle' h hakkında 

izhar bUI urulan samimi mu • 
hahbet \:c altkadan çok mü · 
tehassi< \'e müteşekkir olduk
larının iblığına ajan ımııı ta,·· 
sic bu urm"'1arclır. 

l-,t tır;ıfı h!rincl sa)lfcnıizdedir 

Cenazenin önünde çeknkler 

gidiyor, etrafım kız lisesi ve 

muhtelif mekteplerin talebeleri 

kordon halinde sarıyordu. 

Cenazeyi ınüteakıp meclis 

reisi, baş\'ekil, erk[ını harbiyei 

unııııııi;·e reisi, ı·ekiller, sefirler, 

birinci un1un1i n1iifettiş, pa~alar, 

lıükfiıııet erk5ııı yürüyorlardı. 

Ala}· nilıayeliııde Ankara hukuk 

mektebi, melıter ,·c halk \'ardı. 

\' mişelıre -~ i recek mahaldeki 

şiıııeııdiier kiiprü>i'ıııc ,-.rıııadan 

askerler, Jand.ırmabr safodııl.1r, 

resmi st'l.iııı ifa ettıler. ı\alay 

baş açık olduğu halde aradan 

geçti. Kiipriil ü mfıtcakıp ıabut 

cenaze olomolıilinc kondu. Bu 

otomobili takiben baş\ ekilin 

otomobili, mi'ıteakıben Ankara -

daki hiitün uıın:ıııi, hususi oto

mohiller arabalar hatta hir çok 

otübüslcr hareket ettiler. Afay 

uzun bir \'esaiti nakliye kordo

nu halinde Cebecideki yeni 

kabristana \'ardı . 

Orada askeri bir müfreze 

resmi selamı ifa ediyordu. Ce

ıı~ z c nnısalla taşına kondu . 

tierkes ıııüteessirdi. Jllecl;s rei

sinin kızarmış g-özleri, B:ış\'eki

lin nıüteelliın siması, Jllilli mü

dafaa \'ekilinin, Sıhhiye \'ekilinin 

ve bir çok meb'usların mendil

lerini mütemadiyen gözlerinde 

doiaştırarak ağlamalar nazarı 

dikkati catipti. 
Başvekilimiz ilerledi , en bü

yük bir teessürün değiştirdiği , 
gür sesile büyük ölünün varlı· 
ğını, ınuvaflakiydlerini müessir 
sö2lerle tebcil etti, biUlistisna ı 

lstanbulda 
l(ıynıetli inkıl.lpçı Necati 

Be\'in hiç beki enil miyen 
bi~ ande uiulü şehrimizde çok 
derin ve iltiyanı bulmaz teesür
lere ıebep olmuştur. 

Maarif mahfilintk 
Bilharna maarif nıahalili bu 

büyük '!cının matemini tutmak
dır. 

Darüfiınün tedrisatı tatil etti· 
Ünil'ersitenıiz, merhum in

kılapçıııın muaızcz hatırasıııa 

hurmetıı dün tedrisatı tatil 
etmiş, bu büyük teeessüre işa
ret olmak üzre binaya yarıya 
kadar bayrak ke~ide olunmuş

tur. 

Kitaı;çılar döi(ıinlannı i(apathlar 

Babıali caddesindeki kitap
çıla_r da oğle üzeri dükkanla
rını birer saat kapamak suretıle 
matemi teessürierini iıhar 

etmişlerdir. 

TeeMiır t~fıraf lan 
Dün şehrimizdeki muhtelif 

ilim ve irfan teşekkülleri, Re
isicumhur hazretleriııa, B,M.M. 
riyasetine, Başvekalete !eziyet 
ve tee;sür telgrafları çei>miş

lerdir. 
Oniversitr , Maarif enıını , 

Milli Türk talebe birliği, Hu
kuk talehc cemiyeti bu meyan

da bulunmaktadır. 

herkesi ağlattı . Mektep çocuit 

ları da ağl,yorlardı. Ağlatau 

bi'ıyQk lıalif' de teessürüne mit· 

kal'rmct edemedi. Azim \'e meta• 

net iiadc edm son sözlerinder 

soura a~!ıyarak çekildi. ı\laari • 

fin Talim \'e terbiye re; i, 

ıııerlııınııııı çok se\diği Emüı 

Bey ilerledi, gözlerinden }aşlar 

akıı or, ihtizazlı seslerle hi i

siyatınıı ifadeye ç:ılışıı ordu . 

Necati nin saminıiyetiı i, dü

riıstlüğüniı, ınes!, k aşkını, ça

lışma Zc\'kini, billıas>.ı, A~"a· 

daşlnrım ! dire çırpman, çalışan 

Ncrati ııin, Arkadaşlarım! diye 

iıldiiğiinıü, fakat fıkirlrrinin 

biç bir zaman ölnıiyeceğiııi 

söyledi. Cenaze neınazıııı ımıte

:ıkıp iki ay e\'CI Necatinin lıüngL ı 
küııgür ağlıyarak annesını 

gömdüğü ve sonra etrafını zarif 

du\'arlarla çevirttiği me\kie, 

annesinin sağına gömüldü. 

Cenaze kabre tevdi edilirken 

Lise talebesinden tlıfzı, pek 

ateşin bir ifadeyle büyük ölüye, 

bıraktığı gençliğin teellüınlerini 

yadetti ve, « gözlerin açık kal

ma ın büyük ölü, muhakkak 

izinde yürüyeceğiz• dedi. Defıli 
müteakıp Ankara şehremaneti, 

Maarif ı·ekaleti, lzmir beledi· 

yesi, mektepler, 5efaretler, mat

buat namına kabre çelenkler 

vazedidi. 
Merasim samimiyetin yarattğı 

şekilde göz yaşlarile ba~adı ve 

öyle bitti. 

Şehrideki Devlet binalarında 
mektepelerde, müesseselerde 

alimeti matem olmak İİ7.re 
bayraklar y.arıın çekilmiştir. 

teessür 
Şehrimizin teessürü 

Vali ve Şehremini Muhittin 
Bey de İsmet P. hazretlerine 

bir telgraf çekerek İstanbulun 
teessürlerini bildirmiş \e lıcı·anı 
taziy<'t etmiştir. , 

Millet me~erindc 

Merhumun bu ani öliıınfinü 
evelki akşam haber alabileıt 
Millet mektepleri, merasim Vf! 

miısamerelere derhal hitam \"'tr· 
ıııek ~urelile izharı teessür 
etmişlerdir. 

Galaıasarayblann ftıziyeli 

Oalataaray terbi)-ei bedeniye 
lmlübü riyasetinden: 

Ani \'efatı de\·let \'e millrt 
için bir zıya otan, ve bütün 
maarif erbabını derin huzün

lere düıüreıı kulübümiııun fal,ri 
Rei:;i Netati Beyin ebedi gay

bubeti, Galatasaraylılar için 
büyiık bir matem teşkil ediyor. 

Oa!atasaray kulübü, kıymelh 

l{e 'sinin \•efatından dolayı sam.
ınt teessürlerini ilan ededeıı, 

merhumun ailesi efradına 1 u
küıııet ve mesai arkadaşlaı ıııa 

taziyetlerini arzeder. , 
CJ:ıl:ıtasaray kulü - bu •ı ate-

ıııini 17har için b r ddetle 
bütün spor f ı etim alil 
etmiştir. 

İngilterede kadın koşusu 
Bu sene de hövanın fena olmasına •ağmen yapıldı 

İngilttrede her sene kışın muayyen bir günüde bir koşu m • 
bak sı yapılır. Bu müsabakanın pek şayanı dikkat bir husu•ııe 
vardır : Kadın koşucular arasında cereyan eder. 

Koşu bu sene de pek soğuk ve yağmurlu bir günde ) ap im ş 
w havanın pek fena olmasına rağmen her zamankinden daha büyiik 
bir alaka ile k;ırşılanmııtır. 

Resimde birinci gelen kadını görüyoruz. Hem koşımılrtıı Mm 
de yüzüne gözü'ııe sıçrıyan çamurlan silmektedir. Her. zaman 
podralarla, Jcarmen ve lır-enılcrle boyanıp siialeneıı kadın ~ 
böyle yorucu bir sporun çamurlarına bulanınaa oıilfa;ıiete 

cr.uan Wr mevza çıkaqılCll'. 
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Talıkik:at l)it1nek: uzere 
Mevkuflara ceza kanununun kaçicı 

maddesi tatbik edilecek? 

«Yiklızn imzalı ıııPk

ıııp ctı·alindaki tahki
kata tliin deuun olun
ıııu~. tahkikat e\ rakı 
(Plkik edillllİŞtiı·. 

E' rak iizt'ı·iııde 'a-• 
pılaıı lt•lkikallaıı ha~ka 

hazı sahitleı·iıı isticn1-, 

hile ılt• isth~al olıın-, . 
ıınısı ııı·, 

)Iu~taııtik /lllyrell iıı 
• ne, t' 'aı·dım eden-

• • 
lı·ı·ıleıı nıuı-lanLik 

Siire\\ a Bev,tliiıı ıııü-
• • • 

tlılei11nnı111i keııaıı Be-
vi hirc•ok <ll'lh ziyaret 
... ,, tc-

ı•t ııı i~ H' ,göı·ii~mii~tür. 
" . f. " .. 

)hınıail<•\ lı, ıliin üğle-- . . 
dı•ıı soııı·a i~ı intak da-
irı·~iııdc !'alı~ııııstıı·. 

./ " " 
Tahkikatın son sal'-

lı~ısıııa gcltliği lıakkııı

daki talııııiııleı·, talıak
kuk l'lııwktl'llil'. c:u
maı·tl'~İye kuıhu· P' ı·a
kııı ll'lkiki \e ifade
lı•ı·iıı ıııukaYP~l'Sİ lıiUi-

• 
j:'.i ıakıliı·Je t'\ ı·ak ıııü-

ılı•iıııınınııııli~t· ' c ı· i -
IPı·<•k, müddl'i111t111nıi

lik,l11ıııtı tetkik t'dCl'Ck 
t~ lqnıaııw~iııi y az:wak
t ıı· • E\l·a k keııtlisi ıw 

İ< ılı• ohmduktmı sonra 
Bili ~(;111!1 k /f<t!J l'l'l f İll 
lk~ ka ı·a ı· ııaııw~ i ıı i 
~ aznl'akı ır . 
Karııaııwıı i ıı mazıı 1111-

lar lıakkıııda ııııılılt'lif,-

ne ~ii re den'ee tlerecı' • 
a\Tı lıiikiimleri ilıli nı • 
etmesi ıııulıtı>ııwldir. 

( f h'ık.imiyeti Xi!liye) 
nin biı· lelgıral'ıııa na
zaı·aıı, ıııazııuıılaı· <'eza 
kaııııınmuıı (156) ıııeı 

m adde si ıınu•i hiııee 

znııııaltm<ladıt'laı·. Bu 
ınatldP, ayııen şudur: 

• Afadde 156 . Reisicum-

hur hakkında suikasıta bulu
nanlarla buna teşebbüs edenler 
fiilleri lesebbüsü fam derecesin

de ise idam cezasile, nakıs ise 

müebbet ağır hapis ile, ceza

landınlır .• 
------ ------. 
Ticaret odası 

intihabatı 

Tiı·aı·t'I. odası iclaı·c 

lw~cti 'e ı·ı·i~ iııtilıa
batıııa ilk i~Liıııaııı<la 

yapaeaktir. Bu i~tiına
ııı ı>;U'sanıba gunu ola-, ' . 
eağı :-;iiylt•ııiyor. 

Saraçlar cemiyetinde 
Saı·aelaı· eeıııi)eti Bu • • 

ı ıazar ı.ı:ii nü 'eui ida-• • 
re lıeyPlini intihap ede-
l'ekıiı'. --Bir teftiş 

İsilliğiınize ~i\ı·e ma-. . . 
liyP ıııüfetti~lcri Dı'\ -
leı matlıaa~ıııııı maliye 
ııı u lıa ~ i lıi ııır ~ul lii gü 
mu a nıe la tı ııı tefi i sP 

' 
ha~lami~lanlir. Bu 11'1' 

tisin bazı geee 'e\ mi-,, ~. ... 

'elı·ı·i hakk.ında b i ı· 
• 
ihlıaı· ile alakadar ol -

lııp lıı•r hil'iııiıı 'aziyeıi- dnğu si\) leııiyor. 

Gayrı mübadiller 
Tevziat için hala 

halledilemedi 
na lıa hir ay (~\t'' 

• 
l,!;l\ l'İ ıııiihntJilll'l'P lC\-

• 
ziaı yapılnıa~ı ınukar
ı-ı•r olchığu halde lıc -
ııiiz i.;e lJaslaıııhııııa -. . 
ırnstır. Bu h•h' İ..;li~al . . 
ı•\lpn koıııisvon d'aıı 

• 
11•\ ziaL ııisprıini ta~in 

t'dPllH'Jllislir . (~ay ı·i 
' . 

ıııü hntlil ll't' ı·e mi \1' ti 
• 

ht'Yl'Li itlarc::-iııi gtwı•ıı . . . 
lıafıa ~ıktctıiği İ<'liıııa
ıla da lırı· k;•..;in' hak-
kııtı 'ikay<' e<kct>k bir 
ııi~tıc>I, lizct'İııılt' itil:lf 
t•clil llH'lllİ ~I İ ı•. 

Hiiıı ~a\l'İ ıııııclatlil-. . 
lt•ı• ı•ı•ıııi\ Pli ı·eisi İ~
i~ıııhııl ııı~·hu~u lli"ı~t'' iıı • 

Be\ le azatlaıı Ceh\l • 
BPy lckı·tu· Tiiı·k lwy-. . . 
cıi 111111·alılıasa~ı ı·eis 

't>kili :\ebil Hı'' i ziya-. . 
l'CI Pllllİ~IPI' \C hu 
nH'sl'lc~·i 

lt'ı·dir. 

giiı·fo.mıüs-, . ' 

. .\'i::-pPL 

) akıııda 
ii ili i t 

ııwsl'lrsini ıı 

lıalledilcct'ğİ 

oluııınakladı ı·. 

Teı·akiiın eılen ic-araı 

yekiinii 65 hiıı liı'a)a 

baliğ olıııu~lıır, 

Belçika hükümdarı 

İsviçrede 
Brük,cı. _\,.\ ı - J,.ral \'c 

Kraliçe birkaç p;iin İ;\'içrcde bir 

~L'\ ahar icra etmek üzre hu p;üıı 

buradan hareket c\·lcyı.:cL'klerdir. 

(\"akt)ııı 3 küıınııusaııi 1929 TPfrikası: -!9 

'' ı: 1 •' l' ı·ıı·i: 

Jloris Lübld n 
Kcııdisiııc karşı nazik dan~ r

dığ1111dan ve ınerhaınet göster .. 

dığiıııdcn dolayı hana karşı 

rıııuiyet besliyordu. !\lıılıabbetini 
k;ız;ındıııı; idama mahkıim oldu

jhı güıııiıı ;ıkşamı beni bir kö
şeye çekerek dedi ki: 

~lütı.rı·iuıi: 

.1/ı•lı nıet Gay ıtı· 
ıııasını münasip gördüm. Sana 

da kiııı olduğumu söylenıiye

ceğim. l'al'.ıt lıadisalııı icaba
tıııdarı olarak bazı esrarın tel'

diini lfızıııı güriyoruın. I3u11lar1 
bir büyük adaııı gibi belle. 
İleride bir erkek itidali demi 
ile icap edeni yaparsın. Sana 
tc\·Ji edeceğim vazife gayet 

• 

VAKiT fl kanıınusanl 
---· 

-Ucuzluk r- Borsa -- 1 
1 
t _2 Kanunsani 1929 kambiyo, -~ııku~,~~,r~am~a f~~~l~~ı r 

,,,-·Sinema 
Danımarkda hayat pahalılığı 

bizimki kadar değil 
Eıııaıırt Hayat palıa

lılığı ile nasıl ıııi'ıeaıll'le 
edil<liAi lı:.ülında . \' -

J rupa \e .\ııwı·ikaııııı 
lbiı' ı·ok beh•bhcleı·iııdt•n 
j ıııa.lı'ııııat isıe.ıııi~ı i. Bu 
, nıalt'ııııat alıircıı 1-(f'i-

nıı>Ye baslaııııstır. Da-. ' ' 
ııiıırnrkadaıı soıı gelen 

• 
ctn apta hl\\ aı bahalı lığı 
dcı·eeesi lıakkııu]a su 
izahat 'erilıııektediı: • 

(914) st>ııesiııde rk
m ı' k (40) ııre ikrıı 
şimdi ( 83 ),- et ( 128) 
iken (161), tPreya<r • !".> 

(232) ikcıı (3-15), süt 
(19) ikeıı (32) iirC)C 
ı;ıkıııı~, elı>ktil'ik (35) 
ürede kalmı~, ı raııı

\aylar yüzde (30) pa
lıalılanııııstır. 

' 
2 üre, bizinı paı·ayla 

(1) kuruşa tekahiil 
ediyoı·nnış.. E ın a 11 et 
bu ıııallımatı dosyada 
muhafaza elmPktediı'. 

İstanbullu reklam 
etmek için ... 

Biı' İtalyan ~iı·kcıi 
Emanete ıııiiı·a .. aat c
tlerek İslanhul ~chi
ı·iııi .\' nıpa t ı·eıılt•ı·iıı -
de rckh\m Nıııek ını
lİ) azını İSlt'lllİ~IİI'. Bu 
suretli' isıanhula St'~
)ılh..,çı~lW iı_:iıı ı.edalıir 
alınını~ o aeaktır. 
Emaııet bu nıiiı·aı·alt 

tetkik l'lnwkU'dİI'. 

ı~ btİycn Hanımlar 
Calata Kredi U)·one lıanka<ı 

karşısında Bucak han '\'n, 8 

İ;tanhul altıncı hukuk mahke
mt:~inden: Bartında ( lrta cami 
karşısında ınukim iken elycrm 
ikamct~:\hı meçhul bakkal l\:ıptan 
.\ lchmct Efendinin o~lu Kenan, 
J·'atma 1 lli~niyc I Janım tarafından 
alt.:yhiniıdc ikan1c olunan fc:-;hi 
nik:\h daYasmdan dolan il'<al 
olunan arıuh:ıl nush3i ~aniycsi 

ikı.l!TlCtp;;,\hıııızın nıcçhuli~ eti ha
..:chilc tchliğ olunamaınış ve 
tebligat ifa~ı karargir olarak 
yc,mi tahkik 27 kaııun;ani 1)29 
rarihine tc~adüf eden pa;ı:ur 

~Lirıü saat 1 fi tayin kılınınış ol
mağla YeYmÜ \·akti ınczlıurd:ı 
lıa;.;ır hulunmanır. lü;1,u111u ilclncn 
teli~ olunur. 

Piyanko miidüriyerindcn : :.\u
munc;i Ycçhilc ( 600()) alu bin 
adet nizaınnamc tap ettirilecektir . 

:\ 1 ünak:ba•·a iştirak edcccklsrin 
pey akçclerini hamilen pcr~cnbc 

~ünü saat l;; de Pi\ a.ııko ınli

dürire::Lindc mütt..:~ckkil muhaya· 
at koınisyonuna nıürt:aaat cylc
nıclcri. 

\'.\SİT 131-:\ Tl·:.\ISİl.U·:llİ 
llu )(ece ::iehzadeba;ı .\li l lct 

tiıatrtı>tında ( Sefiller ) komedi 
dram .'i perde , . \nasta> bale 
hcycti 1 dan..-lar. dnetolar. rak~lar· 

\·arycrclcr. 

yerek pek ıııülıiııı menafii mu

hafaza edeceğine cıniniın. 

Şövalye De « zob » devanı 

etti: 
• İtlaııı malıklınıunun söyle

tiiğine .Q.üre kendisi rahipıııiş; 

ve son derece kıymettar bir , 

çok taşlar yedi eıııa;;etiııe ıııı:vdu 

imiş. Bu taşlar >atııı alındıkça 

hatıra !.(elıııez bir yere sakla

nıyormuş. " J<o ,, memleketini 
ucra bir köşesinde ıı...:rr.ı::!'>tıt 

gezip dolaştığı bir ııııııtakada 

bir Jıudut taşı vardır. Oranillen 

olan bu taş yere lıaıııaıı lıaıııaıı 

ı 

ı 
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Jınlar 

20 Y ııı1111ı ıTıralJtıli 

1 H •. :-lı. nı<!ı-l. 
1 ~Y11ı.;{11T·\;l ı;o:ili11İ 
20 Lı·y H.nnıtı ııy il 

20 LeY:ı Bnlı\!aı· 
1 FP]Pnırıık florini 
20 Fı·;ııı,.ız fr;ııı;rı 

20 llal,,ııı lirl'ti 
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~a:~rnASRi SİNEMAOO 
~:\le~lı1tr ' 7 <' çelik l)azulu artist~ 
M LüÇYANO ALBERTİNİ ~ 
~ tarafından harikulade blr surette temsil edilen W 
~ Serseriler Kralı ~ 
~ filmi lllC\'ZU itibarile ııck kuvvetli olmakla beraber ~ 
M lıeyecaııbah~. salınele'.·ile, atlamalarile'. ıııiıllıiş mizoıısenlcrilc ~ 
~ ve baş munıessıJınııı hayatını telılıkcyc ilka edcrcesiııe ~ 
~ gösterdiği kalıremaıılık]arilc ve cesaret ve ciirctile emsılsiz @ 

b' 1 ' • 

~ 
ır şa ıeserdır. 

Nevyork, Loııdr;ı, Paris ve Roınacia cilıaıışuıııııl bir şöhret~ 
ve mııvaffakiyet kazaıııııışlır. ~ 

,~ (Albertini) ııin yanında alızı mevki eden cazip (Vivyan ~ 
~ Jipson). il_e ~eviınli (Oreta Ley) dahi keza mahareti sanalkfı- ;; 

~ 
raı~elerıııı bıha_kk~ıı ı_braz_ eylı:o.rlcr. Bu film bdar lıi~si, 

00 
ıııuessır ve ınulııç bır fılım gorıılnıemıştır. i' 

Bu akşam meccani ı.-,mbola- yarın ilk ııın!ine n le 

~c-==ı:::::-==~~~c:-::::a~c::-==c:_,:::ıc-::::ı~ 
)1 u lı tcı·eııı zii ı·aııııızı ıı ııaz<ıı·ı lli kkaLi ııe 

1'(tPr•ıAı si.irnıck mah:;;ulü lııırn1aıı cdip kaldırılını;;ıya kadar zira:ııı: 

her ~aha:-"ına ait ıııakin:.ıların küçük \·c bü~ tik çc~it ile köylü , e 

has un dcı1,"irıncn 1e:ri \ e slitçüHip;c \"C arzı .... uJııınağ·a melısus ınaki. 

ııalar ~l'Lirkiyenin en zt.:nıl;iıı depolarını jJıti\a cdı.:n 1 lofcr ~rantL~ 

Jl:.ıcar ziraat ınakiııatari ~i.ıketindc en L:h\·cn \c c:n ınlisı.ıit şerait~! 

te\'İZ edilmektedir. ·rurkh enin hcmLn lıı..:r tarafında 82 ~uhc , e 

:ıc:ıncenıi?. yardır. Sirkctin 'l'Lirkiyc nıL:rkcz sulıesi İstanbul .\ııkar.:ı 

cadde;inde 18-24 nuıııaralardadır. Tcl~raf adcrc•imi% İ -wıbul l lofcrt.,n 

Telefon i-rnnhul 191>-.3'1: ~ 

~G8GBEIGG8GGGBGGGGGEJG88GGE 

~Taksitle gramofon~ 
~ Tam ve yarım salon ve portatif ffi 
8 muhtelif Avrupa markaları beş aylık l!J 
~ taksitle. Sultanhamam Dikranyan han 8j 
l!J 21 numaradadır. 8 
GG~GEEEJEJ8GGGG8888El8 

Ticaret ,.e zahire 
hor:-;ası 

lltı li;ı\\;ıı· Tli'rll'PI 
J.;.:-ılıhiuınnnıil ;..ı t.n·lfllı·Lııı \ı'~ 

ı ilnıi~ljr. 

flkl~:ı:-.ı 
.\z;ııııi \,.:ı:.11·i 
/\. P. K. 11

• Cinsi 
Bu ~day /'.Çavdarlı 
\ Ulllll~O(li. 04-05 00,00 00,00 
l\ızılı·;ı co ~4 oo,oo 00:00 
"iiıılı ' 00- 10 0000 0000 
"rl 05-C6 173'.l 1130 
)ııııınr' 00-00 0000 00,00 

~r·ı l lll<Jlı!ıı125·3) 00 00 00.00 

·a' ıl<ıt' 
\J 1-.11· 

\ ı·p:ı 

-ZAI ÜRELER-
1430 
12 200 
13 30.0 

1425 
12 20C 

13,WO 
ul:ıf ıo 11 'IJ. f7 

-';ı~ııl:.t' 33 iQ 33.20 

ıı ... :nıı 

-llUBUBAT-
0000 

00,00 
-UN-

000,0 
00,(1() 

: 11' ;ı 11 J;,, i ı 1 ·~ ıı 

·:ld~tra ı·l~h-lr:-ı CO 
·ı,i-.f l'il 

1560 1325 
1350 IJIC 

{il"İll"i yıınıu-.ak oo 14JO 
1315 ıiı·iııvi 

li. ıı it.' i 1300 

-AFYO~-

1~60 

1265 
0930 

~111·.:;1 0000,00 0000.r>o 
\k5~·iııı· 2050ı00 205('1,00 

, ..-aııılikli 22ıJ0,00 2200 100 

FEIL\lf Sİ.\E~L\D.\ 
Bu akşam yeni porgraın 

(Yolcu) ıııiimessili: Jan Yanel 
ayrıca ıııükcııııııel varyete 

/)<:, lcr ıııarlıa•H nı(idiir

liip;iiııtkn: 

Köy 
~laarif 

·ı·ar:ıfıııdıın ncşredilnıi~tir. 

Fiatı l .'l l'unı~tur. 

. ECHİZEİ 
TENEFFÜSİYENİZİ 

YALDA 
PASTİLLERİ İLE 

Vika1e ve kuvvetlendir!ıı 

Biitün eczane ve ecza 
, depolarında 

satılır . 

VALDA 
ismini ta~ıyan kutular 
derunünde talep ecliniı 

H.ı•ji ıı h.ıli t:ısrıyrı1r: , : 6 
27 

Tüı-k ıülüıılrıl'i auııııinı c:p·k<'t .. f 1 
lHihaıı Tüı·k 1( « :t 

00 
06 
<YJ 
00 

'I TİFlİl(-
00 \tık.lı.\ - 000100 OOOıOO 

\'eni ııc~riyal: 

il 
İLK ÇOGUK GAZETESİ 

Şaı·ı ılı ;1:iı·11H•nlı·ı·i 1 

\!illi lıir:1 ,-•• n~ı·,ı·ıılıat 

\fı·lııuı·l lı.ılı·ı kııı·dnşl;ıı·ı • 
\lil\tc•lıi! f~ı·nıis f:ılıri~a~ı 

(-.t;ıııtıul 'P Tı•ı•;ıkya ~··k(ll' 
fahı·ik;ıı'1 1 

10 
7 
7 
6 

1 t .. r~:ı;ıılr•t lı•lf•fnn 1 • :32 

os 
00 
00 
oa 

09 

\"ı•tıloıı i'ayıh 1ı<ı1ıri lt>v:ızınıı ı · 1 

1 

Oııinıycııı şa;ık ~~nai ~ 2 

1 
l\.;ıı·ıuüı·~pJ nıc:ııı~ıwnl 6 

ll;nıı ~;ızı :ılı·klirik mli1>;-.;.;p~1 • f ı --

00 
00 
00 
00 

1 

1 

birkaç delik \'ardır. Delikler anlattı ve hu mevkii kaybeder

toprakla kapatılmışlır, Toprakta sen kolayca bulabilıııckliğiııı içiıı 

küçük olıar ve yaban çiçekleri bir parola öğretti. 

yetişir. 

İşte orada, bıı deliklerin birisi 
Yirıııi sene geçtikten soııra 

o mevkie giderek her şeyin 

yerli yerinde olup olnıadığıııı 

tahkik etmekliğimi söyledi. 
Ondan sonra her paskatya 

günü « Ocr » kasabası kilise
sinde ayini ruhanide buluna

caktıın. 

1 

Ot'l I 000,00 OOOıOO 
Y.tıuırtı ı.ııı '111111 oo.o,~o 000100 

- AV DERiSi -
ZPr·ılı•\·a r:ıılı 0000100 0000,00 
Soııı:-;ll' Tr.dııun OOOOıOO 0000.00 
Tilkı 0000,00 0000,0() 
ı~u1ul11"/, 0000)00 OOOOıOO 

Iç Fası><' 

h..:.ıhııkln 

-rıNDJK-

102 20 
49 ~o 

102.00 
49 "O 

-TUıkçı.: ·,11.c!~ -

Bpgüıı yrni lıarfflcrle İ :: 

çocuk g:ızetesi çıkını~iır .. !'\:11ir

lcri Resimli Ay ıııiicsscscsi, ,.e 

sahibi Sabiha Zekeriya 1 famııı
dır. Bütün aııa ve halıa/;ır ç• -
cuklarıııa bu ıııecıııuatlaıı bir,r 
tnııe almalıdır. l'ı;ılı 5 ~ uraşlur. 

--~-··--

nıııa _qötürecckti. J3u Jıarekelinc 

mukabil lıazineııiıı buluııduğu 

mevkii gö:,lueıı parolayı keııtli
siııe söyliyccektiııı. İşle o şalı:,ı 

meçhul ile aramızda taııışııı;ığa 

vesile olacak şey bu idi. Ondan 

sonra kendisiııi Jıüdııt taşına 

kadar gölürecekliııı. Verilen 

t:ılimata lıariiyen riayel edece -

ğiıne kaseın ettinı. Erltsi günü 
papas idam edildi . 

i\ lonseııyör, lıcnüz sinni ııı 
pek küçük olmakla beraber 

ı·erilen talimata harfi lıarfiııe 

rilıayet ettiııı. 1 lalam ölnıiiştü, 

rinc i~lirak elliııı. Birinci !'\ .
polconıııı sükutunda ıııiralaydı.'ı 

rülpeın rcfedilıli; cn·cl{ı ılcfinc

niıı bulunduğu 111 . .ahallc giberL·! 

granit lıiidut la~illl lıuld:ii::. 

Sonra l S 16 seııe>i p•,skalyasıııc 

« Ger » kilisesine piılip ıııil· -

rapla yedi lwllu b:ıkır şaıııd:ı. 

gördünı. O paztlr gi'ıııü siya.ı 
elbiseli ad:ıııı gclıııc;ii. 

Osıratj:ı. ı 1 (Jer ıı ~;ıtusu srıl 1 -

lığa çıkar·lıııışl. ş;ıt•:ıyu !:-atı·1 

aldıııı ve lıer pazar kilise) · 

gitıııiye başladım. Bu sureti, 
" Oğlum! yarın şcfakla be

raber jandmııalar beni kiyııtiııe 

•l:ıtür ·"ekler. l(inı otduğ·uın rııülıiıııdir evladıııı. Tevdi olunan gömülmüştür; ctrafınd,1 fuııda-

açılarak içindeki oyıığa kıyıııttar 

taşlar saklaııı\'Ordıı. Son zaıııaıı

larda arlık oyuklar tanıaıııile 

dolduğundan ve başka bir 
ıııalıal lıazırlaİiHıaıııış oldu.~un
dan yeni satııı alınan taşlar 

pelesenk odmıııııdaıı nıaıııul bir 
küçük sandık içine konuyordu, 

Ralıiıı !e\'kifiııden bir kaç giiıı 

cvel bu sandığı büyük laşııı 

'dibine güııııııüıtü. Rahip bana 

Günün biriııde bir Paskalya 
pazarı papas kürsüsünün yanında 

siyah elbise giymiş bir adanı 
görecektim. Ona ismimi söyler 
söylemez beni yalııız şenlik gün- alıııdıın ve Dırektu\':ır 

tarılılıiidüııı vcç;;ıle bekliyordum 
ı\\oıısinyor, eiıı l L"Ş sencdiı 

( 13iuıırr:h) 11uharebll .-



.. 
• • Olüm cemberi 

1 

Öhim çenbeci filiminde 
Üliim Çlmberi heyecan bü\·ük bir cruıbazhanc hayatı 

Yerici bir fıllmdir, Yerner içi~dc ba;lamakta ve cazip 

1. seyrini takip etmektedir. San'-
, -... ' 'c fcni Yuı.,<YJ t~rnfm- at aleminde bliYiik bir takdir 

<lan tcm·il cxrı 11i:t;r. Yaı:,ı ı ik 1 :ır~ıl:ı ı~n hu e>er lıirçok 

cihetlerden emsaline faik ad

dedilebilir. Filimin mcvzuunu 

iki kelime ile hul;l;;a etmek 

kabildir: a;;k, rekabet. 

·ASRf· de: Serseriler Kralı 

Serseri/er . kırilluıdarı bir sahne 
Bu filim de hafta11ııı ~iiııcl 

e~rltriııdcn hirbidir. ,\ynı 
.:r..ımanda mükemmel bir sport
men ve canbıı7. 0hın 1,ti,~ano 

lhcrtini ;&fımfa tıcın>il 
edilnıi~tir. 

l\ leYzı.IU , &şkın esascıt sen-etine mütcı;eccih h.akili. 
macera l-ıcrest bir ruhta. lıir b:t, takip. haps, kız ka-
n:ı..'ıl fc,·kal<kklikler doğur - çırmal,, tahlis ye hakikat .. Ii-
duğunu i~arct eder. limin esas hadandır. Bir mü-

Yanlı~ tckkki edilen bir na;:cbetlc filimi bir spor 
temayül, se,·giliııin ailesinin filimi addetmek te kabildir. 

~-~----~~~-"-~~~~--~~--- . 
. ·MELEK· te : Siyah inci 

.Siyııh inci, son senelerde 
i ·mini bütiin dünyanın işitti
lti, Kulakfan fo;ılt1lar ye dedi

kodufa.rl:ı. dolduran maruf 
dan;;ö7, jozcfın Bckcr tara
fından tcm>il cdihniş 'gw.el 

hir c;;crdir. \ aftiz kızıııı se,en 
bir .\lar.c;i, haris emellerine 

mm afbk olmak için yaftiz 
J,ızıııııı kılbi bir aldkn ile 
merbut oldu!j;u lıir ıniihen

tfoi p;öz öniindcn kaldırmak 
için çalıiıyor Ye onu uzaJ.: 
madenlere p;öııdcriyor. Burada 
da :\l:ırı;inİn mutcm.ediniıı 
diışmanlı!\"Jnı kazanım miihen

dis lıir pmu\'a dii,üriilerck . ' 
Yuruluyor. Papito isminde bir 

Siyah indde: Jozefirı Beker 
.i:aı . :;den h~lannn Papito da Fıran>aya geliyor. 
l;atsil. olduı;tmu 'Östcrmck için mürettep bir 

Arap kızı mühendisi üliimdeıı 
kurtarıyor. fiihcndis memle
ketine dünii,·or. Ona kıırq 

Tcla,,<a dii~cn Margi mühendisin sad~
sahnc viicııda getiriı·or. Fakat mühen-

lürk ~arflerile yaııyı ilk öireneılır 
lf ediye kazanan knrilerimizin 

isimlerini neşrediyoruz 
162 - Ank:ırnd :\eyliifer 

Caddesinde Ezrum!u -.'\azif 
~Yin 7 numaralı yv.ıhanc
sınd~ katip Ascf ı: : 

1 G3 - Bur>a katibiııdH 
nr "-"h H . n - " . · ·'iilı aşım uc,ın ı;en-

ınc~i F hr' · B h: 11 a ınnısa e ıye . 

164 - Calata giimriiğli 
muayene memuru il llamit B. 

ı 65 - Boğa7.içi lstinye 
X 109 sabık kısmısiyas1 me
mürlanndan :.\1. l\Iuzalier B. 

16u - T1bbıadli müsse
sesi kimyahane müstahzarı 

Fe\-zi ye ll. 

167 - Kastmııoni lfacı 
büyük zade Necati B. vasıta
sile l\lyazi ahin. B. 

168 - Bali.kesir enc.üme
ni .-il.ı. yet :ızası.ndaıı l\I eh
met Ferzi B. 

·ı 69 - Muı:tlııda berbt>T 
oğlu Akı1 lı:ıldcr. B. 

f 70 - • la.arif vekaleti 
yüksek tedrfaat dairesi. da k
tiloğrafi • leliha Hakkı 11. 

171 Ankara umum jArı -
darma kumandanlığı birinci 

Artistler 
Masıl ağlarlar? 

Filim san ':ıtkarlarının icahında 

na<ıl agladıklarını merak etmez 

mi:;iniz? l'ilhakika bir ü1~anın 

durup dururken ağlaması. gayrı 

mümkün değilse de, güç b;r 
işrir. O halde merakınızı izale 

edelim; müc,,ir roller için eneli 

çok ha<sas artistler seçilmektedir. 

Saniyen bu rolün Jcra5t e.:'na:;ın

da gayet müc!'sir bir müzik a~ -

lama hisleri üzerinde bir amil 

olarak kullanılmaktadır. 

Üçiincü usul en kunetlbidir

)üz1ı.:rc gıli~crin sürme~ Bir:ız 

gıliscrin gözler için en şe lit 

iztiraplar kadar yaş akıttıran bir 

mad<lcdir. 

Beklenen aserl9r 

Gi1lcı1 adaı11 ! 
Gülen aıl12m; VJeu>r Hügo nun 

mqhur escrinkn na/;:kn fili.~ çe -

/(Jlmişfir . Bu büyük eseri filme 

~ Ameri/ı:a sinemacılığmın piri 

addolunan Kari Lem/enin sanelerce . 

en büyü~ bir gay<sini lq/eil elmiş , 

oe Gülm adam rolünü yapabıleoe/r. 

bir san'atkar bulunamaması bu filmin 

tmn beş sened.. meydana geörilme -
me.sinc mühı'm bir dmil olmuştur . 

Tecrübe edilerek beğenibrıiuen orlist

ler arasında lvan Mojukin de varılı. 
Nihayet rol üstadını bulmuş ve 

Gülen adam Konral Vay/ tarafın -

dan tem•d· edilmİşlir . Fı1mi alan 

f'<:ii•ör de Konra/ gib; Almwedrr . 

Ameri/ı.alıların bu büyD/ı. f;l:mi i/ı.i 

Alman san' at/ı.drına bıra/ı.maları dift

ka/4 şayandır. 

Bu eserde çok muvaffalı elan 
Kqrıral, bundaki zafermi tes'iden 

tıe, bu iş için aldığı para ile (Beverli 

Hı· ) le çok muvaffak bir L'llla 
yQ/1[ımııffır. 

Bu . ...,.. sq.ırtıdecelimız 1!11 bil -
~ filim olması çok mulılemel olan 
(Giıleh a8am) yakında gelece/ı.lir . 

Tepe başı 
Tiı-atro -
sunda bu 
akşam saat 
21.10 da 
ve Cuma 
günü saat 
12,30 da 

R. ı·. R. 
Yapma aı1anılıır 

4 perde 
1\luharriri: Karcı ~'apck 
l\lüterciıni: flalit t'a.lıri 

dislc düello ctmiyc mecbur 
oluyor. l\Hilıcııdb;iıı diidlrıda 

'il<lhını harnya sıkmasına 

rağmen margi yurulup ölü
yor. Bunu yapan Papitodur. 
Bir ağacın arkasına ~aklan

mı~ \C miilıendisle beraber 
~ ctıruştir. 

'.'\ c'ti cc gene Papiton ıın !ıi r 
fcdakarlığıylc bitiyor. Scydiıti· 
ııin diğer kafünla ;;aıııiml 

rabıtasını duyan Papito aş

kından fera.p;at etmiştir. Jo7..e
finin reyyal damlarilc >li>le
nen filim Jıı,:si Ye rnuYaffak 

o1unmu~, haftanın dik kate 
şayan e,;erlerindcn biri.<idir 

şube müdünı ~ Tiralay Kemal 
B. haremi Şefika kemal 11. 

172 - Kadastro Ien me
murlarından Taoen:in B. 

173 - 7..oogtddak tapa 
mcmllTI.1 l l Fehmi B. 

174 - Ha.rınana zmta.t 

feıı memuru Bahri :B. 
175 - Alay 56-'l K. 7 

mu1ıl:l'l'!m f'l.'ttlt B. 

176 - Beyoğlu ilinti 
sulh hakimi Ziya cem.:ı.I B. 

177 - Kadıköyü Kazıni 

·ELHAMRA· da: Kahraman sipahi 

Kahranıan sipahiden bir sahne 
Kahraman 'ipahi., Cczayir

dı: g·L\'l?n bir :-:crc:ti/.c~t ,.c 
macera eseridir. \hi-rcınlc

k·lt al..ıyJJrıııa mcn;up lıir 

z;.ıbit, mulaxım Bujole uzak 
bir kabile ile lıir muahede 
nktinc memur oluyor. Cç 
arkada~t ile ı.;iinlt:rcc >-iircn 
\'öllcri !'cçiyor, U eh ard;ı bir 
tetkik ~) alıatine çık:ııı bir 
, \ ıncrik:tlı m uharrirc ile 1 ar-

sım\a ~-erli kabail isyan edi
yorlar, lıir kılıç ustadı olmakla 
da maruf olan ınlilazıın Ame
rikalı kadıııla hirliktc kur
tulmıya mll\ affak oluyor. llu 
csn:ıda ecnebiler hesabına 

çalı~an bir hain de meydana 
çıh.•)OI', nda aynı kabile ile 
muahede yapmak i>tiyor. Ka
bile rd<i ınülazımlc uzla~
maya taraftar; fakat ;\meri
kalı k:u.lınm kendisine tı:rki 

~ıla~ıyor. i\ILizaz;ıkcrat t-..,Tia- ~artık! 

\·azifc \C Jıimayc p;i!ıi iki 
yolun orta-ıııda !·alan ılll.l;\

ziın bu i~c bir çare ararkC'll 
bhilc ,·eni hir taarruza 
uğrıyor Ye lıu anda cc,:m:tilc 
kabileyi iurt;mııı nıiil.\zıın 

yabancı kaclım da, şerefini de 
.ktırtarını< olm or. , . 

C'cr.ayir ı,.xllkriııiıı c ra 'ı 

derinliklerinde çc\ rilen iiliın 

heyecanla tôkip edilen bir 
eserdir. 

·OPERA· da • • İstibdat 

(Jsiibdlli) da Con Barimor ile KannW Horm 

htihclat; diin ak~amdan i:rl
lıarcn •Opera• sineııınstnda 

l\(isterilmiye lı~lan:ııı hafca
nin-hatta meysimin de di)-e 
biliriz - km ,·etli filimle -
;inden l iıisidir. filim •arti. -
lcr tttih:ırlı • ııin malıdır YC 

Con Barrirrıor ile J\rımilla 
J forn uraı:ınd.1rı temsil '°lı.ın
muştur. E,,er me\·munu gurur 
'-e i<tihfafm, luıTetk ~:ı.lçııı
laşan zalim ahcnı;inden alıyıır, 
Bir Prenses Y:ırdır ki yaldızlı 
saray YC asaletmaaplar! mu
hitinin içtim:ıt sınıflara ~id

dctlc riayctkil.r Ye köylü ta
bakaya kar-ı insani~·tt e;;:ıs

hırıııa tab:uı tııb~ma zıt ~ına-

atlan sahip ruhiyatını ta~ır. 

ıın ~lelilınlı vıtn.~ır J..i l i:raz 

h01k \e t·n hz1a bir hlmaH'
nin tc>in e, neferlikten nilıa

yct ~..:ıbitli~e yiik::clmeklc 
b~Iki bir n·«andik kazan-. " 
mış olım bir köslü {'c:ıclilt\u-

dııır. f.:.<er i;;tc hı:! ôdik.aolı 
ile Prea'ls ~ ncialct ırn;cr

nı:dır. Delika11lı Pr""'.;eıı.e 1'21-
h\nden baglıınmt,<tır. nu ubii 
scYp;i~i !ilJTUr ezer, p:ırçai-:ır, 

Saray aşil t.1bakayıı mcııstıp 

insanlardan ~iddctle mıitend
fir \C dcsi:;clcrlc doludur. 
Prcn,;c;;in kıımçrnm a;kcr
liktcn tart fru..ı.a,;.ı tukip eder! 
Bunl<ın Pre.rı>c;;e ·.aptmm., 

kalbi dcl(il, hayatıdır. Geçen 
sended. harp Ye ihtilıll tarih
ler. Saray yıkılmış, ihtil:ll. 
mı ·eıneleri aman;;rz da\'· 
ranınıya 'bıı~fomı~tır. Artık 
ölum. mii!minü elinde ta~ıyırn 
~e1ikanlı "\ aztycte hakimdir. 
Fal.:at o in,.uılıpndan tcccr
a-ilt etmi~ değildir. Prensesi 
çol- ~ii;fükle ;>.lrtarır. Pren-

dc blbinin esini duyan 
bir Y:atandaş clmu~tur, birlc
~irle.T. 

\ ak·a llusyad:ı geçmekte 
ye CcrCTie,ki ilıti1iili cm asında 
bitmektedir. 

l\JU\·affak olmuş eser canlı 
salınclerl doludur . 

Darülbedayide: ( ~- U. ~-) 

Darülbeda.yide Çekos1ovak muharri-rlerir 
den (Kari Çapek) in ( ~. U. ~- sun'i (insar. 
la.r fabrikası ) isim1i eseri yeni dekorlarla. ·e 
yeni bir tarzda sahneye konuldu. ~esimle
rimi.z. bu temsile ait. iki intibaı gösteriyor. 

B. sokağı X 5 '.\aznıiye .\
nf n. 

178 - Ank:ıra levazımatı 

umumiye altmcı ~ulıe kbnu 
eve! ıni.İllll!YJiıi Ll.itf ü B. 

l ;cı - Kar:ı.hig{I. ba~ mu

allimi R Halit B. 
f O - lzmirde Sap;ır 7Al

dele.T tic:ıreı:hane;;inde A. '.\ Tu
h inin Kayma\:: B. 

J 8e - l;ran'bııl mülkiye 
san~ ın.elıelıi .ımıldi Ali 
ür.a a 

182 - Urla komiser mu-

a;-inlcriııdcıı \1. Rifat !1. 
18:1 - r ııdıkiiyü :\!cıda 

laıı;iliz l;ilisc · a.-ll.nı da ilı
s:ıııi~·e ~ _ -. ~ R i:k 
Şdih li 

18-+ - Ayvalık sabık mü
düri.i Tank B. 

ft«f - l'~ak mtıı mekl'ep 
tabliye muaTiimi Rü;.ı:ü n. 

Hlu - B~il.i'.!ı~t:ı .\ş.ıl1ar 

mcyclanıniliı -. l }~ y Tekin 
Bey. 

d I> 7 - Si fuır . llıai-

:x.i muallimi i\luzaHer H. 

1 :-s - .\k.,arııy Ifa;~ki 

ccbzcci sobk • •. 2 l\lchnıt·t 
Sait Bey. 

189 - lWnya Tarklcr i

pnde Kulluk zade i>mcr 
• b:hm:nt IR. 

1 - Ga'50lı Bolaeat. 
ımcd:ez ilk muhtelit mektebi 
baş mu:filimi Ahmet '.\luzrf
Ter B. 

J 91 - Trııl:ı.wıı m(i,kü-
0!: hhiı:ırı mer\:.ez miidürü 
iuıd:.a. 

Bitmedi" 
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Gazeıemiıöe çıkan yazı ve resim crta 
ABO. 'E ŞARTLARI~ bhtun lıaklw mahfuzdur · 1 

. Gucıeıc gönderilecek mektupların iizcrinc 1ı i iduc içinse ( idare , Iazııa aitse (Yazı ) 
TuriIJ!de 

Kuruş 

ı Aylığı J:'I) 

3 • 500 
6 • 900 

12 • l~OQ 

Han te 
KuruŞ 

400 
900 

1000 
.>000 

' i~areti konulmalıdır ~ 
. ----
n. ılmıya.n meltuplann Lldcslnden, J.:ıyınctl 
mukadc!ercslz nıcktuplara konulm11ş paraların ! 
k.ı)'botm.ısından \ e ilinlann mundcrccaundan 

1 ıdaıc mesul değildir. ., 

1 nci 
= 

Tabı 

= 3 Kanunsani 1929 = 
Nükudu mevkufe 

müdüriyetinden: ı Hİlaliahmer cemiyeti mer- Seyrisefain 
kezi Umumisinden: 1 ~Tra-bz...;;on;...h-att-ı ik-in-ci-po-sta-sı-tl 

Cemi\·ctmizin ~sk.şchir cnarındaki anlı.tr bl~ arının alcktiriklc (K.\R \DE, 'İZ;\apuru 3 kAııun-
tenviri \c tamirh;ne ile >U motorunun tahrikine kMı clcktirik kuv- >ani perşembe akşamı Calata 

Kı; meli Bedeli 
mü müzayedrsl .Merhfınatm mevkii ve evsa!ı 
229 23 20420 ';;maralı senetle medyun Muhittin Beyin 

Cskiidarda Hace t !esna l latun mahallesinde paşa 
liın"nı cadde~ıııde atık 89 cedit 100 nuıııar.ılı bir 
tarafı Sait Paşa \'eresesinin da~ \'e bahçesi bir 
tar" fı ifrağcn Musa Beye fera;,: olunan mahal bir 
tarafı binbaşı liasaıı Beyin ormanı \'e ars•sı bir 
taraft l'aşalimaııı caddesiyle mahlut 738 zira maa 
a:cJr bir kıt'a arsanın taınanıt . 

Yeti iswh>ali ıçın ıcabcdcn tesıs~nn icrası talibıne ihalc edi.cccktir. rıhtımından hareketle Zungul-

Aııbar binaları cirnrındaki su kuvvetinden i>tifadc etmek Ye elde dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 

4569 454 20651 l'\ı.;rraraiı senetle medyun zulıı:r gazetesi 

me\cut bulunan turbia makinasilc diğer elekıirik levazımı kullanıl

mak \ c buniardan mada iktiza eden levazım celp v·e tedarik edil

mek üzere ı;bu tesısatı deruhte etmek isteyenlcr;n mahallinde tetki

kat icra ederek mevcut malzcn1c 'c ~:ıire)· i gormck surı.:tilc yapa· 

cakları resım ye pilanlarla teklif,amdcrinin 1928 senc<i kanunsani

nin on beşinci günü saat on yediye kadar AnkaradJ 1 lilaliahmer 

merkezi tcııuıı:.sinc tevdi cımclcri ondan s•ınra vakı olacak teklifa
tın kabul cdilmcycce~i il:ln uhınur 

sahi i Ömer Efendinin Kumkapıda saraç İsak 
mahallesmdc tavşantaşı caddesınde atik 27 cedit 
42,45 ve 6" ada ve 72 harıta numaralı, bir tarafı 
aınanet arsası, bir tarafı 106 harita ~umaralı arsa 
bazen 108 numaralı arsa ve Httkıye !!anımın ve 
.Me!ımet Bey arsaları, bır tarafı J\lehınct Yalıyı 
biraderi Mekınet ferdi tfe"dilcr arsası ve bazen 101 
numaralı amand arsası ve tarafı rabii tarikıam ile 
mahlut 1528 zira ve haritasiyle tapu senedine 
nazar en cedit yülü 3560" cedit sathı 875, 15 metro 
mura'ıbaı bir kıt'a arsanın tamaınıylc derunüne cari 
n.sıf masura tatlı su. 

isıaııhul ~ilılıal \C ictinıai ıııua\enet nıüdü-
• 

l'İ)Cliııdc: 

1500 150 20710 numaralı s•nelle medyun fetva emini Esat 

25·2·928 ıarihinden itilı:!rcn gerek mektepten nc~.ct etmek 

suretile ve gerek zayiinbcn ve ya su\'cri saire ile nushai saniye 

diploma alm"ıta teşebbüs ctmi~ bdunanfarın diplomaları Fakultece 
\'ck:lleci celileye ~önderilmiştir. .\lumamclc tcsciliycrinin icrası 

için beyanname vermeleri lazım olduğundan bu gibi erbabı mcsalihin 

ı'5 ~er kuruıluk pul ve 2 şer adet ioto~aflarilci bcyannam imla 

etmek üzere CağalnAlunda .\luduriveıe mürncaot cylc'll'lcleri ve 

diplomaların muamelci tescili} esinden sonra kendikrine verileceği 

il:ln olunur, 

Elendi zevcesi Şerife A)'şe Sıdıka Hanımın Beyoğlunda 
Feriköyünde Rüm kilisesi arka caddesinde atik ve 
cedit 102 numaralı bir taralı İbrahim baba hane ve 
bahçesi, bir tarafı Rum kilisesi arkası, iki tarafi da 
aharın uhdesinde bulunan arsalarla mahdut 300 zira 
arsa üzerine kagir olarak mebni fevkında iki od:ı 
bir hala bir sofa bir samanhKt muhtevi bir bap 
ahırın zemin ve ebniyesinin nısıf hıssesi. 

·--·-·--· Büyük tayyare piyankosn 
291 291 20734 numaralı senetle medyun Fatma Hanımın 

Altıncı ke~ide «ll•ı k.t\ııunusani 1929<ladıı· 
Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklüğiı ve gerek 

sayısıııın çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidesidir. 

Aksarayda Ağayokuşunda Vakup ağa mahallesinde 
Alem Bey sokağında atik 16 emJak ve 68 ada ve 
1259-1260 harita numaralı bir tarafı İbrahim Beye 
tahsis olunan müfrez arsa', bir tarafı Hüseyin Rahmi 
Bey ve bazen miılga harbiye nezareti dördüncü şube 
ketebesindcn Hamit Bey. ve bir tarafı İhsan Efendi 
arsaları, ve tarafı rabii tarikı anı ile mahdut 67 
zirl beş parmak mesahasında müfrez bir kıt'a arsa
nın tamamı. 

En büyük ikramiye 300,000 liradır 
Bundan başka 1 tanc 100,000 

1 (( 50,000 
(( 

058 oOO 21173 numaralı senetle medyun Cemil Bey ve Adile 
(( 

(( 30,000 
(( 20,000 
« 15,000 
(( 10,000 

1515 

1540 

11408 

819 

Halise hanımın Kızıltoprakta Zühtüpşa mahallesinde 
Bağdat caddesinde atik mükerrer cedit 20 numaralı 
sağ taraf Zarife Hanımın hane ve bahçesi sol taraf 
Hüsnü Melek Hanımın hane ve .bahçesi, arkası Asayan 
Mığır Efendi arsası, ön taraf Bağdat caddesi, ile 
mahdut bodurum katında bir oda ve odunluk, kö
mürlük zemin katında iki oda bir halii birinci 
katmda üç oda ve bir halayı ve ayrıca sakı! altında 
iki oda bir sofa ve bir halayı muhtevi 208 zira 
arsadan 150 zira mahalinde mebni bir bap hanenin 

tamamı. 
152 21869 Numaralı senetle medyun Lem'an ve Muzaffer 

hanımların taşkasapta şermet çavuş mahallesinde 
Topkapı caddesinde 8 atık 126 cedit numaralı bir 
tarafı yekta efendi sokağı, ve bir tarafı merhum 
binbaşı Halil bey zevcesi Fatma hanım hanesi ve 
bazan bahçesi, bir tarafı elyevm binbabaşı Namık 
bey hanesi ve bazan bahçesi, taraf rabiı Topkapu 
caddesi ile mahtut zemin katında iki methal üç oda 
bir hal§ birinci katta üç oda ıki sofa, bir hala ve 
çatı arahğnı müştemil 520 zira arsadan 245 zira 
mahallinde mebni maa bahçe bir bap ahşap 

hanenin tamami. 

154 21590 numaralı senetle medyun kaymakam Selahattin 
Bey ve zevcesi melahat hanımııı ğalatada bereket
zade mehallesinde züre!a sokagında atik 41 cedi 39 
numaralı iki tarafı yazmacı manok akareti, arkası 
35,37 numaralı magaza cephesi zürefa sokagıle 
mahlut tahtında dükan bir tahta perde ile iki kısma 
aynlmış 28 zira murabbaıııda fevkınde odaları 
müştemil bir bap mağazanın tamamı 

. " . 

(( 

(( 

2 
' 5 
15 

100 

(( 

ı ~ 

(( 

7,000 
6,000 
2,000 
1,000 

ye bir de .•...•• 200,000 
liralık ikramiye 

(( nıükafat 

,-m·dır. ·--·-· . ISPAR'f.\. ~AFL\. DAİHESİXDE~: 
t - J,parta Dinar yolunun 29 + 200-36 + 520 kilomcroları 

aJasındaki ak>amda 16000 liralık şose tamiratı esasiyesi vahidi kiyasi 

liatla 20 kanunucYCI 928 tarihinden 1 O kanunusani 929 perşenbe 

gtiİıünc kadar yirmi bir gün müddetle \'C kapalı zarf ,ulilc müna

kaseya kouulmuştur, 
2 - \'ahidi kiyasii fiat ced,eli ı<ağıda zikrolwımuştur. 

3 - !'azla tafsil:lt almak i>teycnlerin I pat• nafia dairesine 

müracaaılari il:ln oluuur. 
Yahidi kiyasi fiat ced,·eli 
ı·:ski şo:->c sathının ihzari 
Sandık küşadı 

Blokaj ferşi 

Kırma taş ferşi 
Kum lerşi 

Silindir keşitlcsi 

kuruş 
9 

28 
.190 

'kıO 
91 
60 

ml:tro tulil 
, 

• müıfabi 

• 

220 22104 numarali senetle medyun Rifat Bey zevcesi •f · . 
ı~ '.·on Sıhhi~ e 'e ıııuan•nelı u:timaiYC Zeynep hanımın Bogaziçinde Veni köyde güzelce J • J 

Ali Bey mahallesinde arabacı sokagında atik 10 nıiidüri) tinden: 
cedit 6-8 numaralı sağ tarafı Karebet Ağa arsası neher kutuda 250 şer gıram olmak \e Afyonda teslim <dilmek 

ön tarafı arpacı sokagi arkatarafı kapdan Bey üzere 3o kilo J.i.lor maireti kinin komprimesi mübayaa;ı ıakarrur 
vereseleri hane bahçesı, sol tarafı Zineti hanımın 

kttiğiden itaya talip olanlarin yevmi ihale olan 7-1-929 tarihine 
hanesile mahlut zeminkatında dört roda iki hala, 
ikinci katında dur! öda, bır sofa, bir hala, bir 1 _e:.;a:.;d;;.ar_,_iı_:ıı~·e_t_,_·ih_h_i.;.y_e_m_üd_i_r.;;iy_e_ti_ne_m_ı_ır_a_c_a•,...ıl_a,...rı_il:-:ln_o,...ıu_n_u_r_. --..,....-! 
gusülhane ve dahili elektirik tertibatını havi 213 mahallinde mebni bir sakı! altında kargir iıç tlükan 
zira arsadan200zira nıahaliııde mebni maa bahça bir ve bahçrnin tamamı 
bap hanenin nısıf hissesi 1350 135 21603 numaralı senetle medyun ll~n Besim Beyin 

5411 22113 numaralı senetle medyun müşür Fuat Paşa Kadıköyümle Hasanpaşa mahallesinde Rasımpaşa 
kerimesi Fatma Alünevver Hamının Oöztepc nıalıalle sokağında atik 31,31,21 ila 14 cedit numaralı bir 
ve sokağında atik 7 cedit 2, 4 numaralı sağ tarafı tarafı merhum İhsan Bey hanesi bir tarafı perükar 
tarik sol tarafı Anber Hanımın tarlası arkası tarik, l Hlsnü Efendi hanesi bahçesi, bir tarafı doğramacı 
cephesi keulik tarik ile mahtut olup mezkur emlakten Mehmet A~a arsası ve bazen Nahit Bey arsası tarafı 
2-4 ,ıııımaralı harem cihetinin zemin katında medhel, rabii tarikle mahdut bodrum katında odunluk kö-
taşlık dört oda, kiler, iki heJa, birinci katında dört ınürlük zemin katında iki oda bir kapıaltı mahalli 
oda, sandık odası he15, salon, çatı katında alçak bir matbah bir hal.1 ve gusülhane birinci katta iki 
tavantı altı oda bir sofa ve helayl muhtevi ve 2 - 4 oda bir sofa bir oda bir lıal.1 iklııci katta blr oda 
numaralı selamlık cilıctiııin zemin katında medhal merdiven başı mahalli olup tarzı inşası güzel 430 
iki oda, hela, birinci katta iki oda hela, çatı kısmını zira arsanın 93 zira mahallinde mebni maıı arsa bir 
muhtevi haricinde ıııatbak bir hamam bahçesinde bap nim kıirgir hanenin tamamı. 
limonluk ahır ve sair tertibatı mevcut 9192 zira 'Balade hududu ve evsafı sairesi muharrer emlik icra- ı..,ııııan 
arsadan harem ciheti 3500 zira ve selamlık kısmı son müzayedeleri neticesinde hizalarındaki bedeller ile talipleri 
140 zira mahallinde mebni maa bahçe köşkün sekiz uhtesinde tekarur etmiştir ancak bu bedeller kıymeti nıuhamme-
se!ıim itibarile yedi sehmi nelerine nazaran dun görüldüğünden tarihı ilandan itibaren 31 

88 22126 numaralı senetle medyun zurradan Mustafa gün müddetle müzayedesi temdit edilmiş ve tekarrür edecek 
Efendi ibni haci Ahmet Efendinin Şehremininde bedeller haddı layıkında göriildüğiı takdirde taliplerine ihalesi 
Deııizabdal mahallesinde Töpkapı caddesinde cedit icra edilecektir. Müzayede dördüncü yakıl hamn ikinci katında 
407, 409 409- ı numaralı sağ tarı\)'ı konduracı Meh- 17 numaradu nukudu mevkufe müdüriyetinde icra olunacaktır, 
met Elendi arsası sol tarafı Raif Efendi arsası bazen Talip olanların yüzde on pey akçelerile müzayeclo günü saat on 
Rıza Bey veresesinin lıane ve bahçesi arkası merhum beşe kadar bizzat veya bilvekale müracaat eylemesi ve evelce 
Ahmet Ağa veresesinin hane ve bahçesi ön taralı pey vaz edipte ihale zamanında bulunmayanlardan son talipten 
Topkapı caddesile mahlut 715 zira arsadan 87 zira madasının keffiyet etmiş addolunacağı ilan olunur.~~ 

Ünye, Fat>a.. Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Ilopaya ~decek, 
\ e dönüşte Paza.r iskelesil~ 
Rize, Of, Surmene Trabzon, 
l'u1atanc, Gürclc,Gireson, ()rdu, 
Fat•a, Samsun, Sinop, ve İne
boluı a uğrıyacakur. 

İzmir sürat postası 
(İzmir) vapuru 4 kanunu

sani Cuma l 2 de Galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi 10 da İzmirc gidecek ve 
Pazar 13 tc İımirden barc
kcılc pazartesi gelecektir. 
\ apurda mükemmel bir or
kestra ·ve cazbant mc\·cuuur . 

Antalya postası 
(Çanakkale) \apuru 6 kı\nun
sani pazar 16 da Galata rıhıı

mından harekede İzmir, Kulluk, 
Bodrum, R•dos, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek \'e dö
nüşte mezkur bkclclcrle birlikte 
,\ndiffi, Kalamaki, .Sakız, Ça • 
nakkale, Geliboluya u~rıya
cııktır. 

5 - 6 
7 

K<lnunusani Kadınlara 

Erkeklere 
Scyriscfain idaresi mlicckai· 

din ve ilamı tramilinin J\'inun
c\·cl maaşları baladaki günlerde 
verilecektir. 

Manisa vilayetinden : 
Manisa merkezine tabi Ho

rosköy l\luradiye kariyesinden 
J\leneınene dogru vilayet hudu

duna kadar olan 17+ 306 ki
lqnıet.rolar arasıııda 3 köprü 
32 menfez inşaatı ve aynı za
manda dördüncü kilonıe!roya 

kadar olan kısımda temel taba

kasife beraber kırma taş ferşile 
şose inşası 85510 lira 79 kuruş 
bedeli keşfi üzerinden 19-1-929 
saat on bire kadar müddetle 
ve kapalı zarf usulile münaka
saya. konulmuştur. Tafsılat al
mak ieteyenlerin vilayet naha 
baş mühendisliğine müracaatları. 

Yatı mektepleri mubayaa! 
komisyonundan: 

1 - Yatı mektepleri için 

(!000) metre ldci\'ert kumaş; 
2 - Kundura ma1zcmc::ıi, 

Şartnamesi mucibince kapalı 

zar[ usulilc münak»aya konul

muştur. 7 kı\nunusani 1929 

pazarte>i günü kumaş saat (16)

da ,.c kundura malzemesi saat 

( 16,.10 ) da ihale edilecektir. 

Talip olanların yüzde yedi buçuk 

nispetinde pcr akçclerini Fındık
lıda Güıcl sanatkr ,\kademisindc 

\üksck mektepler muhasibi mes

ullül';ıina tenli ederek makbuı

larını kapalı zar[ içine koymaları 

h\zımdır. Şartname her gün 

Onaköydc Caıipa\a yaıı mek

tebinde müdürlük dairesinde 

komis)·on kitabctindc görülehilir 

Üsküdar hukuk hakimli~inden: 
,\dile hanım tarafından Selami 
Ali efendi mahallesinde Büllıül 

deresinde \C catkksindc 208 
numaralı hanede mukim ,\melcden 
Sait n~a alcı hine ikame edilen 
hu*anma da\·u.-ıud:ın doJ:ı.~1 berayı 
tchlii; irsal kılınan daı«ti\'c 

zahrına mül'a~iri tarafından ,.c .. 
rilcn nıc~ruhatta bir sene mu .. 
kad<lem hanei mezkuru terk ile 
semti meçhule ~ittigi halen ika -
mctg;ılıının meçhul bulunduğu 

kaydile iad kıluımış olmakla 
hermucilıi talep il:lncıı tebligat 
icrasına karar \cfilcrek emri 
muhakeme 9 şubat 929 cumartesi 

saat (ı.ı.:ıo;a talik kılımış ve yeni
den tastir kılınan da\·etiyc mahkeme 

di\'anhanesinc talik kılınmış ol
makla yevmi muaneni meıkurda 
müddei aleyh gelmediği veya 
tarafından Hkil dahi gönderme. 
diği surette gıyaben muhakeme 
icrasına de\'am olunacağı malumu 
olmak üzere il:ln olunur. 

Türk melıcp!crlyle faydalı coerlerln llAııL:ıuıda 
% l!O tcnıilat yapılır, 

ILA. 'l T:\JtlFESf: 
Satın Kuru~ 

Büyük ve ya bfr çok dc[J. için verilen ill.n.larla 
busu~t mahiyetteki ilAnların Ucrc.:tl 

6-8 ine! saylad• ı !,50 : I 
5 • • 2:l 

idare ile kararlaştınhr. ••• 4() :1 
2 • • IOU 
ı • .. 20U 

1

, 

1·8 inci sayfada \ 
10 

resmi il~nlar 1 , \ 
Gazetemize hususi ilJn kabul eden yer: 

IlS.H ilAnat a.1.:cnL.ı' i • 

- --·-·· .. -- ·--

---.' 
Emniyet sandığı 

müdüriyetinden 
~li..ı".:ı)edc 1kraz :\lcrhıınatıa clıs \.; 1c\,:c 

bcdttı nuaıa~ı ınc\·kii 'cmuştemil;lu 

4JQ 6113 Tarabyda J\ömürcüdcrc ,okaAında Dey
oğlu caddesinde atik 14,1-l mükerer ve 
cedit 2,4 nıınınralı madük:ln bir apar· 
urn;..ıun sLkiz hisse itibarile be$ hissesi 

.\1. Kalyopi Ye .\zl .\tin! 

1240 J l J 36 lkşiktaşta Şcıılikdcdc mahallt:.'indc atik 
Ihlamur caddesinde 'e !lacımustafa Ef. 
ve cedit Aziz ve Köscoğlu sakağında 

atik JO, 7, 9, 1 l, 5 ve cedit 96, 9, 11 
l J, 15 numaralı beş hanenin tamamı .\ı,htah 'Reşit 

İbrcıhim \ a;af ,\Jahınut ,\, ni Ahmet \'cjat lkı Jcrlc 
Sa.ılkt lI 

395 H403 Üsküdarda Pazarbaşı malıalbindc .\'uh

kuı usu sokağında atik 38, 38 mükerrer 
ve cedit 16, 16, 40 numaralı bir hane-
nin tamamı Salim il. Baht•ıar ye Eın'ııe 

~ayan llanımlar 

!!t;O 14821 i\lalıepedc :\lczarlık civarında 48 numa-
ralı bir hanenin tamamı. ,\fet Zeynep S~lıiha 1 la· 
nımlarl• Yusuf ziya Ali Hayati ve Ahmet Ccmaleıtııt 

Efendiler 
120 15196 Kapandakikte Yavuzersinan mahallesinde 

S:ığrıcılar sokajı;ında atik 24 \C cedit 20 
numaralı mukaddema odalı bir dükan 

clyevm bir hanenin tamamı. Şükrü EF, Fatma IT. 
45 16< 1 <ı Ka,ımpaşada V eldeğirmcni mah•llcsindt.ı 

atik .\lutfakkuyusu cedit Babadaj!;ıyokuşıı 
ookağında atik 36 \C cedit 20 numaralı 
bir hanenin tamamı. İsfcndi)ar Er. 

285 1 ;099 Üsküdarda İcadiye mahallesinde Setb•şı 
sı . .kağında harita l mcv kiinde atik ve 
cedit 18 numaralı bir hanenin tamamı. Leun EF. 

205 J 7206 Y cdikulcde fatih Sultan :\lehmct malıalle-
sindc Demirhane caddesi sokağında bir 

hanenin tamamı. Ali Riza . .\lchmet Hayri F:iendilcr 
225 l 778b Üsküdarda \'aldeiatik mahallesinde Ça-

,·uşde.re'i sokağında atik 62, 60 ve cedit 7 4, 

7G numaralı ma ahır bir hanenin tamamı. ~aciyc fT .. 
3~5 18752 Ile y uğlundc Ifacımimi mahallesinde Kapı

cı çıkmazı sokağında atik 10, 12 \C cedit 
8, 10 numaralı ma arsa bir hanenin tama~ 

605 19895 

• 

mı. .\lehmet Hıisnu n. 
Lalelide Kızıltaş mahallesinde İstanbulağa 
Çeşmesi sokağında atik ve cedit 27 nu· 
maralı bir bap hanenin tamamı. Sabiha [ f. 

Yukarda cins ve nev'ile mevakii yazılı eml:lkin altmış bır gün 
müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gö>te
rilen liatla talipleri üzerinde takarrür ederek birinci ihalc;i icra 

kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden itibaren otuz bir 
gün zarfında Sandık Satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 

ı::::-::::::ıı:::-::::ıı:::-::::::ıı:::-::::ıı:::-::::::ıı:::-::::ıı:::-::::ı'I 

Millet Alfabesi ~ 
Harf !eri 'e yazıları en büyük. Her M 
dersle hiı· harf öğreten. Büyük küçük & 

~ 
kadın eı·kek herkes için yedi renkle M 

basılmış yegane alfabe. & 
~ ..... 

Dıkkat: llcnzerlerinden sakınınız. (Türk :\cşriqı ~ 
Yurdu) un\anını arayınız. 20 kuruştur' l\Juesscoc ı 

tere buyuk tenzıl:lt 

L Satış yeri : Şark Ye :\laarif kütüpanekri. - • 

~c--::=c--:=c:.-:şc~::şc-:=c:--:1• 

Denizli encümeni daimisinden: 
Kaidesi muhiti 12 metre, kaidesi kutru 3 metre, irtifaı ~ nıclre 

kırk santimetre çadır müvellidi, 2 ınetre 80 santimetre ıııe,·cut 

nünıunesi veçlıile yeni ve iyi cins yerli ve muhitinde her ibri eli i 

santimetre olmak üzre yirmi dört sülüsü parça bulunmak ve ara

sında direk geçmesine mahsus ahşap tablası ve kazık \'e ipleri 

olmak şartile kırk adet mahruti amele çadırı kapalı zarf ıısıılilc 

17-1-928 Perşembe günü saat on beşe kadar münakasaya konul· 

muştur. Talip olanların teklif at ve teminat mektuplarını o güne 

kadar Denizli vil5yetine vermeleri ilan olunur. 

Recep: 2 r (!] Burç: Cedi 

Perşembe 
Bu gün doğanlara münasip isim: 

Erkek: Dündar Kız : Nazlı 
Günün nasihah : 
Karda gez; izini belli etme 

~le~:ı)J nıüdÜı il Abmcl Şukru 


