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i\Jaiumdur ki ( Loz:ın ) 
nıuahcd . 
b'f Csı mucibince ecne-

ı Crin 'f" k ur iyc<lc 1 ha<:tanc 
açnıa/j. . ~ ~ 

ba salahıyctlcrı yoktur: 
aneak ötcdenberi 1 tanhulda 
l'llcvcut l o an mahdut Ye mu 
"YYcn h 
nı·· a tanelerin kalmasına 

u aadc edil . . ı· ha tan,.· mıştır. · ran.:ız 
\ csı, ltalvan hastanesi 
c sai J 

sıhh re bu kabilden olan 

1
.at rniiesscseleridir. 

kaı 
1
nbii bu gibi ha tanelerin 

( ırılrn . . 
tl' a.ını ı temek kiınsc-
ın hatı l rn nnc an geçmez; (Lozan) 
Uahcd" .. 

llıaddel , ~~nın lehimizdeki 
ın crının mcriyeti ne kndnr 

Uhtcrc · 
' ahka m ı c alc) himizdcki 

rnn mının de\ amı da o kadar 
ı tczcmdir 

h;ısŞu kadar . 'ar ki bugiin bu 
....... 1ta.nclcrin 'azh eti be~ ncl-
···ı el · 
teı·f mevcut tcamlıllerlc 
llc 

1
• olunabilecek bir şekilde · 

~ldir C)nt . . b "b' CClleb. • 111 ıçın U gı 1 

,:t7.. 1 ıhhat miies:ıeselcrinin 
ıa/Yctlcrini ta\ zih etmek 

ımgclir. 
Bahset ·ıı.; v . tıf>lmiz ha..:tanclerin 

ıtzıretl. · la cnndcki garabet bun-
rın re • 

birer · nu "cforet ha tanc~i\ mi. 
)e~ ~cncbi ınlics ·esd hayri
tiı• .. mı, yok ·a birer ecnebi 

-rctban . 
la~ııa c mı olduğumm an-

mama ıdır: 
~lak" d . 

nı k . ..,a ıını tem ir edebil-
e ıç· . 

dan 111 bızzat kendi basıa-
l'ede,?~en bir hndi-.c~ i zik-

.. eo•nı • 
Balk . 

~nr an muharclıclerincfon 
a idi. . hh' b' scvkiıc , . ı::ı ı ır zaruret 

ka b (!snçre) nin (Dayo.;) 
a a ın l b titnı· < a ir sanatoryoma 
ıştirn. b 

toryo ' ulunduğum sana-
bc~ rna o zaman giinde on 
dum _on .altı frank vcriyor
buıu~ hır giin ( Da, o ) ta 
fiatıa an rnuhtclif ha tanelerin 
t.:dcrkrını (Bcdker) den tetkik 

en ( 
ll\and) . .anatoryom Allc-
)'onıun ısrnındc bir sanator
naz., ha ta kabul ~eraiti 

·-.rı ct· ' 
Çunk . ıkkatimi cclbctti 

lı oraa k' • , 
re bt a ı maluın:ıtc gö-
htakı1 sanatoryom için bir 
Ü<irt ~ Odanin fiatı giindc 
~r rank ·ı a ınu . ı c sekiz frank 

H a ıdi. 

h u 1\) 
akkına rnan anatoryoınu 

rilı;tırcı a fazla malCımat a-
•ırn. . 

tctJc ' ııctıccdc her :sn-
~ır. llltıl {m 1 ~rc11dırn. 1 mc. . o~lugunu 
11ınıc hınun uzerınc zih-
r· Şll Sllal · 1<1tça a· p;ddı: •mademki 
d n ığ1.:r · .ınaton oml:ır-
lı\:u/. ~~anılnıı yucak • kadar 
;.a"' un bt 

·•1:t11da 'fJ 
1 mues'Lsc ayni 

hr i . ~ k •nukcmmcl bir 
<ır rnıçın· o h ld 

\u . .' a c niçin 
Üir ~~rnı}c}iın ?.,, 

l"l}a k b gezmek için eh-. . ı;ı 'tı 1 
ıttılll . m 1.:amun oraya 

rı t , ıç .. rİ\ c ı· . 
' 1 \ <Jrnu11 b gırt ını; s.t-
ı l rn· b ' • dol.t runu 

, n T 
d bir o l urkum, l • rada 

1 
tur ~ a 'ar mıdır, d1.dım 

aktı b <. ıkkantlc ) u1.:umc 
ı.lu , lira ın . 
\ rtllzdc . ı U7,.ıktan gör-
. ıı ,.,.ırn.ı . gt:l<lıniz? dedi. 
\41, r-C.dı~ını· 

'\lt s·u 1 anlattım 0 eıı • la tor\· o . 
tı htı J nıun . ıntıdiirii 

\ er,ı· ~at b 
:•1: ana ,.u Cc\ abı 

tj • ~\ık tcc 
.:'.t bura, . uf ederim ki 

le~ J .ı kabul . 
h 1-i'lll; Çt k' cdcmıye-
ıkQrncti •.n u bur, s.ı almnn 

llc idi nın re ml b' h 
llıiz r, il)rı b' . ır a ta-
l'i : 'ar. bu ~r nıznmname-
bı11cc b ııı~anıııamc mu-

l'll1'.. u un.ıto • 
h nlnıan I') oma an-
n tnJu ' tabiiyetinde ı 

r alınalı'!' o an 
r it ı ır . .,, 

3 uncu 
sayııanıı.zdadır J 

Bir Rum gazetesi 

«1929 sen esi 6 E)rliil . . . 
JCill Cll 

~ 

-

K lI:T A AGAN TOY 

Hronika gazete
. sinin başhğı ve 
aleyhimizdeki ya
zının serlevhası 

Şehrimiz<;{e Rum patrikhanesi 
sabık hukuk müşaviri Paııano& 

nnr t~f rP~rH KAi nnr EflfBAH~H EN EAAAAI 
EflA AITA_r IJ0Yf922 

T~N EJ1P tnm 1 l~ J~JKPAl:lATlKhl KATAlTP-O~HX 
A L~ Til ,., ı HI I - l HI fiEPIU30 

Keşişoğlıı bir müddetten beı < 4 ) 
Jironika namında bir alqam \ 
gazetesi neşretmeğe başladı . 

Tatavla yangın malıalJini zi- "-; >--~.-.---..-.---_,,,.._ __ ..,_,,.,. 
yarcf \ e lıarfüıeuc:lerc nwave- =-- .,._1"' _______ .... 

net ettiğinden dolayı l{uınluğurı Atanatosuıt « Asyayı suğarıı 
minnet ve şükraııım lııgiliz hezimeti ferdasında 1922 Yunan 
sefirine arzeden bu gazete Yu- J ilıtilalı nasıl çıktı ve nasıl 
nan mulıarrirlcrirıdeıı Kosta muvaffak oldu?:ıı unvanilc An~-

liluinof proto~olüne i~tiro~imiz 

dolu yunan 1fezimet nıes,uli)•e
tini Yunan I(rai t:ıraftarlarma 
yükl~tmek için Atina gazetele
rinden birinde neşretmekte bu
lunduğu eseri nakl ve iktibas 
ediyor. 

Bn tefrika 1ınıUdcn yunan
lılann nasıl kaçttıJ;ını taS\ ir 
etmekle ba~lıyor, Yunanlıla

rın 1zmiri elden knçırdıkları
dan dplayı bin tiirlli tce·~iif 

yazıyor : 

asırlar ta l'ih i 

,.c tcc,siirlcrini anlatıyor Ye 
bu kMi gelmiyormuş gibi 
Tiirkler hakkında bir takını 
tahkirleri de ihtirn ediyor 
l~tanbulda çıkan bir R~m 
g~zete inin bu kli tahlığını 
gürdüğlimliz zaman gözleri
mize i~anınak btcmcdik, Bu 
tefrikayı nakleden rum gaze
te~i nerede çıkıyor? Atina
da mı·?!. 

htanhulda çıkan hir gazete 
nasıl oluyor da )\manlıl:ırın 

lzınirdcn denize düktilmclc
rinılcn miitevellit limit:sillik 

feryatlarına terciiman oluyor? 
Ku:ıtahhğın derecesini güs

tcrım.:k için 1 Ironika gazetc:ıi
nin ne~retmcktc olduğu tefri
kadan bazı parçalrı karileri
mizin, makamı vilayetin Ye 
müddei umumiliğin nazarı 
dikkatine koyuyoruz: 

" Bir an fçio olşuu lrrka 
1 

ağrazınızı unutunuz ı1e nasıl 

bir millet isek, mukadderatımız 

nası müşterek ise felôk.etin hi
cap oe zilletini ölçünüz.,, 

1929 senesi 24 ağus
tos ( 6 eylül) cumartesi 
günü bütün asırların 
tarihi için en elim gün-
[ Alwırafı 3 iincü sayıfamızdadır ] 

Tarihten, feci, meraklı, 
esrarengiz bir safha 

azan g Ayhan. 

4 martta başlıyor 
ikinci Abdülltnmidin ilk saltanatı 

devresine tesadüf eden meşhur Süleyman 
Paşa muhakemesi tarihin çok esrarengiz 
safhalarıııı ihtiva ediyor. Abtülaziıı:i 
hal'ederek Türk tarihinde kızıl sultan 
diye tanıııan Abdülhamidi titreten bu 
zat ile Abdülhamit arasuıda neler 
geçmişti? 

Süleyman Paşa hakikaten AbtUl8ziz 
gibi Abdülhamidi de hal' edecek midi? 

Bir gfın orduyu bırakarak istanbula 
nasıl geldi? Kızıl sultada neler konuşJu. 

(Ali Suavi ) mesel esile alakası \ar 
mıydı. Ali Suavi meselesinde ( Süley -
ıııan) Paşa aleyhine bir tuzak kurul -
ımışmııydu? 

Sfıleyman Paşa ııasıl tevkif edildi? 
akıbet ne oldu ? 

~11~rn ~ı~ııı ~~ıı ıı ııı ıı ıı ı .ı ~ ı ı ıı ı ~. 11 
1 ~~1 r. ·ı. ; ı m 

4mart pazartesi günü 
yeni tefrikamızı taki
be başlayacaksınız 

r ~ O ~ --,,. . . _ . , . • ' .. 

inkılap • 
muzesı 

1# 

-
Komisyon diin ilk içtimaını aktetti 

Şchrcmanctlnde dün toplanan komlıyon 

Gazi I lz. lcrinin miitarekcde komisyon dün ilk defa ... 1.:hr-
Şi..,lide ikamet buyurdukları emini ::\1uhiddin beyin nez. 
c\·de inkıldp mtiıc::.ini tesi · dinde toplanmışnr. Toplantı~ a 
etmek iizrc tc~ekkül eden Köpnilü zade Fuat, mlizclcr 

Hariciye uetilinıiz le uf it Hü~tü ~e,ıe 8ouyet selin 
M. 8ori~ arasın~a teati e~ilen notalar 

Ankara, 28 (A.A) - Harbin 
milli siyaset aleti olarak istima
linden fer:ıgati nıutazaınınm 

oları Litviııof protokolüne ilti

hakmııza dair Sevyet büyfık 

elçisi M. Soriç cenaplarile 1 la
rici}c vekilimiz doktor Tevfik 
Rfıştrı Beyfendi arasmda teati 
olunan notalar ber\'eçhi atidir: 

biııce lcffen takdim ile kesbi 
şeref eylerim. işbu protokol 
sosyalist Sovyet Cfımhuriyetleri 
ittihadı merkezi icra komitesi 

Matbuat balosu dün gece verildi 
:\lıtararı a uneüs:ıhıfanıizdaJır) 

Günün huıasa)ı 
Dahilde: 

Vekil Bcyfcııdi: liatbin milli 
siyaset aleti olarak istınıaliııdeıı 

f er:ıgatı mütazammın 27 agus
tos 1928 tarihli Paris mis:ıkıııın 
meriycte vaz'ı JıaJ,kıııda sosya
list Sovyet cüıııhuriyetlcri itti
hadı, Letoııy:ı, Polonya, Roman
ya ve fatoııya tarafından 9 
şubat 1929 da 1v\oskovada imza 
edılıniş olan prol9!.olüıı met-

tarafından 13 şubat 1029 da 
tasdik edilmiştir. 

liükiımetim tarafından bala -
daki maruzata ilaveten beyana 
memur bulunuyorum ki Türkiye
nin sulhperver siyasetile Avrupa 
şarkında pek kıymetli bir sulh 
a111 ili olmasını istilzam eden 
coğrafi vaziyetini nazarı dıkkatc 
alan ve :ıyııi znınaııda sosyalist 
Sovyet cüınhuriyetleri ittıhadı 

ile. Türkiyenin umumi sulh yo~ 
~unda dostane bir teşt ikı mes::
iyi idaım. ettiklerini derpiş 

eyleyen hükumetim Tür ki} enin 
yukarda zikrolunan protokole 

Balo mevsimin en muhteşem balosu olmuştur 

Dün gece Perepalas salonlannda verilen balodan bir intiba 

Matbuat cemiyetinın senelik 

balosu dün gece Pcrapalas 
şalonlarında verilmiş ve mev
simin en muhteşem balosu olmuş
tur. Salonlar renkli elektriklerle 
tenvir edilmişti. euyuk salona 

- /~fendi/er, )]eyler!.. iki başlı inek, talik edilen BüY,ük Gazimizin 

altı ayaklı koyon oe hakiki deniz laz- resimleri salon en yüksek 

l • şerefini teşkil ediyordu. Dı~er 
arından başka ın1'i.dirijreti111iz hiçbir /ede- bir duvara memleketimizde 

kdrlzlctan çckinnziyerek teınin ettiği <h'i.nya- matbaacılığın ilk, müessisi b"ra

nzn en mnsalsiz harikasını şinuli size gô's- him rnUteferrikanın bir resmi 

t · 7 • • l b · / l talik edilm Şehrin en eı eceıcttr: grpc tulu 11ıa1nış ır ac anz a .. b f d·J .•• , .. mumtaz •• 11 ve ey en ı eri 
gzızelfık mıışabakasına girmemiş bir kadın! · ,.., (ır' dan ıubareıı 8e1Tıy• 

başlamışlar ve balo gece ya
rısında tam bir şa'şaa ve cazip 
bir şekil almıştır. İki cazbandm 
neşelendirdiği salonlarda dans 
sabaha kadr devam et-
miş ve bu arada Avrupadan 
yeni gelen iki artist laraf ından 
varyete numaralan, bundan 
sonra orta oyunu yapılmış, ko
tiyyonlar tevzi edilmiş, muh
telif sürprizler ve musabakalar 
yapılmışlırr. ... 

Saat iki de « mükemmel bir 
şelcilde neşredilen « Balo ;, gaze

. lesi ıen yazılarla son havadisleri 

ile baloya iştirak edenlere tak
dim etmiştir, 

Mevsimin cidden bu en parlak 
balo una, şehrin en mümtaz aile
leri, mebuslarımız, Paşalar, kon
soloslar, ecnebi gazete muhab~r 
lcri iştirak etmişlerdir. 

Balo gazetesine ait yazımız 
(2 incı sahifemizdedir) 

Dil encumeninde 
Ank:ıra, 2a ( Vakıt ) - Dil 

encümeni toplandı . Lalıikaların 
cetveli yapılmaktadır. ilk kısım 
neşredılecek olan bültenin neşri 
iç;11 Hamit Zübeyir Bey bugün 
ista.ııbula hareket etmiştir. 

Eliza Nive~o ha-~1 t. 

disesi dolayısile 
ta~knılık gostcren 
musevilel' hakkın
da ceza nıahkemrsi 
tarafından 'erilen 
bcraet kararı tem
yiz mahkemesiurc 
nakzt~di lnıisıir. 

~ 

[Yazısı 4üncü sayıfamızdadır/ 

* Sinyor Kauo
nika diin g('1ıui~ 
ahidPnin taşlaı·ı 
dökülınekte olan 
kai<le~ini tetkik et
nıh4fr. 

~ 

[Yazrsı 2ir.cıd sazıfam ::../;;ıdırJ 

* İ 11k11:ip llltlZ{'""l 

komb) onu dlin 
ıoplannıış, csa~h 
km·nrlnr Yerilmistir 

" 

Haricte: , 
~~cm herlayu boğa
zı ndn muıtariplir . 
[Bu haberin tafsilatı 2 iııci 
sayıfamızdadır) 

* Paı·iste 
yeniden 
Dereceyi 
tahtrssıfır 
diistli. 

" 

soğuk 
ha tadı. 

~ 

hararet 
(8)e 

[Yazısı 2inQ scyıfamızdadrr] 



M. Kanonika şehrimıze geldi ( ....... ~B~'i ~ ...... ~~;;ı;·;i·~ d ~ .. ·~;I;;~;;;d;"~ ............. "I 
Dün Taksime f!iderek abideden taı par
çalarının ne suretle düttüğünü tekik etti 

5iıııııııuuıııııııı11111ııııııu111ııııııı11111ıınııı1ııuııııııı111ııı• nııı n1ıııııııı111 11ııııııı11111111111ıııııı111ı1111ıııı111uııınııı11uııımı11111ııııııııııııııırıı1J1ııııı1ıııı1111ıııırırı11111ıııııııl. 
Bu yazıları dün Qece Perapal&s otelinde intiıar eden 

S o Jl ta 1 s 1 t al >ide ıı i ı1 tan i r iı1ele11 " Balo ,, Qazctesinden iktibas ediyoruz 

·oı1ra v rileeek Bupik Gazi lm yurda hem ..\Ştk hem i tikh\I. h1:m hayat verdi \·e dirilen Tiirl· 
vatundi1~111a: 

Heykeltraş sinyor Kononfka ı parçaların düşmesi üzerine ko -
e\Clki akşam ltalyadaıı şehrimize misyon tetkikat yaptırdı ve .M. 
gelmiştir. Kanoııikanııı bu eya- Kanqnikanın b :ı•at çatlayan 
lıati Taksim Abidesinin kaide- aksamı görmesine IOzum görül-

_..... Şen ol, c~lun ! ve gül! dçdi. Bıılo ·azctc 1, lıu ııç/çli geççdu, J:n iM~ Lik 'l\irk~ln 
bir nutkunda hepimize SC\ inç \'C nc':''c emreden özlerini . eçti; misafirlerine arzediyor: 

Şimdi knr-;ıı(fa ırıedcni dii"~ ıının mu ikbi de ; idil\ii. Hu r\1111 fiaC!ar Şi!rk rnu~il\i i 
denilen tcrçnnlimlcr kıır~bmda km1..,ız glbi g "rijnı:n halk clerhııl lnrekeç ·e faa\i~1ctc 
geçti J lcpsi oynayorlar, şen, ş:ıtırdırlar. Tabiatın icahatını · yapıyorlar. Bu pek tabiidir. 
'l'Lirk fıtratcn <m, ntırdır. J~'Cr cm un hp gUıcl huru bir :7.flınan· jçiıı farkolunm!lml';t ·a 
kendinini ku uru dc.ğildir, J\u .. urlu h.ırdktlcrin ııcı, felılkctli neticeleri 'ardır. Bunun fariki 
olmamak knbnhattir. bre Turk milleti bunun için l{.ımlan~h- Fpkat artık millot h;nıılnrmı 
k.ını ile tashih ctmi~tir. .'\rnk mii:."terihtir. .'ırtıl Türk endir. rm:ctindc oldu~u gibi, 
artık Tiirk'şcudir, 

sindeki t4Şl:u-m dökülmiye baş- dü. Tabii kendisinin ve bura -
laması üzerine abide komisyo- daki ınutahassıslarııı tavsiye 
ııuııuıı österdiği lüzu1J1a bfna- edecekleri tedabir almacaldır. 

endir. Kanottika ltah an şeflrl Abidenin 1900 İngiliz lirasın-
M. Or niye mi afjr olmuş ve dün dan ibaret olan son taksidi ve
Ta~sıme giderek abideyi tetkik rilmemiştir. M. Kanonikanm 
etmiştir. 

Mumttile}lı tetkikatını ikmal 
ettıkt n sonra koınis}·onla te
mas ederek abidenin tamir ve 
tarsinı ıçiıı ıt.zım gcleıı tedbir
leri tHSJ}C edecektir. Bu ı u
su fa icap eden mesarıfüı M. 
I(aııonıka taraf mdan ödenmesi 
icap edecektir. 

A biJe koınisyohu azasmd:uı 

Beyoğlu belcdlyt: müdürü f"fa· 

zııu Bey bu mesele bakkmda 
bir mulıaririmize şu ınnlumatı 

vermiştır: 

« Abidenin kaidesinden bazı 

Kadıntann fiklyeti 6zertne 
!alılar oygayamıyacaklar 

T:ınca, 27 C \.A) - !Koca

• 

Jarmın aldıkları 

-yevmiyeleri ô· 

yunda batırdıkfa
rından ~ıkA) et 
eden lir çok fa -

namına muracaatta 
;ı he)· etin 

Moskoua ve Hokre~ -
ef irlerimiz Gazi Hz. 

lerıne arzı veda ettiler 
\ .} .,ıelıri· 

rekct ~dc
u. bu~ u · 

in R:ıc:ıp \'C 

ıbri 13 ~ ekıı--

buradaki mühendisleri bu aksa

mın tamiri için 4000 Tfırk 

lirası tutan bir tahmin }apmış

lar, ye bunun teıızilile son 

taksıtin ınütebakisini fes -
viye etmemizi talep etmişlerdi. 

Bu teklifi kabul etmedik ve 
tediyeyi tetkikatın neticesine 
talik ettik. Komisyon reisi 

Hakkı Şinasi Paşa dört beş 

güne kadar Ankuııdan avdet 
edecek vp komisyon içtima 
ederek bu mesele hakkında 

kati bir karar verecektir. 

Orta oyunundan ,..... - - _,_ - a..;,, --- Bizim balo! 
1 Jakkı Tank Be) in sü.1.lcrinden: ALODA ;:\lathu.ıt Baln~u .. füitlin 

Demin J~erdimcnç Bey balolar gibi giiıcl CU\ aletler 
do rumuz hizc imi • rnc '. ı d 

Dcko!, gLızel mkular, cazhnn~ an .... , 
elcyi.;ı biradere anlatmı , Ura-
d d 1 ,anıp nva, hole Yi f,j \ e er c tc c ınla 1 na nJattı ; 
, c hen bu htı--u ta biraderle andoYiç gibi renkler ,ckil-
uzun lıo~ lu giıru~tum . ., imdi ~ i~r, } iyccddcr 'c qım.:l)l!t-
gcrch. benim, gerek birnderin krle dolu .. " 
ten~ibilc hn i~i biradcıin c b ~m ahcn; e prtndll daııen fl:ıformır.un ~nlnız ıl}ir iki 
tahtı idur ·~indckJ_ ,,_ çiftler lıusus.is..eti :;ır • fü \.cl!l: 1 lcr 

J 1il~i1i fü~) in '- >Z\.rindcn ~ Y..crlyor bc.r odımdıı., Y. n•2<-,afnill-
- \'er baknlum bir ciga- den haber; ~rnY-ete 9.~kine göre davetli-

m pe in, sonra 1 onu,:ıhım! lere hjn.:r hedirc \Criıor. on-
Ccı AJ 1\: • ]J · . ..ı • 1 Bit haber ld okunmllz aıu:eJc ııll· 

<ı .ı.\UrJ ıC) ın l>L.ıcrmc. en: tunund.:ı, rıı gene gazetecilik [llcnıini 
- Somatrnlıllrın a,u • 

ta \ ir eden bJr ortn O) umı 
reye neden limon ıktıl,lllrı· * "eriliyor. Dalın onr:ı hir ba-
na dnir içtimııi bir meknlc 
dahıı g tirncex-im '· )- lo gazcte:-ıi çıkıyor. rnkat ba-

l- t'>' Glhlerııı, d 11.kların maııa•ı gidi 
Eı:cumcııt Heyin ~zlçrindcn: bunda! !omuzun en ho) tarcıfı birihjr-
- \.ah! vah! 'Alı! Demek 1 ·rilc sahifeler üzerinde tınl:ı-ur.ıım ha)' 1 çıJi'R bette.ine (ll• 

bugünlerde tiraj dli~uk? 1 bandın, ıın ve tanıı:;an karilcı1c mu-Harklye mfiste§arı Avam · 
ka Rnsim Bc\·in ~üzlcrindcn; ı,._ Renlı-- Ve kahbba" Sonra h:ırrirlcr "-'ıldıı bir defo bir marasıncla 1%&hat veriyor - Tıraş ~1crdc d~iı::ük ca- ~ 

~· .çatı altında ~anymrn ~özg<.i7..c 
Londra, 26 (A.A) - Hari- mm? bil'aki:' k<triJçri çeşit 

kadın hep kadııı! 

ve belki de dnnscderek kalp-

dil . 1 · kalbe dizdizc ıreliv. orlar. Lodcer Lampson c ıvoruz ,ı... h 

çiy~ milsteoe.r.ı 6\r "' çeşit paln\'ralarla öyle tıraş Halli Fahri 

Fransa tle Belçlka ___ • ____ o_s_m_0_11 _c ... em_uı ___________________ _,n ... a_rh_a_n_c_a_h_iı_ 

=nda ol~~~ ~ Kı~ oeri mi ~elivor? s ı J K muahedelıakkuıdaAv•mbma- • ~-~ )')'iti' lOCa ar onservatuvar 
rasında sorulan bir suale ver- Ineilter~den $0Dro nasıl çolııacaklar 
~ cevpta 5 Eylul ı 920 u.- Franıada da soöuk 
rihinde tazmin edilmiş olan ve yeniden başladı 
sUlhu temin ve takviyeye matuf Paris, 28 (A, .) - Fr:m· 

bu~upa üt a ~ a kert mltf şarıın hMmcn her tqr4fıı1d:ı 
m tninin 4 Teşıinsruıi 1920 de rı:nidcn foçiınntı ah\mctlcri 
C<"miyeti akvam tarafından lasVip görüldiijtli l>ildirHmcktcdir. 
edılcli~ıni söylemi§tir. Paristc hı.mır$:t dı.in gçcç bir-

Mü teşar Lokarno muahede- den bir,ç sıfır.dan ;ı,•t(tı sc~7,C 

sinden hariç olmak üzre hiç dii-,mU;:tfü. 
bir itılfil mevcut olmaclı~ını da 
il fı ve etmiştir. 

Mname.fih pazartesi Cenevreye 
~itmesi muht~ldir 

Londra, Z8 (A.A.) Bün-

----
Kübada fe at 
ReisicıunhurJJ öldürmek 
:için hazırlamnı lar amn 

Londra, 27 (A.A.) Ha-
yanadan bil~rtllyor. Kübs r& 

(sjcumhuru cencral Macaac1onun 

]illet mektepleri talimat· 
re ihti~ aç 1 ar~ı

sında SC)~ ar okutma hey\~t
lcri teŞki ,~zımgelmektcdir. 

:\lııarif -.·cJ ~leti ~m hu"'u ta 
bir fa~ıhnnınc rap:ır3k mtın

rif ichırcı rine göndcrmf~tfr. 

Bw1a n:ı7.aran, ~c~·y;lr 

oklıtmil hc}·q.tlcd lııır~~l:r ,. c 

fa. H~ ı:ıkri i? Ç.I) )~kın nahi~~ 

rucrke::r.lcrin"te t edilecek

ler, \'erilecek L'l11ir1erc gi~re h:ı

rek_tte l unaca'klar 'V{! ders 

:ıUtını beraherlc:ıind t •ıy:ı
çalfüırdıt. Uu ht') c,tlct sene-

Yeni bina bu se
ne inıa edilecek 
J(onser~·atuvar binn ı Şeh

zadeBijmil! Mi ~ene muhakkak 

ut>ett#! fı\~1 dR.ı"R#~b.kt,r. Eınımet 
kon.servaıuvPf hinası için b.., sene

ki bt.itç~sinq~ 1 00 bin lira taJı ir 
sat koymuştur. ~darei hu usiye-

den de 1 ()0 Jbjn l!rş, ~!ınacqk ,..e 

büyük bit b'Jna m~a edilecektir. 

Vanm .aşır c,vel~i 

VAKiT 
~ gece neşredilmiş otan tıbbi bir katli için bir /esat tertibatı yap· 

.( \. ) -Şehri . btilteo sir Au~io Oıamberlalo nHŞ dmak töhmetile hir ~şra· 

= 

..., ıı:::nn:::s~::::::::::::::::::::::=:m:::::::::::. 

Rüya 
- Muharriri : f1ref -

• :=::ı:::::::::::::~.... 1 .... n::::::::ı::::ııı: 

/Eşref bu manzumesini "ittilıat ve tereklei. nin re'sl~ 
hulwıdııAtı ~ırada -11qzp1ış ce onım rfcaf;nç ilfihfl/ atml§f1r 

'Musibetten, belü.dJ.ln ibret aldık n Resulallah. 

Uyandık şi1J1di, evvel haha daldık Yt\ Resulallah, 

Acap der~lhı fıllktan b'z ne çaldık YA ResulAllah. 

Medet kıl biz nnsıl eller-de kaldık ya Resulallah, 
Bu günlerde bunaldıkça bunaldık ya Reıullıllah. 

Hasan, Ahmet, Zeki bey fıl\pgl derde m6pteli tJldu? [ıJ 
Sokaklarda mürettep hanı:ri katiller bela oldu, 
Nasıl ellerde İstanbuJ, muhiti Kerbcla oldu l 

Medet kıl biz naııl ı:llorde kaldık ya Rerµlftllah. 
Bu günlerde bunaldıkça huq~ldık yn R~şµl4llaJı ! 

Kopar bir f!rlanu evvel kesilmez nrkıı.dan ra'di, [2) 

O ra'din ~Jİi' koP.arsa mülllkün olmaz ıQnrn tadadı. 

Belanın iptidasından büyüle çıkmakta mabadi ! 
Medet lnl biz nasıl ellerde Jrnldık ya Resulallnh, 
Bu günlerde bunaldıkça bunaldık yp. R~uMıllah ! 

( Dcvflml v;ır ) 

[1] Yukarıda idPılfri ..,.cçenlcrden biri i ki Jf s111 1 t:lı 
Beydir, g.:ıyd Iıüsııü nhli\a malik bir zat oldufiımıı ,\\ s d~ 
ben tnııının. Bum h111gi ka1il tabanca attı i~e kı~mnı 

kad:ır kendisiııc ccd:ıdııın !Jnct ölsuıı, İkinçj i .:\hmct S ım· 
ki lıiç tammnm sebebi vefatı kirli ıfıüştckreh ellerle ı·~rııı 
geldiğinde hiç şüphe yoktur ki, t lüşeyiıı Çalııt ijcy 9;;Juınuı . 
}nzdığı gazetede sakıııar:ık biraz söyJeınclı: istiyordg. u~ 
bey kimdir hiç bılmeın, faknt ~·icdqıılar.da nek flCl ~ür e 
bırakmıştır. Mahkemesi adliyede bitsin bitmesin lmlubı.ı mil, tt 
« Bu kutuptan ınak at l\ulüp nımile aÇJlan şcy)ı;!r peği!clir· ' 
O zatın mevkii' vardır. 

1 ( ı) Baladaki r:ı.'t ıııiıımscpetjlc pir meşhur Nçf'i ıner ,ıı • 
fnun :bir kıt'ası hatırıınn ıwldf. Nefli Erzrumu.ıı . tJasaıı~~I~ 
ııuınmdaki kazasından bir aq;ınıclı. İstaııl)uld 1relınıştı. O \'ı't~ '. 

• . l d b" • • kiiÇÔ lilemasmdaıı şaır ve yahut ş:}ır yaşıyım ar an ınsı d 
Ayasofya caıniiııdc vazcdiyordlJ. ismi Vahdeti idi. Ncf'i e 

1 v:ılıdetiyi g§rme« mernkt ta ıııcıııleketindeııberi hasıl oJnıuştıı· 
is.tıııbuia gellp ı;uat e.dinee: Vşlıuetj efendi dediğin zıtt ş~I· 

1 Jıurde S~it p;ışa, f(~ıııiJ paşa gibi bir zatlar olmak iıı(e 
tarif edilerek ( Kemali ~eyhuhetinde,l geç~n sene ders esıııı· 
sıııda o ... muştu. ) i)emfşlerse de Nef'i : « Onda beis yok şU 
bana yolu g3sterrn. » Oeyip, camii lmJup ı:irdikten ve talebe
lerinin hoc~1arının der.ı; ver'1iği y~rd~Jl bir:Jı µzaJ\ oturdokt: 
ve boca Valıcjeti efendi baırptleriııin de karşısuuja l)Villl 

talepelerine karşı k~mali teiaktıtlc <Jtrse b.eşladıktan soı;r~• 
yalıqt dersç başlam11-sı a~ibinpc pir\ien bjr~ hava bozuJdıl· 

13\tlutl r · r Q.ı. jmşc};lçr çakına~t\ b;ışladı; Bil\f,\>İ gölde 
g" ·i1tfi s.rardt. zaten gozJeri ..aljl olaıı Vahqeti I;:fclldi önünde 
hazır olan talebelcriuden o güryiltüyö sordu. a: Ef~ıdinı rattır a 
de(iiler. Nef'i isi Vahdeti Ef endiniu g~çcn sene ders csn:ıstll~ 
keın::ıli şeyhuhetinden bir carta çekmiş old1,1ğuı1u jlk ıığr;ıd'", 
knlıv.cdc öğrenmişti. Vahdeti Efonçli ial~çqeıı gür.ültih·ii sorıı~ 
« Ff ııdim rattır ! » Cevabını alınnğa hacet bırakın.lksııı 
Nçfll öte tar•ftan nhlıp vehleten mi dcfatan mı her ııasııs.ı şı 
güzel kıt'.'.lyı söylemişti: 

Kıt'a 
,A.sürpnndan bir scdai nagihan etti w!Jur, 
iJidenler rat sanµuştır ve ta.kin o değil. 

Vahdeti blr cart• çekmişti ftCÇen yıl sehvirle. 
Giinoeti çah) felekten indi avazı 'hu fJ). 

lı.mnn • f.oc:ko' a ın boğaz nezlesinden muztarip fından hir .ço.ğu J.efkif edWniş· 
i liu"c)in Ragıp bulundu unu ve bina.enlleyh oda- tir. Medwflar müs llab bir i yan 
e ha.riciye Y.<:Vili dan dışarı çıkmayacağını. maa- . ile hukumeti devirmek taşş,vvu· 
t1ı1 l>e~· tarafından ınafıb nezlenin humma ııle mü- runda bu)unuyorlardı. 

Dd.i P.li!)o;: (Jaietcsjnjn kav· 
l~ " T~il .. ~avelerıa. 
!111:Aİ muci6ir;.c,e f)culcti {1//yr, 

gumrüklcrini idare <'ylemek. uzere 

Fraİısa oo Jngllleredcn kumiser 

Yanlışlar Subatta 
Pu günden itibaren 4üzeltilmk 85 yai1gm çı~ 

Emanet yanlış imla ile yazıimış Yapılan bir ist,.ıtistige . ııat ~ 
tr;"rahk bulunmadığını bildirmcl.. ---~ 
tedır. Ha talık hafif olduğundan Seyyah Qeliyor 

lt 'cı'ıtmı,tir. 
Jf 

r , .2 (A.Y) - Ru hariciye .naz.ırının yeoi içtima Bu :gün ingıliz bandıralı <Sa- .iJ@,edcn 
diri ~J. , oriç i\Jo,..J..:°' a devresi pazartesi günü açı1acak marya> ıvapurile ~hrimiıe e\·rl kô ~ n J 2 .. f 6 ) a)arıı 

l \ h. dçi-..i JI u-..ı .. ) in Ra,.,ıp 

l ' \1 ırtın dorfürn~ti gümi 
1 t nt .ılı.lan Kum nıpııı:fü: 

.\ 1 u ko' a ~ a hard:.ct cdccckci r. 

an Cemiyeti aı.,am mecli$i- 300 seyyah gelecektir. 5 martta ;ıra •n lıu,lunanfor okutuh~ 
nin mesai ine l~tirak etmek İngiliz badıra'lı Bi mark va- cııklardır. ()kutma leqızım) 
üı.re Cenevreye gitmesi müm- puru 1000 yyah daha ıgeti- ir~ıJ Jıcr ho :t) ı e1Ji fü.ı \ eı-
lciindur. r.ecdctır~ rileoektir. 

{ Vakt) in 1 ~fart. 1929 91 
~- _ _...,,..,,.,... 

Namuslu 
okoflilr 

1 -~--'!4\11 .. : . . , . . 
ıllulıaı~nri: lliiseyin Jlaluni 

- Hu ;ı· J. "iımni lenmedik d dikodu 
Ht>) hu ıuc ... 'elede ke.n- kalnıaml :u ... fi'c.ı zetele.r 
di!'\.İni <O'~ ~H ·mıi~aı baz n t( .. ]m2h1erlc su·-

~ .. 
)Jir J liiı uu :c ~iJ•İ .oı·- rli , e . haz n ae1 ktan 

~ p 

hn a .ko\ arak: aeığa ilzınadıklm·ını 
:j to haun bakıuJ.z da h;J'~ ıauıislarch ... L:'t

. hı·et alıuız\) demi.. li... kin ~ '.e1ınn~ıt kocası 
• 

Onma J..aı·ısı P.cJ·r,m1- J u ~a~ ~ lan:J:;tn 'e i..a-
dan zivadf• dile 1- hu · ı .ze' e.~ ·iHin ·e .. . 
rni ..• Jlt .... ~ hiud si)·- duka ·ii!Wndet~ hiç 

mütee ı.;ir ırörl.1nmi ... 
\ or. ((nen ôna mü ·a-.. 
ade ettim .. i. ıediği jfo 
e,j~. in .. )) Di~m·. «Her 

~ atazt zamaıuuda ha-,.. 
na da ne-raz' · ili semj .. 
'H!!'dikteu . oı ıra b n 
onun ~cn<;lik arzuları-
1ıa ni~in karı';iayım ! » 
fet~efesile :·ırıtıyor. 

lazhmı ,~hj hcv hu 
• 

kclJ>i (el efe ·ıe -C>H:in1 
aı·:.a:uıda:ki ıuw afo ·ıi 

" ö1 e ö1ce tl'ihav~t f\:cn-. " . 
di 1'.cndine sövlc delli: 

~ 

-- H us.ı·ey 'jza:mi 
Be · nan udu k ~iJ ... • 
1 1nin 1m d r '.k sini 
muhakeınc f!41e1.niy.e
rRl. cclaaleUe ~Jj llir 

~ 'fe :1A.lD 30 

>ır ta.ban·· 
ıeti~I ~ekecek kuvveti 
p~U'nıak1urımda hula
hiliı·im., .. Haka\ JJH hir 

" 
kısa ı iddet hu JJ~t.ı:J-
hatJer·n hiUii.~mleı·iui 
deni ·e\'İ m .•• 
ntı& it~th ,lr eHlalna - . 

hlitıiu ı laııhı1t nmh-
zıuı, .. oka;Jnr k~<C ·eıJi 
''ÖJ'İ.İı ··~ondu. A ·ar 
adm1ku1a gezin i, <10-
la~tı. \ end1w lnı ~etmi ... ._ 

hi si ·~ b.rarHc ak~ . ' " 

:talebim Loodradu pel< le ciddi 

~ar ofunmıyor · lrmş. Guya 

.gümrük haSlialı zaten 1858 ce 

1861 isti/; radarma teminat <'.'e

nlmış oldugundan müsta/?_rizatı 

mezkure fıamillerlnin hakkı ta· 

ka&lümü 6ulundugu iddia cdi -

liyormuş. 

tHa doğı•u Cağa•(~lurı

daki konağrna diiııctii. 
Yeuj jd~re, ycJıi ha

) at ·e ·~ui zHnı İ\ eti ıı 
• • • 
yıkOğ• k-jl11u~Uklc.ı·e 
ı~ığu en -0nuu ,jud , 
baha h~d.t' nı, c1fün1d~ 
U 'HJiİ J!3.I'. idi. 
r (jr~uıı,, lwl~jz nıer

dh~nden ~·ık~.ırkRJı u-
~ 

Ş3ğ'.IH hiı'i O;UtU} jkı0l-

t u~oııa :"troıe · Ljedi. 
F~a~-aı /er dj OO· 

d1ni bö~1~ i>ir y::ırllıına 
mü1~tae ot~cak k~ ~fo.1· • 
ilafjyar ~örmiyordu. 

~ ,.,. t 

t 1 nfite hlzıuetkflı:ın e-
iin~1 sUJdn ı~k .>u 
mua'\·Ci~'6 reddü4t1. . 
()ru\ !\:at uıu1w,·iu ta-.. 

t b lııı b ·· d n itibaren Şubat ayı içinde şelıriı1Hıde a e nıarm u ~un e . ;.tı 
~ . yangn} çıkmışür. Halb~ıkı 1' 

imla ICıgatine göre düzeltıımesı aylarda .ayami 35 yanglll çıf1~ 
içiQ fo.aliycte girişecektir. Belediye en kısa ayda daha çok )':t11 

1 
~r.eleri ;mla y.anll§laruu dükkAn- çıkm:m hayreti mücip oııtıtlŞr 
cılnra bildirecelder Ye iki üç ~ün Şubat a)'ı yangınlarının e.J;sC' 

bacalardan 7ulıur etınıŞ &: 
içinde taShih edilmesini tebliğ genişlemeğe vakit bırnkırı 11 

edeceklerdir. söndürülmfı~tür. 

ıu~ından har.eme giı·di. 
Jtk L~adiif ettir!:i hiz

ıueıtı·i ıkadınd~uı oı·do; 
~ 

- IJauını nerede~ 
~ aloJıda •. 

- Miı.;ıaf iı·i v;ar Jnı ~ 
- r ahancı clP:uiJ •• 

K. ~ 
............. Ull ••• 

~ Uanıat Be~· .. 
lt\tdı mu a:rzı ndau çı .. 

lau t>u iki cJhne kJz .. 
:' JI biJ' iHırgu ıgU>) 
j}e\ uhJin iclıJde .döndü. .. 
~tlt .. t sabretnıek ~~\-
1ı1mdı ••• lctaocti11~ hoz
mama~TC) ıığı·aşarak: 

- Hes1t1e neı·ede' • 
H1zmetd kadtn 1taiiu 

~ 

bit~ 'YlYl tHH'ttş~1k1ugt1e! 
- Ali o zal\"aMt .co-• 



O ka(lıı1, ~e,,dip;İ kadın ... 
(fasa~; iş ir;in-değJt•ski hir lıaı11·1111111 

acısı ilı• ı·ollflra tliisını'İ.çtıi 
~ ~ J 

-1"ıııa ne olsa .. M~mleket ba~ka .. 
7 

nsanı k' D çe ıyor.. ayanamadım .. 
i;ene geldim.. İhtiyar; 

- Sar bir cigara, diye, sapı 
•aytanlı ı··t·· k k u un esesini Hasanın 
Ucağına attı. Filcaoı minderin 

~:~a bıraktı, kalın kuşağından 
çfl ugunu çıkardı, bir iki defa 
u edi ••. 

Ha<an •ordu: 

!hı; Dayı köyde kimler var .• 

8 
. • Yar meşguldü , Miylenen 
ozu anlamamı,tı . 

- Ne dedin.. Hasan. 

=--=.Köyde kimler var, kimler 

Koynunuy~u~i yııanıann ı 
Y~ni ~ir ~ıoır~anrnı 
~,. bir'ncı " nız :ii:ı<lır d.. ı . ur. zmir faciası en 

:ptidai ve muzlim be
~e . 
~ rıyeun daha manevi 
mecburiyetlerini anla
bamış oldu<iu insan 
'tlelerinin ;e;hamet

~izcesine biri birini par-· 
çaladığı. devirlere bir 
rucudur. 
V liaı:,p in.sanların en 
dalış; hislerini uyan
dırdı ve onların me-

eni"et ki .• ka ., svesını çı-

rdı. Biz bir taraıfı'fan 
t:at 
fi l a'!a karşı lili vazi-

sağ , kimler lildiL 

- Ha an çavuş sizler~ ömlır. 

Y a<ıaa.. Ne iyi adamdı. .. 

Sırma hatun geçen sene 

öldü parasını vak.feUi, çeşıne 

yaptınlacak. 

Y aaaaa... Allah rahmet 

eylesin 1 

- Ko0&111roıjşin 
doğurdu .. 

- iyi ... 

bıı ikiz 

Dellanlann Kadirin dıli 

tutuldu beş ~enedir yatalak .. 

Hı!! 1 
Muhtarın Recep bir in~k 

: erımiıi unutarak bir 
1ı: i!.Jlllan 5ilrüsü gibi r 

a.flJJorduk. H.ıtd'1 t~ıı,hi ım·nıkkctkrııı· 

deki hor,al;m.la cıltluıı;u J.!.ihi 'f Obur taraftan da 
. ürkler Asyanın de
rınliklerinden en vah
ş~Yane intikam hisle
rıle &eliyorlardı. ı> 

· onra lzınirdcn \"uııanlıların 
rira · 
• ruıdcr• lıah-cdinır \e 
tliyor ki .. 

Üç ~e~e gibi ima bir müddet 
<arfınd b 
1 a u halin ba:;ımıza ge-
ete'· i · 

& nı hatır ve hayalinden 
l:tçirllli d 
d b Yor um. Hala bu gün 
e un 1 tııak • un ya an olduğunu inan· 

1.,1 
1•temiyor ve rüya ile ha· 

""'lltı b. . b. k b· ırı ırine arıştıran tatlı 
ır lıias· k bl 1 

• 
1 a e rnku içinde mu· 

ll<ıYyel · •d· eını puyan olmağa terk
• 1Yorum .....____. 

İnlo-la-.... p--muzesi 
,, '''ta -· ---r-uı lı·1ci ~.,, ıfanııı.:dadıı 

nıtıtllltl 11 . 
tın: . 

1 :ıli!, c'bak ';l'lır-
:n.2.1 l Jayrcttiıı • "edim, a.·kcrl 

.c nıudurıi Den j,; Ye c-
rnanl't " 
ıı .1 nıcktupçu u l);rnun 

"} er ·. · 
ııt 

1 
~ 1 tırak etmişlerdir. ,·a-

llc>;a~· O dan 17,Joa kadar 

inkıJ·' edt11 lru toplantıda 
•p m"'" ın· ·n k·ı· · \'irı . --. ı tc< ·ı ı ı-

ti 11lltıhim kararlar vcrilmi,;-
'• Ukı!<\p ·. . . . .. .. ' Jj1. . mu~c.-ı ıçın 1 ur-
- cnın .,.,.1 ~a· ı..~ ıa tcn:ccühü c-

tlıtulınu, tur. 
lliııacıı·ıl h , 

sinll, ' c~ ınkılı\p ıniizc-
c tıııı· . 

ı. 1 1.ıınat devrinden 
"'•·'Yaı··ık . 

\' ,,1• · . ' zaınammızt:aki hü-
• ınkıl·l! k 
l11Ia ' ıa ·adar g;eçcıı 

rı11 hat • 
hır 

1 
' ıra \·e C'l'lcri tc<-

<ı uııacakı I' k ' Iıin ır. •a ·at nıuzc-
' en lıüyuk l.. . , . 
:'lu,ı:;,::a K . ~c'.' <..azı 
ıı."11illı enıaı l ıırkıyc:;inin 

lll;ı talı ·- ı·ı :t..u- 1 C< ı cccktir. 
11 garlı·ı u" .. "llldak' . . vı:ıu,· 7.amanı-

1 1nk·ıa 
~Uurun b 1 pta tamamilc 11 ulnı lnkı!-' . 11 ~ olmaktadır. 

ap ınuz .. · d 
re · • " ın e her dcı·· 

ıııt ~ cı·ı . 
ı,rdc tc h' cı :ıyrı ayrı yer-

.,. ~ ır cdiJccekt' •un,;-. ır. 
..._,tın ili. ti'--· 

:ı.. m ln.'.,.;ir-

~ehrimiz zahir1.: 

bir yerli nınhsul 

sı:r.t•i:·d a~·ılacaktır. 

hors:ı ında 

nunıunc 

~ı..·ruinin ,·:ınn :-;aat ()11 1ki,1e , . 

kiı~adı mukarrerdir. Re;ıııinıız 

jMemlekethaberel reli 

Kan davası yüzünden 

Tr ·bzonda bir ahçı dükkt> -

nnıda bir yıınırnlı h'rıslan 

lıenü1 çıkrn diğer bir yıınıralırı 

öldürırüştnr. 

/il Iıküm olduğıı bir katil 

me.'elesinden dolaı•ı fünrüııiin 

bil\·ük bir kısmını hapisonede 

geçırdikteıı sonra dünyaya ka -

vuşa·• yumralı yumralı kanhur 

oğlıı Hu!<eyın lokaııtııda lıeni:z 

ilk serhtst Joknıasıııı ağzın.ı 

götüreceği esnada yunı ralı 

Vıısu!un arkadan atiğı kurşunla 

vurulmuş ve derhal ölmüştür. 

Katil firar etmiştir. Bu hadi

senin maktulun vlktile işlediği 

cinal'etten dol.ıyı intikam almak 

kastilc yapıldığı zanncdılınckte

dir. 

....... ·-····--·····-·-·······-······-·· 
lcri olan edip YC ~airlcrin ha

yatlarında c,;crlerine ait H'ika

lar. sipısl ve jçtimul iııkıUpla

rııı hatıra ve ve;ikaları, lııiyllk 

Tiirk inkılabının hl~ bil' de-

\ inle mbliı e tesadüf cdilmi

ycn en büyük ;.ima,;ı Cazi 

l iz. lcrinin feyizli c,crleri 

tc~hır edilecek ol,ın asarın 

en belli ba~lılarını tc~kil 

etmektedir. 

ı·:nıcııetin mııtcniıı tc~i~i 

için verdiği tah~bat komisyon 

emrine Ycrihni~tir. 

lnkıh\p mtizcsi komioyoııu 

~elc~ck hafta per~erobc glinii 

S<1at ı 6 da ikinci toplantısuu 

);Cnc emanette ynpııc:ıktır. 

. - ~ -- -- -· --- - --- -------

getirtti mübareğin memesi meme 

değil çeşme ... 

Haaanın göızleri pencereden 

d;şan kaydı. Ömer söylüyor , 

fakat Haşan etrafı seyrediyordu. 

Seyrettiııi şeylerin hiç biri ken

disine yabancı değildi, h~r şeyi 

koyduğu gibi buldu. Yalnız d.t
varlar biraz yıpranmış • çatılar 

biraz daha çökmüş ve bacalardaki 

leylek yuvaları çoğalmıştı. 

Ömer anlııtmağa devam 

~diyordu: 

Muhtarın <ığlu evlendi. 

1 

-- Hüsmenferin la varına 
kıran girdi. 

Mı.ıstafalann dört boynuzl-ı 

bir koyunu doğdu ondan •mıra 

köyde kıtlık <>ldu. 

-· Değirmen uçtu ... 

Hasan ihtiyarın sözlerini artık 

i~ltmiyor gibi idi. Çünkü ihtiyar 

onun istediklerinden hiç birini 

söylemiyordu. O çölden bo~na 

~elmemiştı köyde onu çekecek 

VAKiT 1 Y:ırt 

ne bir miras, ne de bir iş »ardı. 

O yalnız bırşey '~"hır hatıranın 

diş ağrısına beouyen acısı ile 

yollara düşınüştü. Scvdiğı kadını 

görmek için buralarn kadar 

gelmişti. Ne açlık, re u uzluk 

ne erimiş bakır gibi güneş , ne 

çatlayan badiyelerin korkunc 

ağızları onu yolundan çevire · 

bilmişti. Hiç , hiç bir şey onu 

yolundan alakoyıunadı, hiç bir 

şey onun güıel k11rak sesini 

bozmadı. Hiç bir el onun ağ?.uu 

kapamadı, sesini jlikier, kuşlar, 

dağlar dinleye dinleye dolaştı, 

ileri ablan her adımda bir sevinç 

duyuyor. 

• işte biraz 

diyon:b. 

daha yaklaştım 

Şehırler , iklimler onun iki 

yanında sisler izınde titreyen bir 

paçnra gibi kalmışıı. Her meçhul 

şchirin esrarlı loş kal.esleri arka -

srnda meçhul lenine güneş do -

kunmamış kadınlar onun sesile 

tilredJer, bu •este sevdiklerinin 
ateşini buldular. 

O adı bhinıniyen yolların 

yri m lındiUere uerile e emin~ 
rattmBtnam in tazı ın»~~BI ri tmıil e~il~i 

Ankara, 28 (Yakıt) 
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tarihlı 

kanun mucihince ~ayri mubadil 

istihkak sahiplerine verilmesi 

lazıın gf'len emvalin tevı.ii ;uretini 

gü:stt-rır talıtnatnamenin bazı 

madddı-ri heyeti vrkile taraf Q<hn 

ta<hl e<lılmi~ ve tastika iktıren 

etmiştir. muaddel 6ıncı madde 

şöyledir: 

A Tayini kıymette ibraz 

edilecek tapo senetleri, kayt 

suretleri, versi· ıezkere ıve ilmi 
haberleri huçı;~t, ferman, temessük 

ve milikname gibi tasarruf vesa

ikına istinat etmesi asıldır. 

B Şu kadar ki kiınunnu-

sani 928 tarihinden rvveline 

ait beyi bilvefa, ipolea mua

meleleri ile muva1.aadan ari 

icra mukavelenamesi i>timliık 

karar ve ilamları iştira teklif

lert, müfrez hiJ8e kıymetleri 

gibi resmi muamelat ve evrak 

ve ta•arrufu isbatta ve kıymeti 

tayinde nazarı itibara alınır. 

C Eshabının temini hu· 

kuku için 1 302 senesinden 

evveline ait ve ferag veya 

tadil görmemiş emvali gayri 

menkule kıymelll'!l:inın taposu 

vngide m•1kayyet kıymetle-

rinin atami üç ıni•li 314 tarihine 

kadar aynı vaziyeıte-bulunanlarm 

azami iki misli, 328 tarihıne 

kadar olanların bin misli lez· 

yitl~ril~ ve hüccc;t. ferman, te

me"iik ve mül!<namede mu

harrer kıymetlerin em lıne tevfikı 

ile teşrini evvel 91 O kıymet· 

ı -lerine ircaı munıkündür. 
, D Yukardalr.i eı;{iıl ve 

vesaike göre altın para ile 

kıyn:eti tayin olunan mallar 

eshabının isıihkakına esas • ola

cak hali hazır kıymetleri bun· 

!arın vaziyeti hususiyesine ve 

bulundukları mahallere göre 

kıyemeli mezkOrenin 

line kadar iblağı ile 

miktardır. 

on mi!:'

bulunacak 

9 uncu maddeye de şu fıkra 

ilave olunmu~tur: 

Şu kadar ki bu talep tmı· 

yiz komisyon kararının tebli

ğinden iki ay geçtikten veya 

kıymetlerin bonoya raptından 

sonra olma7.. 

liturnoı oroto~lüne i~iretiıniz 
ı l \ttar.ıh bifincl a) ıttıınudor.lır 

beşinci madde ine tevlikaıı ılti -

hakını hararetle alkışlayaLalitır. 

Pek yülsek hi~siyatımı kabu -
lün ü istirham eJerım vekil Bey 

Efendi. 

Hii\'ük elçi hazretleri; l lar· 

hin milll >iya,et aleti ol:ır:ık 
istimalinden krağati nı üta

zanımın olan 27 ag-u..;co:-; 
19~9 tarihli l'.<ıris rnis.ıkının 

So>valist So,·yet Ctimhuri ye· 

lcri ittihadı ile Lctonya l'o· 

lonya, Roman) a Estonva 

arasında mn kii tatbike \ az'ı 

hakkında .\ loskornda 9 şuh:ıt 

1929 tarihimle işbu de\ itler 

tarafından im1.a c'lilmiş olan 

protokol metnini j\öndcrmck 

''e avnı zurnanda S<ı>ya!ist . .. 
~m·yet Ciıınhuriyetkri ittiha-

dı hiikômctinin Türkiye 

Ciiuıhuriyct lıiiklımctine i~bu 

protokola iştirak teklifini bil

dirmek üzre ir~I buyur

mu~ oklu~unu1, dunkii tıırih

li ve ;,,w. '2lı4 nurnarlı takri

ri alılıgımı bcı an ile kesbi 

şeref cyltırirn. \1. Litıiııof

lun ~arki avrupada sulhun 

tckarürrunc yu~dım edecek 

bu t~~ebbtınıic <.laha hiday~-cte 

dost hükumetin vnktilc ve 

nazikane haber verrfli~ olması 

dolayis11c Yııkıf lıuluan Tür-

k t Cumhuriyet hukLııııcti 

hu adımı nıcmnuiyctlc ~<>r

nıli~ Ye :ı1kı~lan11~ ve l'ik 4 

riııi mııı.akcrcl'i idare eden-

kr nezdinde siiylcrnckten 

J!.Crı kalmamı~tı. 

Binaen aleyh Tür' i ·anin ıite

denheri ıııuhalasat ve kuvvetle 

takip etmekte oldugu sulh 

siyasetine tmıamile tevafuk 

etmekle olan bu misaka umumi 

sıılhün ıııuhafazasıaa medar 

olan mesaiye i~lirak emeli ile 

ve hararetle iştirak ettiginı 

beyana nıÜ$ılra~t ederim. Pek 

yükse:- ıibSi) atımın kabulünü 
rica ed•rim büyük dçi haz

retleri. -----
lür~ -~umar 

Misakt imzalanıyor 
Kabiae imza için efire 

selahiyet verdi 

Atina 2 (Aneksıırtitos)

Sof yıulan ıdırrııllı hildirildi

·ğine ı.?:l>rc ,._d;,!ar l:.abın~:-;ı 

1'lirk - 1-ltılg'Jr mi.akını tasdk 

etmi~ ı·e Ankara Rul11ır sc

Urinc im:whmak ıı .n <al:\lıi

yct verıni~tir. 

cecn rüz,,oirlarında 

içeiçe ilerle i. 

Da~lar açıldı, çöller yol veı -

di boyl.:ce aylrr geı;ti. 

Nihayet buraya bu küçük k;;. 

ye' bundan bırkaç sene ev el ka-

7.anınak için ayrıldığı )'<'re döndii 

g.·ldi. 

Fakat bu köy ne tuhaftı ... Ne 

acaip bir tesiri vardı lçıade bir 

iizüntü, korkuya benziyen, üm;t

sizliğe benzeyen bir hel hi .. Ji

yordu. 

Halbuki kocaman ~! om: 

korkutmamıştı, uzok yollorda gü

neşk kalkıp yıldızla yalan kııı· 

lar gibi doiOJlığı günler, lıa,rc'İ•• 

ve daüssılanın içinde gbğrcmiş 

bir aslan gibi yelesini sallıyıp 

dişlerinı ve pençelerini battır

c:hğı giinlcri ha'feılc andı ... 

İhtiyarın çenesi mırkme ıÇbi 
işleyordu: 

- Yakında köyün köprüsü 

yapılacakmış!. ne der,in Ha:;an( 

• ! .. !. 

ihtiyar çubuğunu çekert:k kk· 
rar sordu: 

. --· ---~ 

Hilali ahmer 
Umumi mer~az top 1andı 
\ııkıırn, 2~ (\"Jkıt) · l li

hllia:hmcr mcrkc·zi umunıi,i 

topltıııt'ı. Sendik icraat rnpn

ruııu hazırladı YC lıfıtçni 

tastik etti, \Jedi;i tınıuminin 

9 ııis.ıııtl:ı topl ııım:ı ıııı 1-a- , 

raıfa~tırdı. -
licBreı umumi mü!liirlü~ü 

;\nbr:ı, 2.~ (\':ıkıt) 

nal'i \c ma:ıdin hank:ı..;ı tı· 

mıım mutbrlul!;,111~ ta ·in 

olunıın lktis:ıt 'c~fil i um11-

rni mudiını Sııdc:ttin hc:ı· hu 

~iin J,tanbula hareket crnıi~
tir. Yerine IH:rıfüul ılli tica-

ret ıncktchi nııitlt'ırıı 

be\' taYin olundu. 

· Maadin ka~unu 
.\nkara, 2. (\':ıl.tt) il -

tisat Yek:Ucti ın:ıatliıı ı..,ııııı· 

nun u hazırl~ını ı::tı r. Y ::ı ı.. ıııt ,\ 
hc:yeti nkilcyc 'crcecktır 

Edirne san'at mektebi 
Aııkara, 2~ (Yal.tt) - I·> 

tlirııc an'at mektehiııın Trak

ya ınıntakası san'atlar mckte 

lıi lrnliııe ~eı-rilıncsiııe çalı~ıl 

maktadır. 

MoskOVa ve Bükreş elçilerimız 
bugün gelivorlar 

Ankara, 28 'A.A) - Mosknva 
büyük elçımiz liüı;eyin Raıı:ııJ, 

Bükrcş elçimiz bri beyler 
bngüakü ekspresi<• şehrııııizden 

mü!arakat etmişlerdir. istısyonda 
Heyeti vekile erkanı Mebuslar 
Rus sefiri Suriç cenapları ile 
hariciye erkanı, 111eınurıni ve 
dc.stları ıarafuıdan teşyi cdilııı~ 

lerdir. 

litaret u~ma 
Kongre ikinci içluaamı 

pazar günü yapacak 
Ticaret oda>ı kon~rlsinin 

pazıır j\iinii mplanma>ı tak:ır

nir ctmi. tir. 

Ticareti bahriye krcdbi 

rt'IJ)(ırunun tetkiki L'nciımence 

ıkmal edilcmcdijtimlcn ml1za

kercsi kon~rcnin Oçtirıcli 
İ~·"'uııııı bırakılmı~tır. -- · --

fifre 
Al\ aç kuruıtan 

verilecek? 
Diyanet işleri reisliği fitrenin 

u .<ene kaç kuruş oldı,ığunu 

göşteren bir cetvel tanzim 

etmiştir. fitreyi bu cetvele ve 
'21!katıııızı servetinize göre tt.y
~are c~nıiy,ttıoe veriniz.: 

uğdaydan 
rpadan 
urmadan 

Ala Evsat 
kuruş kuruş 

33 ôO 
42 40 

156 IQ4 
'f!l6 t!ltt 

Edua 
kuruş 

26 
o 

78 
te4 

- Ey Hasan ne dersin bu 

köprünün tamirine .. inanalım mı 
der~in? 

HasanJa cevap yok... Hasan 

~n ki bir mum.. Hasanın 

gözleri duvarlara çivili onları 

düşünüycrdu. Çocukluğu bir az da 

bu günden gJne yıkılan du<-ar· 
lar demı-kti, ;Ik d.-f, güzel 

.mı bu duyarın üstünde seyir 

clmişlı, ilk dda onunla bu du

varın arkasında bulu~arak ko

nuşmuştu. Onu görebilmek için 

bu du arların ü!ilünde az mı 

ıodcmı~d?.. Hatıralar duvardan 

çıışmeye sıçır,odı çeşme çocı.k· 

Juğunun ilk günlR"inde ki gibi 

akıyordu, yalnız etrafı bir 4z 

daha yosunlaumış. y.,,,unlar 

bir z dı.ha büyümiış. bir az 

d.ılıa koyulaşmı~, Yf~iller !.>tr az 
sıyahlanmı,ıı. 

Çok eski !liin:ısı ç~şnıcnin 

.;ırıltılarında, neler, nel~r yoktu. 

Yoluna dojıru!muştu fakat ;k; 

a<lım alnıadan sırt!na s~rt bir 

ta~ gibi çarpınca şu mryd.1n!: . ' 

ona neler hatırlatmadı? K.;y.ii 

!tr kaz döğ"şlürürken Hotir" l,;ı 

Dün lran sefiri F rııgi Hı. 

Cemiy,•ti akvam içtıinaına iştirak 

etmek üzere Avrupaya mülevec· 

cılıen şehırimizden ayrılmışhr. 

Avni trenle İngıhz selJrıoın zev

ceoi de Londraya gitptişlır. -
Karadeniz boğazının 

buLlarla kapandığı 
tekzip ediliyor 

fliııı salı.1hki relıkl•rin:i1 len 
bırı 1 iivfık bıız l:fılklerinin 

Kand,ııız boğ'JZıoı ıtaruıtmakta 

oldıı..!uııu ;azırordu . Oemicilerı 

tdiı~.t Jii~tırrr. bu havadis hak

kw ia rıc;:reli b:ıhrıı·c müuiirü 

Zehı Bey şunları soy! em ıştır. 

- OJLs:ı ı·e Tuna ~ahillerin-

dcıı 1 üyük buz kütlelerinin 

crnııb:ı Ltuğru inmekte olduk

ları Varııa liın:ın ıııiıdOrıyeti 

taraııııuaıı lıir hafta e\ei bize 

bıldırılrıııştı. O"d"n soıırn başka 
hiç i>ir lı~ber .. lmr.ıiı:,. l la;mn;ıı 

binknhırc iyik~mcı.ı ve dettcei 

haran tın yiıksclme5İ buz küt

lelerım çoktan crilnıiştir. Soğ.ız 

harıciııdebı dubadan da !>uzlar 

hakkında nıallımat vcrılınışlir. 

~------------

VasıfB. 
İki tamimliii gönderdi 

Yeni l\:L.rif vekilim11. 

Vasıf B. dün Maarif cıniıui
ğine gönderdiği bir teleıııafıa, 
işe başladığını, ark<ıdaşların faa

liyet ve me.ıai yardımlaı mı 
bekledi~ini bildirmiştir. 

Maarif eminliği bu tQlgı;afın 

suretini bulun ınek.t~plere tebliğ 

etmiştir. 

Voleybol maçları 
Jlcynğlundaki .\oı<rikan ku· 

lübündc yapılmakta olan \'Olcy . . 
hol birioclliği maçlarına dün de 

uc\'am ctlilmi~ıir. İkinci kım
Iar arasındaki mü•ılı•kıula Be

şiktaş Feneri, Vefa da lstanbul 

Sporu yenmiştir. 
Birinci takımlar ııı:ı<ıl\Ckki 

nııisalıeki]arıla lıla l1encr, V cfa"'° 

.llcşi ktlf 4a -Mcylloza ghlip gcl-

111İftll'. 

gün ona riasıl işmar etmi~ti. o ne 

bakı~tı, o ne güı.el süzüştü. o ne 

hoş yatıştı? Delikanlıya ığ:I, ığıl 
bir şeyler oluyor, hatıralar, s rt 

bir günlük kokusu gibi gittıkçe 

sertleşerek, baı; döndürerek de

rinltşıyordu iıte: 

Şu kenardaki elma ajıaçı ..• 

i:ıakınc:: omuzunda sert bir şeyin 

dokunduğunu hi>'eder gibi oldu .. 

Bir gün Hasan erkenden 

tarla.va giderken omuzuma sert 
bir şqin çarpmasile: 

• Ay, diye durmuş saga 
bakmış, •ola bakmış bir şey 
görmemiş, yoluna düzülmüştü, 

sırtına sert bir şey daha çarpınca: 

~ • Oool.. anam! diğer hızlı, 

h,,lı söylene, söylene ilerlemtjıe 

baılamı~tı .. 

Fakat bir ses, ;anıdık bir ses: 

- Ana mı .. Yar mı .. 

Anadan mı geçersin )'•radan 

mı?.. Diye sesleniyordu .. Ha..an 

bu <esi tanıyordu, bu sesın 

.ııahibi dalların arasından gölü

yor ve elinde kıpkırmızı .bir 

P]emanın bem beyaL dt,; yerl~ri 

cörüııüyordu. 
r Hi~meJi) 

-
1LJ.t r:ır fı ı incı c: ı nıı:d.ıJ,ır 1 

Göıüluyor ki \·JJ, "ra r. ·
:.unırti '" içrt ı1uk m tıııı·ı 
ınu<a.ı<lc,i ıle (' );, c > • · 1 ir 

r mi 

bura la 
snnar· •rvotn ) pr. ·-: 
r az .: ·ıetle kc.ıl ı 

tcbaa ... ını tı.xht j t.\.\~ )ı": fai · t 
mtı<l)YL''l l·:r nizam·ı·ımt.: .ti~ 

lııı ı)•ı t.ınl'\C ucuz vcru pa

h:ıl· lıi · !ıır e<:nl'hi tdı,ıas. 

kalı· 1 i c ·ilnıi·, ır; lıiııat~akdı 

C:'°l"' lıir p;ı.c '\ .'. l ·naıı IJLıl-i-

cri (lhıcıs, tııki cc.ıni a-
natf .r oınıın ııiz3n1ı,amt.: ... ıni 
dc~i~tirip d h ıra\'a \iman 

t lıaası h.ıriı.:iml. n ılc hası .. Iur 

kalııı! ' etıııck i'lı.:'ı.: dt-rh:ıl 

j,\içrclilcr ıtiru L·ılı.:c~kkrdir. 

rc~mi alnıa1ı .,~nn;.or\ cınuntuı 

bir hu-tı,ı "hlıat tiuıırctanc-ı 

hıl!Jııı.: j\iTmı.:•i L'tltz olmıyaı.:a

ıtmı ilc:ri \'C sıirı.:cvkl.-rdir. 

Bit.im de 1-ıanhı,tdaki ec

nebi ha,taııdcrindc:ıı '"17.i~ el

lerini t,N.hl ermelerini İ>lCm,.k 

hakkmıızJır: eıtt•r bu )\.-,_sıaııekr 

baı ra~ıııı rn:ıdıkları dcl'let· 

Icrin Iıtı .;~,im1en Hrdi"i -ulı

rnıı İ} on He yasıv:nı lım·r 

rt: ıl .: ılthat nıüc :-> e~i İ'L' 

i ter parah o1-=0 !l., j..;ter pa4 

ra,-;ız ol un 'alııız 'l dcı 'tın 
tel,acasıPdnn olan h l'lalnn 1 ·ı· 

hu! etıııdıdiı~ ·ı'tırk ıalıı•

yetindd;i hastaları rar:ılı cıh· 

rak kabul ,.e tc<lnvi < lıııc 

leri do~ru dej!ı'.dir: tlk-i ıı· 

dird~ re,nıi tc.ııdıı lıJ,l,ııı:-

' ~r lıır ne i tiLartt ""re>.: c· 
~\; ·\ h:ıl, e ;!'irnıı~ ol·ırLır. 

Yok d(t•r bu fı.ı•t;ıııdcr 

re-ıni d ~I Jc htı-u i .n.ılıı

ycttc okluı:,u Lddia et'ilihc 

o v~kıt d~r J..ı.ı••İ ha-t.ı

nclt·r f:l:i'li l urk h:ı · l.ırı ka-

1.ıul tdel•iliı kr. a'll \,, \ıu cal,. 

dirlic btı nılıl' .... :-.L·:-el ri•ı tam:ı

rı;en Ttırk idarl'si •ın sıhhi 

koııtrcılu a:tııta altı m"l ın ı,\. 

zııı1.f.!l·lir. 

1 fı•lı111ı•f lsı 171 

... -~- -- -
ıstılahlar 

Müderrisler hanı.retle 
çalı,ıyor 

Oarülfıiııun, ılnı "r l ·k•ıik 
ıstılahlarınııı lt'spilı İ)ılc lı ·l•· 
retle nıeşgııl,Jiır. 

KC'ndilerine !i~ wril•n ıır··

iesörlerdcıı hir h'mı fı:ıt b 

keliıııcl~rin kar,ılıhl<nıı lıulm;ı,. 

br ve li~tı-ler halindC' f;,,İ! k 

reislerim· \'crr'İşlerd•r. 

fakiılte ıslıialı 1:-Jmi yoııları 

bu hdta içiııuc ayrı ayı ı lvJ>

laııar.ak ilk mesaiyi tct!dk ede

ceklerdir. 

Bunlardan sonra nıerkt'z ko

misyonunun dd ıoplaııınası 

muhtemeldir. l ler lnlı.le eldeki 

fişler 20 marta kadar bitiril.-

ctktir. 

••• •&&uuıun 11;- ı_._..._. _ _._~ --



VAKiT :\1art 

ıl ı tıd i lt•riıı lwratilt• llPIİl'PIP11eıı 

ll'ııı~ ize<• nakzt>dildi 
da Ya, 

~-1nci cezadaki diğer davala birlikte 
yeniden tetkik olunacaktır 

Bir mııd<lct evci ();m.m 
atip tarafı~ttan ;Jldunilen 

EI/~ı ·1,eg Hltıı cenaze al:ı

yınd.ı tcccrınılıat k.ın.:nuna 

muı.akkt zabıcwa hakaret 
'c ,....um, ,n ta>kınlık!:ır yap
makla nııı7.nun olarnk Davic., 
f)anytl, Iiaytl's, csıın YC 

ark:ıda~ları muk:ıkcnıc edil-
ıni;ti, zabıtalar ihticaca ;a-
1i!1 ~iirl..!ıııenıi~~ <.:iirmun u
sıılıi dairc>indc ;ahit olınadı

lıt nokrn>ıııdan, rnaznunhırın 

l cractinc brar \'Crilmiıti. 

[)' er taraftan mazııunların-
o c,n,ıda Türklui(ıi tahkir 
ettikleri de mcnuu ııahsol

mtt~, hı <ihcttcn takibat İC· 

ra>ı için kanunen il. il. .\1. 
den musaadc vcrilme:i hızını 
~cldil;indcn, mu<ldduınuıni

lik~·c tc~cbhusatta bulunul
ınÜ~~ 1nu~adc alınn11~ bu 
d;n anın tetkikine de di~cr 

da\ an rüyet eden birinci 
ecza nıahkcnıcsintk \ıa~lan

mı";'tı. 

llirind ecza mahhmc;in
dcki bu da\a, cenwizc giden 
di~cr dam dospsının celbi 
için kalnıı~tr. O dam do;ya
sındcJ..ı cHakııı, zabıtların 

l<:tkikine lıizunı gönıldui(un

dcn. bu ~ckildc lıir karat 
ll •pit olunıııuş hulunuvordu. 
rl'lll\'iZ ınahkt:mCSİ~ ..;011 ~un~ 

I.nk lıcractk nctkckncn 
il' dam hakkırdaki kararı 

rıl,~etmi~, do~ya r,cri f.'Ô11-

dc i~nıi .. tir. 
Dun ıııııhkcınc 'ıcr iki da\'<t

"tn tcvhidcn ruycti i~in. ikin
ci thl\ anın mulı.ıkcınc>iııi, 

ilk da nnı•ı nnkzcn niyet 
ı>IL• .ıc:ıı;ı •ın 'ek z mart tari
hine lııruk'llı~tır -• 

icrada 
Yeni kanunun ah
kamı ne şekilde 
tatbik edilecek 
Yeni ıt:rn kııııuııttııt.>ı B. \1. 

'llı..:cti,i ndlivc cn(tiıncnince 

Eksindarise ziyafet 
,\ \ulılelit ıııubaJcle koıı11sy0nu 

s•b: < yuııaıı delrgt•si i\I. Ek<iıı

daris evelki ı:iiıı Sofrad.ııı şch
rinııze gelıııiştır . 

Şimdiki haloe Bıılg.1r - Yl'nan 
ıııubadelc lioıııisyoıııı delegesi 
olan mumaileyh, ı\tiııaya :ıvJel 
etmekte olup şelıriınizdc hirkaç 
gün kalacaktır. Yunan delegesi 
~\. Tok1s bııgüıı M. r:ksiııdaris 
: .Terme bir ziyafet ,·cı ccektir. 

- --·-
Cemal Hüsnü B. 

ı1iıı bir reiikiıniz Türk ııııt
baddc başııııırahhast Ceıııal 

•liı<nii Beyin ı\ııkaradaıı ~elıri
m ze hareket ellii>iııi y~zr.ıı lı. 

c eınal ıı.•sııü Bev ditıı şehri
r,:,ze f' ·lınerniştir. .ı\h.!ıtı ıı 

~lünı. ta f;Öre, ıııuıııa.'eylıiıı 

ı,,ı lıafta için de lst..ııbtıla 

1 
c~r1e .. i ır ııht nıe-.Iir. 

- - -
/.,ıanbul nıalıkemei asliyc3 t:n-

~ıi lıukuk dairesirıden: 1 lay<ict
'iZ lım at ~cÇ' rınc-iııdcn th
" l' mıhırıııda f';c\·im.izlik cıl

' uıı;mıdan n bir >"nedir. cı·· 

ilik birli~ini te•k ctti::tindcn 
:1f)~a:ıınalarına karnr \ ı..:rilınc
. hakkında Ahmet ;\~hnn 

Beyin kart>ı l İikmct \lu;ız

zcz lıaıııın akvhinc ikame 
cnigi da' anın ecr~yan ctkn 
ı rnhakcıııc;indc m.:zlıurcnin 

lı:ıv<il·.,ı,iz haıat ;urdugii 
n hanci zcvciycıi tcrkcttiJl;i 

l' r:ıkı mtibrizc ve ~dıadctlc 
rnlıit o!dt.~ndan bo;anma
'arıı'a l .J - '.:! - 929 brihindc 
'·.oınır ı-crilmi~ ve ildının bir 

div:ın!ıaneyc 

v 'unn~u~ n:.ııaj!;la ilan (,Jurıur. 

tctkı ki lıitirilınck iizru!ir 

~c ... ri t~lrihind~n dı:.rt ay ..;onra 

tatbik edilecek 0lan ·l:11i 

kanunda lıorçlulann lıap>L 

konularak tazviki lhlllii 
kalk ınak tadır. ,\ l uz;t yede nılid-

dctlcri kı;altılmı~tır. 

I lcr lıorçlu, kr:ıdan ihlıar-

nam~ aldıktan ~onra, muay

yen ıııuddLt z;ırlınd:ı daireye 

nıllracı:ıtla nıcnkuL l!:tyrınıcn-

Kul, malının miktarını, bulun-

dtı~ll yeri, kirıılcrd~ ne ka-

dar alacıgı nıc\'cut oldujtunu 

kazancının miktarını bildire
cektir. 

_\!mideci zarfında icra da

irc,;ınc nıliracJat ctnıi) enlerle 

hakikate muhalif lıcyanııaıne 

\'erenler, Llı,; aydan iki .«:ne

ye kadar h:ıp;cdilcccklcrdir. 

\'eni kanLınun tatbiki do

layı>ilc h:ır.ırnndan itih. ren 

lstanhul icra d:ıir..:>iniıı de ye

ni bir tqkilat dahilinde f:ıa

li\'ctte lnıluııaca ı :ınla'llmak-. ' 
tadır. icra riva. eti ba-ıııund-. . 
ni f;ıııail 1 lakkı B. bc\\k bir 
tU~tl\'Ylll" J'l1C\'Cllt oldup,unu 

ccvit ctıııi~ ı-~ ~u izalıau ı·cr

ıni~tir

ı;iirc, k 
ımı>rakil 

'r ap Lırcular 
l1ak:kında 

Ticareti bahriye müdü~ 
riyeti tahkikat yapıyor 

Ticareti bahriye müdüriyeti 
bazı Türk vapur ve kumpanya 
acenteleri hakkında tahkikat yap
maktadır. Tahkikata sebep şudur: 

Karadeniz sahiline ışliyen bir 
kısım vapurların acenteleri Tica
reti bahriye müdüriyetine ver -
dikleri beyannamelerde vapur
ların uğrayacakları iskeleleri 
yeglin yegö ı tadat ettikleri halde 
vapurlar sdere çıktıktan sonra 
bazı yerlere uğramamakta ve 
bıı yüzden ihraç iskelelerinde 

., Çorak 

her ak~am 

filminde. 
Clu haftanm en ~Uzel prıı~·· 

rrımı olan bu filmi mutlaka 

dram .ı. perde ,. 
~ıı11111ıııı1 1 ıııı11ıııı11 11 ııı11ııı111ıı11ı11 1 11 1 111 ıııııııı111ııı 1/ - . 
~ Bu akşam % 

~ Hsri sineına~a I 
§ irac edilmiş olan ~ 

·-- Bu t:ıo:ıvnır:ı 

taıılıul icr<1sı yedi . ::::::::::::::::::: ................... ···················· " " 20 tenzilatle alacakaınız 
.................... .................... ................... ................... ıcra ın.:ımıriycti haline l:al- mallar günlerce kalmaktadır. 

!ıcdikeck, yedi icra ın mt:- Keyfiyet Karedeniz sahilindeki ~ı:::::::::-:::::::::ıı:::::::::-::U::-:::::::::ı~C::-:::::::::t@C::-::::ıı:::::::::-:::: ı::::::::::-::::ı~ 

KO:\Iİ K Ci·:\'DET \'E ŞE\.Kİ 
111-;yı,~:R BiRLiKTi~ 

Tlirkiyc lııış pchlirnnlık mu
salıakası lıa~laımştır. 

variyete, dans, ınonoloğ, 

tiyatro., Ye ~airc 
1 ~amon nouaronun 1 
~ ~ teımili muazıamı -

1 Korsan soualye ( nıııd:ın herlıiri kanuna lC\'· bazı liman rr.üdürleri tarafından ~ Şık ve moda.ya muv:"fık §apka giymek isteyenlerin ~ 
k•I t b'\d· ·ı · k•l ( ıal;ıcada Karaklıytlt! 22 numcro1u 

!ikan knrnr ittihaz cdclıile- Ye "e e ı ın mış, ve a etten 
verilen emı'r u"zeı·ı·ne de tı·caretı· An..telo" Ru•o• Şapka mağazalarını 

cclair. Yalnır. itir.ız nıkuııııdo C9) 6 "' "' "' C9), 

Tepcba~ı ŞEHREMANETi 

~l~i;~~~·;.~ ~ m ~ 
gün 111 

~ Filmi en mü~klilpe;cnt ğ 
F seyircileri son dcr~cc mı:ııı-~ = ~ 

. 1 ill"b_a_~_ri-ye--m··u-·d_u_·r-iy-et·i--t-ah·k-ikm·a_t .. ı~ zıyLaıu·_cktl.• \'lıHrnt caden ben siongmndş· apk. ·arlı·ankrl·,·r<le ~ ı· rL1., re ya >a~nıtut\ in ıni..is· 
icrasına başlamıştır. 

bet, menfi lıir brar ı·crceck, 
lıuna itti ha olunacaktır. Seyrisef ain @ı::::::: o~ Görmelerini menlaatlan iktizasıdır. C9)ı::::::::::-::::ı@ 

matine ~;ıat 

1 :i .. 10 da 
ve ak~am 1111 

"§ mııı etmiştir. § = ~ 
~ Bugiin birinci matine ;a· g 
~ at l 3 tc ~ 
t',111ıı ı ı111111ıı111ııı11 1 1ıııııı11111ı ı ııı1111111t1lllll11111ııı 11111~ 

Kofakoıun muhakemesi 

• l.ondra • otelinin mllflis 

n"'lıstct:iri K°<>fako:--un n~tr ec-
zada rliyd olunan dünk[i 
ınu lıakcmc;indc. ~ahi ti erden 
lıirbi maznunun otele kiifrc
dcrck ııin\i~ini >ihlcnıı,tir. 

\luhakcnıc ~ahit celbine k:ıl

nıı~tır. 

MalıiO"at ınüılü riyet!nden : 
l larita :\lıktarı 

nunı.1ra.!.1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
s 
9 

10 

J 1 
12 
13 

zırttı 

4'i5 

628 
606 
407 
:;32 
·118 
·l % 
57~ 
:ı5.ı 

267 
·181 
.J79 
2D7 

kıyıııetı 

ıııuh.ıır. mi nesi 
8207 1.ra 
9420 
9(190 
7326 
5976 
6270 
6540 
fi625 
70SO 
51-10 
721) 

71$) 

3210 
Balada kıymeti ıııulıanııııene 

Ye ınikıarı zır:ı. ve harita nıı

marnları ınulıarrer Beyoğlunda 

Şiş.ıı:e karakolu karşısıııdı oıı 

üç parça arsa pazarlık suretile 
verilen bedel haddi l.1yıhında 

görülmediğinden tekrar pazarlı! 

suretile n1uame:esinin icras111a 

~arar vcriinıiş ?ldu)!undan talip 
olaıılar kıyıııetı mulıanııniııcııiıı 

yi:z,lc yedi buçuğu ııishctinde 

pey akçe!erile herı:ün Malıhilfılı 
ı·akfiye idare.ine ve yevmi ihale 
·ıloıı ( 6-3-929 ) çarşamba giinü 
sı.,t ( l·I ) ele kadar İstanbul 

evkaf müdüriyetinde müteşekkil 
eııcüı~eni idareye r.ııiraca~t!Jrı 

ilan olunur. 
ı: ~~: : :::::ı:-..::::::::::w:::::::::::::uı.:1:11111 

ft « l\i la » kunduraları jj 
ı: • 1' ·ı\ 25 ')' 1' fi • D ı ' te ıızı at !i 
lj Beyoğlu l>tiklM co<ldesindc !i 
ıı ~ •• 
:: ,-,S6 nuın:ır3h ~: •• ı · 

ı:Th M • .: i1 
• ourıades1i 

Ü kundura mal;ausı oda Ü 
r :::;:::::::·a:···:aı::::.::::ı:;:n: 

Antalya Posta31 
( İ'\EBOLL" ) ,·npuru .3 

.\lrrıt pazar 10 da Galata rıh

umından hareketle İzmir. Kül
lük. Bodrum. Rado<, Fethiye, 
Finike, An tal) ara gidecek \'e 
diinü;tc mezkur i,kclelerlc bir
likte IJal) an, .\/armaris Sakız, 

c:;anakkalc, Geliboluya uj!;rıya

rak g-clcccktir 

i l an 

Gümrükler umum müdürlüğü 
lstanbul mübayaatKomisyonundan ı 

ı 926 ve 927 ~cnclik i~talistik ri:;3Jcsinin birinci cilllcrinin 
tap \·c teclidi mi.inak:ı!':ıya konmuştur. 

'.!- .\lünaka<a kapalı zar[ ıı>ulile 18 mart pazartc'i günü >ftat 

s.1at 
21 .ıo da 

11111111 

HAMLET 
~ck.;pirin facia:'ı 5 perde 

'l'cr<.:ün1c eden \'C sahneye 
knyan: l~rtu~rııl \luh<in 

14.JO da i~tima ;aloııunda vapılacaktır. 
.l - Kapalı zarflar herhalde bu saattan evci knmisrnn reisliğine MahlOlat müdüriyetinden : 

verilmiş olmalıdr Lira 300 
.ı- l~1>1laca~ formalar takriben 26 <lır. ·au risaleler nihayet Bcyoğlunda Şişhane karakolu 

29 maıısa kadar tc,lim edilmiş olmalıdır. cioarında sabık polis karakolu olan 
5 şartname kıııni<yon k\tibinin nezdinde tetkik olunabilir. binanın ankazı müzayedeye konul-
~ 'ümunclcri görmek ,.c izahat almak isti yenler i:-0tati~tik ve tetkik muştur. Talip olanlar kıynıelinin 

MahlOlat vakfiye Müdüriye· 
tinden: 
Kıymeti Bedeli müzayedesi 

Lira Lira 
1050 525 

müdürlüj!;üne müracaat •tmelidirlcr. yüzde yedi buçuğu nispe/inde pey 
Trubıon : ı-------------------------

1 . . l k Er-'anı' bakın Tur" k anonı'm cı'rketinden: paraıaril• ycı•mil •hale olan 23-3-
4 .\!art Pazartesi 

Diılger zade mahallesinde Kıt· 
taşi caddesinde [7] atik nuıııar.ılt 
350 arşm arsa dört hafta 
müdetle ilan edildiği Jıaıde 

talip zühur etmeıneşine nıcl'ri 
pazarlık suretile ihalesinin icra
sına karar verilerek 525 lirad·1 

talip uhdesinde bulunınııştur

Fazlasıııa talip olanlar kıynıct;ıı 
yüzde yedi buçuğu nisbetiııde 
pey paralariyle 6->-929 çarşaıııl' 1 

günü saat on dörtte çenberlı 
taşta Evkaf müdüriyet binasıııd 1 

nıahlfılat müdüriyetine miıraL ı
atları. 

1ır111cı posta!'t y3pı m:ıy3ca ur. g y 
ıl-------------11 929 Cumartesi günü saa/ 14 e ka-

ı"}a\ ll Ergani bakır Türk anonim şirketi hissedaranınırı , dahili dar Mahlıilat müdüriyetine müra-

ııizaııınam~sinin 2J U.ıciı maddesine tevfıkan 30 mart 1929 tarihine caodarı. 

6-3-929 Kadınlara 

7-.ı 929 Erkeklere 
Türkiye Seyri;cfain idare>i 

mlicckaidin Ye Eytamı Erami

linin k;imınusani 9'.!9 maasları 

baLida muharrer günlerde \'e

ınüs.."ldif cumarttsi günü saat 11 de, suret adiyede akti içtiına ji:::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::=:::::~ 

t
. :i l zınir ve Paris sergilerinde :: 

eykyecek olan hey'( ı umumiyede hazır bulunmak fızre, yevmi 
ınezklırde şirketiıı lstambulda, İş hanında ki'iıı idarei ıııerkezi•esini li bii,ük miikMat 'c altın ma- H 

~= da1\"a ihr:ıı eden mnruf H 
teşrif buyurmaları, ve hisse senetlerin i içtiın~.dan bir hafta eveliııe !,i • lı 
kadar şirket merkezine tevdi eylemeleri mercudur. J\leclisi idare ~ 1 D EA L H -------"'""'.:::~;;--

meclisi idare raporıınuıı kıraati. li 
! - Şirketin 1928 senesi zarfındaki muamelatını nıiıbeyyiıı i.'

1

!:, « » ıl. 
ı------------ıı 2 - J\\iırakip tarafından verilen raporun kıraati. 11 K 1 jl I .- .· •. ·:. onserva arını ıi _ 3 - 1918 senesi bilanço ,.e kar ve zarar hcsJbatıııııı lastihilc u 

Qrozdi - bak meclisi idarenin ibrası. ii l lerke;. bihlbtisna. tercih li \ 
5 - Çıkan meclisi idare azalarının yerine aza intihabı. ii eder. ,\lc,hur doktor Ztrp;c· il 'RSENOFEb ı 1ros 

rilcl~ckri r. 

Ticarethanesinde büyük 
istifadeler temin ederek 

Bayram 

mübayaoıınızı 

Bütün dairelerimize me"imlik 
yeni çeşit mallarımız gelmişıir. 

YCTnlü ve ipekli kumaşlardan 

Son kalan 

pal't;alara fe, k.al:hlr 

Tenzilat 

__ 5 __ ı_9_29_s_eı_ıe_s_i _iç_i_ıı _ı_n_iır_a_k..,ip_in_t_il_ıa_b_il_e_iı_·c_ı _eı_iı_ıi_ıı_t_a;.yı_·n_i. __ İ! rin wkip ettiği usul üzere jj il Rll 
Ticari ve senai Türk anonim tlrketi hiısedaranının İi sureti inıallcri. ıı.ıli tabiileri- !i Gerek hastnlığt müteakıp. 

· d · d · ti d · 1 :: . . H rek 1 zla çalısmakt&fl ıuretı a ıye e ıc maa avetı : !! nın nıulıafaza"nı tcmın eder. :: ge ıa 
Şirketimizin dahili ıı'z ııınanıcsinin 23 ncü maddesi mucibince :.= .. ! Enfes! Mükemme~ ! Sıhhi! :

1
!

11
: mütevellit fakrüddeıne 

işbu 1929 senesi martının yirmi dördüncü günü saat 15 te sirkecide karşı gayet mfıessirdir. 
Aksaraylılar ha'lında 15 numaralı dairei ınahsusada inikat edecek İi l fer hir tecrühe;i büyük l,

0

i,
0 

~Al Eczanelerle ecza del!"'a· 
umumi ictimaa his.,edaran efendiler davet olunur. ii bir mu,affaki\'et, bir zafer! !! r " rında bulunur. 

Ruzııaıııei müzakerat: il.· •• • L"mum hakkaliye mağazala· !.!. !.~~~~~~~==:::~~ 
1 - Meclisi idare ve ıııura;:ıp raporlarının kıraati , 

!! rında dulunur. :: M hlQI t kf' "dU"rı· ~ = ~~~~a~~::!n~~ıa;e~~~~n~~n~;:~~i~i~a intihabı, iim::::m:::: :::::::::::::::: :::::::::ı::::li a a 1 va ıye mu • 
4 - Murakı p intihabı ve tahsisatının tayini, ilan yetinden ; 
5 - Hissedaraıı tarafından vuku b<ılacak teklifler . 

f Tilll) ·et nzeclisi ıtmıLmisi 
Tahlisiye Müdürlüğünden: ida-

remizin Kavak anbarında mc\'
cut bulunan mulıtelifülcins !06 

Kıymeti 

Lira: 200 
Kapan dakikda EJvaıızad'' 

lL=.rısını cllı\Jet 
Makamı vilayetten : Vilayet 

meclisi umumısınin 2 - Mart - 929 
Biitiin lstanbulda en tarihine müsadif Cumartesi günü saat 

yrıpılmışur. Kadın, erkek \e 
çncuk hazır elbise daireleri -
mizdc en zengin ve son ınoda 

çeşitler bulacak"nız. 

Orozdi-bak 

kalem hunla ve köhne al:\t \'e 
cde\·at ile c~vaYı mütcfcrrik:ının 

pazarlık suretile mahallinde fu
ruhtıı mukarrer bulunclujtunruın 

talip olanların Galaı:ada rıhtım 
cnddcsindtki idarcınizc müracaat 

ederek eşyanın cins ve neYilerini 
ınu~·ir listesini gördükten sonru 

24 mart 929 mrihinde Karak 

mahallesinde Azaplar sokağıııd·1 

kain (!4) numaralı hanenin teıne• 
taşl arı hariç olmak üzre ankazı 
( 4) lıafta müddetle rnüzayedeı-e 
konu l ııı uşlu r. Talip olanlar kıı
ınetin yüzde yedi buçuğu nisbC-

1;er 
tinde pey para larile bcra 

- .. t oııd·1 
martın otuzuncu guııtt sa• 1. ıbcf J 
mahalline on beşdede çc ı cı.ı lwuz mal satan on dörtte içtimaı takarrür etmiştir azayı 

ticarethanedir k fl d 
------•ı iramın teşri eri mercu ur. 

anbarındaki sa rış 

müraı:a:ır etmeler i. 

komisyonuna taşda Evkaf l\\üdiriyeti biıınsıı ı 
"d - . .. • caatıarı • 
ı are eııcumenıne mur~ 



)d (Pro~lı ta.lebe).(Ellıomra) dA (Şelırazat)-(Ma.fik} te (Kedivekanaı')ro) .. (Mclck)te(Karanlıkta bir kadın)-(Asr )de(Korsantövc ye) 
• 

E 
n:ıı 

mra da; 
hrazat 
P.ıfı. lı bi: S:ır'< 

r.ı. - ,J \ • 
•p · 1 

VZloU, meşhur 
Uıbı ~ k I k" . 

i•ı" "' 1 ,ııJ, a · ı ~sı-
' 'il ~ 1 

ı. ı 1
" " 1• " ın.ı'>a'ıı.lır. P.ir 

~ il' Jı ' me ı ~J -! •c. · 1 
• 

Koruı11 Söal11tde , 
Bu Novq,o [Asr""'j 

:ıl,Jı~ı :~~ıuıa ' betle filimiıı 
de ,,·1 ) illet mcyzuunda 

• tcııı T 1 ın· ' 1 ınJ~ YC dckor-
ı A11•dır. 1-illı·ık"ıL \' 'I ·I lb . , lill .. , . -

•:ı.ıı J{~n,~, Dıta t';ırlm i-
, o 1 1 ' ı;Jb1 111 

11 ve \"ın PLtmviç 
. anıf sa . k. 1 . 

tı. ~kıl • n at · .ır arııı ı .'j<-

7. ı (}; Yapılan bn filjq gı:ı. 
~ r11 1 ~anııuş ve ÇQk rnıılıte. 
lllına ,~ko•ları ilç başt;n o
•r tıı'~~ar buyi_ık hır mernk 
kide '. ırlc takıp edilir bir 

Şirret karısını bu suretle oy· 
n:iiıp lıayıkııkru soorıı kaS'ar. 
Tali \tlduı parhr, bilmediği öl· 
~çlerıle ):ıinbir maceraya dalar 

v4 bir aralık (10) bin dcveyı 

oııhip bir "l'rrns,,. bile cluPI 
,ş , briyar ~~itanın f)akil)l olduğu 
bu ülkderdc ha;at p~k çaziptil', 
e, •r prmsler, haris kumandanlar,. 

hlcbeleri ve içl~riııdeıı biri; 
Baldviıı. fakir, muhterif 
'e bo~ va~it1erinl nıeç Jtul· 
laıııııakla geçiren talebe arasın
da bir kılıııç üstadı. 

Oiıer tar•fltıı ıa!ıiıde para 
kaunmak tstlytıı hir tefeci, 
lıakikat'ıl ise yaıııan bir kudret, 
!falıa doğrusu şeytnıı! Bir ta-
ı fta ııırti;mum ve muhteris bir 

lıı)'ıtttffı ter ~ı~ QI · · ? ııilıayet 
bir kılınç delil riıf? ~1ırırt;!ıir 
mukavele ve tltııılıırı artılr Sıra 
ttfecinindlr ve o alaca~ı şeyi 

çoktan bilmektedir. Baldviııin 
havali! ikinci fastıı Dald':'in 
artık _zengindir: .r~1;t.'1 şey!a
nııı tamttı)1ı 1 ı lııımuı 
ınİılıitiı;e· girebil~eeit \~ oııunh · 

fiım:ı . 111 t;.ı)ı)'an bir lıı.l,'iliı 
şirkui tar:ıfımLın filime alın
mınır. 

"Karcınlıkta bir bdııı ıı e>as 
kıymetini nıcyzuu itiharil.:: 
a!İyor. Bu, çok ktı\' \'ctli l:ıir 
me,•zııdur. Bıınu aile ( l:ack 

tinin t~·ınini için atı!:ı c , 

esiri < ~ven sulton kızlorı, r;öz- I'!""-""!'!'---~~---,....----~~"'!"'-'!'!! 
dekt'I zovk demleri vardır. ·nu
rJ<!ıı ıwkıne bir r'kabel alı da 

1 
L>lwne kadar mahkum olan bir 
••iri hürri,·etinc ve aıkmı sahıp 

· :l .soııra kCnd il ulllme 
ınalıkOm olan ye l•u vanadan 
dı.u.: ~,_. sayesinde kurtulan Ali 
birdcnbL e gözlc! ini açmca k en· 

d ini rıki kulübc<indc bulur! d ti 
<l uk kıvmetsiz bir şçY, ve tıı rdiığu 
a .ıcak latif bir masoldır ! 

l .\filyodır · siırfifc yapıJjn 
l:iıı cazip fi!imd b"lh3 ( ·i-

' knla ko1iıı) ile (i\larsella ,.\!
bani) çok mı.ıvi.ffaktırlaı, 

Opera da 
Prai!lı talebe 
l:faftanın en şay. nı dikkat 

deriİı bir felsefe ve ruh ese
riJil'. Temsili itibariyle de 
orijinaldır. ihtiraa ve amiileri 
Para ve para mukabilinde 
kaybedilenler .. e rin büyük 
bir be)' s•tla \'~ kudretle gös
ıerdiği esastır. Maruf san'at
k · «·Konrat Vyat ıı in Yilk· 
ek tcmı>ili ile harikulade 
3hnder lıa;z.1ııan bu filimi 
,ıkaran bir Alnıan şirketidir. 
Belki biraz n}uğlak re haya
lidir, fabt hiç ~üplıcsiz ki 
yuksck bir san'at, bir yenilik 
'C l:ıir zek:ı eseridir. Esas 

h lan şu: ı 9 uncn aşır.. 

Pr;ıi' ve P a)I Q.!rüllümııı 

Şelırr1zalla11 lıir 4ah11/ ııc drııella ' Albııı( / F)}vµrırada" 
g~nç .a~am, h!r ~;ırafta ~na, ~vişebilectk ısbir ıııevki f'Uıi- ı aJıın!Jrın cıı korkuncu .aJJ-
gozlermı tam bır ısrarla dık~n bı<ilr · ~Jil<!bilccçk vaman bir !ıam1 .. 
bir şeytan.. 13ir ııenı; aaanı Fakat o artık aynalla hayali, Ş ı ı· ·' : b'l' • B . . . . . . c < ijluC uore ı ırız. unu 
nıçın para sahıbı olmak ıs!er, aksi elfltıyaı_ı vı ~ı~ı:ı tıorkıın7u ma'kul bıılur ınuyuı;? J3u 
o za~ure~e kaı şt n.a~ıl yı~ı~te• Yf.1111~,_ı:ecj~~ınt gobruncn hayalı - ayn~a bir meseledir \'C oolı-
~v~ır. bır hale gıtır!lır. ıc an nm, ""'' .ıs ı~~ ına lı~~eketlc- siınizin de lıariciııncdir. 
gıbı, ııı~aıııyet. ~ıbı .nıelhuııı- rıne. 111..:1111 ı:ılanııyal) ~uııyıımıı · . Haftamn ikinci ruhi eseri 
!arla hır ba~ ıçıııdekı rabıta- en bedbaht adamıdır. Jrade ve olan hu filimin bize öster-
l~n ~öküp ~tmak için ?1re ~e- söı hil~fına Y~ı;ıılan bir ciııaye!i dilli şu g 
dır?. Tefecı bunkrın hıç blrınl men !çın hayalını kaili geVmı· Lundıada geııç bir adam; 
ihnıal dmcıııişt!r. yen Baidviıı ar~ık etrafi için Rol;ıer, bir nıtısanıercde bir 

O grne ,500000 fllorin verecek korkunçiıır, m!rduttıfı-. dansözle tanışıyer ve onu ~vi-
fokl ıuuhabi;ır.de tıı.lebenin oda. . Son ~a?neleri hayal~n. sahibi- yı;>r Bıı Jik müte)>abildir. [v-
~ındaki bir şeyi ;ılpcaktır. nı takıbı ve llaldvınm sıııı leııiyprlar, kocıınııı arzuşu bir 

. Zımı!h fakir vcla! or;ı{#,ı c ı· mep,'c:jç ha)'alini l>i{ ııu~ /lÖğ- ,.rJtell • cvlidıı malik olııı;ık. 

Kadın da çocukları çok seviyor. 
mııaeııaleyh larafeyu ınü!Wlıit
tir. fakai Altı tttıın sene J~na
mcıı boştur. Hata ise erkekle. 
Onun bir hastalık netice~i 
tevlit kabiliyetini kaybctliğ i an· 
la~ılmJilır. Aile w!eli iuıraplı 
bir nı'y,ı ile karışmıftır. 

06niin birinde, bir yo'cıı l uJ.: 
ll!!SIOda genç l<acbıı ir ziııd 

trkekl kar~ılaşıyor \'e onu bu 
1.(-s;ıdiıfüıı ~ıcticeslnde ço!t s~v-

ığ ı jwcası eYlat §3.lıibi olmak 
c.ıddlııi verıııelc içio ,pyabıncı 

Ue {;llyriın~ru liir ıniııı.:ısebHle 

~lunıııavı diif ımüş ve a!bik 
lınii buluyı;>nızl l t.ılbui<ı o ya. 
~ııq , kQÇas1111n pek 5e;\ g 

11ir dosludll!'. 
Vav.• ·eti ı?ıireıı dtlik:tılı .ertesi 

türıii kitııffştir, aka! mesut 
.;ıaıı koca onu evlat sahibi 
<jlcluğ u ,::ün y:l:ııında ı::örmck 

tiyor ve lwııil günii .arqj~rm (f a 

ci mrı '.tnoıren u~ ~ın 
krıır fyri ~atı alt Kit. tcplaıı

<lı:Jmı ~rüyorııı. 
Vap\1ığıı!Q. es. en ııM!iın oları 

\'..:ıdın ve delikaıılt ehey;tllcüıı 
e11 derğin ımın.4adn·lar. f"akat 
ıcoc.ıd3, şüphe tt)·aııd.ıran bu 
lıadişc lılr t~cia şckWıi ılıı,ı;ıdan 
wııilyw. Delikanlı bu sefer 
eb~iyen g)tınişUr. Aile ~adeti 
kııvvetl.enmfş, koc;ı ıııes'ut bir 
baba oln:ıuşwr! 

~{aıiva Korda ıeın 'ide 
11111\·3ffuk olmuştur Ye bu 
filim Anıerikalilarııı A ITUpa
Jan hı:Jt:cnerck a)<lılı.l;ırı 6 fi. 
limJcıı biri'iidir. 

Asri de: 
Korsan tövalye 
Ramı>n Novaro tarafıııdaıı 

temsil edilen, eski de\'rc ait 
güzel bir a~l Ye macera 
fılimidir, Müheyyiç sahneleri 
çoktur. Sinem:ıda aynı za
ınanda cazip varyete numa
raları da dc\·aın etmekı~(l· · 

Majik Le : 
Kedi ve Kanarya 

.,LOTa Laple.nt" ın teınsıl 
cttitıi ın.Jıılut dr.ıııılardaıı 
birisi \"C gççeıı scııı: ,'\mcri
kıda lıc.~rnıl~ıı ıo filiııı(leıı 

rdüııcusüdu•. 

• aranlıi?f.a bir Kadmtlan 
Marl'Jll Korda f Mdekte / 

Teknik .-e foto itibari ylc 
msalsiz, nadir bir ml'ıkcın

ınt:li yct taşıyor. :\1anıf r,ji
sör ,,Pol Leni" ııiıı Ameri
kada meydana getirdiği ilk 
eseridir. 

Esrar YC ruhi tahlillc:rlc 
karışık nk' anın esası şu : 

• 1 111 1 •il 11111111 \ gn-mi~tir. 
. 1 &!ılın h 1 -

11ır d •ş ıca kalır•mını Ka- -.-- • sünden vuruşu çizer. Oh artık 
ona son anda aynada mevki 
al;ııı hayal ö1nıiiş1 kırılan a1ııa 

parçalarında, Baldvin aksini . 
;görmiye başlıınııştır. fakat Jıey
hat! Baldvin fıayalini Cieğil ken

Çok ungin \'e aile i kalabalık 
bir ,.Jaın b(j)jlıı akroha>ınıt\ 
scr,·ctinc göz d1kdiğini ,.c ülü
münil beklcdlkkrini biliyor . 
Etrafındaki!e'f ona delilik izafe 
cdcrelt ha u. -re fcd lıir hale 
gctirmi;'lerdir. Servet Kanarya 
akraba onun ctra!ıncfa dol•t•n 
bir sürO ke8idir 

h : d r e : i kundura ıamirci'i 
• llu ad . . ' ~ · . anı <'npll sat ve 

"Plı 1 · ' ' r ıır a.dall)dır Hakiki 
«t c.I 

t1nqa f .·an k~r!ill)ın tHyiki 
" • ~>ı lı "ır · · h • 1 . •7.tif~p ayau 
z r. ı ~ Ur·.ı ~c k ük dikmc'<tir, ı 

,, . ~ra k b 
t, ' 1 lilıan daldı ı 

1<r · u.ıl r roıııan"k <c -ı ·rdı·ı· UntJ .. P\'"' 

c k ı. J.dam ucur . ..!.l l'ir 
a, ılı l . 

~tır 1 ır kopuk kayiş 
( <:J~ınCtiııı 
h •k•,! lı'.o . . s6ı1er ,.c Ali 
k re. n· n , 1 e ba kr. Fakat 

<ı U.ctt·k 1 kaJh ·al lıir 
< >c maLk · . 

)' ı ur, uıtt.ı; ;ı:µı~n 
1 

- "1\ \anı · 
~d~r r • l"•anı r rıl fırıl 

•rı ~ h . lluırn )· . f ı "' 
'-1thtiJ Td~. ~ • 1l .twı 

Parğli talebe de Kwral Vayl (Opradıı] 

iclini vurmu~tıı~. 
Son s3.hııııoe bir ınezrr taşı 

vardır Ve şeııron ı:ülcH 

.. P~·aulı talebe" vicd:ın 
azabının YC ölmü~ ir ruhun 
\C(C~$Üıpüdijr. 

Melekte: 
Karanbktablr kadın 

Marya Kor<Ja, tarfındaıı 
temsil edilmiş hir eserdir. 
«Biritiş eııtcrnasvoııal pikçcrsıı /Vdi ve Kanq.rya de /Ara Lo,/(ln(. (Moiilr.I ) 

Rulııı~da muhiılnc derin ı1ır 
garµ. ıa.şı ·ıııı ha tı ) c'atmd.ın 
evci bir v -· euınnıil 14ıw•r. lıu 
'.!O cen s a açılaeıli.tır. ·ııe· 

!er geçiyor J:ıütüıı ~lmılıa lıuzıı
runda vasiyemomc açılıı or ve 
anla<ılıyor kı . trl•et akraba hin •• 
uzajtı ıijr gepÇ ~1~1 hırakılmı , ır. 
llari; aile cfr~ bu bir bom
ba ı ·sırı yaıııJor YC mira ~ki 
etmek için Jıc:;.ıp ·1;1 \>ir cntir;ka 
devri lıaşlı ı or, f;ıkat bir p;cnçlc 
l~ra :ırasın~ ~amimi aşk 'Di
raa .. e Kadeti bu ihtira• Jirtırul• 

lı bil 

(Vakt)ın millet p.ekteeleri sa .... 
C Biliyor musuaaz '1' , · ) [, _______ o __ n_n_y_a __ ,_%ll_u_n_ıı ____ ~ ___ J. 
Güllerin rengi niçin bir değil de bey az, lliDlı ~wııenıe Mao~ ıe~i ıesli~ot nere~e ıuııı lılt rJıııun tm me~·us 

kırn1ızı ve sarıdır? Matm~:~l&e~~~meııe- kill:~~::~.~~::·~=;, ~7ı;: Lırit Cı~!~~! 25 ya-
rı, 1~ .. 

111. :'uller ni<•in kır~ 
llıı)ı l"I l . 

~n~ " . hı t'uaıı ı, rı-
ı: ı· t h 

\~ııı . < uıııı.~ ilt> ı•r-
ı·,·; l\ı•ı·ıııek hiı'az uiiı> 
• 111 •• 1!> • ' il ,,.., .. 
11, ll uıı kıı1nızı-
~1 , 
· ~alııız -ı·· 

ıli iı · ı;;n nıı kı~ıı-
ı~ <)p.-;·1 

'.«ık . t-)
1 

' dalın hir 
ı· ~Yl!'re lıa,il:lıd1r. 
\,ıı·nıılı •J 

lı· . kta ·l• vıt ·""'il ,, <l\ıij • • • 
lı· '7 111 lık ieiııd ı J · • ıı· ~iil 1'. • e ııı. 
11\(<o, r ır1111zı ~i\ı·iin

.. , :ık· 
ııv1ı 1 

·il ~ırmızı bir 
' Ilı l<'I • • 

~~· .. :-;ın ı~ınılH he-
1. r.ıııı k . 

ltjjl' 11 llli7,I f(iİl'Ü-
• lkııv'k ~ · 

ı·ı·ıı . 1 zlyaııııı 1-;t ,, •• , .. 
ı.., .l ı--ll un ı·ı·ıı·• . ue ~. 1"1111 

gıştirebiliyor. O 

lıahlt> ~iiliin !'e~ini an

lumak iı•in '~"' t.>1:1 gii-• 
ııe~trıı ona gefon zi-
yanın ı•en~iııi a.nhlma
hvız. 

' 
ı~,az ziya kırıııızı-

• 
ııııı 'e .dnlıa bir ~ok 
rt>ııklePin birhiPile ka· 
rışnı:.ıı'ııı<lan lnısulc 

~Plir. Giil "~ yahut 
giil ı-,rihi krndinılen 

parl.:ıını~ an her hangi 
hir s<>vi, iciıı<le kıı·ını-• • • 
ıı bulumuı}'illl bil' a \·,. . . 
dı;ılıA:ı koyari.lk o giıl 
le 'a ıte' Jıi,• hir za .. . .. ._ .. 

lll:.\ll kırmızı göı•iıııınez. ' ... 

den p31'1amazlar. 

O halde onların kır-

mızı gürünmelerinin 

en birinci sebebi gl'ı

ııc, ten ~nlara gden 

ziyanın i~·irıde kwmızı 
' 

r<>nk olına:;1dır. Fakat 

mademki 1riine!<iiıı zi-l" • 

vasıııda J..ırıııızı reuk.te • 
).ıir ziya Yardır, niçin 

giilleı·in hazı"'ı lıı>yaz 

re hauhırı kıı·mızı ol
ııııyorlaı· ? 

<.:iiıı~ ü ~Hll~r, .i)zer
leı'inP gel ıı . giineşjn 

ıiy;:ısıııı k:ırşılamakta 

hiitiin cli~cı· rrnkli 
ı~ıklar ~ibi heyaz ~lile 
de vıırıır, fak.at giil 
w·ne beyaz güriiniir . 

Çünkü, gül giine,~tcn 
aldığı ziyanın lı<·p~iııi 

birden hize g<iııderiı· 

c biz de gülü lıeyaz 

~ürii riiz. 

f<4cr hizc .!!İinc~tcn , .._, . 
aldığı ziyanın · yalnız 

k!Plll!Zl1'11ll ~fü ,l'if~ 
' 

o zanı111l gül biz,r kıı·-

ınızı olar;.ık "Qriioiir, 

ıiyadnki diğer ı· uk

ldtiu lı 1lstui k.endi~i 

dorsunlar. Her ~fııı ~ındaki l\ızı ". li~ Mr-
foııoer ~ iı;minde hir yı•ııi bir harp :ıfoti i- gan toil Core » İngil
,\lın:.ın J,.ızı rrsinıdeki •·at ol111111\or •. \mel'i- terede lil •nıl fıı·ka!'ı 

• namın· uamizt>tli~iııi 
deniz bisikleti iltı 15 kahlar ahiı·pıı dıımaıı a7..etıı İ1' 'e li~ral 
ııbaıı<l.'l ~laıış tlenizini .::ıt;an hiı· tayyare yap- fırkası İ)lı ııanıizt>tliği 

, . ımslardır. tas' ip <'\ 1 ıııi~tir. 
"receeıdır. • • 

;~Wmnoo hir l~iSI ~~=as~ı ~ 
Alnmıı~·.a e Fraıı:a Sermayesitediye edi imiş 4000000 

hududuıula 'P .. \rdeıı- Jiradır Umumi Müdürlük 
lerde yahaııi kaz ayı -

• 

na Pıkaıı sr'' alılar 
"' •• 1-

Ameri~\.'a n1alısus 

cesim kuğular 

mışl:trdıl'. 

Bu lıatlise ;:ı.,·eılar a

rasında tıa ·relle kar-

Ankara 
Şubeleri: 

A:'\ K.\R,\ .\lt\7' ,\ 
IST !\Bl'L TH. BZON 
İZllİR Gİl\ESON 
SA~SUI\' EDilEllT 

AYYAJ,JK 
. K.\ YSEHİ 
MEi~ 'L T 

·. . Mu mııaınıaı, kWlbaratar kasalar 



.. 
ABoıır. ŞARTLAR! Gazetemizde çıkan yazı ve , 

ne : ' resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
_ Turk:f\·ede _ HariÇtc 

Kum, Kuru~ 
, i ı Ay!:~ı ırn 000 

Gazeteye günderilecel.:: mektupl3.nn tucrlne 
Jdare için .. e ı İdare • y.ızıya aHse l \"azı J 

tc.aretl lı.:on..ı'mJlıJır . - -
::J • 400 8()0 

16 7:;0 ı450 

1 ' 2 • 1400 2<00 

! : Budmıyan mektuplann lade•inden, kıymnti-
1 mukaddereılz mektuplara lc.onuLuut paraların 

'. : kaybolmaımdan ve Ui.nlarm mlindericatmdan 
: ! idare m•ıul detUdir. y ____ _ 

• 

Borsalar 2s şubat 1929 

~ukut 
ı Jııriliı lirnst 
1 Dolar 
20 Yunan d;rahml 
l Raylı•mark 
1 A vnsturya şilini 

20 Ley Romanya 
20 Len Bulgar 
1 Fefcmenk rıoriol 
20 
20 
20 
1 
1 
20 

Fr:ın~ız frangı 
Itah.·ar. lireti 
kur~u Ç•ko • sıonkya 
Cf'rvonct' « Soviyct • 
iPloll c Lehiıtan ı 
Vınar c Yogo !avya • 

~1! Belçika frangı 
ı Pe2Pta Itıpanya 

20 lnlçro frangı 

1 • lecidiye 

Cek • 
Londra uzcrine bir lııgillz lirası kuruş 

Nelyc,rk ı Türk lirasi dolar 
P~ris • • franl< 
~lilano • • liret 
B•rlln 
So!'ya 
BrUk,.ı 

Cinevre 
rraA' 
Viyana 
Madrit 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Vırşo"Va • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

mark 
1f'ı,·a 

Jıetka 
• florin 

frank 
• kuron 

silin 
• pcı«'t:l 

• zcl ıli 

• dirabmi Atına 

BUkreş 

B•lgırat 

20 ley 
Türk lirası 

krn~ 

dinar 

Tahviller 
Jsllkraz dahili • vadeli > 
Dilyunn muvahida 
ikramiyeli deıniryolu 

J~tanLul tram,·ay FirkcU 
RıMım Dok ve Antirepo 
Iıtaubul anonim EU şirketi 

Hisse senetleri 
iş banka ı 
Ormanlı b:ınka~ı 

984 75 
202 oo 00 

112 50 00 
48 2500 
28 25 00 
24 12 !O 
21 25 00 

81) 00 
158 il 000 
212 25 
120 25 

0000 
22 25 
71 25 

113 25 00 
s 1 211 

778 00 

985 75 
0,49 1175 

12 80,00 
• 4000 
2 oı oo 

88 2,110 
s 5400 
1 ,215 
2 5&,~0 

18 55,00 
3 49.SO 
s 20 llO' 
4 3825 

38 10 
24 37 il<) 

27 900<) 

81 6250" 
218 aooo 

• • 80 

26 

1 • 

&2 ~o oo 
48 25,00 

25 
12 50 

28 
24 
28 2500 
80 00 

158 •000 
212 25 
120 25 

0000 
22 25 
ı 1 ~5 

113 25 
31 25 

778 00 

886 i.10 
049 18,H 

12 5900 
9 S850 
2 C6l5 

68 
3 
1 

~ 

12 50 
53,50 
22 5 > 
6525 

18 55,00 
s ,4950 
s 20,00 
4 3800 

38 1 ıo 
24 
27 

37,50 
85,00 

91 75 00 
218 25 00 
8 80 

I ' IS ıııo 13 60 
ı36 ' 00 00 00 

1~~~~~~~~=-~~~==-'~..-.;'-=,.....~i~==-,I 
Ticaret ve zahire borsası 

fiatlar Ticaret lıor~a~1 katibuınunıllig1 
~ ,._---

Okkas; 
Azami A•garl 
K. P. K. !'. 

Buğday% Çavdarlı 

\'unıusak 19 10 00 00 
Kızılcn 14-18 17 25 
Untcr 03-04 18 25 

'eri 03-5 18 5!> 

~ ·======·:• 
-UN- 1 

Çun ı kllosıı 
F.kietra ckistra oo 138) 122s 
Fkhtra • 1265 ı~ ıs 
Birinci yumuıak ;ıc.ı 1370 1280 
fli rinc i ıer·t • 0000 0000 
ikinci • 0000 0000 

TİFTiK -
, Dönme 00-00 00 00 
, . crt mahlut 6..01 OJ,00 

00,00 
11, s 
ı8 25 
18 00 
(I0,00 
00.00 

Ankara 000,00 000,00 ' 

Akı~hir 000,00 000,00, 

1 
ı~avdar 

\J1l& 
\{ısır 

\'ul:.f 
l'asolye 

u~am 

-ZAHiRELER-
ı525 

1310 
13.20 

09,00 
4000 

-HUBUBAT-

1520 
ısoo 

13 10 
C900 
37 20 

oo,oo 00,00 
Kus yem· 0000 00,00 

Yapagı Guz yıınu 103,00 IC4 00 

-AV DERİSİ- j 

7.ertlc'Va 
SanP:ar 
Tilki 
Kunduz 

c fındık 
Ceh'lld 

~ifli 6300 00 ssoo,oo 
6500,00 6300,00 

• 0000,00 0000,00 
.. 500,000 4800ı00 

-FINDIK-
110.00 
0000 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

1 Mut 
19 29 

- HE.R GCN C~AR TÜR!\ G.\ZtTE~t -

~ 

Tfiıit ll)ekteplerlle faydalı eaerlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve y.1 bir çok defa için rcril~n i~nlarla 
hu~ust nıalıiyettekl ilJ.ularıo ı.icrcti 

Jdarc ile kaı ..ı.da~tırıhr. 

C.ı:~t~mi:ıc huıuıi ilin kabul cdert yer: 

iLAN TARiFESi: 
s~un (\:unıj 

6-8 inci sayfada l:?,.SO 
s 25 • • 40 
4 

• • ıoo 2,.. )() 

ı-s lnti ,.yılaJ• lıo 
\ 

1 • • 21 

__ 'f_ resnıl i!Jnlar / ..,,.,. ' Bu geceki .~1r---:b:O-"!'""":B~"!'""--:--------.,....--..,,..--------...,....., Sayısı stan uf, abıali, Ankara caddesinde '·V akıt., yurdu 
H. S. H. illnat accnlcal • • tcll970 idare i~leriJ 1971 vazı l,lerlı • tCl.l!rJf: V.\·rıK L po..,t.ı kııcustı: 45.· 

Gümrükl~r u~um müdürlüğü 
mübayaat komisyonundan : 

1 - Gümrüklerin ihtiyacı için 71 kalem defter ıe cırak tap ve 
ıeclit tttirilecektir, 

2 llu iı kapalı zarf usulü üzere münaka.ıya konulmuştur. 

3- ;\lünaka>a 16 mart 929 cumartesi gunü saat l-l,30 da 
ppılacakur. 

4-- Üçüncli maddede gfüterilcn saattan sonra hiçbir tekli[ kabul 
olunmaz. 

5- Talipler şartname ile defter \'c crrakın cins ve miktarını 

gösterir cet\'cli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şeraitin 

hulasasını ihtiıa eden urakayı parasız alabilir. 

6- Bu işi deruhte etmek istiyenler kanutt \'e talimata muıafık 
olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarım üçüncü maddede yazılı 

saatten eıel komisyon reislil!;ine ıermelidirlcr. 

Karaağaç müeseesatı katibi umumiliğinden 

Barsak ilanı 
Karaağaç mezbahasında zephedilecek hayvanatın barsakları eohabı 

tarafından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben müesseseye terk 
edilmekte olduğundan bu suretle mües<eseye mal olan bar>akların 
saaşı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir sene müddetle Ye şartna
mesine tevfikan müzayedeye konulmuştur. Teklif edilen fiatlar şayanı 
kabul görüldüjı;ü takdirde ihalenin 7 mart 9~9 perşembe günü on 
ikide icra.<ı mukarrerdir. Taliplerin şartname için katibi umumiliğc 
müracaatları lüzumu il~n olunur. -. 
lstanbul Hilô.liahmer merkezinden 

21 şubat 929 ıarihli ilan bcrveçhizir şekilde tashih edilmiştir. 
l-görülcn lüzum üzerine .\facar, Sırp, Hail\ inter, ;\lbkctdorom 

Amerika \'e Trakya mıll!arından lstanbulda mevcut veya harıçıen 
getirilecek tohumluk ı·e yemckliğe eh·erişli J,200,000 kilo lluğday 
kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

2- Macar, Sırp, ,,\merika malları tip üzerine Trak~a malları 
°'• 3 analizle alınacaktır. 

3- i\Jallann çuıalları Jlilılliahmer tarafından itıı olunncak ve 
mallar Hıydarpaşad:ı anbarda veya vagonda ço\'altara doldurup 
dikme masarifi mütaahhide ait olmak üzere ihale tarihinden itibaren 
azami bir ay zarfıııd:ı l'eyderper teslim edilecektir. 
~- ·rcslim müddetinin temdit ve tak~irine cemi et mezundur. 
5 - i\fnllarııı el'safınc:ı tehaddüs edecek analiz farkı Borsa 

Arbitrajile hallcdilecektir· 
6 lli!Miahmer menşe itibarile cins "e mikdarının tayininde 

scrbeotir. 
7 - itnsına talip olanlar beşer kilo numune YC "'0 10 teminat 

akçası ıe ya muteber {ıir banka kefalctnamcsile 2 :\!arı 929 Cu
marte,ci .gilnü sıu.t bire kadar Jsmnbul 1 fil,\lialıutcr merkezine mii• 
rar.a:ı.ı: cırndidirkr. 

8 - J !er te>Em alınan partinin bedeli Tstanhul Ticaret l'C. zahire 
Borsasının ollıaptaki tnlimatnamcsine tevfikan Türk lirası olarak 
nakden ve defaten tesviye edilecektir. 

9 - ı::n mu\'afık şerait teklif eden teklifinin merkezi umumice 
ıasıikini teminen üç gün sonra cel'ap verilecektir. 

10 - l\lcmaliki ecnebi\'cden bu hususta cclbcdilecek Iluj!;daylar 
gümrük resminden muaf oİduğundan teklif 'ahlplcrinin ıalepedecck
tcri bedel de bu hususu nazarı dikkate almaları. 

Istanbul mahkemei adet büyük can kurtaranı 
asliye birinci ticaret -20- sandalye, yedek bir 

dairesinden: Ahmet Se- emir dümeni ve ekktirik 

maiş beyin Cemal beye deyııi dinamosıylt! )iaircyi mulıtcı·i) 
bulunan (8-1-18) liranın te- ma.kinası -62- hakiki beygir 

mini istifası zımnında mer- kul'vctim\c olan Kıra biga 

hun - ı 918- senesinde İngi\- vapurunun bilmüzayçdc fü-
tcrede imal edilmiş olan-ı I 5 · nıhtuna karar verilmiş ol-
kadcm tul -22, I · kadem arz 

malda talip oLınLırın li!ymcti 
,ve -12,ı- umuk-IJ 3- rüsum 
•2 75- gayrisafi -17 5• Jıamulc muhammeııcsiııiıı yüzde onu 

toniUtoluk lstanbul limanına nispetinde pey akçesini ha. 

mensup (22500) lira kıy- milcn 9 mart 1929 wıııartcsi 

• 

lstonbıil ticaret ve sanayi odası T opane 
• '! k ııt· 

A b d 
Tüccara bayram mallarını çekmek imkanı ı·erı mc kil 

• re r :\fart 929 dan itibaren Kuruçe~me antrepo,una naar· n arın an . mukarrer olan aııbar cşya:;ının sevki ı 6 .\!art 929 cu~ rı· 
te;;i gunünc kadar tehir cdilmi~tir. E~y.ısını Topaııc anlıanndan almak istiycnl~r m:'.; 1~cri 
nın marka, numara, vapur ismini ı 6 :\!art tarihine kadar an bar idaresine bı!dırtlt ... , 
takdirde bu e~ya 22 ni:;an taülıine kadar an barda alakoııulacaktır. An bar eşyası 111

'" •• 

nihayetinde tcmamen :;cvk \'e nakledilmiş bulunacaktır -

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti aıahalle~i ~o ağı atik :.'\: cedit nl!\ i hi:o:~t~i ıyn1cti muh~mmı.:nc'1 

Babacafer .\hiçclebi Çobançeşmesi 15 \'e 17 151'c21 iki bap dükkan 840-4320 1500 lira pc,i11~ 11 

Hissenin beyanı: Her iki dükkanın bakkal gediğinden mtinkalip mahallinin 630 hissesi • I~ 
"' ... mağaza "' "' "' ~10 o4 " ~oo 9 

llir senede merbut olan balada C\·safı muharrer her iki dükk:lndaki 840 his;enin 20·3-q: 
tarihine müsadiE çarşamba günci saat 15 te furuht edilecek, müiayedcsi mukorrerdir. 'l'alipk: ~ 
yüzde 7,5 hesabile 112,5 lira pey akçeleriııi mal sandı~ına teslim ederek Emvali metruke ,_o. 
komisvonuna müracaat evlcmelcri . 

Satılık araba - Feriköyüııde ikinci kı:;ım Şi~li K:\htaııc 
sokağıııda N. 33, 45- l, 798,50 metro murabaında muham

men bedeli 8760 lira, bedeli 8 senede verilecektir ınlizayede 
pazarlıkla 23 murt l 929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

Istanbul kadastro reisliğinden 
htanbul ve Bursa kada,;tro heyetlerinde alnnı~ar lira 

iicretli bcs kitabet mtinhaldir. Kadastro mektebi 1 lukuk~ulıesi ' . 
mezunlarından l;;tanbulda bulunanların iki glin içinde kadastro 

riyasetine müracaatları. 

Pek mühim bir müsabaka 
Son ilôn 

Alpaka ve gümüşlü alpa

kadan mamul ve ( Türkiyede 

Domuz marka ) namı tahtında 

tanınan Ayı markalı bıçak, 

çala!, kaşık, sofra takımlarını 

imal eden meşhuru alem Bern

dorf madenleri fabrikası Art
hur Knıp Anonim şirketi; 

günden güne artan müşterile

ri ile ileride ıniişterileri meya

nına girecek zevatı memnun 

etmek cmelile 10 kıymettar 

mükafatlı bir müsabaka tertip 
etmiştir. Şöyle ki: 

Postahanenin bir kart postalı üzerine ( Bcrııdorf Ayı 

markalı çatal, kaşık ve bıçaklar emsalinin en alasıdır ) yeni 

türk hurufatile diızgiın bir surette mümkün olduğu kadar 

fazla defa yazınaHan ibarettir. Bn cümleyi en fazla defa 

yazanlardan birinciliği kazanacak olana: İçi tamamen ipekli 

bir kutu derununda gümüşlenmiş alpakadan 6 soira kaşığı 

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

bıçagi ve 6 deser bıçağı. ikinciliği kazanacak olana: içi 

ipekli bir kutu derununda alpakadan 6 sofra kaşığı, 6 sofra 

çatalı, 6 sofra bıçağı. Üçüncü ve dördüncülüğü kazanacak 

ola!llara; içi ipekli bir kutu derununda 6 sofra kaşığı- sofra 

çatalı - 6 sofra pıçağı Beşiııciden onuncuya kadar liazana

caklara teselli mükafatı olarak içi ipekli bir kutu derununda 

alpaktan: 
6 kahve kaşığı ve bir şeker maşası 

Manisa Vilayetind~rı: 
l lorosküydcn Menemene . ,~ 

rıı inşa edilmekte olan ıe e,1 
\. 

diAı.:r mütaahhid..: rcs\"iyci tu.rİı.ı·ı 
yc~i ihale cdilnıiş bulunan >0 cıl 
4 üncü kilometresinden on~nt . 
kilometresine kııdar 6 kilof';,_o 
relik kısmının •vsc halinde 0• 0~ 
9-3-92') cıımarte,;i günü ~Slt 1 ,1 
bire kadar müddetle 489 I~ de~ 
83 kuruş bedeli keşfi üıerır 

kapalı zarf usulilc münak"'l, ~ 
çıkarıldığından ş:ırıname ıc k<, •• 

görmek istiyenlerin \'il:\yct b3l 

mühcndi;lijl;ine nıüracaattJr;_.... 

fi:okulorı izale eden 
En mükemmel muzadı 

taaffün dür 
Sıhhatine itinak:ır kaciınP· 

rın samiıni dostudur. 

Zehirli değildir. Ba;Iıca ec· 
,c 

za dcpolarile ecıwclcf 

ıtrıyat mağazalaru1da s::ıtıhr· 

ZAYİ 
Tıp fakulte>in<len altlı~~. 

-118 numaralı hüıiyct cııı~;t· 
nını kayb~ttim, yenbin1 çı . 
tacağımdan hiikmü olnı~dın 
ih\n olunur. 

nıeti ımılıammencli (kıçta günü saat ~ıo,5- tan -ı 2 -yc Takdim edilecektir 
iki !ıföusi beş umumi ran- kadar Kabata{it.ı Salıpazannda Hiçbir giına itiraza mahal kalmamak üzre kartpostallar 

zalı ve başu --k hususi --1- -150- metro .ıçıklıkt.ı bulu- nıuvanalı adresli ve taalıhütlli olarak nıha)'et martııı 15 inci 

umumi ranzalı kaman ve üç nan ıııczk:ır 'apı:rda hazır gününe katlar fabrikanın mümessili Oeorges Hilbert ve 

adet on:ır kişilik IJlja takım bulunma! , ı il:m olt nur. İstanbul 2 numaralı posta kutusu auresine gönderilmesi 

filikayı \'C -300- kiloluk iki :natuptur. 
tonoz tkıııirilc ayrt(:ı -50- Manisa vilayetinden: ı\\Gsaba!;a neticesi mczkfır tarihten on gün soııra gazc-

kiloluk bir demiri \"\:: -20- \"il:l\et ınuhasdıd lı.'"'""a iue telcrl~ iiaıı edilecektir. 
Takdim c' lccek işbu on kıymettar lıediye: Beyoğlunda 

kulaç -3- burg:ıtalık \'C --ıo- 2458 lira 15 kuruş mulınmmcn İstiklal caddesiııde l:lias Kar:ıho ve bir:ıderi t laleli, isliUiil 
kulaç -i,5- burg:ıt.tlıl hal:ıtı kıymetinde defter ıe soire tab caddesinde Jean Pa,telas ( Limoncu oğlu ve Pastalas ), 
\'C ye kcıı hczindcrı tcnk)i, ettirilcc•ktir ;\Iilııaka-a "'lüddcri istanbulda A!,ıparmak lıanıııda Vuda levy biraderkr ve 
bdoıı Ç'!IJ-!ltolıı iki a'll'.ırı u-.' 929 Cuın:. tc. i giı ti saar ur• ıııalıduıııla ve Bahçe kapmla Oros ibak ıııüessesatmda 

Erkekı 

Ömer 

Günün nuihııtı: 
lu ,1d ı b ..a.: ı ıtr şc) .; r 

bir ı· ıç \C bir ırg;ı\l iki at~Lt kııi:ınlır. \!'' .• r ,c , nvai hak- kşlıir olt.n. :ahiadır. Bu günkü havıı 
ispirıolu sd p:: ı bir det nu kı:oda taf,il ıt 1Jır•!tk ;,1 ;~enlcrın Fabrik.1 miır:essiıniıı ınük~fallann tafvizi lıı;su<ıımlaki .ız r ccn-.pt ıı o 1 e 

h ' ' · 1 1 h.h t bu· ı ~ :J•'r 13 .m:ı, ı'rırto L ı ç J'l - J\'I ' 'j,ct mul • ı ; hmu i. c mü fi~ri kaL'idir. - · · - . ;,,,ı Ş"_:...-
\'C -3 5- .1dLt ıııaııtarl; ve -7- d~rlüğunc mürac.mbr'. Mco'uı müdü' Ah:::..,...--

.--~-:--:-~~--:-:---:-:-:-'.:-=:-:---......,.,..__,=--·-....~..:..;..~~~......-.....;.~_,....;...-.:-~...;,,.:.:..;,_~.._:~======-~-=:====:=::====::;:;;:=::::.;~~~-.........,,.........,...-

( \'akt ) ııı 1 Jfart 1928 Tefrikası: 94 vardı. Kendisi ölüm halindeki yüksekleri bir l ııçu!< ila iki Eğer bır relıper almak tcd - Nclıriıı hoyunca yeııi yapıldığı feriııi deineylcıııi~lerdi- _ ' 
bir hastayı ziynrelten geliyordu. metre irtifoındadır... birine tevessül etmedilerse mut- tahmin edilen bir setçik vardı. J\lühiııı definenin kas~" c ı~ 

~ fln ~ ~ '(b._ '5':\ t?7'i1 (] P77<J Raul rahiple lıeraber gitnıeğc - Arazii cmlriycde buluıııyor laka ı·oıtarıııı şasıracaklanlır. Raul bu scdc sol taraftaki ·ı t dan şat0 >"1 .!!il Th.LI.!!. JJd;l<.9;1.&:g .!J, ı;ı.~ !!. değil nıi? - sırası c ıııanas ır . . 
başladı; kendisini r:ece yolunu _ Bt.ııdan birkaç sene eve! Bu karına karışık yollar arasında ucundan vararak sağa doğru talıtelarz yolu geçıııişierd 1 • J I<" 

L\luharrJrf ı ~ Tiacrcinu , 

1lloris /ribldn ,lfeh111el Ca; ·or 
eve! varması lazımdı. Orada hııhındıığu noktayı araştıracak· 

bulıınarnanıak, serveti kendi 

alacağına başkalarına kaptır

ır.ak, ôlünci)'e kadar unum fanı
yacağı bir zillet olurdu. 

Bu emelle yorgunlunu al

dırınıyor, arabanın yüz metre 
arkasından koşıyordu; bir tek 

ümidi vardı; esrar taınamile 

keşfedılmemı ti. Rakipleri olsun 
kerdisl olsrn !ılldut taşının 

lardi. Bu ar:işlırıııa arasında 

kendisinin onları lıaklaması 
imkfüıı vardı. 

Zaten inli de ona yardim 
etti. Jümyejc raklaşırken ileride 
bir feı:erın saıtaııdığ r ı gördü. 

Takip ettiği araba yoluna 

devam ederken o, feııerin sal
laı;dığı bir arabacığın yanında 
durdu. Arabada Jiımyej rahibi 

sııl . 
ş.1şırmış bir asarı atika treraklısı öyle idi.. f'al<at nalıiye burasını gece vakit araba ile sefer kolay takip etti. Fakat mevcut kibrit- Bazolarıda Pariste çeıı ı 

olarak t.ıııttı, ve ona balıset- l\I_ Siınon TüL;ır isminde birine ~Y değil .. lienı de hangi isti- !erini israf etmek is!cnıediğir.- tan sonra Ruandaıı ge JJ• 
tikleri garip bir taşı araştırır sattı ... Afan adanı kayalık etra- kameti a!Jcaklarıııı tayin edemi- den, hiç bir şey göremiyordu. dalgdları ile yedi 11111

:· 0;. 
gibi bir tavırıa sordu: l ı Bo aıı,aıı bı'taplır - d"r,Fin" JI fıııdaki çayırlardan istifade yece' er... nı. ; · ... J\laamafih ufukta daha beyaz manastırdan uç 0 ._.1 i~ 
-Kraliçanın taşımı imiş ne imiş edecek... Ootfrua ise böyle bir muadele bir hat mevcuttu. Raut içini yan kadim Seıı nehr• ;ı. J•" 

bilmem___ Nasıl ralıip efendi Raııl sevinçten titriyordu; halledecek kadar zck:lya malık d. _ . kaı,ıl<Iarla akarak ınu~zıaıeııt~ı, 
b l b . .k t b t d deg"ildir. Şu halde partiyi kazan- zevkle kaplıyan ve keıı ısıııı • 

öy e ~r anlı ·a aş ura ar a rahipten izin afarak uzaklaştı. tatlı tatlı tebessüm ettiren bir fiııcye topladıklarını ilaı'• 
var mı · Oli:lukça maliımat elde etmişti. dun demek··· • heyecanla bekledi. Hudut taşı 

1 
,r J ıı 

- Vallahi m6syö, bu bal:s - Artık Jiiınytj knriyesine gir- Filhakika saat üçten biraz er 1
-

0 
Raııl o:ın r• '' 

ettiğiniz taş, biıinı Anyes Soret meğe lüzum j\örnıiyerek !lles- eve! Simoıı Tüiların çayırı orada, kendisinden birkaç adıııı Şiıııdi ise edcc, ,1 
t · · · d'-' · ı .... d '" b' ı d t b - mesafede idi. Asırlarca müddet • .. "k ra iştira!> ı ·b aşı ısmıııı \'er ıgınıız şey o a - nıle gidcu g;rift yola saplı. onun e•ı ır ııı u çu ugu oııyıı · sır , r:ı ı 

cak ... fakat bunda antikalık Böylece rakiplerini geride bırak- al ı·ıdan geçli. Bir iki kıbrit belki de gecenin şu vaktında, Binlerce ve binlerce 
birşey yok ... Kumsala saplanmış mış bulınıııyordu. I Ieın gidiyor, çakarak yolunu tayin etti; ve rahipler vasi küreııiıı şu nok- vahlile ( ıııı,.rll 1 

birkaç kayalıktan ibaret .•• Ln hem düşünüyordu' çayırı baştan başa katetti. tasma .ırelnıişlcr: oraya servet-


