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recek, bunu müteakip Eşref in kıtaları iratlarına ıebep 

f olan hikayelerle berabar neırolunacaktır. 
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___ Kiş yeni faCliJ~lar 
~~: ~i Rımı~ır Abide komisyonunda dünkü 

t:~:!ed;~~~~
1

i
1

~~~~1~~~e~i11~;i~~ ı·çtı·ma çok hararetli oldu 

•' 

doğuruyor 

olaııf· . . en bunlarııı resmı 
bul aıı ıle hususi mahiyette M } k B } h k \ M K k d dd } 
tik unanlarını kat'i surette tef- a i - . i e ey e tıraş . anoni a arasın a şi et i 
ttnıj~:i:c~ lüzumuna işaret münakaşalar cereyan etti ve meselenin 
r:e~:1 .nokıa fızcrindc bugün intaci pazartesiye kaldı 
ne ti ı_sra'. ederek biriki lıasta-
b Pi zıkr ·d · ilir ki K c ec_c[:iz: herkes 
hası . uledıbıııdc ( lngiliz 

anı) n 1 bir sıl l amı a tında bugün 
tıatnı· 'bl llıakı d uesscsesı u un -

. a ır· fal· t b 1 ı~nıind ' 'a u ıastanenin 
hiçb· en başb İngilizler ile 

ır nı· 
r·ıı '.1 na~ebcti yoktur. 

ı ıa]oJ-a 1 ·ı· 
taneyi ey ' _ ngı ızlcr _bu ]ı,:s-
ler ·

1 
• eke kcndılerı ışktır

ıııış b"l 
lcr b" ' 1 aherc Yaz geçmiş-, ır y . 
ba,1 R tınanlı operator ılc 
l~rlc uııı doktorları İngiliz -
Onlard tfyuşınuşlar ha>taııcyi 
iç!n lıa~in];.l~\·ralın~şlar, _b~ıııun 
~ıliz 1 ıazırda l\uledıl:ıı tn -

· ıasta · 1 na11 ı 1 'ııesı nısu.i bir Yu-
vc R. •ncak b um lıa-;ıancsidir; 
lir -tar d asının lnıriliz1er ta -

ın aıı . " 
Ztlıab ıdare cdili)·ormus 

ını · 
R•nd uyandirarJk propa -

Abid komlayonunun dünkü tçlinı.ama 1ttlrak edenler 

İıiııdt l _ve rckhiııı ya pnıak 
i r o ın.. . k" 
Sıııiııt1 k' uesscseııın es ·ı 
hafa1.a: 1

. ~lngiliz) sıfatı nıu-
ı\c b dılıınektedir. 

a a lı .. k. 

:\bide komisyonu diiıı ;;aat dörtte Hakkı Şinasi Pa~anııı riy•ısetinde içtima ctmi~tir. Ko· 
nıi;;yon bu içtimaında, billıa;;sa abidenin \·aziyetini tetkik etmek iizrc şehrimize gelen hcy
gdtra~ :\l. Kanonikaııın müdaf:ıatıııı dinlemiştir. Abidenin yapıklıg-ı taşın çürükhiğünli iddia 
eden arziyat mıitalıassısı ;\lalik ll. de içtimaa iştirak ctnıi~ ve ?IJ. Kanonika ile ara -

tıı:1e1 . lt uınctin bö,-Jc bir 
S.laJı t,.Je Inüdalıele etıııe11-e 

Yeti l " ~lad Y? ( mudur? 
tcn~bile~ın memleketimizde 
h it enıı istcdikkri "ibi 

ne a " tur· çınag-a hakları vok -
J • llıact k' • o an 1 cın ı bu kabilden 

dajllıi ~:ıstaneler hükhmetin 
llıas1 i onıro}ü ahında bııluıı
~Uku~ap. Ctnıektedir.Şu halde 
dan b.etın muvafakati olına-

Bütün alat ve vesaiti 
tecdit edilecek 

Bu günkü elfaiyc mak11ıclcri 

Bu sene eıfaiye teşkilatının 

böt.ıka :~lcecncbi lı~staııcsiıı_iıı. 
f1ıı Rcı· _re denedılmt;nıeşı la
~r tara;ı~ bıı takdirde Jngiliz
'\Utıılar daıı Y onaıılılara ve 
tıseSent devredilen bir mü -
llıuJı:ıfa n ( lngiliz) ismini 
tıı:ılıa Za ctınesi tabii musa -
dtgi!Ji tdılecek bir vaziyet 

Bir r. tekemmülü, alat ve edevaıının 
~a de A ·ı d d k E . r_dır; bu rn_crı \a hastanesi tec i i te arrlir etmiştir. manet 
lttı ( ı nıue5'cscnin \'azi - bunun için bütçesine 100,000 
ı,ı· -ozan) 

ıf Olu ıııuahedcsi ile h k y d ııı n:ıb']" lira ta sisat :oymuştur. eni en 
1 ilıese] · .1 ır ıni, olıınanıaz 
. ~leseı cs_ı tctkika mulıt:ıçtır. birçok makineler,arazozlar ısmar-

~lr cnııı ı · · 1 k Fak 1 b ld h t Cdcb'! nıa ııyetıni ten - anaca tır. at stan u a angi 
ııın.• ı n1e1- . . b' . 

"Cn b h ' ıçın ıraz tarı - makinelerin dalıa faydalı olacağını 
llarb· a sedefim: 

~r,,. ı tınıu . anlamak için daha evci Viyana-
"-""'ivil. d nıı esnasında 
"'fi• • er c b' Al dan bir müıahru;sıs celbi muvafık ·~ı \'a d ır maıı has -
( ~ra /\. r 1

; mütarekeden görülmüş, bunun. için de muha-
lta] rncrik 1 1 b 

' larıııda şiddetli münakaşcler 
olmLJştur. 

En·ela :\ T. Kanonika ko-
misyona abide hakkında lizun 
boylu fcnnl izahat vcrmi~tir. 

;\ l. Kanonika abide için kul-
landığı taşın, diinyanın her 
yerinde en mlihim abideler 
için kullanıldığııı, ve yapağı 
son tetkikat ile de cşcrin her 
türlü fenni şeraiti cami mli
ebbet bir abide olduğuna 

şiiophc kalmadığını söylemiş

tir. :\ltimaileyh abidenin taş

ları döklileccıti hakkındaki 

iddiaları temamile esassız ad
etmcktedir. 

Abide hakkında komisyona 
rapor nrcn :'.\Talik Bey idda
sını mlidafaa etmiş ve kul
lanılan mermerin munıru 

zamanla satlıcn cih\sını kay
bedeceğini ve havanın, suyun 
incimadın tesirile kiizclliği 

zail olacaığnı söylemiştir . 
:'.\lalik ll. iddiasını Istadbulun 
eski abideleri üzerinde misal
lerle teyit etmi~tir. l\lalik B. 
i\l. Kanonikanın, arziyat ve 
ta~lar hakkındaki vukufunu 
nazarı dikkate almıyarak. 

- Giiliinç mcvkie du,tlİ· 
aıııı)J a 1 ar tır;tsıııı bereye başlanmıştır. Mütahassıs 

"'11ıiıı· ar ve .. . nuz. 
't 1 ~ • ıııuesscscııın ya.kında şehrı·mız· e gelec-l·tı·r. ' ı ı 3 · d '1 'l.111 ·k _.. At tara ı , Uncü ~ayıfamıı aı.hr 
~,,1 çevircrck en ·a hastanesi» 
~ <r faaı· son 7aınanlara 

t· f 1 Yctı b ) ' akat h. c ull1nmıı5lar-
~ h a ırcn · b" · ~n _adi$ olnı yeııı ır ,·azı-

lı" dı h:ıst U<ıtur: Alııı:ıııl:ır 
ı :ı'daıı · anekrini ı\ıııcrib -
ar,lı ı'tcnf 1 
l.,1/; bunun ~ş er~ir, :ılım~ -
~ ar\' tızcrınc Aıncri. 
çlJıt 1 ışaıııa . . ı • 

ı ardı şınua hır lıast:ıne 
c;Gr t. 
d ~1üıor k' ı 9 e~ı ile . 1 CT-07.aıı) ınıı-

18 tayın . n . 
b id tarilıiııden e< ı ınıjş olan 
~ Yeııi lı. sonra <tın -
!\~: Peyda ır ecnebi lıast:ı _. 
ç, ıq k.ıfıJar oluyor; ncaba 
h.ı ra~ •· ııı Sır.ıs il-ilerden 

ı ;ı•~e -%nıaşında yeni bir 
n~ açnı l 

• 
YENİ SİLAHLA~ 

, 

• 
ı 'llıı ile 1 ~ ~rı muahede 

' ' 1 lıcı l •abı!ı telif ıı 'd' ' Hırsız - Madam /ıitjen mücevherlerinizi yoLsa verin rLapao, ~ 'edi<" ıı ırr • 't 't ~ 

1, Ca~ bir gııııiz gib: tetkik· açacağını. ' 
'1~r lı · ı .. tıol,t.ıdır 

"- l ıı,uın. 
•ı" e arı, 

111 
et A1ınc_rik_alı _ 

~ lıt olaı cınlc,;ctınıızdc 
~llilheıı l dostluk lıi. lerin- ı 

1 
olarak bir cemi-

le.karlık gös~crmck isterse ayrı 
bır nıcseledıri ancak bu vazi -
yet yarın başka memleketler 
için nluahede aleyhine bir 

- Franıız. karika.türü -

ırlisal teşkil etmemek hizım 

gelir. > 
Jl,f elınıet As un 

• 

.ı\da çaı111arı 
-

Muayene için bir mü
tahassıs geti •1·yor 

Ada çamlarınn .. ıthı ıçı .. 
gçen seneler zarf melal •Ada 
çamlarını koruma cemiyeti> 
tarafından toplanan paranın 

1 5000 lirayı bulduğu anlaşıl

mıştır. Emanet de geçen sene 
1 0000 bu sene de 10000 lira 
tahsisat tefrik etıni~tir. Ada 
çamlannın ıslahı için, bu su
retle, 35000 lira cemedilmiştir. 
Bu paranın bu sene sarfedil
mesi . düşünülmektedir. Yalnız 
Adalarda hali hazırde mevcut 
çamların bir ife yaramıyacağı, 
söylenmekte ıslah edilmeleri 
]uzumu ileri sürülmektedir. Bu 
iddiayı ileri sürenlerin göster
dikleri sebebe gelince: umumi 
harpte çamların altına dökülen 
yaprak, kabuk 'Ve saire enkazı 

toplanıp yakılmıştır. Halbuki 
bu suretle çamlar senelerdenberi 
gübresiz Ye bakımsız kalmış, 

kabili istifade olmaktan çıkmıştır. 

Bu iddia Emanetçe nazarı 
dikkate alınarak çamların tetkiki 
ve muayenesi için Avrupadan 
bir mütahassıs getirilmesi tekar
rür etnli~tir. ~er çamlar haki
katen ıslaf1 edilemiyecek kadar 
hastalanmışsa Adalara Y"niden • 
çam dikilmesine başlancaktır. 

intihabat 
yeni belediye azaları 

bu gün seçilecek 
Yeni belediye meclisi intiha

batına bu gün (9) da belediye 
dairelerinde başlaRacaktır. intiha- · 
b;t 1 O gün lçide intaç edileı:ektir. 

Gazi Hz. -Reisicumhur haz
retlerinin yakında 

memleket dahilinde 
bir seyahat icrası 

tasavvurunda bu
lundukları haber 
alınmıştır. 

Riyaset cumhur 
umumf kAtibi Tev
fik B. dün Ankara~ 
ya gitmiştir. 

Maaş kanunu 
----

Iöyıhası hazırlandı 

"\ııkara, 7 (Yakit)
)Jaliye vck~\leti ınaa~ 

kanunu h\yılıasıın ha
zırlamış, lıesabatı bi
tirmiştir. )f. vekilinin 
Jıususi tetkikatı dola-
yısı ile he~ eti 'c kilcyc 
bayram ertesi 'erile
eektir. 

Suiistimaıe teşe~~~s 

Ne kadar ayıp! 
Bir ecnebi mütahassıs 
heyeti alet mübayaasın
da suiistimale kalkmış .. 

Fakat İhsan Abidin B. 
keyfiyeti meydana 

çıkardı 

.~nkar, 7 (Vakıt) - lkti-

sat YCk•lleti Ankaradaki ziraat 

cnstitüsiinun tecrübe tarlala

rı için (150) bin liralık su-

lama aleti almıya karar ver-

mi~ti. Aletlerin tc~biti, zirai 

tetkikat ve tedrisat için Al

mmıyadan mukaveleler ve 

yliksck licrctlcrle getirilmiş 

Oldenburg ımitehassıs heye

tine bırakılını~u. Tirkerde 

bir Alman şirketi bu aletleri 

yermiye talip olmuş, müza

kerat neticesinde aletlerin 

~irkcttcıı alınması kararla~

mıştı. ;\Jeysukan öğrendiği-

mc göre mukavelelerin im-

zası anında, ~lfüt~şar Ihsan 

Abidin Beyin müdahalesi ile, 
35 bin !aralık, yanh·erilccek 

paranın dörtte biri miktarında 

bir subtimalc tc~cbbüs edil

di~ meydana çıkmışur. Ri

vayetlere nazaran Oldenburg 

heyeti 25 bin, proje nıühen-

disi l O bin lira almak şar

tiyla çiinik, fcnnl kı)·ıncti 

nı:ızıyc ait aletlerin mühaya-

sıııda uyu~ulımışnır! 

Şartnamelerin ta'ilk tarih
lerinde tahrifat yapılarak 

Tirp;erderc ihalenin icrasına 

ç~şlmıştır. l hikLımet keyfi

yeti tetkik etmektedir .• \!et-

lcrin muh:ıyaası işi 

\·ek<\lctine vcrilmi~tir. 

!\'afia 

. 23 nisan ve sporcular 
Ankara, 7 (Yakıt)-

2"3 nisan t•ocuk lıafta
sıiıı, spore{ılarınıız fcy
ktılade nıerasimlc tes
.ide kaı·ar lerdiler. 

Yıkılan evler 
11.asataneıµ. 'JÔU 6uql:n Aaoa 

q,ene Aatlı ~ 
---

Fenerdeki inhidam üç kişinin hayatına 
mal ol<lu 

Fenerdeki faciaya sahne olan yer 

Havaların bir müddettir çok 1-2, enaz da sıfır olarak tespit 
fena gitmesi damlard• y~lan edilmiştir . Esasen karın sulu 
karların erimesi, nihayet kesif bir şek.tide yağması da hararetin 
yağmurların başlaması, şehrin de\'8mlı olarak sıfır üzerinde 
çürük bazı !-'. lı.alma.ındandır. 

nalan için -· Yukarıda ba-
sus bir tel..t rometrenin7 ,60 
tevlit etmiy~ milimetreyi gös-
başlamıştır. Son terdiğini yaz-
rapolara nazaran mış idik ; al.i-
bu yüzden kay· kadarların söz-
dedilen inhi- !erine nazaran 
damlardan bir barometrenin 
kısmı ziyansl' gösterdiği hava 

geçmiş ise de b. tazyikine ait 
tanesi bir ı,_ 

rakamlar , 
ciaya [AltUral• 4 uncu 
olmuştur Çöken e"lerd:eıı btr hq&uı sayı:faruızdadır ] 

Y ık.1tdn yerler .-~~~~"""""'""""',,... 
Facia şeklini alan inhidam Günün hulasası 

Fenerde olmuştur. Mürsel Paşa 

caddesinde Maryanti ismindeki 
kadına ait taş bina gece korkunç 
bir gürültü ile yıkılmış, ve kadı· 

nın kardeşi Abeko ile annesi 
enkaz altında kalark ölmüşler, 
cesetleri dün çıkarılmıştır . 

1 

Dahilde: ıı 
1 

Maryantiye gelince o da 
ümitsiz bir şekildedir. Dün kazaya 
adliye vaziyet etmiş ve hadisenin 
kaza olduğu tespit edilmiştir. 

Beyoğlunda Kürkçü oğluna ait 
garaj yıkılmış dört otomobil 
parçalanmıştır. 

Aksarayda medrese sokağında ı 1 
1 O numaralı ev yıkılmış, enkaz 1 

altında üç çocuk kalmışsa da J 

kurtarılmıılardır. 

Yeşilköyde Klise sokağında 

66 numaralı ev yıkılmış , 
yangın çıkmış , iki kiti 
enkaz altında kalmışsa da ateş 
söndürülmüş, ev sahipleri kur
tarılmışlardır . 

Bunlardan mada bazı bostan -
lan da su basmıştır. 

1 

İkinci ceza mah
kemesinde polis 
müdüriyetinden do-1 J 

sya çalmak daYası . 
bitiliıııiş, Eııis Falı- 1 
ri, Abidin efen
diler berat elmiş- ı · 
ler, polis İlhami ı 1 

ef. bir sene lıapse 
ınalıkıiaı 

tur. 
olmuş-

[ Y aruı 1 ina ıayıfamızd.ıdıc j 

~ İki İngiliz ıııi
ınarı Londradan 
gelmiş Aııkaraya 

gitmiştir. Bunlar 1 

Dünkü hava 
Rasathaneden verilen mala

mata göre, dün 12ye kadar sü
rekli olarak yükselmekte bulu
nan hava tazyiki 12 den sonra 
miitemadiyen düşerek 7 60 
milmetrede karar' kılmıştır. Rüz-

I \ Ankarada ııı - 1 
1 şası kararlaştırl-

gar dün yıldız istikametinden 
vasati dakikada 800 metre sür-
atle esmiştir. 

Evelki sabah saat 7 den dün 
saçah 7 ye kadar 2 7 milimetre 
yü1·seklikte sulıı kar ve yağmur 
yağmıştır. Dün sabah 7 den 
öğleye kadar da 3 milimetre ka
dar kar suyu birikmiştlr. 

Hararete gelince, dün en 
çok hararet sılırn Ü•tünde 

ı ı lan İııgiliz sefan'-
ı: , __ 

tanesi işile meşgul 

olacacaklardır. 

Haricte: , ___ ....; __ _ 
Pariste todlanan 
mutahassıslar ko
ınitası ilk iş ola
rak bir esas tes-

ı . bil etmi lir. 

! 

l .. 



Süleyman. Paşa 
ve 

Akibeti 
Yazan 

r Ha_.:tci . ~~~e~~e~J 
Meksikadakı ihtilal hareketi tenıiyeti ft~unm~H 

Köy düğünü 
AYHAN 

• • •• 

iKi DUŞMAN 
Süleyman ve Rauf Paşalar 

l{arşılaştılar 

İçi askerle dolu olan ( Sultaniye ) vapuru 
saray önünde demirlemişti 

-5-
Rauf paşanın bu endişesi ' Diyereklen Süleyman paşanın 

Hüktimet kuvvetleri tarafından bertaraf Akalliyeiler mes'.elesi 
edilmiş ihtil8.I reisr kaçmıthr görüşiJlürken Biri•i bir köye giımiJ bir gün, 

Doyu!urmu~ dam!un nazlı •esi, 
Alacakmış Duduyu İnce Ve~, 
Köylülerden irimi oynarr bağırır, 

Parlıyor bolçarlt ıneı 'aleler, 
Herkes etmekte imiş zevkü fiefa, 

Kadrü namus ile her bir zeybek, 
Verilip raksa nihayet gayret, 
Kara binlik krumlup meydana, 
Rakıyı taslar ile yutmuşlar. 

- Mııharrid : E!Jf'ef -

Biltesadtil vari miş köyde düğün. 
Zurnacı zapdedemezıııij nef .. i. 

Y düğ. .. .. velveleli. 
apıyormuş unu 

Kimi türkü, kimi roaııi çağırır. 

T utmu~ nlal:ı o ıeP veh eleler. 
y oğimii kimsede a:sarı cera. 

Oyuna kalkmış ay le tek tek-· 
I-layf kim ortaya gelıııiş işre~ 
Sanki olmuı oarası meyhane. 
Hepsi birden lıfayı ıutmuılar. 

( Dcvunı 'f'&\' ) .~ 

Dosya çok sürmemişti. Öğleye doğru koltuğuna girivermişti . . 
Sultaniye vapurunun Rumeli Bir taraftan muzika çalıyordu, 

çalmak davası 
hisarı açığından çıktığı görül· bir taraftan da Rauf paşa 
mii§lü. Süleyman paşanın yüzüne güle-

Hele, Rauf paşa geni§ bir rekten sarayın dl§ kapısında 
ııelea alabilmişti. Arnk mesele beklıyen arabasına d'*'1 götii· Mekııikanın merkezi Mekoiko eebrinden bir ııörünüş: Katedral 

Öhami Efendi bir sene hapse 
oldu.. Enis Fahri ve Abidin 

bcraet ettiler 

mahkUot 
Efen dilet 

.kcıı.t. becdliğine kalını~ rüyördu. 
deındıti. ihtimal Süleyman paşanın 

Vapurun Dolmabahçe önüne Y ı!dız sarayına gitmek niyeti 
ıebp demirlemesi en çok yarım yoktu, belki de evine gidip 
Allt üç ceyreklik işti. çoluk çocuğu ile görüştükten 

Evelce hazırlanan müfrez ıle sonra gitmeyi dütünüyordu. 
mızıkalar nlıtıma dizilmitlerdı. Süleyman p~a Rauf paşanın 

Süleyman PAfA karaya ayalı: Padişah tarafından davetine 
basar basmaı: ahenge başlı- icaabet etmek zaruretindeydi , 

yacaklardı. T abli o da her Alla· hele Raul paşanın ayağına 
hm .af kulu gıhı yapılan göıı- kadar gelmesine memnun ulma · 

Mexico, 7 - Ifükiımet kuvvetleri ceneral Eskobarın 

kumandası altında balunan erbabı kıyamı Coahuila mmtaka
sında mühim bir mağlubiyete duçar ctıni~lerdiı". Asiler şimdi 
ancak Sonora Verakruz hükCımetlerile Şihuahua hükum~tinin 
bir kısmmda tutunabilmektedir. 

Mekıtlır:a.7 - Reıml bir tellra nazaran klJ'am 'l'elal eeıtaral Ayal!t'enln kl.ııf• 

"Yethrlle kendisine ıh.an.et edenler araırnda bi.ı muh•rebe olmutblr· fmzalaoa..ı 
bir °'ü!vckeyi muto.alı:ıp ıe:euıaralm kaitiiı uan<edtll1or. Bir çok ~btr\er 

hük.Cıınetin eline eeçmlı:lir. 

-............................. ~~~~-
O o rü~~HfH~H~H ı in~ılô~ ınozesi Sinama se~rin~e ~ir ran~ın 

ı"'' ... aldanıp kendini koyveri· mak mümkün değildi. Dün nece bir mü.- Komiyon dün toplandı 
.,,_ B '-- ' 5 Ateı devam ederken Orkestra 

verecekli. ir&aç ay evel Raın paşa samere verildi lokılap tnüzesi komisyonLJ çıı.ldıitı havayı ıreımemiı 
Süleyman paşa bir müşür Tuna boyuna tayin edildiği dün Ew:ı.nct mekmpçusu Paris, 7 <. A.A) _ _ Los-

s 1 1 b 1 Darlişşafaka da dlin gece " ~ 
ı·dı·. SelAmlanması gayet tabü idi. zaman ü eymaıı peşa 1 e u uşup Osman neyin nezdinde top· A n~·eles" ten "Nevvork He-

1 son sınıf talebesi tarafından ~ ' 
Bunun için ka...,smda Rauf görüımeğe bile tenezzü etmemişti. lanmış, topantıya Köprülli zade rald .. , gazetesine nazeran bir '.. ş d b ı k lam bir müsamere verilmi~tir. 

Bir müddet evel polisten 
dosya çalmakla ınazııımeıı üç 
kişi mahkemeye verilmişlerdi. 

Bu dava, İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde neticelenmiştir. 

Maznunlardan İlhami Elendi· 
nin polis müdürlüğiiııde me· 
ıııur sifatıle eliııe geçen resmi 
bazı cvrak1 amirine haber ver
medeıı bedeli mnkabilinde baş-

• 
kasına verdiği sabit görülmüş, 

bir sene hapsi kararlaştınl

mıştır. 

Enis fahri Efendinin ise, 
/ dosyaları para ıırnkabiliııde 

Mütahassıslar P""'Y1 go"rünce •üplıe etm-"i im i öy c arşı ağa fııat, Hayrettin Nedi.m, l\foze otomobil. sergisinde zııhur 
-,- ' '" k c kaJd b eli Müsamere de talebe velileri 

hayalindl!n bile geçirmiyecekti. Ç1 ışı ıev aue lr şey -. müdür n:mavini Derviş Bey- eden bir yangın 1,250,000 Bir esas tespit ettiler 

1 
Raul paşanın araba kapısını ile cemiyet! tedrisiyei islı\- Jer iştirak etmişlerdir. Şch- liralık basarat ika etmi~tir. 

l\tıtekim öyle de o muştu . miye azaları haiz bulunmuş- Pari•, 7 ( A.A ) - N. Yowıj 
e!lerile açtığı görüldü. Süleyman remini Muhiddin Beyle mii - 300 otomobil harap olmıış-

Sultaniyc ~·apuru az zamanda tur. Talebenin verdiği kon- mr. Bu esnada bir kaç da tay- kısa bir umumi celsede, tali müta-
paşaya: zeler müdürü Halil Bey, 

saray karşısına demirlemişti. _ Ten-u"l buyurun Pa"" ser ve temsil ziyadesile be- yııre yanmış ise de miktarı hassıslar komitelerinin vasıl olmuş 
~~ .- Cuınlıuriret abidesi komis- d 

vapurdaki asker ka!ahalığı kartı· hazretleri, ğenilmistir. belli eğildir. Yangın çıktığı olduğu neticeleri bildirmiştir. Bey-
k 1 1 d 

................................................ yomı içtirnaına iştirak ettik- zaman ser,oidc bulunan 2500 d d b 
da11 pe a li seçi iyor u. Dedı". leyman pauyı karşılaVTp ~·a· d I I a.k " nelmilel tosviyei iiyıın i aresi gi i 

.- , - - Jcrin en, n aUp miizesI lı · den fazla kimse rahat rahat 
Süleyman paşa bir filikaya Süleyman paşa düşuümiye basına alarak saraya götüren bu kıncl• du"t1 esaslı '·.ararlar kı · · k [ hareket ve şeraite gayri tabi sene-

b. . il . tnda ·-lnız bir a ,,.,, h çı p gıtmış, or ·estranın ça . vl takso'tler esasına müstenit istik-
ınmı.ş ' yan r= lüzum görmeden arabaya bin- Rauf paşanın başı albndan vcrilmcnı\ş, yalııız bazı müze -<lığı havada kesilmemiştir. 

yaveri vardı, filika yavı11 yav~ mişti. Nasıl olsa sultan Hamidi çıkıyordu. talimatnameleri okunmakla Ermenı•sfanda raz ıah,·illeri çıkıİrmlğa memur 
Dolmahahçe rıhtım::ıa doğru görüp harp cephesindeki acıklı Aradaki zıttiyetten sadece iktiia edilmiştir. ı bir trüst gibi icrayı faaliyet. edecek 
ıl-J· du d f d ed d S B' k" d ,,.-lb d k ld ve hamil devletlere tevziatta bulu-c• ıyor · vaı:iyeti anlatmıya karar vermi• i\•man lsti a e iyor u. Ü· ~------- ır oy agın a n a • 1• 

k da ' ..., 13 kiti öldü d Rauf paşa rıhtımın enann diğil miydi? leyınan paşa bu karışık mesellere Eczacılar çağınlıyor nacak olan yegane bir heyet ih as 
du , d" . _._ 1 I Moskova, 6 (A.A.) - Er- d 1 1 kt-'•- Bu ~~• 

ruycrau: unyaaa en sevme· Bir gün eve! veya bir saat nihayet verilmesini istiyordu, sranbu eczacıları ccıniye- menlstıında "Zangesor" köyli e leceği •öyenme =· • .,_ 
diği fıüyi!k daşmanının ayağına ""'1.ra görmek arasında fark yok· Rauf paşa Yıldız sarayına tinden: 29 mart 929 cuma dağ heyelaııı neticesinde ör- 'talnand• §"rolle tabi ıahiderin 
kadar gelml~li. tu. Zaten l•tanbula gelmesinin kadar Süleyman paşaya aşa~dan günü saat 14 te Bcyeğlunda tülmüşıtir. Köylüden 13 kiş: ıedıyeııile de m"1gul olacakhr. 

F"ilika rıhtıma yanaştığı zaman sebebi de bu idi. alıp iltifatlar yağdırıyordu. Tokatliyıın arkrsında curnhıı- ölmöş 14 kişi yar:ı.laiınııştır. Hoyot dayin devleılere verilecek 

Süleyman paşa dü,mam Rauf Ordu kumandanları bir birine Saraya gelince kapılar çevril. riyet Halk Fırkası binasında f rıaoJı sıJıuerı"ldı" aynen ıeslimab dayin olnuyan diğer 
paşa ile karıılaşmıştı, girmişlerdi. Kimse kimseyi din- mişti . araba saray havlısında heyeti umumiye içtimaı yapı- U ft. U U memleketlerde piy39saya ÇÜ<arabi-

Raul paıa : !emiyordu. Memleketin gidece- kalmıştı. Süleyman l"*IY1 doğru lacağından cemiyete ınukay- !ecd:iir. Müteha•sıslar yeni heyetin 
Aman Efendimiz. Yallah gine aldıran yoktu. Hepsi bil- Belçika kanununda tecziye 1 rolünü tevsi atmek imkanım tetkik mabeyne almışlardı. yet muhterem ~zalann tqrif- için madde yok .. 

üzülüp merak eimiştik , ne iyi diğini okumaktan ıaşmıyan cahil Bekletmeden Abdülhamidin !eri. rica olunur. Brüktel, 1 (A.A) _ Sahte ı edecekler ve heyet gerek Al,naıı· 
edilip te teşrif buyuruldıı. imamlara dönmüştü. huzuruna çıkarmı.şlardı. Fransız • bdçika muahedesini yaya ve gere\ alacaklı devleılere 

Şsvketmeap Efendimiz dahi lstanbul da boyuna aykırı Sultan Hamltle Süİeyman Hapisaneler umumi imal etmiı olan Frank Belçika tam bir teminat verecek olan 

dooye alınabileceğini ispat için 
emniyeti umumiye müdürJüğii· 
nün malumatı altıııda uııanıi 
Elendideıı ~Jdığı noktasından. 
bu rııescledcr. beraetine karar 
verilmiş, Abidin Efendinin dn 
Enis fahri Efendinin yanında 
- t 
çalıştığı anlaşı lmış, o da berae 
etmiştir. 

Enis fahri efendi, Bebekteid 

evinde kiracı sıfatile oturdııi!ıl 
' i Ayşe Refia Hanımın eınniyetuı 

suiistimal ederek eşyasını~ ziyıt· 
ıııa sebep olduğu için, iki aY 
lıapEe mahkftm edilmiştir. J\!~Y
lıiııdeki diğer iki davadan bırı
siııde ınürürıı zaman görfılnıüş, 
diğerinden men'i mulıakeırıe 
kararı aldığı anlaşılmıştır. 

Kadıköy belediyesinde ieflil 
Dun ıehremini Muhillin B .. J(v 

dıköy belediye daireWıe gıtınıl 
ve bazı teftişatta lmlunmuşıur. _... 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
8 Mart 18~ 

Dün isUhbar ettiğimize gör• 

canibi babıdliden düveli muaz ' 

zamaya bir mıizek~ere gönderi

/ip bunda Yunanistan ile tadili 

haJut mose/..,ine dair lıeniiZ bir 

~rar ıJerilmulne Yunan hük0 

melinin Bor/in kongresinde çi· 

zllen hallı arzuyu asas ıutıırak. 
o hal mucibince erazl fer~ olun

ması ısrarından oaz geçmemesi 

va ®i/elt aliywin bittabi mu ' 

hafazasma medıur ofdıığıı rrıe.

na/ li askeriye ııe sig<niyeye Jeıı( 
iyen iltifat etmek islemıyeccAi 
anlaıılma/ı.la babıdlice telifi rrıa· memnunlyetlerinden i..-ulunuzu ta- emirler vererek bu ne idüyü paşa başbaşa kalmışlardı, Ah- mi.idürü kanunlarının bu gibi ahval için beynelmilel büyük biİ: banka ve 

raflarından tevltil buyııru!dular bdirsiz aşın üzerine buz gibi dülham.ıt Süleyman p~aya iltifat Hapisaneler umumt müdürü mücrim itirafaıta bulunmu.ş olsa iktisot müesseıeıi olacal<tır. Müza. kasıda imkan br,ıluııomaması .c· 
Şü saat paşa hazretlerine sovuk sular ka!ı§tıryordu. ediyordu. Nedim B. şehrimize gel:r:lş l'e dün bile bir ceza tayin etmemiş kerata cuma günkü umumi celsede /ıep olıiuğu bilıiirilmi§lir. 

~~~ı~~ar~·""';'~e~y~- u~r~C"-y~or,,.laer~,~~""""'"""'"""'~Beü~tü~n...,.yo~lseuz~- l~u~klear...,.iı~ıe ..... Seü~-...,.....,...,....,....,....,....,.""""CB~uemeed~l~) .......... Ve~~ieb~eyl;,.,,z~o/~~~·~t~etmi"""-ş~tir~ ........... ....,C""~~duğu"":'enda....,,n,,,..._ınl!_.~i~ye~~~e~di~lm~i~~t~ir~.~~~~k~ra~r~b~~~la~nac~u~b;r . ....,,"""'...,,,"""'.,,.;~;;;;;;;;;::;;;;;:;;::: ........... :;;;;;"' 

lY~k_!-'-)i~n~8~1\_fa_r!:.__1929_1_e_fr_ik_a~~-= 98 üzerine dolayıp sev- lum » . hanımın çıkar- ' yorlardı? Dostluk na- Kunısalda fotoğrafi- « Sakıp Cemal» ıı::ı· 

Namuslu 
kof(otl11r • llttlıarrwi: Jlüseyin Ra!nııi 

- Samimiyetime i- - Ezrail onun te-
ııan meleğinı... pesinde dolaşlyoı'. Bu 

- .Belki de bu mü- ölüm meleğinin vazi-
ı• hhd. ayrılık... fesini nicin üzerime 

' - Bak oının icin alavım? ' . 
lıayır dcriın... Dışarıda hafif bir 

- Haugi ünıide isti- pıtıı·dı olur. Kulak 
n;l<len hayır diyorsun? kabartırlar. Hurrem 

- Rocan ihtiyar biz ı Lutfi çok asabi bir te
ı:;cnciz .. Onun ölümün- laş ve yavaşçacık bir 
den sonra_ hiisbüti1n mırıltı ile: 
bil'biriıııiziıı oluruz... - Bizi dinliyen var .. 

- Onu iildürmeklc 
beklemek m·a.:nncfoki 
in~aniyetkarlığınm far
knn bana anlatır mı-

. . . . . . 
- Belki de odur ... 
Ilurrem Lutf i beş 

parmağını yanık bit' 
sliziilü~le dndakfannın 

gilisine havadan bir <lığı ınana doğru idi. mına fakat imzasız ve !erini çeken o puhu mında bir gence hC' 

veda pusesi -göndere- Hurrem Lntf i her hangi biril1irini nakız nıek- gözlti tüylü herifin n1en gönlünün scvd.1 

rek: kadınla pnıhablıetini tuplar yazıyorlardı. şeklii şemaili derhal kapısını açtı. Az vıı~ 
- ((Perran>> ım bir eskitmek istemezdi. Hurremin aklına en Hurrernin gözleri ö- kitte biri birine çok 

zaman için adiyö!.. Kadin kısmı bir erke- evel Şehnaz geleli. Fa- nüne geldi. Btİ herif · ateşlenerek f ilirti pek 
Hurrem Lutfi kay- ği miisbet şekilde be- kat l\'lazlunı Uhi Beye sima· ve kı!a!etini ne ileri götürdüler ... ~~11: 

bolunca, şaşahyan Per- nimseyince kıskançlı- gelen ilk n1ektup şid- kadar değıştırse ol1u bire hanımın Kiiçıı~ 
ran, diiştüğü vaziyeti ı;rım, istibdadini, neha- detle Şelınazın aley- gördüğü ~yerde h~~uen pazardaki evinde JJıı· 
anlamak ıçın eyice yet cekilmez densizlik- hinde idi. tanıyacagından şuphe Juşup sevişiyorlardı· 
etrafına bakarak: İerini artlırır. Bu eski n1etres ma- etmiyordu. Hurı·em bu esaı·et0 
-Bu vefasız da ben- ~leşru karı koca ara- cera ne şekilde olursa «Perran Mazlum» la şaştıkca saşıyol'd~1 •• 

den kaçmak için Yesi- sında bile hoş görül- olsun kendi kalemile n1iinasebatı kesmiş ol- Hany~ bir c;navar gıbl 
le aı·ıyormuş.. Sevin- n1iyen bu çok muac- kendi aleyhinde yazar duğu günün üzerin- diş gıcırdatarak plls~ı
meye benzer bir tees- ciz halin serbest nnı- mı ? Bu garabetten den bir ay kadar geçti. ya oturmus 0Jdııl5t1 

siirle ... bu ne gidiştir habbetleı·de tecvizine sarfırıa1..a.r, Şehnaz hiç Hurren1 gendi hiç gö- haber verilen f{oell 

rabbim ... nasıl katlanılrr ? «Kendinizi sakınınız; rünn1emekle~ bera~eı Şimdi neye kıpırd3J111' 
- 35 - Huvremin zihni şimdi Mazlum Ulvi Bey sizi uzaktan uz,-ı.ga ve gız- yordu? 

Hurrenı I~ntri soka- bu iftiraktan ziyade öldürecek, pusuda fiden gizliye genç kadı- Nekadar k.ıskJı.rıÇı 
ğa çıkınca tehlikeden cliger bfr nıesele ile bek.liyar. » nevinden nın bu nıetrukiyettto nıüntakim ve y3ııı::ı.~ 
kurtulmuş olduğunu nıeşguldu. Aleyhlerin- siyanetkaarane bir ih- sonraki halini tahkik olursa olsun azgın ıı.ıı. 
anlanıak ıuerakile et- de bu makineyi işleten parda bulunur ınu ? ~e tetkik etıneden hA.~ rile başa çıkına~ ııeı 
rafına seri bir göz gizli elleri düşünü- Ya fotoğrafi ? Karısı- lı kalmıyor~ıı. kocanın kı\rı değil· 

1 
.. 

gezdirerek geniş geniş yordu. nın a.Ieybindek bu Meyus hır halde Kadının hilkati ıtA 
bir kaç nefes aldı. O- Kimdi bunlar ! Ne müthiş vesikayı Maz- braktığı ınaşukası bu ' · k' den oıu~A1' 
nun bu tel:lşlı kaçı- saik ''e ne oıenfaatle lun1 Ulvi Beyin eline iftirakın uzun müddet na ın ın 
şından «Perran Maz- böyle fesat lanştırı- kim vermiş! . matemini tutmadı. bir muamma.• ',....,., 

~ . " 
·~ ·::ı •• 



l~ -.e ~· 
1-hip· atnftyanlar için ucak bir 
\aher mc\'simi varCl:r, bir döşek 
'tlatırasım ancıı.\ o canfandırır. 
Onuh ~çin 'Ot me,idmi fHasaf\ı 
y<>k'tı. htnp ~1. 

1 -Bir gün Hasanıf\ eline kCiften· 

Hasan ihttyın rn ~nü itilme· 

~itle e"tdi. Faal JHiiyifr :ııan'kı 
ilahi bir vazife )"llpıy ormtr~ gibi 
tekrar Jafac;tı; teselli oh.un diye 
anlattı: 

·.A ıniş tAr kayış kemer ~eçti Bu 

fJ.Vrut diis1tılmeo·e dev·ıı ıe:: J <Mundu .. o güze~ Haticeain ... Bu 

"Biraz f'V ·I Sıddik 71\dcyi 
kır aım(la gördüm döı l nala geçti 
tc·rkeilnde -getıe hır lıbz vardı. 
Oğfonı in~an bırnz h!\ul olmalı ... 
gül ~ahu .. Gül biraz da ~en .• 

G~in. 
·' O (:6) \emer onun belınc sarılmtştı. 

ff.,l'Srtn ihti1,..arnı S'fJzzTrui i~itnt~tt'f!=.li~ ~el- Kemerir. iç tarafında belden 

d' #' ' J '- -ıeloo terlerin toyu1aştırc1ığı, par· 
ı. ı{a'kat nniıeınarli),.en s(j,,--·f eni_,·orau 

J 'aklaştirdıgı yerler ince 1>\r bel 

- Ka111ki 4'ôyden .. Muh\a"ın 
km ola<.1tlc. 

- l 4 - Yazan : Sadri Etem 

Kzah hır ilahi söyleye söylt"ye etlar\böyüdükçe Has .. ın derdi 

-~u endam İbir ~oy \arırbattı .. 
!fia~ce bu ~el\ ı\:aç defa ~ne 
ttina ile söıq, ıbç 4Wa o til 

- Sahı onun ic• 11zcldir. 

~arı, btytu su k'ooari•ıfıa ~e- afttı. 
..._ 

1~ orada sabahtan akşama Ü1.erlne insan vücudu yaslan· ~i ifbi vüthdtı '!onun tçtndt ~ 
ah!iada bir <ida belini cHratbrialc 

- Kaşları ince, hice, göıleri 

tahrilli eli, y06m.amı, yosma .. 
Sıddik zade b\risine göz 

koydumu, mor fesini töyle bir 

yıkt&mı yakası kadife1i paltosunu 

sırtına çektimi ondan artık hayır 

gelme?., atına alır, --na bttf.. 
dirir, elin evine ;lfa,., baA-na 

-.aar kalırdı. mış bir ot y~utt Hasam harap-

\çt& ,nekadar oif8'mıfh .. "·'Hasan çobanlık ederlceıı son etmek iÇm '\ili ~liyordu. 
llllllar geçti, kı~ geçli, ıftc <batiar 'E-ger bfiy1l atıralar beynirfiti 

idi. t:ihtletn~ l\ıae hatırlarsınız .. 
8u deri parçası kaybolan bir 

1jeyi ar~ıp, ailama\ ietiyor eibi
ıdi. Kemerin öksüzl\ijü ne hazin, 
tıe acı geldi ona.. O ehncİt \:e

meri eğip bü\erlcell budunun 
loc'ası 1'3'tladı; 

Kereın Ak t'l~lmından esen Se-v~hrilıi, ~beôğtıtnızu\ayp-
Hıgir • kırların mor m~e1cşe tıftı ~niz bilirsiniz., Yatakta"' 
tlııbülleri ve yay~ların yemyeşil vücuaun iz.~eri, yastıktaki kırı-
... çiç"' ~zi ~ açıla'n fl\lar, ybr~n~alti yar kokus'1 

ıgirer. Anasını keser, ~basını 
döğer, kızını salla sırt eder gö

türür. 

~iti Basana ne1cr hattrlatmı- stzi ohfara c:!o\unrtıaktan mell Hasan be .. 'Ôivah~ın 
~tme \,unu .. \,ir lvrat bu \:~ar 

Mübarek üç ay evel d~ birninl 

kız.ıu vurui1m11 kııı ilç kar .. nın 

üstine nikahla almak 1stenl1f, kız 
hayır demiş herif hayır demiş .. 

)Ordu, etler, ~an bofa'rM\\a'h, oMah 

Her kes neş' e içinde sürule
tint sa1tftriyor; ~ar beyüyor, 

Geç. çok ~ clqllmi? 
Dünkü altşam gazeteleri, Anka

tldati Tlirlc • Yunlın müzakere

~ bir netice \'ennf~ an
~nı yazc:lilar. Gene ayni 
~elerdc gördura lci, hıl"fınıeti
"iı, Vatanda11ann haklarını 1con.ı
ttıa1c için çareler anyonnuş. 

Daha ilk günün8en bunun bgy\e 

olııcağı bellı değil miydi? Yunanlılar 
ltlten işi komisiyonlara <lü~ü:c1ük'1eri 
l&IJlan g .. yelerine varmıtl.:ırdı. 

Artıtc bu netıceye ''ardıktan 
IOnra anlar IÇln savsaklama ~ ase· 

tiaden bAtka yapacak hangi İJ 
~·lnu~tı. 'Biıtun mC!"'le arada geçep 

!U UZ\an znnanm heder obbasında

dar. Ar.dan aeçea bu zamanlar, 
biıe yalnız seneleri bybettirmemi~ 
~ bin tldU aırarlarla maddı, 
1'a.ev1 varhlılaawuıa lsrpabmı~ir. 

9'r lcere mus:ni :şartlarla, müsavi 

~ ....... bu ac1aml1111n bizim kar~ı-
1'llıda yer ahnalan, hana dayarul

'-aı bir ) ük kadar ıaAır geliyor. 

1.ıtha hıç bir fathnd:ı 'galip'fe 

~ bir saftı, .aynı dilden ko

"llflnam&tlardır. Nasıl ve niçin buna 
taıı oldu\~ 

llk harnlcd~ 1nsan nasıl bir sebep 
bulaca~ ıaıın)·or. Bütün sel>eplcr 

çalt ~yıf görünüyor. 1-lcpsinde, 
bütiifl ihtimaller iietiiade dorup 

~ten \'C hiç birinde karara 
~ bir kıymet btılamadıktan 
'Onra, ruhayet gene ezeli, zafımııa 
tı~ckten baıb Çl'TC bulmak 
~il olmıvor. E,et, bazan fazla 

tölOertliklcre kadar \'aran mürüvvet 

' e7.eli zafmuzdır. Türk - yunan 

~--~~ı.ını kıtbul ettiğimiz 8Ün 
I>. tlaiirüvvet merdiveainin 10R 

~ ~na çıkmıttık. F akaı, feda-
lrlıQıll\lz, yanlız galij>lik gururu· 

~ı-. fedaaına r68'hasir 'lc:alınadı. 
ardctlcriılaizın haklan da bu arada 

Çğlıendi. 

l\1ıdeın1ti eninde sonunda me

telclerıftitı hallı kendi tetabbuSleri
ltııze haı;lanacalctır, o halde bu 

"~ • C\'eldcn görme!., aradan 
QAÇen bo 
l:Jdı tu I• '" zararlı seneleri 

rrna)c lazımdı. 
1-futerrn 17111 ıcınızliğine kurban 

0 dut Du 
~ nyanm en altı: bir mil-\ ~:.;:alleı l>ır hl lı:ümttile kar
ıe lZl he al. latraadıl Ney-

, elanlar oldu hart bu-.J 
ta m:ııan ıon-

genc •iırüncemeyi isteyen teklif
i re lca 
~;• r.a~IT olalı11t ,c ~arann 
-·~ olursa ollUll da.elim. 

--- ~ -Maa1ltaa :retltbot -~ 
t\. ~rü),l'lfakada fkl stı'hc e' d 

rtıın edilen mballi---hcst 111111\. şu. 

~ u sene .ijk m~un.Wıvını 
\ crı:ccktir :\lektebin d·ııı. 
~t·bn . 1· b~r 

"sı ıscyc muadil d · 
<lna 1 tc rısa-

l C\ anı etmektedir. 

düzehı:ne'kleh korkarsınız. Bfr 
"'Çab, "lt mi'li&r' lm- \"'DÇ -patYmk 

'<fiiŞftn"ft'ı~ A~~. A"""a isi 

!olursun! diye söylendi. 

l~fp:anda. soı1 'azi~ret 

:t~adlr han müdahale ve tavas
autta. bUlunuyor 

·---- -
lsyanın bertaraf edibnesinde .kr-alın siyasi 

nüfuzu da müessir olmaktadır 
Pcşa' r, 6 (A.A) - o~üyter• 

ajıııısı lıidiriyer; Sabık l:fgan 

b:ı~kuıııarıd:ıın N:ıılir ifan dl
hili lı:ırbe .rıfüayd n~recek btr 
tına~tta hııiuıııııak üzre ttu 
sab~lı « l(lıost .., a gilıııiştir. 

Muınaile)lıin tev.ıssut \'C miidl

halesmin a ... amstaffda ~üktm 
ve nsay;şin tadtSifle ~tt.r 

ol:-cağı ümit .ıecfi!~ktcdir. 
Ki\ild~ na\~~nler 
Londra, 6 ,( A.A } - Avam 

t;arnara~mdıl m't 'C\\nth bir 
suak: hariciye 

ııılistcş.ırı İııg ilız taypreleriııin 
23 kaıi\ınevel \'C: ~5 şuh1tt 1)~'f) 
turilılcri anısind:ı ~Atmtfen 369 

İn~İIİ7' 3f>Afc~nlı, 2·~ rr:rnsız,'27 

Alman, 19İtal}1111, 23İ r:ınlı l Ro
man>·:ılı, 1 1sviçrcti, 2 Suriyeli, 
40 Türk ve ~ Ameril.:alı 'ki 
\:eııılıı 580 kişi} i çık~ tıi'l1~ öl

ıduğu ve bani. r<ian ~o fınü 
lcadın '~ '\'OCtttdann ~şkil et· 
mekte Öt'undtığuw 'beyan et-
tniştir. 

Kabilde balilı:ızırda bir 
ftar ccrıebi ..(!iha 'varaır. 

• 

., 
mıı..:-

Anıaııullalı askeri ku\'\'elk'" 

rindcıı ziyade styaSi kll\'\'etilc 
isyan sergC'ı;ıJrsiııi tepeliycccğiı:e 

kani bulunuyor. 

Bu lıususla l\ral J iz. dedi ki: 
er Hl~rgun ~mlekenn her 

ta raİındaıı birçok murahhaslar 
gelip bana :tıa11mı benim 

rk .mda oldtığunu söylüyorlar. 

f\:ibilcten gNcn haberlere 

..!' re, « Beçe 'Saka» orada oka
,.:ı.r .wfret uyandırmıştır ki be -

im ,c·ıı • i diişınan1al'\tn bile 
ı<'f..Tar 1ktidır n'\ievt<fffrc ~Tmtm 

T\'ft1 .._ ~rc>Nmnş . 
Efglftistatım ~~~ğı 'bir ~k1 -

~·:ıyı lmŞtllft Jc;ral -olılta'k geçır -

"lııcsl hkta bffe gettrrteınez ! :ıı 
Hı çe Snkınıın bir taka oğlu 

tülduğu \'re bu isytncı lca1fkıima
;Jaıı e\'el }ıırsızlık \'e eşkı}·alık 

:yapttfl mevtuu lfahis Old• . 
Sonra Kraldan ıRndtsine 

tar~ftar halkı ve Kabile isimle-
'riai sordum. 

Bımu ertesı günü alabileceği 

ıs~·lendi. fakat müracaat-ec.lince 
pek fl"'fgol oJdukJ111 .için 
ilıazırlaı:madığı sC>ylcndi. 

Şarlonun hastalıfı 
nedir? 

i 
Şarlo (Altına Hücum) filimindt 

~eY-Yorktan lu~iliı 
maruf siuenaa a~türii 

~.;.u·li ~.~ .. iHttt hastah~ı 
httlk.11u.lll ~•tth•li tat'
sih\t vel'ilmekh'•'ir: 

Yirmi df•rt saaten 
beri httstalanarnk ~ a-

• 
t~k ta l ahn1 olan 

" 
«~~a~li Çap1in» in iyi-
lcşmeğe )·iiı tulluğnnu 

ooktüru söylen•iştlr. 
llastahk e,·,elce s<iy

lendiği bribi zatürree 

:~::~::~~i=E: ...... Mftftş··.. ~~~::,~~h:~dhe~;: 
üçüncü bir mettup goo'derlni§- M··t k ·d· ı saı1tk san'atkarı iki 
tir. ilk iki mektubu iktibas : u e aı ın, eytam : tınfla kndar yatakla 
etmistik. Muhabir ı.-eni mektu- ı• VC eramı'le tedı'yat J ı 

T , ....... 'şltylt 1• ahkovacaA.tır. bunda Jııgiltereııin Efgan is) a- U. .J 

i \:arH . ~:ttrlini pei inndaki ıolüuden bah&ederkcn 
fngiltermm kıyamı körüklediği 
hakkıııdaki zannın bır tesadüf
ten tevellüt et~iııi hikbedcn 
sonra di)·or ki : 

« Fakat IHgilizlcrin Kande
hardan ( 60 ~ mil mesalede bu· 
luı an ( Çanan ) dan Kralın 

dosti:'rıııın .gelmesine mani 
qhbilmek için hududu ğapat

maları pek dost:ıne bir intiba 

• ~at rnaatları muhuebeciliii.deft: i yakın alraba"' lltdan 

l 
4Q.4Ö() le. 9 aart CUlllArtesi : 

400.1000 « 10 .: l>•tar : b~~ a tkhnsenin ziya-
001.2500 « 11 « r~ ~ine nılisaade edil-• 15000-2501 (( 12 « salı : memektedir. 

e Umuma 17 mart paur, 18 : ..., 
• • ı~viııin ba1ace~in<lcki • 'iftart pazarlcti günleri. 1 g i idaremizden maaı almakta t muhafızlar, . bilhassa 
1 1xıluna tıllfn®m ttlütcha1&tı ı g~zetecilerin iceı·iye 
• -am ve ~ ıttlı:erivc ~ 1 f k ı. "" ııı -v· J n ınn1amasma c i ·Mit 

bırakmamıştır. ; d" 1 l •ülkiye ,.e ilmiyenin mart 929 e 
1 d K 1 • gayei mayıs 929 \'C hidema- •• Ü .~ ()r ar. Kanda ıar a ıra ın ve biitün J 

h:ılkııı 1iKri 1ıaritttld Efgan : b ,·ataniyenin yalnız mart 929 : ---..... ------· ,-• 

Scrı.rlerinin be•mnatı .aleyhine : b\~l}t baüda ıweat1ea tlrih- ı l Karı Mektupları 1 
,.. • - t r a , m -

ŞÖ) leuir: nıetnltl-Ctttki Galıili ! l~rde alt olduktan tubelerce ıe- Be ler tlkelell 
mu1ıaretie üztrırt4e lngilız nüfua • diye ~cHt. 1 ~Mrl 
hiç gibidir. : Kaıımpata tubeıinden nıaat İ Bcylerbcyinin kapılardan 

:. alanlara Beyotlu vo Sultanah- 1 ve sobadan mahrum 1·cnl 
~ral lO\riYttktin hendisi üze• 

:. met şubesinden. ınaat . alanlara 1• iskelesinde e\ lddı vatan üc• r. n.ıe bır ~ır \"C 1t1üfutu roldU· " 
gıı lıakkmcfa1<i sô7.ler 1ı?ı.\1unaa : meA:ez ıubelcnnc.e tediyat ya- 1 gündür Boğaz niıgarlanna 

• pılacalthr. • L 't ~:tnıttt bdhtnda: • r -h b .. • 1nar\tı birbtll)"Ôr; tlç buçuk 
: ı:.a a ı maaıın cüzdan ve 1 

• Ben metnleketiınde hiçbir : tatbik mühürlerini hamilen mil· ı• 
nıılletm zoru tic lktldlr htcvki- • 

• racaat ey~eleri, ~ 
ine 't?'tthıiş vt bu ~ kabil Mo- • 1 
~ ttetiflııift. hl yalfttt f'fft· : ıubelcrine müracaat etmi~-

: rin mutlan bizzlt&t \~llb 1 
lU'tlnm RMU\ .walrif f\ti- e 
...... İ ve ... isa&t .ah ... ıirılfl"i : hiıammdan ~ 1sh H>~ 
J.rııdiııi, asrt medeairet e&alltı : verileceii sair ..,. W,.. 
dahilinde idareye muktedir bir I _. ,_,. ..... 'l ••Aı 
memleket olmasını isttdim. » 1 d6a olunur. • -······················ 

kuruş masraftin çdiftrn~ip 

~nı bir ti\ ~- hannıla
btftr bit halt ~estM 

Şlt\."eti hayrtyederl ıtca edetiz 

1Jeylerbey atıatlslb~en yirmi 

-'beş k1$\ nliftın'& !:mnıret 
sanaitı vezneaarlanhdan 

O.H• 

Boğa~.~ ~f'h'1let; tam 
yerinden eşittim. 

Sıddik 1..a'de -sormuş: 
İyi ama kız. bana neden 

\'armıyorsun ? 

Paı<!m mı yok?. 
- Var aglu&\ .. l lmıd ç'>k.. 
- Ct\?:e! mi değilim?. 
Y~z dcliicanh ın, şirin. in. 

- Karım ol. .. 
Olama-ı.,. 

- Nederıj .. 

- Ortak üstiine ,·armam da 
onun için. 

Bunun ilstüne tlötöıtnü"er kız 
1tmiş herif hiadetlenndş .. 

Kıza 'hakaret o'ııun~y~ onu, 
tek gözlü, kambur,, şimdiyelcadar 
belı:ar kalmış mezine v~rmiıl 

Şimdi kız ihllyarı öyle sevi· 

yormuı ki.. · Sıddik zadenin yü· 

züne hile bakmıyormuş! Sıddik 
zade \1z1 !'Cviyotdu 1'ant1 F akal 

ne Yantyor, nede ~;ıe ıte'ftin ~ 
bndmt ytyor, bir avnt bu <iiadar 

6oşiıntılmez, alttın Stadik zacleye. 
aV'ra'1ah avrata sekiyor. Şundan 

btr yo, ~ret at. 

rapor ):en iden nk un mu, tur. 
Filhakika .\1:ılik hey r:ıpomnd11 
abidenin yıkılacııjtını i(Uta 
ctmcktC', yalnız ~athan bozu
lacap;ım söylemektedir. lalik 
bey. bu ta~ın bir abide için 
kullanılahileccp;ini, falutt Tlirk 
inkılabını chL'<liyen ya~atac.ık 
hir c~erin daha sen bir rn~

can Ye mc.::eh\ kırmızı por
fi.-dcn, ~ranittcn. labr,;ıdordan 

yapılma ını miidafaa ctmhtir. 
ı.\I. Kanonikct CC:\ ahen ko

misvona muhtelif t:ı:;-~:ın YC 

fiyatlannı bildirmiş oldu~un u 
~ranicin l'ena i..,lcıınıl'l,k -be
raber çok pahahya m:ıl ola

caP;ını söylemi~C'ir. .\ 1alik hey 
i. c hcykelrrn..,m d.ıha •ye\ 

komisyonu irş:td etme i Ja-
7.un 'J{cldiğini h:ınrJarmıştır. 

l>eQillfti? fi~ lı&n 
lec1i nem gmümse<li. 

- Ey 'Öyle .. 'Öyleya.. Allah 
"6yük .. 

Öylemi?. Deme b~ baba .. 

Etme .. Ben sentnle şfıb ettim. 
-Tevbe de .. 

- Demesem ne olur?. 
- Gürıah .. 

- Baba ne diyeyim . Alla-

hınızda Sıddik zaJeye bt!n7.iyor 

ashğı asttk kestiği lceatik öylemi ~ 

- Haşa. Sıddik Zade kul öteki 

Mevla .. 
Me~i ama tul gibi ku

V....lu işler iŞliyor. 

Benim yarimi ahyor, mu'h
'tarın kızını Sıddtk !zade gidi bir 

herifin terkesine veriyor. Son· 

ra da muhtarın kızına yarın al1irette: 

- N~ye zina ettin ey kulum 
diye ateşten topuzu indirecelc 

l.tunclttiı inim initn inletecek. 

Sıddik ade "kazanacak, kAr 
edecek bir çeşme yaptıracak .. 
Ömr~nün sonunda yaptlan bir 

'Çeıme yüzünden kıyamete kadar 
her kes onu ra'hmetk anacak.. 

reeli mlin:ık:ı~:ıhır ol mu~ 
,. ~ .\1 . K a n o n i ~a , 
konturat ınucihincc yapnğt 

SAglam bir abideden dolayı 

mmıhe7.C cdilmiyece~ini erd
ecmı~tir. iki bu~·uk ~aat '<.kvıım 
eden miinaka~a nctkc~indc 

her iki tar.ıfm iddaları tcbdliır 
ctmi~ fakat hu husu-.ta bir 
kar:ır ittihazı pazarteı;i giinii 
yapılac:ık içtimaa talik et.lil
miştir. 

Aldığımız malUmata ~öre 
komi,;ron <iz:\-.ı ıtra. ında, 

abidenin :;aj!;lam oldu~ı. ve 
tcsi.:ııtı ha\ :ıiye He hozulmı
yac:ığı k:ınaati ha"ıl olınu~tur.. 

Ta~ların kafi derecede :-ere 
oldujtu ~ahir olmu~tur. Bina-
enaleyh ahidcdede tadilat 

İl'ra~ına liiıum kalmınıcaktır. 

Pazartc-.i içtimaında bu 
mcsl'lc hir nctkcyc r:ıptedile
ccktir . 

~ı11111ııılnın11111lff'•ıı11ttııırnı1111ııımı"111ııı•nı1111nıııııı111111ıı•ııı111111ıııııı11111ıııı•ıı111111ııııı1111111ııııııl'ıııı111ııı!:r 
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1 Çiçekçi kız ~ 
:_i • S&"'°1:ın ~ızı • lefrik,dmız birlcaç güne 'atlar nihayd bula- §_::ı_-
: cagıntlan /cari/erimize birço/r. uerlui Türkçeye krcüme etliluei(, 
\ uvkle ol(unmuı olan Arnolt Galopen in en son ya:dıfı ro - l 
--~:- nıanı na~teJeceilz. 8u lcfrii(a her faslı ayrı b;r zeolclıe to~p ! 

eJifece~ o?an bir a~\ ve l(a1ıraman1ıl( men'fttbesllir. j 
i -
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~Dlrtlt•~ 
Kaysertde mi lzmtrde 

mi yapılmalıdır? -Heyeti vekile brer verece1' 

ispirtolu içkiler inhi arı i

<iaresi bir miiddet eYel Kaye

scride biiyiik bit ispirto fab. 

rika~ı yapmıya karar \'ermiş, 

hatta fabrikanın ar .... ası da sa· 
tın alınmış, in~aatın ihalesi 

için bir Çek fabrika ile de 

anla~ılmı, tı. 

l iabcr aldığm1za töre lk

dsat vclcAleti fabtiknnm Kay· 

seride yapılmasını doğru bul
mamış• iiziim Ye incir mın-

t:ıkası ohm lzmtrdc in~a cdtl
mcsini ileri slirmiiş, bu yiizdcn 

in~aat şimdilik gecikmiştir. 

l lalbuki iAhisar idare i ve 
dolayısile Maliye vekilet4 

buı ~ihfllerdet\ fabrikanm 

mutlatil l{arstrkle ~pıllnl· 

sınt kızutnlu tftrme\tedlr. 

'V eı.i!el\ mlll\tnllta "gô~, 
nıesele tıeyetl veklle tata!ıft-

d'an gbriışrrterek milapet blr 
karar verilecek arkasından 
da inşaata bqlanakt:lf. 

Troçki 
M. Stali ne şiddetle 

hücum ediyor 
lnkılAbın mezannı ka

uın adam diycw 
< Oeyili ekspres • gazetesi 

T roçkinin lstanbulda bulundutıı 
zaman yazdıiı mahleyi netre 
cleyam etmektec:lir. 

T roçki bu makalelerinden 
birisinde~ kedisinin fırkadan na
sıl çıkarıldığını hikaye ve Staline 

ııc:ldetle hücum etmektedir. 
Troçki Stalini, fırkanın ve inkı

·ıabın mezarım kazan bir adam 

diye tasvir etmekte ~endisinin 
baııit, iptafıatta bir mektep ço· 

çuğu gibi kusurlar iflediğinl 
sayleme'ktedir. T otçki çok ıid
detli bir 1isanla yudıtı bu 
mab1~ dty°"'i: 

"St.ltn fn\ayı ~tp cde
mıaiy'ecek fırka bondbini 1nlıl1ep 
eiecetılll• 

llr ~ yerde de tnlen 
llylüy\w: . 

Stattbia Mdleti}'W Çil 
tnutetlll ... 1 f f 

1 
......_ .............. , .......... ... 

.... ertııh 1wlff ... .. 
mektir. 

S. suretle pW malkiyet 

fJ. 1 A.u.Ma -Myle wevtmli 
bir kulunu hor g&:tnez ya .. 

- Dil~dtği gibi i}ler onua 
ifme kan§tlmaz. 

'eme lazım Hasan, höyle dn. 
şündükten sonra sapıtmalc.la, ~•· 

pılmamak arasında fark yok.. 

İn:.an zer.qin otdumu rastı1'.1a
yip, sürmeleyip A~lahı hile koy· 

nuna alsa künahı kalmıyacak. 

Hepsi iyi hepsiıu arf etsin, U

tcdiği:te topuz wrsun ama ne 
oturdu ıu benim yarimi almasay· 

dı neyi ebilir& benim ba;rıın 

yandı, ~işim dölcl\1dü, yarini 

kaypedenin on beş y31ında be1i 
billtühfrmüş! .. 

ARah onu daha çok sevmiş!. 

- Benimle ortak Jlacak ne 

Yirih?. 
- Sus .. Sus te,·be de. 
- Biba.. Zina edenleri, hır-

sızları, soyğuncuları, orospuları, 

pezevenkleri bir tarafa, zayıRan, 
kimsesizleri, 'bir tarafa koyup, 

iyileri, kötülere döğdüren hir 

Anah anlamıyorum. 
,. RitmeJI) 

Yede komşıldu 'c nihayet 
teker teker gnzcc~ _ iıtunlannıı 
oii~t{i: 

- ( ..... ) lk y ( ·-· ) Beyı 
dü~mliş! 

- f la~ ır düg-mcmi:;-; ondan 
dayak yemi~ 

- ( ..... ) Bcv fena 'h:ıldı: 
<;gmii:;-oM 

- J la~1r, beriki onu t.ıh
l.ir crmi:;-... 

L'z:ıtm uzatabildiğiniz ha
dar. 

Bu dedikodunun yanıha~tn· 
lt:ı bir tancci d~ha: 

Bir san'atkar, san'at merak
lılarını tahkir 'Ctmiş. 

Hu iki dedikodunua her 

ikici de ~üıel ~an':ıtlar Ale
mine t.aalh)k ediyor. 

:\1amaflh fena <ie~ril... Böyle 
mcslelcr de olmasa. gti1.c1 

san 'adardan hiç bahsolunmı

y:tl:aktı. 

O Alem, unutulup gidc
eekti._ • Dat11ç!lt! 

D iinkli gazctc1cr dal~ıı.:
hk inhisarınm Hımın 
şirketinden alındığım 

yazıyorlardı. :\Hidiir t lamdi 

Bey bunun o::ebebini ırclj ... jır{i. 
• o ' " 

zcl sütununa i:1..ah etmek hıt· 
fun<la bulunmuş ve demi:;-· 
tir ki: 

"Dalgıçlık, dnlnnk, hina-

cn:dcyh, kısmen b.ttmak de

mektir • Şirketimizi hi>ylc 

şeylerden korumak i ~ccdik.,, 

Adli il&rnlann in/ azı 
ıfahlcitcatı 

Bazı adh ilAmların polis lftrafın

dluı ademi infazı ve ya tehiri mc· 

.elesi baklanda 'tallkatıa bulunan 

mü ilci ye ve adlfy e müfettitlcri i~le
lettm tıftirmtfierdır . Söyte~ne 
gtSre bu ad>i bazı ilAmlera t~adöf 

öldnmt11 ile de hm il&nlann da 
adliye tarafından seç çıkarıldığı 
neticesine \anlm1'tır. 

--------··-.... -···········-·-
baklı twaltarlan cihan inkıllln 

.pteblipleriae ve Mlrbism an' a

beltırtne btp mer lcmbayorlu. 
Bu saferin ne ~ar sireceji 

ft :llttkWin ileler ~eceğt, 

~-~.-
Oeyli el:ipl'et pzetcsi bu son 

~. Ozer ine lngilizle!'in Mdırt 
dıkbtlnl celbeden bir bat ma• 

ble n•etmlfllr· 



Seyrisef ain 
Bozcaada postası 

(Gelibolu) .apuru 9 mart cu
martesi 17 de idare rıhtıımndan 

hareketle Gelıbolu, Llp,.kı, 

Çanakkale, İmroz, Bozcaadaya 
gidecek ,.e Çanakkale, Lap,eki, 

Gebboluya uğrayarak gelecektir. 

Antalya Postası 
(Çanakkale) vapuru 10 mart 

pazar 10 da Galata nhtımından 

hareketle lzmir, Küllük, Bodrum, 
R•dos, Fethi)'<, Fınıke. Antalyaya 
gidecek ve <iönüııt mezkur iıke

lelerle birlikle AndifL, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayacaktır. 

fi.ersin sür'at postası 
( KOWA) vapuru 12 Mart 

Sah 12 <le Galata nhtımından 

harekede lurur, Antalye, Meriine 
gidecek ve Taşuru, Anamor, 

AIAiye, Antalya . ]zınire uğrayı>

rak gelecekttr. 

iiaıı 
Yüz >ek•en metro mik'abı muh

tcW cins ve cb"atta kerestC, yüz 

adet paraçol münakasa ıle alına

caktır. Katt ihalesi 25 Mart 929 
tarihinde icra kılınacağın4an ta
liplerin o gün ıaat 15 te levazım 

müdürlüğüne müracaatları. 

ilan 
11 Mart Pazartesi Trabzon 

birınci postası yapılmıyacaktır. 

(Çorçil)in hahratı 

İkinci Gladiston 
I Yunanlar Loit Corca bu 
• nazarla bakiyorlardı 

~ 

,) 

f BnndanJ evelk.I tc(rlkalar 3, 4, S, 
7 mart tarihli nwbalarımızdadlr J 
Lort "Kurzon,, un ıuttu~u 

yol ) ıınanlılara kar;• rnn 
derc~c ihtiyatk.1r olmakla 
bLralır:r hac:kıtm neticelerini 
bekliyen, fakat onlara yar
dımda içtinap etmeyen bir 
sip'd takibi, Tiirklcrk dos
tane: hir sulh akti, ia\..at neye 
mal olur;.;a ol-un, onların 

A ,·nıpa ve lstanbuldaıı teb'ıdi 
idi. J lindistam temsil eden 
biitLin kuYvctlerin mlizalıere

tini haiz olan .\lbter Monlagu 

Türkiye ik her han~i şerait 

üzerinde '" lhaktiııi tLrviç 
cdi yordu. Ona ıı;örc lngiltcre, 
lslam aleminin dostu 'c başı 
olmalıdır. J lcr ~eyden eve! 
lstan bul Turklcrc bırakılmalı
dır. 

Kabine, anlamgımız veç
hiie, lsrnnbul mcsdeoinde 

başwkil mbtcr Loyit Corç 
ile Lort Kurzon un aleyhin

de karar vcrmi~, bir iki bii
yiik ye mühim nazır da bu 
kararı kabul etmi~lerdi. fakat 
Yunanlılara yardım, yahut 
Türkleri tc>kin gibi i~ saha
sına intikal edildiği ;:aman 
biribirini tutan bir >İ yaset 
tanzim edilmemi~, yalım~ ln
p;ili;: askeri Ye ya lnµ;iliz pa
ra>1 kullanmamak ve hadisatı 

Yıkılan 
evler 

(l\~tt.ırafı li ci ı-;:ıyıfamızdadırl 

havanın sertlenme•i veya açması 
noktasından esaslı bir mana ifade 
edemez. Barometre yalnız hava· 
nııı tazyik noktasından tahavvül
lerini gösterir . 

Bu vaziyet kar,ısında baro
metroya bakarak havanın açıp 

kapaması hakkında mana çı
karmak doğru değildir. 

Bugünkii hava 
Rasataneniıı verdiği habere 

göre bugün ruzgar şimalden 

orta şiddetle esecek hava kapalı' 
puslu \'e fasılalı karlı olacaktır. 

Karın oglere doğru sulu şekil 

olmsı muhtemeldir. Kar tipi 
haliııi alnııyacakhr. 

Gene buz 
Bu yuzden bir kau oldu 

Deniz işlerile uğraşan söz 
sahibi zevatın ifadelerine göre 

dün • Kara • ve • Ak > de
nizlerde, vapur sererleriııi güç
leştirecek fırtına kaydedilme
miş vı; seferler muntazaman 
yapılmıştır. Yalnız Karadenizde 
Romanya ve Bulgaristan sahil
yeni buz tutınıya başl amış

tır. Dün akşam Köstence sahil
lerinin buz tuttuğu haber alın-
mıştır. 

Buz yüzüııedn Karadeııizde 

bir de vapur kaza sı olmuştur. 

Birkaç gün evel OJesadan 
limanımıza gelmek için kalkan 

beklemekten ibaret tcmamilc ( Kırını l vapıınınun, limanda 
biriken buzlara çarparak dümen 

menfi bir ~eyaset takip olun-
vc pervanesi sakatlanmış linıa-

mu~nır. 

Bu at,ıi et ve tc,·ekkuf iki 
sene kadar, \" eni;:closun su
kutundan Çanakkale buhra
nına kadar devam etti. 

Iliz burada yunanlıların 

taliiic alakadar oladğız. \" u

nanhlar, Kosramiııiıı tahta 
ankıimkn sonra, ~uph<:siz 

;iddctli ve mukdimcn bir 
milli tc~ebbiHc bulundular. 

Yunanlılar, lıtıYii k dcdctle
rin mali, askeri mıwıhcrc-

tini ve tcı ec\'.ı.lıiinii lıai;: 

<o l,alar, bir \..iı1"c onların 

IT' illi) cır en er Ti rklcrc 'ıılhu 

tahmil ctmiye,c\..lcriııi >i"di
yenKz. Bu 'ulh on l ar.ı Trak
ya~ i ve İ zmir de bir >alıayi 
temin cd cıd: Yı.ınanlıl:ı r, bu 
muaunctlcrin birbiııi de 
hai1. olmatlıklan halde bu 
sıı l lıu .\nkarada kılıçla temin 
ctmcı;e ilerlediler. 

Bir 'Lirli i <tmıplara ve si
temlere ,cııebiyd vercıı me
<cle lngiltcrc lıa~vd;ili .\!is
ter Loyit C'on:un Yunanlıla

ra bu i:'tC ~ah :-- i ve knvıtsız 

~---=~-;:;.-:=-:=-;:;;-;:::;-;;i;---~;;:;--::---;:-:;;:;;-;::-:;:..~;;:::;;;:;:.;;· ~~ muznlıcr~tini temin cdi
0

p et
- nıcnıh (l\dıı 1';1ıdur . .\iL lıJkkak 

kuvvetinin sırı? 

Pek ba•it 

Kinyüm Labarak dır. 
KiNYÜM LABARAK. Her 

)'emeltcn sor. ' a b,r lJı:ör kadehi 
cKi~•YCM LABARAK• on fozla 

ku·t\ etten dii::mt; ~ hes?alann bile az 

z=ıan urfında iliıı;ıp ve iadci 
kuvvet için k.ili ol<lcğu uibi en eski 
'e en n1Uzmin kanc.ı:dık!an ve zafi~ 
)'etleri de izale ve tedavi eder. En 
muannit t!llmalar dohi bu ıayanı 

h:.yret ilaç karıısında ıerian zail 
olur. Hastalıktan, fartı mesaiden za~ 
illenmiş olanlar, vaktındın evci 
neıvünema bulmuı çocukların, inlri
ıal devrelerinde ıztıra_p çeken genç 
kızlar lohusadan kalkan kadınlar. 

vaşın ik:nlcme>1 hasebile kuvvetsiz 
kalrruı ıhtıyarlar, kan11ılar ve bıl
haHa hali nehheıte bulunanlıır her 

lıalde KİNYÜM LABARAK ıara
bını içmelıdirler. Her ccuııede 
bu:unur. 

r 

olan bir nokta rc>ml dip
loma<ıııın kaidelerine tc\ [i. 

krn Yı •ıaıılı'ar İ ngiltere hli
kıinıcıiıukn Hç bir tC~ \'ikc 
ıııı i l olıırnnıı - l:mlır. Yunanlı

lar, bu fı",attan \C mümkün 
, u,ıra ik iıı ,;ili;: harbi) e>i 

ve uk:lnı lıa rlı i tarafından 
t:ıl11ir cdilmh lcrdi. Fak:ıt \' u

n:ınlılar, ba~ı ekil ,\]ister Cor
cun knlbcn onlarla beraber 
oldugunıı, onların z:ıfcrini 

temenni cttigiııi biliyorlardı. 

Loyit Corç YunmıHanda tanı

lan ycl(ün~ dc\'lct adamı iııµ;i

lizdi. Loyıt Corç onlara Kan
ning ile Cladi - toıı un haldi 
olarak görünüyordu. Onun 

umuml harpte murnrfakiyct
lcri, A nupad:• l;i nufuz Ye 

şöhreti, o zaman İnginlterc

dc, şekkü şiiplıcdcıı uıak ha
kimiyeti, mallım ve aşikar 

tara!tarlığt Yunanlılarııı di
maP;ında miiphcm fakat kuv

vetli bir emniyet viicude ge
tirmi~tL Onlara göre, gerçi 

kendilerine muayyen bir şey 
söylenmeml;, bir itl!af akto
lunmamış ise de • bu büyük 

nımıza güçlükle gelebilmiştir. 

Bir kaza daha 
« Zirva > isminde bir İngiliz 

vapuru Nevyorktan limanımıza 

gelirken Akdenizde karaya o
turmuş, kurtarılarak limartıınıza 

gel ıniştir. 

Bir vahşet 
Bir kadın evlatlıtjını 

yaktı! 
.\nkara, 7 (\'akıt) - Ş<:h

rinıi 1.dc. ~ahibc bminde .+5 
ya:larıml bir kadın r 3 ya
~ındaki bir cYlatltl';ınm her 
?;ece yatap;a işcmcsiııdcıı kı

zarak kızgın ma~a ile çocu· 
r;un ,· iicııtlllnii, tcnaqıl ıız

nı11 u muhtelif yerlcriııclcn 

y::l,mı~, zarnllı çocuk iilnıli~
tiir. Kadııı mC\ kuftur. 

Paris sefirimiz bir 
kaza atlattı 

Paris gazetelerinin verdiği malu
mata göre, Paris sefirimiz Fethi 

bey, geçen gün bir otomobil kaza!! 

geçirmiştir. 

Kaza', sefirimizi hamii olan oto~ 

mobılin Şanzelize catıeoinde diğer 

bir otomobil Je müsademe etmesi 
üzerine vukua gelmııtir. Sefirimiz 
~n ulak bir arızaya uğramadan 

kaz.D}1 atlatmıştır. 

Fethi bey yakında 

memloketimize gelecektir. 
. -

mezunen 

............................................. _ 
adam onlarla beraberdi; bu 
büyük adam hndi yolunca 
kemli zamanında, kendine 
mahsıı,; >ihrilc mühtaç ol
dukları hayati yardımı temin 
edecektir. 

l•:n fena v;ı :r. iyet ~u idi. 

Yunanlılar ya her hususta 
muttchit İngiltere hükumeti
nin maned, siya<i, mail mii
zaherctine yahut mükerrer 
sog1ık du~larla ilildcrinc kadar 
ıslatılınağa layiktılar. J lalbuki 
dij!;(;r tiirlii tlirlii i~ler, mc,cla 
lrlanda me<de;i, lngilterede 
Iırka mücadeleleri, bu sıra

larda almış yliriimli~tü. Dün
yada olan biten işler o kadar 
çok, müşkılller o kadar fazla 
idi ki etra!ında bu kadar 
ihtikflar kopan küçük bir 
memlekete mııtaallık bu 
hadisat bir takım saralar 
addcdiliyordıL 

Bir trüslün teşekkülll bildiriliyor « Ilimayei Etraı » 
cemi) eti çocuk nıer-Tıbbi ecza depolan cemiyeti 

Avrupadaki ecza fabrikalarınııı 

İstanbul vekilleri aleyhinde 

Sıhhiye vekaletine müracaate 

karar vermiştir. Söylenildiğine 

göre, fabrika vekilleri araların

da bir trüst yapmışlar eczaları 

depolara bilazam satmaları lazım 
gelirken, kendilerine fabrika
ların verdi<i komisyonla iktifa 

etnıiyerek ~·050 zam icrasına 

başlamışlardır. 

Bundan başka fabrika \'ekil

lerinin Türk ecza depları sa-

hiplerine hiç iskonto yapmazken 
gayri Türk anasıra yüzde 5 · 3 
iskonto yaptıkları iddia edil
mektedir. 

Meseleyi Sıhhiye vekaletinin 

ehemmiyetle tetkik edeceği 

söylenilmektedir. 

Dün l42 seyya~ ~el~i 
«Kalikarikl> isminde-

seyyah vapuru 
gece ~aat 11 de 

diin 
şeh-

ı·iınize 3-1:2 İngiliz \ c 
Anı eri kalı ~ey)' tllı gı>

tirnıi~li r. Bu 'apur 
bu ~iiu linıaııımızdan • 
<löncı•ckıir. 

Eh C\ nı limanımızda 
• 

bulunan İstcla Pol,ıris 

'apuı·u da bugün lıa
rekct edecckliı·. 

-- ----
Evlenme 

Cenç muharrirlcrdcn Şa

ziye Berin hanımla Kalcdkte 

IS\·cç grnpıt muha,ihi Saffet 

faik Bey cYlcnmi~kr \ c 

birlikte Kalcciı;e gitnıi~krdir. 

Saadet temenni ederiz. 

lıumunun ınemle- 1 O r.;ı rii1 O r.ı r.;ı r;;ı r.ı r-ı O 
kette kökleşmesi Ye J ı.!J L!J ~ ı.!!.ı ~ t!.ı L!.ı l j 

1 1 
Darülbedayide: Melekte: 

oııların muhtelif sa- On ikinci !(ece Son emri 

hada inkişafı için bir O Elhamrada: Majlkte: [J 
COCll k haftası j htas Şehrazat Masom kurbanlar 

1 • ı ı Operada: Asrıde: ı 
elnıiştir. Bu haf lanı rı Şiraz !(Ülü "Düztaban Ba.dıbacak: Bahriyelı 
başı 23 nisantlır. O D O O O 

Cocuk haffası yal- r-1 

nız çocukların maddi lr!J~· c: OUCi'!!p-:::::ıerc-aor!Js• ===iftn~·en~mc-aosc:ı-nod~a-~, 
nı manevi inkişafı- 1 W 

ff na çalışmakla kal- . ~ 
u mıyacak, Tiirk mil- ~ 70,000 kiıının iıtirakile temstl Gİunan 
,, Jetinin çocuklm·a "ı~ sı·raz Gu"" lu"" ~ il 'erdiği kıvnwt 'e H .~ 1 
ff eheııımivetf de bii- ll H t h . .. h ff .. .. J i! ın ayatına aıt müt ış ve muazzam facia ~ 
fl ~~m dtın)~ nazarı~ld~ il ~Ayrıca </AHLİ ÇAPLEN nın Kömedtsi ŞARLO TEFECi 
ıi ıs~at c_tnuş olacaktıı. kJ~ Veryete programı 
!! Cemıyet son 4 se- il ~ 16,5 18.5 Watinclerıle suvarelerde ,., 

!! ~ede 257,561 ç?c~ı- ft 1 rinlOKOXTİ GIHJS taraflarından ~ 
j! ga yerdıın etıııı ştır. il '!:spanyol -. Amerik"!' • Ruı ve sair numcrolar. ~ 
!i Buşefkatli eli yaı· - ~ ~ ŞA~TOU YE KO~HK XİDOR tarafların<laıı I 
ıj Ull111lllZla kuvvetlen- 0 ~ Komık nilmerolar ve ıansonlar. 
ğ diriniz. 1:j r!Jc::-==c::::-:==:-::r!JC-==~·c:'"-=o-~··~""~·ı:.;· .. -=~·~ 
!!.............. . ........................ : [@;········-········· ·-····· -····--··· .. ···-· . -· ·-· .................. ~ •••··•·••••••••· mıe •••.•. - •• ·--··········· ~ ···s·· .. ······••!:e==·:ı·--"·····•!!U•···-~-·:ıc:ı::s::ı: ... ı .... !!:-ıı •• - •• ::.::-····: ISJ:::.:::::::::~;ı;;:-.::;:l:W:"'.::.C:ı:::ıs:::ı:: •• .::-==~::::::ı-.a:zr.ı::;:.::::: . ..,,. 

ZAYi- namıma muharrer fül Koltuğunuzu kıracak kadar gülmek ister misiniz? !i!i 

maa~ cüzdanımı YC mlihııriı !m Bu gün Asri Sinemada mı 
kaybettim. 1 liikmii olmat!ııtı .... : .. : 

b :!!! Dünvanın en güldürücü ve en sevimli komiltleri :U: il:ln olunur. :m ··:: 
Çorlu kadısı Raif B. ili! Düztaban ve Hastibacak bahriyeli rm 

haremi Radiye mı Filminde gidip görünüz. Her akşam Z<'ncrin \aryelc iill 
ı------------ı~~·············r:····· .. ···-c····-····:·ı ... ······:r.ı:2····-···-!?. ............ :•:ı• ...... ~ ~::::::!::::::.::::::::::::i:!lliiiiiii:i:!!!i!:ii!:r.::ii!iiii!iiiiiii!HE!!i.::Ji:i!:ii!:!?.~ 

il m 
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· · · · · · · mm · m m mm&m1ınımımmı~ 
KADINLARA llAKİi\I OLAN ERKEK = 
K.\BA VE F.\IC\ T SEVhlLİ YfGİT :&1 

ARSENOFERATOS 
Zafiyeti umumfyede 

ve halt nekahette en mües· 
sir ila~ <Arsenofora
tos) şurubudur. 

E<ızımelerde ve eoza de· 
polaı·ında bulunur • 

................ ı·ı:ı"ı·ı······ ıı······:ı······ 

~ m 
R:J 
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Cehennmlcr diyarinin dehakar müme .. ili 
JORJ BANKROFT 

TUZAK 
t:i2 Fılminde. Paramont IJmidir. 

m · mt·mımumm · m · •mmımıınmnınmımmı · 

~ 
tl'! 
9 
~ . mıınmı 

:: .. :· ... ~ .. ··- ' ' u .• •••••• .·--~· ...... ,:; Vort1ay canhaz heyeti varyete saz 
:: Izıııır ve Parıs sergılerıııde = ı 

l••-•1!11•1111111-•••11!! il büyük ıııük;Hat ve a1tııı ına- i Yalısi hayvan 
ZE İS S .\!arka ~ dal~a ihraz edeıı marul I! O;'ll!llal'I 

Tcpebaıı 
Tiyatro. 
sunda bu 
gün saat 
15,30 da 
ve akşamı 

·\' ııaıı if4@"1.U 
1,,\ \IB\-

L\RL\'L\1 ~ 
iyi 'c remin atlı bir ziya \·e 
a~gari ~arfh· aca azami r:ındc. 

man ita ettikleri tecrübe ile 
sabit olmu~tur. 

Dİ KK \T ! H.ı~lıca ban kal ar 
tic:ırcth:ınc \ 'C Yazıhanelerde 

l:lmbalarıınızın tc~h.au mevcut· 
tur. Türkiye için 'ekili bulu
nan KOl~:\Fİf:LI) 'e COF.DŞ
T.\ \'-" miies;c;iııdc yeni mev
ruc.Iat: l>tanbııl Topnlynn !lan. 
.37, tel: ise, 10ö7 

§ 1 D EAL !l "' .. R f 1 
1 

l:n 11! -~··ıs •. ,1'.'.~.~~.1~.1 ~.; ••• ~~,':~.·~. r.:.:.~ ...... 
ı!.·i. i: i=ı=··p.,[['E:.·K ·-si.N°EMA5"i"·;1·;.=.1 Konservelerini 
ıı t-lerkes, bilaistisna' tercih : ~ EMiL YANINGESi N u 1 

I ı! eder. Mcşlııır doktor Zerı:e- ı f: Mükemmel temsili ii 
ij riıı takip elliği usul üzre i jj SON EMRİ !! 
l
!l sureli iınJlleri, hali lalıiileri- .! !l Fılimi içı·n matina saatları İ! 
1 r ·: •. 

1 • nin mulıafaz~sıııı teıııin eder. !! k bervcchi atıdir: İ! 
ıii Enfes! Mükemmel' s hh·ı i! ı; 12•

30 
-

4 
-

5
•
30 

-
7
· 11 

1 il . _ ' . 1 .. .L !; il Hamış: Sınema •alonu her se- ~ 
il Her bır lecrubcsı buyuk g .. anıtan gonra tahliye edtlecektir. Ü 
1• b' ff ki t b. ( 1 .. ········ı··ı·ııı ·····-·········· .. ·· .... •···•··· Iİ ır muva a ye , u· za er. :; ........ •• • .............................. .. 
ii Umum bakkaliye mağazalar- !i Şehzadebaıı Türk salon 
il rında bulunur. !! tiyatrosunda: Bu akşam ko-•· .. .. .. 
:::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::::r: nıik CeYdet B. tt.:m:-<ilJcri 

şaat 

21,30 da 

llllilll 
On ikinci gece 

Komcclı 5 perde 
Şek.perden tercüme eden 

M. Şükrü 

Süreyya opereti 
kadiköy Hale tiyatrosuııd~ 

bu gün gündüz matine saat 3 
30 da Nevart hanim ve Cemal 
Sahir bey iştirakıle ( l\leçlıııl ). 

~~J®t~~&E~~ 
türkiye İŞ bankası 

(Gece yolcuları) komedi :1 

perde Türkiye pclivanhk mü-
sabakaq \·arycte vesaire. 

Kadıgöyde Kuıdlli tiyatro· 
snuda: Bu akşam komi!~ 
Sevki B. temsilleri ;:\cticc>il 
~~k: Komedi dram 3 perde 
kantolar, monoloğ, ve sair<: 

Serma.yesitediye e?i l~i~ 4.?ooooo [i]ifüfüi HİLALİAHMER Gazetesine mıım~ 
lıradır Umumı mudurluk ~ l!ii İLAN vermek istiyenlere mı 

Ankara u~ ım Ramazan bayramında ıntişar edecek olan dört nüsha Hılaliah- 1111 

Şubeler•I • iiii mer gaı.etesıne ilan vermek arzusunda bulunan müessesat \'e lica· ~~~~ 
•nz . d •'•• • ll!i rcıhanelcrin lstanbulda Badıali cadde,.nde Kahramanzade hanın > @ 

ANKARA .\DAN.\ AYVALIK !!il ııaııaı acanıasına muracaaı etmeleri. Sahifede santimetro•u 3o ve !111 
İST ·\.NB[L 'f)'ABZON K !YSERJ. lfü ıonban cvelki sahifede 40 kuruıtur. H~': 

... l J'l. [j]·······ıı······:·· .. ·ı·-··•:······--············r····ı····· .. ····ı··········"ı:••••ı•:•:::::::'lil • • ••• ~- : :: ::: :: :: :. ::::::.:::::: :::::::: :::::: .::::: .. ::::::::ı": .:::: :::::: •••• ::: :.:.:.. ••• :: ~ .... 
IZ~IiR GIRESON ~IERSİ'N :: ......... : ............................... -....... - .................................. -·: 

1::::1::1:1:::u:::::::: UZUN LAFIN KISASI ın::.-:1:::::::::::: •. ·:~ 
S.\i'USUN EDRE~JİT il Erkek ve çocuklara mabus en ıık ve en mükemmel il 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar ~il Bayramhk Elbiseleri ll 
-[~~i~~~W' jj Beyoğlunda İıtıklal caddcsınde Po tahane karıısında 148 nümerolu il 

Feshane mensucat Türk anonim şirketi ~ BAZAR ÇEKOLOVAK ~ .. ... 
Feshane Mensucat Türk anonim tiııkeli hissedaran heyeti umumiyesi- !! Ticar~thanesinden tedarik edebilirsiniz. !i 

nin 28 mart 929 tarihine milsadif pcrıenbe günü saat onda lutanbulde !jj Birinci nevi kumaşlar, itinalı biçim ~ 
yeni postahane kurbünde Türkiye Sanap ve maadın bankasında içtimaı 
mukarrer olduğundan ticaret kanunu mucibince his..daranın yevmi mez
kurda içtimada h11Z1r bulunmaları ilin olunur. 

Ruzname! mii2akerat: 

1 - Tcıriniıaninin ve k6nunuevel 928 aylanna alt ıki aylık pilinço-

nun tasdtkıle meclisi idare izılannın ibraları, 

2 - Meclili idare ve mürakıp raporlarının kıraatı, 

3 - Muv~kaı mec~ıl idare Azalarının tasdıki intihapları. 

4 - Mürabplann intibahı w muh~uaıatlannın tayini. 
; - T-ıcaıef kanununu 323 ve 32-4 ncü maddelerine dair müzakerat . . -

. ·'"' 
1111.: :ı"ı••••••••••• Üzerindeki fiatlardan °.tJ 20 tenzilit ::::r.ıı::1::1J:· 1•• ... ··········· .....,,,...,. 

Tekirdağ daimi encümeninderı 
Hususi idare tarafından mubayaa olunacak Damızlık ];a· 

p· dcO 
rasığır Buğalarının teslimine talip zuhur etme' ı.,ın 

! 9,'2 '929 tarihinden itibaren biray zarlındıı pazarlık ,-urc· 

19-2-929 ~alı tile mubayaası takarrür eyleıniştiı\ Taliplerin 
m[iracnathırı 

günü saat 14 de vilayeı dalmt cncifmenine 

ilan olunur. 



ve sonsnr 
<>ol:ta ismini laflyan 
n!l>ıl ve ne ıeltılde 

•nmız oldu~undan 

sin~macılar bu 
riayet ederlerse 

h d••elerin teken-ü
tt•rmemiş olurlar , 
ı nahoş hadiseden 

" halkın befenmediğ! 
~. - 1 ı<»ı ' ni•muvafık bulma· 
dı@ı bir ı nwı karş1'ında infialini 
ıdıan v~ 11 " ~ lrae&ınln men'i 
eılıi ha,J, 1 rdir. 

Son 1 ·de bazı inema 
llliidurl. ıı de temas netıcesi 
tııLyon., 1 onlar da bu görü-
Mnüıe ı k etmalı:ıedirler , 
lt bu lıadiı.elere mahAI 

~ını ıçın , memlekete 
al e, ek filimlerin evsafıaı 

~eren b:r tahmııtname ya
pı lna!ına k• vvetle lüzum gör 
111tktodi'1· r. Filimler üzerinde~ 
~vcuı 1ıul is kontorolünün tez
Yiui de l,u arada ayrı bir noltta 
91.rak ılt rı >Lrülüyor. Filhakika 
~r dcn.ld,ği gibi bir talimat· 
ıı.ıne mevcut diğilse ainema ı 
8'1ıipleri kısmen müşkül bır ! 
lllt•kide kalmlJ demektirler. J 
S.. humıısıa böyle bir talimatna
lllt yapıldığı, yahut polit kon
ltolu le-Lyit ve tevsi edildiği 
:!dircle sinema sahiplerinin 

·~ıı mühim zararlarına mey
<1-n verilmiyP.cektir. Böyle bir 
t.J; h- ll\atnameni12 belki en mühim 
it faydası da ahi.ık ve san· at 

~ını tefrilc ve !taret et· 
:esi olacaktır ki bir ge;ıç kızla, 
.h' kadının bir çocukla bir 
;. 1 ~iyann yanyau teyretti~ bir 
11rn için bu ~aretin ne bü

Yiilı içtimai faydası olaca~ını 
k.ı.ydc hacet } okiur. Muhtelif 
~cmkketlerde filimler büyük 
" itina ile ve vasi sal&hiyet 

'<lhib; bir hayet tarafından tel· 
kk 1 olunmakta, ve bu heyetler 
P<>lise, maarife, san'ata mensup 
llı<ruf şahsiyetlerden terekküp 
~ltrıcktedir. Bu tetkilc edi

r.e\, iracs!ne müsade edil
Oliy~o filiınler alt oklıığu firkete 
~adc edilebilmekte, bir defa 
dı~e ohun ıraeden sonra menne
• 

1"n f!limler için mukarrer 
licreım tamamen le$viyesl icap 

~lll~tedir. Bu mütalaatı ali-
dar makamatın tetkikine 

.,.~Yoruz. 

-
Opera da 
Şiraz gülü 

şı,_ ırüla. htt Hını lıhmıdıc. 
Bııaua lçindır lı:i bir -lıuıuılyet il· . 

ıır. Mühim bir lamu Hintlı artistler 
tarafından temstl edilmiı haldkt Hint 
topra.lclarında çektlm;i Hint may
lan, Mıhraceleri ulı şekillerinde 

Qôslerilmi1tlr. Bir Hını dramından 

alınan mevzuu hazin bir faicadır. 

A•lında asil iken çalınan ve esir edi
len, Selma ile ayni evde büyütü
len Şiraz arasında derin ve tatlı bir 
aşk vardır.Günü• birinde Selma bir 
Hint prellline satılıyor. T eessurUn
dcn mecnun bir hale gelen Şiraz 

Kendisıni takip etındttedır. Fokat 
Selma senelerden sonra prensi sev .. 

mit ve Şiraz& hrıı olon hi .. inin 
bir urdet hı .. ı olduğunu 
anlanuşlır. lzbrap ve namütenahi 
bir bel..leyiıl.. Netice bir hastalık 

ueticesı Selaıenın ölümü .• •e 
ı;eride ayni lztıraplan l11f1Yar&1< 

~ iki insan; kudreılı p....,,.ı~ 

"ı.de yalruı le~ ve kendin• 

G ıizd dost • la RoJolf Va 
lonlinya ( Elhamrada ) 

layık bır heykel yapabikc.ek olan 

bedbaht ıan'atlı:Ar ıiraz!.. 

ı'1ELE!1TE: SON EMRİ-
-----· 

" Emil Yanines ,, ın yeni bir ıaheseri 

• Son Emri • ık Emil Y anings ııe Eıı/in Brmt 

Son emri, mt\:5in1iıı en ktı\'· 

vetli escrltı-iııden birisidir. Uir 

baktnıa göre, io!ln'Jlı deha mer

tebesine yükselen Alm:ııı artisti 

Emil Yannings bıı eserde de, 

kafasının ve gözlerinin dahl 

çok ve daha ziyade i !ediği 

insaniyet ve mukadderat mev· 

zuu içindedir ve harikullde bir 

vuzuh ve san'atla yükseliıc:.r. 

İnlRlniyd rıe mal(adJeroı ... Oı: un 

ne engin, ııe lSl"arlı deriıılil;

lerle dolu olduğunu, lıayatın 

bir gil~seliı v~ irıi~ safhası ara

sındaki mesafe ,.e dclışeti bu 

eserde taın bir belagatle göre

bili}·ol'UY. 

Esasında korışık o!ııııyan ma-

cera en esailı kısımlarına }"Ükle-

nen saıı'atkirııı elinde o lıale 

girm~tir ki eS(ri gördiikten 

sonra onu ta ruhnmuzda iilcn-

mi~ duyuyor ve onun en 

kuvvetli düşmanı gibi « o bir 

insandı • diyorsunuz. 

filim birçok yeniliklerle dolu-

istihthf ettiği gaye ne o iııkilap, 
nede o · iııkilaba ait ir trz dir; 

R•97• ıre hup. Çua ett eafb: 

ıe.11-.rah Mltet BotW. Haffıltı , ....... 

sadece lm\'vetli bir \"alanı rver- ı .. ., ..... ın..ı... ••f.t.u " ıı.w.ııc.ı .... 
lik, bit, insarıiı·et ve mukadderat ~llôkl<ı .. ı.ı..,. eftulaa e.kek. 

meızuudur. 

tak.tile Ru 1nkdi.bın"' luıvttll Wtr 

Uli.1llk:uı ttiu •• Leo Attdriycf • f>tıPtt 

( l'ararft\lllt J •• ••hne .... aa1erind~ 

biridir, bir cüo fiıüran re•irtt1fttni 

tetkik ıtderke1t ihtiy•t' \ti.r .wna Veıt• 
1 

ı-i•Je dtu·11yor, hunun 'ftldlle r; ... rın en 

•-:vrili cenf"ral1 Miteld 1 t..lt oWı:ıtunu 

ta~utnıfll!'. heot öyle k\r t•n"rldık ki 1. 

kaJıu tkl ihtili.lcc L•o Andrlyef •e 

N .. olya ı>.ı....... [ E .... • ıı. .. ı 1 

Ce.er-1 eı-lc.elt bnıçılar~ clilher kadını 

6a.nıncla al.koyar. OVt-•• kadttuoı 

.e.ve• bti.11:ı.ı.. m"'1.11.bı. Feık•t ihU1M 

ı-:ıffla.ları. Kadının cenrra.lt kurtar Lfl 

f:s.kal ih.ti\ilc larla beraber bir ıirdahll 

yuYarlanan tlrende kahtı we ıon 

deh,fet lavhuı l 
pdmalttdtr. Antlriyef derhal tııu i4ttf,...ta 

t:eneral eRrite•t •t?.rihntthıl emrediyor. 

'Miıel Bulllof [ Y •llT\\np ,ımdt 

u•.Uı ve 111.alı:luır Mr ........ Kafa .. 

P.'e('huHi ve İ•lihza hedefidir. Ceueral 

ıır:lbisc•ini atyerkcn mu;nm te1c bir 

ahral't, ru,anma ludn(ret edilen bir 

ı..tk.ikada mU:i•inl bat1Cl-ıpor; 

Stıitfi}•oda filim başlamıştır 

ve malul lllişel de sahne 

ının vaktiyle kamçıladığı ilıti-

!Ski oldur'lınu oğremnlştir. 

Egildeıı olducu gibi cenerallik 

rolfınü yapacaktır, pek eri kul

lanmasını bildiği kamçısı bile 

eline ı·erilmişlir. Filim, çevril-

miye başlanır. l\ !u1ika Rus 

marşına başlar, bu anda camit 

Mlşel kafasında bitmez bir st> 

ve ışık dtıı'an magrur ceııeralc 

Ell1aın ra da ı 
Cuzet dost 

Elhanırada: bu ha.fıa yarın ge
ceye kadar Sehrazat devam edecek 
,.e pazar metiloelinden ıtib•re11 yml 
filime başlanacakbr. Bu yeni fılimm 
i•mitGüzel dost• tll1". Mijnıemh de 
Rodolf V alantin! V al!ntinoyu sev
nıış olanlar, \e belki de hôlô unul
ınamıı buiutıanlar ı~in güı.I bır 

1 

IUrpl! eegıl mi'!. 
Bu lilime V alaatıno Ameıibda 

başlamış ve filım F ron•nda Goınon 

1 
tırkeıi namına ikmal edil.miştir. fil
D\in mc\'Zl.IU, fionu ned.ametle biten 
içtımal bir rezalettir. Parke! ismin· 
de bır Amerikalı ikinci daf a 
C\ lenmiıtır. ilk kamından bir kıı.ı 
\"ardır. Parke! ıle ı,ir para izdivacı 
yapan yeni tansı da cebicleld: l>ır 
doııa maliklir. Kadın lc<>(a'11U vak
tile yaptıj!ı bir cınayeti öğttnince 

Andre ıle yeni bir ptlin tertip 
edıyor Andreyi Ü\-ey kw ile evlen
dirmekle do!!1lna evvela eyi bir 
para temın edecek, saniyen Andre 
ile daima beraı..r bulunabılecektiıi 

811botı111D namosunu lmrtatmıık 
• ın iedalc.:irlık ed sı .,-., kız b 

• 
Muhtcl!f haberler 

ftft~ıra DU IDSI 
Ankara posta:;4 işmini tıt· 

şı an yeni milli filmin ik
mal cdildi!';i habcriııi maale
sef hu sayımizdıı <la ı ·crcmi· 
yccc!(iz. llu ştptnı d' kl t fil . 
min, l'ekaz 1~1 k a~n1 .:: ... · ı l 
raJ\'mcıı lıitirllcıncın~;in iıı • , . 
g<\nc schcl,li h;.l\ · a.dır. . 

Şarlo polisle 
i\lc~hur ~arlomın ,in1'iı·ah 

btyıklan Ye l,a~hırı ik ı; cr. 
dede gürdü~iimüz .,ıı ı : ı. ııım 
pek haricinde lıir çclııbi 
oldut!ı.ınu herke. lıilmcz. l'ıı
ha{ dci);il mi? blınu bi1.1.at 
l lol~vutta bile bi' nıi) enler 
rnrdır. ! tatta bu yüzden :;.ar
lo geçenlt=rdc bir polis t:ı
rafından mcrl,.ı:ıc kadar ıı;ü
türülmü~tür. Amerika da iki 
otomobilin 5-.11 yana gitmesi 
y;ısaktır. 

Şarlo bir giin lıuna riayet 
etmemiş, aratıasıııı bir do;
Lmnun arabasına yakla;tırıırak 
konu~mtya ve hcr~bcr git
miyc ba~laını~tıt. Bu e:;ıı~da 
derhal bir polis gckrck emre 
muhalif Jıarckcclndcn dolayı 
.,'arlonun iımıini kaydetmek 
i.tcmi~ Ye Şarln kenlli>inin 
ismini 'üylcr ~üy!cıncY. bir 
kahkaha atan pofü: 

- Yalıın .Oyliyoı»un hani 
,enin bn·ıkların ?! Dcmi~tir. 

,\ cC>clc karakolda hallcdilmi:? 
i' cdc, Şarlo hundan memnun 
kalmış mı bilmiyoruz! 

Emil Yanıngs 
ve 

Gref d Garbo 
Diın gelen haberler, ,\iman 

filim sanayiin çok mühim 
bir wfer arefesinde olduğu 

tahminini veriyor. Söylenil
<lij!;ine ıı;öre m~bur lsı·e~ 
yıldtı:ı Creta Garbo, Holivut
tan lsveçe avdet etmiştir. 
Ilocası '.\Joris Ştillcrin ülümii 

Dtiztabcr • Basdıbacak bat- selıcbile pek mlitccssir bulu-
rl!JC!{ı • filiminden bir sahne nan :-;;ın'atkAr bir müddet 

{ Asri / oynnınıyacıığı gibi Amerika· 
izdivaca mecbur olvyor. Fokat yada dönmiyeccktir. Kuvvetli dur. Dekoru, eşhasın hakikate 

mütabakati dolAyisile de. şayanı hayat bu. Andre hu sefer kansını C '-·· 
istihale elmi~tir, eskisi gihi oevıruye başlıyor, yapdığma oadım bir ıncnbaa göre .rcta vı.ın-

0) ......... , ..., harbe gönüllü gtd•re\, dan sonra Bcrlinde çalı~acakur. t kt. d" '\ • ihtflllcilerc tek başma yürür, -,- f a · ır ır. " acera son rız•ını nt• için !.ayıılıAı V«tyor. Diğer tArll tan elyevm 
filimi çeviren • Paromunt • şir- fakat artık ne san'at, ııe tiidi· - Amcrikada bulunan dahi 

Masum kurbanlar ketinine amade bir figüranlıkta yo vardir, yerındcn l.}1'ılır ı·c Asr! de san'atkllr • Emil Yannings ,, 
M ... m kurdıınlar çok kuvvetli ın de oradaki konturau bitmek 

bit içllmal dramdır. Lükt bir mu· aı ıyan c~ki bir cencralin hatırası teheyyücüıı son sallıasuıda, D'1ııtaban, Basiıbacakt ü;~ertdir. S:ın'atkar bımu "tecdit 
hiı içinde geçer, heyecandan hey.,. ve hakiki, « Paramuııt > stüdi· hayatının bütün kudretlerini btıhrlyeli etmi,•crck vatanına dönecektir. 
c.ını sürükler ve hayatın ibret A · b halt ' k ·kt ı 

yosundaki akibetidirl Bu Hatıra toplıylr:t.k son emrini verir: '" " • mctnur om,. e- Bu lkl haber Alman filimcili-veren bir faciasına temas eder. tin yetil bir !ilimlerine başlıyor. Bu 
Majilı: ıe bu halıa Spor ve gençlik Rttsyaya ve Rus inkılabına DiLBER SAN' ATKAR ileri askerler.. Vatan için ftlim hem 90k hottur, ı,.,.,. de bu ğindc mutı.Zi'.:tm bir zafer 

A. S. serisi ve Zend cııı.bandı da vardır. taalluk edi}'Or, bununla beraber 1 GRETE GARBO ileri 1 lı:omıklerın en iyi eseridir, addediliyor. 

--·---·---·-·----·--·------------------·---·---·---·-------------------····--···---~----
SVeÇ JlfililaSİI,gı ll ttll lllllllZC' 111 il" a J ~ 1111 · ct:cmmiyetıi bir mevki işgat ren kabul etmiyen üstat, kcrı- mestek erbabmııı fikir!crını :ıı- arasındaki müsabaka yapılmış I . . . -- . k ·· ı . .. . .. .. r r f ı r ? tik, bugün memleketimizde 1 jimnastiiin nıeı·cudiyetini kati- birşcy söylemeden eve! b~ iki yaimz Deşikta~la Jstanbul Sopr 

S etıneğe başladı. Hatta hük~met ınelerini Alman yaya bedii ter· ıııak ı·c 01aman mütalaa ı ürfıt- ve neticede Beşiktaş galip 

Or 
birçok fedakarlık yaparak Jsveçe bi;-eibedeniye tahsili için gön- mek çok makul bir hareket gelmiştir. 

iki genç ı;öndererek onlara üç derdiği ve J:endisinin de son olnr. (All'i1r.IL f'i'lylr.1
1 

l.lz iMi 
sene jimnastik tahsil ettirdi. delaki Almanya scya!tatında Fizyoloji erbabı nasıl ki biz- L!J~~L!JL!Jl.!:.I 

lleden terbiyesi 
~u husıısta sosyoloji ve 
~Sikoloji erbabının mü· 
talaalarını almak ve 
0na g0re fikir yürüt • 

ınek lazımdır 

-'r.ırrıkıı t rbiyd bedeniye 
"ı· ( 
t· 

1 alt:ıssısı M. Şroderin lsveç 
. llılü iinııı·stığiıı Türk ~ültfirüııc 
"Ylıı 
t . ' uyınauığı hakkında (Vakıt) 
~ ınr 

h· tşar c len beyanatı bü~ük 
ır aı·k 

b· a a uyandırdı elıeınmiytli 
ır nı .. 

unakaşaya sebebiyet ı·erdi. · 
ı\1 Şr ' . 

Ilı · oc;erın bu beyanatına 
tnııe· er · · 

~l • . ' ım ızın il\ı hususta en 
· ·•~ıYdtar adamı ofon ı·e lsveç 

ıtır. nas tı • · · t ı:-1111 memlci:et ve mek-
eııınr · P. rnııe sokan Se!im Sırrı 
'· tle ırene ( \'ak•t ) ta ccv3.p 

l"erdı. 

0~t,n ıan de ltrı fakültemiz 
ıııil.J ·sı 
b· erı erinden bir lloktorıınıuz 
ııuekt lıedcıı terbiyesi j,iııin 

tızu • 0 Qadıya tetkıb deler bir 
~ıeıeıt olduifunıı ve bunun da 

Jclıemchal fakOltede açılacak 

bir laboratuvar sayesinde an
laşılabileceğini iıah \'e cumhu
riyet hükQmetiınizin çok eheınmi
rct verdiği bu iş hakkında bir 
ay maddi fedakarlıkta buluu
masını temenni etmiştir. 

Bu husust:t beden terbiyesile 
bilfiil ırteşgul olan bir !rka· 
dqımllla d:t rörGştük. Arkada7 

~ımız muallimdir ve terbiyei 
bedeniye, bir çok senelerderı

bcrl hemeıı hemerı w aillılci 

• 

meşgalesini teşkil etmekt~<'-

Bu itibarla kendisinin b .. 
husustaki fikirlerini gfınün 

spor mevzuu haline giren 

münakaşa etrafında çok kıy

metli buluyoruz. Bu zat nok
tai nazarını şu suretle i:ıah et
mektedir: 

- 20 sene evci S. Sırrı B. in 
tıimmctile memleketimize soku· 

lan ve uıun umandanberi 
Nrçok terbiyevi faydalarından 

lıalıteıtil... Javeç ..ıa Jimcu 

Diğer taraftan davet edilen iki Alman 1·imnastiklerindeıı uzun deki 1.ıeden terbiyesinin · ki 
Bugünkü müsabakalar lsveçli muallim üç senedenberi uzadıya ve it.wişk. raııe bir bu da İsveç usulüdür • ilmi 

Bu'1iin saat on dörtte Harbiye lstanbulda çalışıyor. surettle balısedioi bizi biraz metotlarla inkişaf etınedifini, 
·- mektebi atlet salonunda askeri hatta inkişaf ~eraitine 1-ile Esasen memlı ketim izin her dü~ündürnıedi değil ... 

ferdi, ıağlam dimağın sağlam 

'iinıtta bulunduğunu, jiınnas

tıııin, sporun insana hayat, 

sıhhat, neşe veren yegane amil 

olduğunu takdir etılıiye başfa-
mıştır. . ' 

Herşeyden evet şunu arza 
mecburum ki, biı bu yazıları
mızla çok sevdiğimiz, terbiyei 

bedeniye htısustuıda bu mem
lekete büyük hizmetler etmiş 

olan Selim Sırrı bey 'üstadımıza 
tariz etıneği hiçbir, 1~aman ak
lımızdan geçirmeyiz. 

Esasen bizim yaşlarımız kadar 
seneler bu işle meşgul olan 
Selim Sırrı B. hocamız ve üs
tadımızdır. 

Kendisi yaptığı neşriyatla, 

kürsüsünden verdi~i derslerle 
biz, dünyada yalınız ilme isti
nat eden yalnız bir tek jim
nutilc sisteminin ınevtut oldu
iunu unun da .ııcak lsveç jlm
nastiiti olduğlmu biliyorduk. 

AllUI iir 'ti! auılle lılr 
< 

• 

J!er neyse, bugün ehem111 i

yetle münakaşa edHınesi ffızım-
gelen bir mesele vatdır: 

İsveç usulü jimnastik Türk 
kültürüne uyar ını, uymaz ını? 

Uzun senelel' bu işle meşgul 

olmuş, beynelmilel bir şöhreti 
haiz bulunan ve memleketinde 
de Selim Sırrı B. Filip fisye!er 

gibi tanınmış olan M. R. Şro

dcrin ortaya altığı bu fikir, 
gerek bizim gibi uzaktan ya
kından bıı işle meşgul olanlar 

gerekse ilml noktai nazardan 
kuvvetli bir rabıtası olan fijyo
loji, psikoloji erbabımız üzerin

de oldukça ehemmiyetli bir 
alaka uyandırdı. 

Terbiyeibcdeniyeyi bir ilim 
olarak kabul ediyorsak onun 
da iki ehemmiyetli ilimle çok 
kuvvetli bir rabıtasının mev
cudiyetini de kabul etmek za
ruridir. Bunlardan Nrisi fizyo
loji, diferi de psikolojidir. 
Blaa•lertı flnmastilc hakkında 

malik bulunm~dığmı iddia 

ediyorlar. 
fizyoloji ile aliılası olınıy.ın 

hiç bir kimsenin aksini iddia 
edemiyccği bu iş, şurası nıulıak

kakki, fi1yolojik cihetten bünye

miıc uynııror · 
Şimdi geride ~ikolojik nok

tayı ııazardan muv5fık clup 
olmadığı meselesi kalıyor~ki bu 
hususta da ınütnha~sıslarııııızın 

fikrini öğrenmek çok iyi 
olacaktır. 

Birincilik 
devam 

maçlarına 
ediliyor 

Voleybol birinciliği müsaba
kalarına dün de devanı edil
mi~tir. 

ikinci taf..1mlar :ırasındaki 
maçta Beşiktaş Vefayı ytnını,, 

fenerbahçe gelmediği için İs

lanbtıl spor galip addedilmiştir. 
Birinci Wıunlar arasında 

liseler atletleri arasında milsa
bakar yapılacaktır. 

Sahahleyin de Galatasaray ye 
Beşiktaş koşııctıl rı arasında 

ayrı ~yrı iki kır koşusu ı apıl -
caktır. 

Galatasarııylı!arın koşusu Ni-
hat spor mağausı sahibi Nilılt 
tarafından tertip cdilmışt i r. 
Hürr!yeli ebediye i!e Galata
saray arasında yapılacaktır. 

Beşiktaşmki altı haftadan 
beri yapılan 
yedinci,idir. 

kır kCŞllHll!Ull 

Fitre 
Kaç kuruştan 

verlccck? 
Diyanet işleri reislıği fitrenin 

bu sene k:ıç kuru~ oldugııuu 
gösteren bir cetvel tanzim 
elmi$tir. Fitreyi bu cetvele ve 
zckAtmm servetini7.e göre tay
yare cemiyetine veriniz : 

Al.i Evsat 
' kuruş Kuru~ 

Buğdaydan 33 30 
Arpadan 4:.1 40 
Hurınadall 15' 104 
Ô.ı:Qmdeıı 156 130 

Edna 
kuru2 

·26 
o 
78 

104 
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ABON~ ŞARTLAR!: 1 ~esı~:!To~: ~ y=~dur ! 

TurJdJ ede llari_Ç,tc ı ! Gn1rteyc gönderilecek ıne\..tu~lann_ ~zer_ine 

1 

: 
l\.uruo:. Kuru~ \1 idare i\'.insc ( ldarc'. )"JtıYa ~ıLe \.).azı> 

' 
1
· i"are[J koou\n1lhdır I 

ı A»lıtı tso ooo '- - -
a 400 soo ~ . Baıılmıyan ınektuplarm tadeainden, kıymnt~ 

1 J() : 73i0 f<t-SO 1 1 muk•ddere•iz m~ktuplua konulmut paraların ı 

• 

Türk mekteplerile faydalı esenin 

ilanlarında o/ o 20 tenzilat yapılır 

1 
-·-

BUyük ,.e y<! bir çok. defa iein ,-erilen iU.olarl;1. 
h!.Lusi ınahiyctteki ll~nların ücreti 

idare ile kararla~tırıhr. 

Gazetemize huıuır illn lcsbul eden yer: 

l ILlN TA~!.~E"~'.u'. 
! 6-8 inci sayfada ı 2.50 

5 • iS • 40 
... • • 100 
2 • .. 200 
ı . • 

ı-s inci s.ıyıf.1·1.L 'ıo 

H. S. H. ilin.at acenteıl. 
2 • !400 ':?:OO '. kaybotmaundan ve illnların mündericabndan J 

1 ı idare nıeaul detUdir. 1 
---~-. -=-

resnıl il1n!ar f 
~ --- Ba geceli ayllstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt .. yurdu 1 Sayısı 

ttl1970 idare hicri 1971 vazı ı lcrl * tcl~r;lf: \'..:\TlK po,t:ı 1'.ucu-u: 46-

Borsalar 7 Mart 
i 

---------~--·~=u=-"".AWıJi:ld:"ı =~=ı ~K-~dıl 
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ı 

l 

Nukut 
Jngiiiı lirası 

noıar 

Ol 987 
1
03 1 

202 25 00 1 

Dizel motörü mübayaası 
Tütün inhisarı umumi müdirliğinden: 
İzmir !abrikaS! için 175 il& 200 Beygirlılc bir Dızel motörü ile oır 

altern•tör alınacakur. İtaya talıp olanlar 25 mart 929 Pazartesi günü 

saai 10.30 za kadar tekliflerini Calatada mübayaat komisyonuna tevdi et-

meleri ve fazla izahat içın idare üçüncü ıube müdürlüğüne müracaatları. 
20 Yunan dır•lıml 
1 
ı 
20 
20 

Ra)'hsmal'k 
A ,.u•lurya şilini 

Ley Roıu1ınya 
Le"i'a Btılgar 

Felemenk florini 

!86 
202 

52 
48 
28 

26 00 
!O 00 
25.00 
50 00 

24 12 !O 

52 110 00 

:: 

25

·: 
1

1 

Gümrükler umum müdürlüğü 
24 12 50 

:~ 25
: ' lstanbul mübayaatKomisyonundan 

ı 
• 20 

20 
20 
l 

Fransız frangı 

llalvau lireti 
kur~n Çeko - !'lo,,kya 
Çerı·onetı • So,·iyet • 

1 Zrloti c Lehistan • 
20 Dinar c: ·rogo11la,·ya , 
20 Jlelçika frangı 

t Peıeta Jsı:.anya 
~'fi Jı;vjçre frangı 

ı )leı.:ıdij·e 

Çek 
Londr.ı t;zcrine bir lngiliı lir.ısı kuru, 
~fl\york ı Türk liraşı llolar 
P.ır.,; 11 11 • frank 
)filano • • • lırel 

Bertin 
Sofy.ı 

nruksel 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Aru1sterdam• • 
Cinevre 11 • 

• • 
• 
• • 
• • 
• 
20 ley 

• 
• 
• 

ID3l'k 

Je,·:ı 

Lelk1 
• florııı 

• fraJJlt 
• kuron 
• EiJİIL 
• pP7.Pt3. 

• ZP]Oti 

.. rL r.alııni 
kı·us 

J'r·g 
\'iyaua 
~ıaJrlt 

\'111ş·::.va 

Atın• 
llül<.r•ş 
Belgır:ı..t TUrk liraaı din.:ır 

Tahvilleı· 
J~tikr.az dahili • vadeli , 
Düyunu mu,·ahide 
lhraıniyeli ılemiryoiu 

htanbul traw"'·ıy sirktıU 
Rılıtım Dok ve AnLi:epo 
l•taııbul anoninı ıu şirketi 

Hisse senetleri 
Tı 1ankau 
O!ı>:tıcnlı bank:ı9ı 

• 

2'l 25 00 
81) 00 

1 li8 
212 
120 

0000 
22 
71 

ltS 
92 

780 

liOOO 
so 
25 

25 
so 

00 00 
50 
00 

988 00 
049 1250 

12 !>7.00 
9 87,110 
2 '06 75 

68 ,005) 
3 53,25 
1 '2 25 
2 5475 

16 5'.50 
3 49 60 
3 14875 
4 ; 3725 

38 00 

24 ıs150 
27 82 50 

•92"000 
225 0000 

• 8 00 

25 

158 •000 
212 60 
120 25 

0000 
22 
ll 

113 
32 

78() 

989 
0.49 

12 
9 
2 

67 
3 

2 
16 
3 

25 
50 
00 
50 
00 

00 
06.2~ 

6600 
36 50 
C825 
87 50 
53,00 
·~2 25 
54 so 
5000 
4876 

3 48,SO 
4 135,75 

00 38 
:24 i 31,50 
27 '80.0U 

1 
' 92 60 00 

~24 

9 
·oo oo 
1 00 

' ı4 oo 14
00 
l
00

0 

138 oo 10 

Ticaret ve zahire boı'Sası 
tarafından TPrilmifltir. fiatlar Ticaret bon:aca katlbumun11li&.i 

ı:ı---------:oc.":'ıu.aaı ı 

1 

Aramı Aogarl I 
K. P. K. P. 

-UN-
Çuvalı kilosu 
EJı;stra eklıtra oo 
Eki!lra • 
Birinci JUmusak 00 
iirlnci Eert • 

.Buğday'./ Çavdarlı 
'yumu•ak 00 00 17 25 
K ızıle:ı 00-00 00 00 
sunter 00-00 011 00 
Sert Oil·S CO 00 
Dönmo 110-00 00 00 
şert mahlul 6..07 O ,00 

1 -ZAlilRELER-
' Çavdar 
1

Arpa 
j~f ı~ır 
•Yulaf 

5 30 
1300 
13 10 

0820 
ruuly• 47 20 

[ -HUBUBAT-
'iusam 
Kııı yemi 

35,20 
20 22 

17,16 
00,00 
0000 
0000 
00.00 
00.00 

1525 
1300 
12 10 
0820 
4100 

3520 
20,22 

tkiJJci 

1450 
1310 
1370 
300 

• 0000 
TIFTll( -

125 
f22~ 
129:> 

f :a'! 
0000 

Aı.ı.ara 000,00 000,00 

Akşehir 000,00 000,00 

Yapagı Ouz )unu 000 00 ooo,o 

-AV DERİSi-
z,,.rtleva 
Sa.nııar 

Tilki 
i<unduz 

ç fın<l'k 
Cdvllçl 

çifti 0000,00 0000. 
7000,00 6700,00 

• 0000,00 oooo,~1 • 0000,000 ooo,"'1 
-FINDIK-

1 
11200 ıı200 
0000 0000' 

Manisa Vilayetinden: 
Saet·Odemiş yolunun ().000 ila 5-000 inci kilometresine kadar 

beş kilometrelik tesviyei türabiye ile bu kilometreler arasında on 

metre açıklığında bir betonarme köprü ve muhtelif eb'atta 

on sekiz beton menfez ve ( 191 ) metre mikap beton istinat 

duvarı inşaatı ( 69055 ) lira (37) kuruş bedeli keşli üzerinden 

23-3-929 saat on buçuğa kadar müddetle ve kapalı zarf usulile 

münakasaya çı> arılmıştır. Mufassal maliımat istiyeıılerin 
baş ıııfıheııdisliğiııe müracaatları. 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa ile Kasaba arasındaki yol üzerinde muhte; lif ebatta 

üç adet beton arme köprü inşaatıı (31119) lira (98) kuruş bedeli 
keşfi üzerinden 23-3-929 saat on bere kadar müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. izahat almak isteyenlerin 
vilayet baş ınüheııdisligine müracaatları. 

• • • • • • 
• Dedet matbaası müdiirlliğiinden 

• 

imla L·lıgati 
6 ıııcı \Te SOllllllCll ciizii tıHı 

Fiyatı : 15 kuruş 
• • • W • l • l • I • 1 • 1•H•1 • 1 • I • r:ı:ıtr:.11r:.:11r:.:..1r:.:..1r:.:ı1r..:ı1r..~::1iı!ıl, 

Türkiye İşbankası umu
Müdürlüğünden: 

Türkiye İ~ banka;ının İzmir şubesi binasının inşası münakasaya 
,azodilmi;tir. :'lltinakasaya iştirak etmek isteyenler, şartname muk~
\elenaıne sureti ve tam seri planları, Bankamızın Ankaradaki umu
mi l\lüdürlüğüne müracaatla (20) lira mukabilinde alabilirler. 

Teklifnameler, muteber bir Bankadan alınacak ( 20.000) Türk 
liralık bir kefalet mektubuyla beraber önümüzdeki 20 Mart 1929 
Çarşamba günü öğleden eve! Umumi Miidürlüğümüze tevdi edil
miş olmalıdır. 

Umumi Mildiirlüğümii.z bir gOna fiat kaydı gözeımeksizin dile
diği müteahhide ihalede scrbesa:lr. 

• 

l - 926 ve 927 senelik istaliscik risalesinin birinci ciltlerinin 
tap ,.e teelidi münakasaya konmuştur. 

2-- l\lünakasa kapalı zarf usulile 18 mart pazartesi günü saat 
l 4.30 da içtima salonunda yapılacakur. 

J- Kapalı zarflar herhalde hu •aaıtan eYcl komisyon rcioliğinc 
ntilmiş olmalıdr. 

4- Bastlacak formalar takriben ~6 cJır. Bu risaleler nihayet 

29 may1>a kadar teslim edilmiş olmalıdır. 
5- şartname komisvon katibinin nezdinde tetkik olunabilir. 
Nümuntleri görmek. ve izahat almak isti yenler istatistik ve tetkik 

müdürlüğüne mürac•at etmelidirler. 

• Türkiye ziraat bankası mü-

( ettiş namzetleri müsabakası 
1 - .\isan - l 929 tarihinde yapılacak olan imtahanla 15 

müfettiş namzedi alınacaktır. lmtalıanlarda muraffak olanlar 

başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat 'e tdtişlerde mi masra · 
lindan ayrı olarak 5 lira yermiyc veril;cektir: 

:\>liifeıtiş namzetleri stajlartnı bitirdikten sonra müfettişlik 

imtahanı vererek mıi!cttiş olaeaklardır. İmtahanlarda \C teftiş· 
lerde fe\ kalade muva[fakiyet gösterenlerden ecnebi füanı 

bilenler bir sene müddede Avrupaya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını ö~renmek için Ankarada 

bankanın teftiş müdürlüğüne bulundukları yerdeki xiraat 

bankalarından alacakları beyannameyi doldurarak göndermek 
reya bizzat vermek suretile müracaat edebilirler. 

Ankara vilayeti 
darhğından: 
l\levkü 

Hakiıniı·etl 
milliye meydanı 

Cinsi Muhammin kıymeti 
!\o Lira 

Sabık Anadolu lokantası ve 1 ' 40000 
)-.nındaki diikkinlar ve lu - 2 
run ve arsa derununda ku- 3 
yusu ı·ardır 5.4 

Yukarda yazılan emlAkin takarrur edecek bedeli ihalesi 8 sene 
8 taksitte istila edilmek ve 25·3·929 pazartesi günu saat 15 tc 
ihale kılınmak üzre mülkiyeıi kapalı zart usulilc müzayedeye ko· 
nulmuşıur. Talip olanların yeyıı1i mezkôrdan ene! mekıuplarını 
yüzde 7-50 nisbetinde pey akçalarile Defterdarlık Milli emlAk mü· 
düriyetinde müteşekkil satış komisyonuna ita etmeleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
.. piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

RÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Piyan~o nıO~ürlüoün~en: 
6 ııcı tertibin 1 inci ke~idesindeki büyük ikramiyeler 

aşağdald yerlere düşmüştür: 
1- 10000 lira kazanan 18 700 numaralı biletin 6 par

çw lstanbulda, bir parçası fzmir, Konya vil.lycti dahilinde 
(Hadım) da ve ikı pacçası yani 1-5 bileti Samsunda; 

2- 18 000 lira knaııaıı 41 734 numaralı biletin birer 
parçası; Ankara, Akhisar, Mersin, İzmir, ÔJeıııişte ve 5 
parçası lstanbuldadır; 

3- 15 000 lira kazanan 15 398 numaralı biletin birer 
parçası; !(aş, İzmir, 2 parçası 1-5 bileti Adanada, 4 parçası 
Istanbulda, iki parçası lstaııbulda bayiler hrafıııdan satıla

mayıp iade edilmiştir; 
4- 12 000 lirı k~zanan 49 037 numaralı biletin bir par

çası Ankara, Mere nen, Tırabtoııda Maçf:a, 9 parçası lstan
bulda, bir parçası satılamayıp bayiler tarafından iade 
edilmiştir. 

5- 10 000 lira kazanan 41 709 numaralı biletin 
parçası Ankara, Akhisar, Mersin, Ödemiş, İıınir; 5 parçası 
da lstanbuldadır. 

Evkaf Müdüriyetinden: 
Şehzade levVzım ambarında mevcut dört adet seyyar 

mutbak arabasının yapılan miızaycdesinde \"erikıı fiat had

di layık göriilmedig-indcn pazarlıkla satılacaktır. 

Talip olanların her &ün levazım: idaresine müraca~tlarL 

- -------·- .. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 
Bohaziçl 

mahalle!-1 

yenimahall~ 

k " N nevi 10 •• ı • . ican 

.oazar baıı 17 apartmanın 15 
> 1 nci daireıi 

1 

" ~ > " 2 • 13 
,. ,. " " 3 > 15 
» " " 19 dükfuı 15 
» » »kilise 102 ev 25 » 

102 1 düklin 15 > .• « ' " 
" /> » 102/1,1 ev 16 » 

Balat hacı isa kemeralu 41-43-45 apartmar 40 « 
Büyiikderc yalı macar 12 ıczııne 240 • 
Aktaray kaıp ıinaıı karakol 12-14-16 arsa-meyhane 66 » 
Yenicaml hoca alallin asma alh 51-57 dükan 72 • 
Boğaziçi boyacı l::öy ~oru caddesi 7 » 5 t 

> » » 9 ) 5 » 
> • '.!) » 11 » 5 » 

Calnıa arapcami eski yağ kapanı 14 » 20 » 
Balada evsafı muhaı:cr emlakin 12[3,929 tarihine müsndıf salı günü Mal 15 de temdiden müzayedeleri 

mukarrerdir. Taliplerin emvali metrük.e icar komsiyonuna müracaat eylenıeleri. 

Semti mahalleıi sokağı No: neYi icarı lira 
Kadıköy Caferağa Sakızağacı 35-12 ev 480 senevi 
Büyükada Karanfıl Fıstıklı 30-5 « 250 « 
Burgazada Karakol 11- 17 « 50 « 

« Yeniyol 33 mükerrer « 120 <'. 

Heybelıada Manasıır 17-19 « 312 « 
Uzunçarıı Rüstempaıa Balkaqam altında 28 mağaza 72 « 
Beyo~lu Tımlım Ada 5-1 birahane 40 1ehri 

« • « 3 dükkôn 20 « 
Ka,,mpaıa Hacıahmeı Irmak 5Z.56 bostan 4,17 c 
Galata Hacıali Lülecihende!· 51 kargir ev 65 '< 
Beyoğlu T alavla Papasoğlu 1 S ev 10 ~ 

Balada evsafı muharrer emlalı:ın icara raptedJmek üzere 26-3-929 tarihine müıadif pazartesi cünü saat 
15 ıe müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyoauna müracaat eyleme'erl. 

Semti muhallesi sokagı No NeYi Kıymeti icarı 
Bogaziçi Yeni mahalle Aıik paıarba~ı 84-86 maklup nıaa dükıin 4000 bedeli ınulıamini 

ced!t mektep cedit 1 hane <600 mefsuh bedeli 
ihalesi Müştemilatı: 

Altı od:ı, iki mutbak 4 hala, sarnıç Ye bir mikdar bahçeyi havi. 
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassaten tediye edilmek üzre 7 ·3-929 

tarihine ınüsaclif pazar günü saat 15 de müzayedesi mukarrerdir taliplerin beJeli muhommeniıı 
• ',<.50 hesabilc 300 lira pey akçeleri ve ya muteber banka mektuplarile emvali metruke satı$ 
komisyonuna müracaat eylemeleri, 

Manisa vilayetinden= Diyarıbekir Belediye riya-
• J • Su boruları münakasasına ait ilanda Vil:lyeı muhasebei lıusıısij'~>iu• 

setınaen . bedelin sureti tcdiyesinin sehven tasrih 2458 lira 15 kuruş muhamıneı1 
edilmediği vaki müracaatlardan anlaşılmakta olduğundan bu kıymetinde defter ve <airc t:tlı 
insaat kar,ılığının Belediye, E\·kaf, ldarc>i husu~iye bütçele- ettirilecektir. i\lünaka5a müddeti 
ri~in 928' ve 929 seneleri tahsisatından temin edildigi tas· 

6 3 
n~9 C . .. .. na 

"h ·ı 1 · -~~ uınanesı g~ınu saot o 
rı en ı an o unur. 

~ı::::::::-::::::ıı::::;:-:::::::::ıc::-:::::::::ı~C:-:::::ı@C:-:::::::::IC:-:::::::::IC:-:::::::::ı~ kJdardır. ;\likıar ve cnvai h•'-· 

~ 
Şık ve modaya muvafık ıapka giymek isteyenlerin ~ kında tafsilat almak i>tiyenlcrin 

Galatada Karaköydc 2~ num.erolu ~ vilayet muha.ebei lıusu>iye mü· 

~ Angelos Rusos Şapka mağazalarını (-) cıürlüğüne müracaatları. 

~ 
ziyaretle vuruı eden en son model {e iyi renklerde ~ Manisa Vilayetinden: 

Lüks H a b ,. g ş k 1 l lorosköyden i\Jcnemcnc <l<ıl;· ap Ö an ru inşa edilmekte olan \'C evde• 
1 ( ti k · d ~~ diğer mütaahhkk tesviıei tü~:ıl.ıı· 

Ce)C:-:::::ı~ Göritı~!:.~~!!!!.1!!!~2.!~ .. ~1! .. 1!.11!~! .. !~.: ..... ~.5~=?.11• vesi ihale edilmiş bulunan yolun 
• ::::::::::::::::::::::=· ·:·:::::::: .. ::ı::·::ı::::.:::.r..ı·:::::::::::::::··::::::::::::• ./ 

:::::::::::::::::::::::::1 :.: ••••• :·--·····1·····:.·•· .. ~·1··=·············:·==····-···•••• .. 4 üncü kilomecrcsinden onuncLı 

!!i! LASTİKÇi HUSEYİN HUSNU VE ŞERiKi !!ll kilometresine kadar (İ kitomct · 
:.::: 1 ba k d al :::: relik kı~mının ~osc halinde in~:ısı •••• Muhterem müıteri erimizin yramhk ıapka ve un ur annı •••• 
::ii son modaya muvafık ve ehven i!:! 9-3-929 cum~tesi günü saat ~n 
:::: ::i: bire kad.ır müddetle 48.944 tır.ı 

•:::: ::::::::::·....._ fı·aılarla ı·hzar e ledı· ı"mız· i arze !eriz. .....ı·ımmm: · . 'W§: ..,... ...,. ... ....... 83 kuruş bedeli keşfi üzerinden 

kapalı zari usulile ınünakasap_ 
çıkarıldıgından ~artnamc ve ke~linı İstanbul Şehremaneti ilanları 

Üsküdar dairei belediyesi intihap encümeninden: Cemiyeti 

umumiyci belediye intihabatı İçin kanunen muayyen 

müddetler nihayet bulduğundan martın 8 inci cuma gü· 

nünden itibaren zirde gösterilen günlerde saat ondan on 

altı buçuğa kadar müntehiplerin reylerini belediye daire· 

sindeki rey sandığına atmaları ,.e mazereti hasebıle gelc

miycceklcrin rey varakasını zarflayarak ve encümen riya

setine hitaben yazacağı tezkere il bu zarfı diğer bir zar! 
içine koyarak göndermeleri. 

8 Mart Cuma 9 Mart Cumartesi 10 Mart Pazar 

l'cnbel l lacı l\1chmet 

Ahmet E. 

11 Mart Pazartesi 

Aşçı başı 

Bul g-url ıı mescit 

Çakırcı 1 lasan P. 
Ayazma 

Kısıklı 

Sinan paşa 

Kara Da ~ı.ıt paşa 

Salacık 

Altuni Zade 

l lamza !akılı 
Dürbali 

12 Mart Salı 13 Mart Çartaınba 
Ahmet çelebi Solak Sinan 

Evliya hoca llayrettin çavuş 
Arakiyeci ilacı Mehmet Tavaşi. I Jarnn a~a 

14 Mart Pertembe 

Arakiycci 1 lacı Cafer 

Kcfçc dede 

15 Mart Cuma 

Toygar Ilamza 

Rumi .\lchmct P. 

l\lurat reis lhsaniyc 
Cülfcnı 1 lanın 

16 Mart Cumartesi 

Yadci atik 

Ocbaglar 

Selman ağa 

Pazar başı 

17 Mart Pazar 

Selami Ali r.rcndl 

Selimi ye 
IIoca Ilcsna Hattın 
Bul;;urlu karyc>i 

L'>kiidar daire,inden: Üsklidarda :\!mat reis mahallesi 

kilise sokağı :ldi kaldırımının tnmiri bedeli . keşfi olan 

.ıss lira 25 kuruş üzerinde :ıluni münakasaya konulmuş-

tur. Talip olanların l\lartın 3 l inci pazar giinii saat l 4 te 

liiı•~İı~~.'.1iiırrcİI~ cıiı~•~ll~ı.~,1~1.:e•n•i•n•e •v•c•ş•e•ra•i•ti•a•ıı•la•n•ıa•k•· •iç•i•n•f e•n•m•en•ı•u•r•IL•ığ•u•n•allAı 

görmek istiyenlcrin Vil:lrct baı • 

mühendisliğine müracaodıırı. 

Pıyanko miıdürlüğünclm: üç 
santim uzunluğunda ve paket 

halinde olmak, beher pakette 

(500) adet balunmak üzere 3, 5 

milyon toplu iğne mübaraa 

olunacağından Haya talip olaıılarm 

Martın 1 ı inci Pazartesi güııil 
piyaııkrı müdürlüğünde müte

şekkil ınübayaat komisyomın~ 
müracaat cylcıııtlcri ilan oluuur. 

ı Ramazan 25 Burç: Hut : 1 

: ;Ayın do~uşu r.;ı Ayın bal•:• j 1 

1 2,26 L!!.I 17,10 1 

Cuma ,i 
\.i:adir gece. i '1 


