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T· k· 
Ur •yenin aktettiği ademi 

lecal vüz ve bitaraflık muahede • 
'1'i•,de · n memnun değil midir? 

• Peut p ~ L arısın · gazetesinin 
tısu.ı muhabiri • Willy Sperco • 

ltç.-nlerde A k I . 
ı . n araya ge mış , '••c; .. lıey . ye vekılımiz Tevfik Rüştü 
( V ile bir mülakat yapmıştır . 

altı ) iıı .ı· k" .. h d F' · un u nus asın a 

~lııoıı gazetecisinin bu mülakat 

ında neşrettiği yazıyı kısmen 
ler~ıne etnıiştık. 

Fikri . 
ınızce bu ınülakatın en 

t:ı Yanı dikk p at noktası (P etil 
arlaien) ınuhab· .. · 'ğl b ınnın ırat etti 
ir 8ualdir T .. ; gazete muhabiri 

T evl Ruştü Bey ile görüşürken 
lirliyen· ın harici iyasetine 

ltıııaı et . 
mış ve halihazırda 

llıeıııleketi . 1 B mız e ulgaristan, Ma-
~istan, ltalya arasında teşekkül 
_,n iti["fl h 8 arın siyasi mana ve 

ede{; ne ld 
o uğunu sormuı; bıı 

llıale T f·k 
" ı Rüştü bey cevap 

Vererek T .. k 
h• ur lerle, Bulgarlar ve 
"•acarlar 
d arasında tabii bir takım 

oatluk ab 
b r ıtalan bulunduğuna, 
u itila.fi d tar ar a sulh ve sükun 

1 altarlığından başka hiç bir hu
U 1 mı._ 
~ a""'lt ve mana aramak 

l olmadı~ına işaret etmiş. 
llııun .. 

Cisı uzenne Fransız gazetc-
tu suali sormuş: 

• •-Vekil beyefendi Türkiye 
•e Bulo · 
llnd. ~arıst~, Macaris~an ara-

ıaL_,lcfe111kkul eden itilafları ırki 
......_ '-l:ıii bir mahsulü 

~ıı IÖ)'lüyw.u,,nz; halbuki 

~l~cric hiç bir ırkı müna

daıı olınıyan ftalya da bu grupa 

&tıı il olınllflur; İtalyanın bu 

1 
Pli lştiraJc etmiş almasının si

lo! bır t.fli] manası yok mudur?• 

tel· ltatı okurken insana öyle 

~ kı bıı sual söz arasında 
tıl<1ır. olarak irat edilmiş de
l., ' daha evciden sorulmağa 
"~ Vcrilıni§, düşünülerek, hc
llıak Irak hazırlanmış, fakat sor-

~~iıı ~z arasında bir mü
r .. 1 duşmcsi beklenmiştir. 
"un~u . 
'1· dıkkat edilince bu sü-

tıı~ içinde gizlenmiş olan bir 

hİsaodı n·n nıeecudiyeti derhal 
il lnıel.tedir. 

tıldif:ı Fransa hükümetinin 
lıttılı den mülhem olması da 

tenıcı 1 r,. o an bu sual ile 
•llgız 

de ._ l!azeleciııi acaba ne 
llıe~ lat 

emiştir • 
F'r~ 

' ile ltalya arasında 
dot.y, ln6atemlik!t meselesinden 

ııı.Ja bır açıklık bulunduğu 
lı.ıy tndur; bir halde ki F ran,ızlar 
~ hilltnmetinin her hımıke
,, kendilerine karşı bir 

~ 1111.ağı aramaktadır. İıte 
olarak F bu temayülün neticesi 

•e ~ansızlar Türkiye ile 

~ B l&laıı arasında imıala-
• ulg . 
~ (iz arıstan ile de imzalan • 
~e b·re bulunan aclemitecavüz 

~•ndil llaraflık ınuahcdelerinin 
~p erı aleyhinde siyasi bir 
d. teklinde tell • '-kı· tm k 

ır, P . 41( e e te-

llıuJı.bı ;"'ıt Parisien • gazetesi 
b;, n tının sııalinl bu tellkkinin 

llıtlt ~~i. ruhi tezahürü addet. 
-aıııld· ..., ır. 

' ı.aı:icıyc ekıl 
hey f v 1 T evlik Rüttü 

c endi F zl 
teıııay-ı rangı arın bu rulıi 
İı;ln u ve telakkilerini hissettiği 
Yer· dıııuhabirin sualine pek 
hınebır 
lllit· Cevap "ermlttlr un A . 

Yrııpa kıt' asında nüfuz 

Efgan da vaziyet -Kral Hz. nin tamam en lehine 
inkişaf etmektedir 

--- - -. 

Amanullah Hz. asilerin 
. affı umumi ilan 

dehaleti için 
etti 

Dün [fgaııistandaki vaziyet 
etrafında ımıhtelif menabide_~ 

lıater ve telgraflar aldık. Aşa• 

ğıya sıralıyacağıınız bu müte
ferrik haberlerin hey'eti umıı
miyesi Efgrnda vaziyetin sol' 
günlerde biı>bütfııı Kral Anıa• 
nullah hazretlerinin lehinde 
inkişaf etmekte olduğunu ı;ös

termektedir. 
Bu itibarla Kabilin istirdadı. 

\'c isyanın tamamen bertarat 
olması aşağı yukarı bir gün 
meselesidir. 

Yeni Delhi, 26 ( A. A. ) -
Röyter ajansı bildiriyor: Kabil· 
den alınan alınan haberler Ama
nullah hanın lelıine kuvvetli bit 
cereyan hasıl olmuş olduğunu 

teyit etmektedir. Kandelıarlıla ı 

ınüşarünileyhi tıerata gidecek 
yerde Kandeharda kalınağa ikna 
ctmeğe çalışmaktadırlar. Kabilin 
tahliyesinin neticEsi olarak Kaıı

delıar ve Celal.1battaki İng iliz 
l: onsoloslarının ınümklin olduğu 

kadar sür'atle geri alınması t: 
karrür etmiştir. 

f:Jgandaki a•k<ri heyetim izın n:İJi 
Kazım P,. 

!ardan muayyen bir müddet 
zarfında delıalet edecekler ceza
dan istisna edileceklerdir. 

Kabildeki ecnebilerle sefaret
ler erkanı hemen kaınilen llin
distana naklcdi'.miştir. Yalnız 

Alınan tebaasından 26 kişi 

Kabilde kalmıştır. Bunlardan on 
sekizi nakil vasıtası bulumııa-

Polislere 
İkramiye nasıl 

verilecek? 
Ankara, 26 (Vakıt) - Emni

yeti uın~ıniye nıemtırlarile Po -
!islere ikramiye tıilimatnamcsi 

heyeti vekileden çıktı ı 

1 - Polis nizamnamesinin 51 

ve 52 inci maddelerindeki halle
rin haricindeki işlerde yararlık

ları görülen memerlara asli 
maaşının 10 misli; 

2 - Vazifesinde şehit olan
ların karısına, çocuklarına, 

bunlar yoksa kocasıı annesine, 
o da yoksa hayatın!Çla baktığı 

kocasız öz kız veya okumak 
çağındaki erkek kardeşlerine 
500 lira; 

3 - Vazifesinde istihdama 
mani malüliyet kaıananlardan 
tekaütlük yaşına girenlere 400, 
diğerlerine 500 lira 

.4 - Vazifede tıastalanarak 
sonra ölenlerin 2 incl maddedeki 
aile efradından her birine 100 er
den az ve cemaı 5oo liradan 
çok olmıyarak ikraıtıiye verilir. 

Türk cmlAlri -
Sup sefirile nız'i::a
kerel ·e bas[ ann ·or 

._ .t " 

Ankara, 26 ( Vaıut) - Sırp 
sefiri bugiin bura Yıt geldi . 

Sefir ile lıiiküınetiıııiz arasın

da, Sırbıstandaki Türıı eııılj ki 

r Matbuat balosu 
Yarın akşam Perapalas 

salnnun·da . 

ı 
1 

1 
Davetiyeleiml henüz almıyanlann cemiyet mer· ! 

R•••••••••••~~~~~! •• ~~~~~~~ •• ~~!!!~~~~! .. ~~~ .. ~!~~~~ .... ..__.J 

Berliıı, 25 ( l lusıısl) - Kral 
Aına ııulhh Kandaharda Afgan 
milletine hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede 
yakında tenkil harekatına baş · 

!anacağı bildirilmekte ve asıler 

inkiyada daYet edilmektedir. 
Kral telkiııata kapılarak isyana 
iştirak etmiş olanlar hakkında 

afh ıımuıni ilan etmiştir. Bun -

dığından sekizi ise hareketlerine meselesi etrafında müzakere 
müsaade edilmediğinden yola 
çıkamaııı ışlardır. 

Diğer taraftan Amanullah 
lı:ı.ıretleri, tayyarelerle Kabile 
beyanrıameler athrarak şehri 

yakında bombardıman edilece
ğini ahaliye bildirmiştir. 

( Alttarafı ;J üncü .:.::ıyıfamızdadır ] 

~romof on. merotlısı ~ırsızlor 
mı~ Heyuııu cmetinfirıtn ta~ınlı ertetli 

~ir se~etevi mewana cıtanlı 
Zabıta uzun 

'r zamandanbc· 
ri Beyo~lu cihe
ini soyan bir 
hırsız şcbekc>ini 

meydana çıkar· 

mııur. Bu ıebc

kcye yataklık 

eden lcr de ele 
gcçirilmi~tir. Bu 
htt>u:;taki takiba
ta bir miiddettir 
deyam eden me
murlar dört un 
evci T opancdc 
gramofoncu Ka
rabetin d(ikk;l
nından plak 'c 
gramofon çalın· 
dıgını haber al
mı~lar, bir glın 

sonra da Topane
<.\c iki kişinin 

ı..-----------------• manav Rıza is-mimle bir şahsa 
' rsız şebekesine yalaklık edenler çalınan eşya gramofon ve 

ile Polis müdüriyetine getiriliyor/er plı\k sattıklarını 

ül';renmişkrdir. Derhal Rıza efendi bulunmuş gramofon 
Ye plakların kayas Zeynel is- ıııindc biri,;iniıı oglu ŞcYkct-

ten alıııdıj;ı anlaşılmışur. [Alttarafı 3 üncü sayılamızdadır} 
:::::::ı::::::::::::::::::::::::s:::::::::::::::::::s:::.-ı:=::::c::nmar.:a:an11111m11CUU: 

tesis ve muhafaza etmek için çok ile her hangi bir endiıeye düş • 
fazla bir ittifak siyaseti takip eden meğe mahal olmadığını derhal 

takdir ederler. Fransa sulh içinde müstakil ola -

rak yaşamaktan baıka bir maksadı 

olmıyan Türkiyeni_n muhtelif 

memleketlerle • aktetmekte olduğu 

ademi tecavüz ve bitaraflık mua

hedelerile ittilalc mualıedelerinin 

aynı aıabıyette teyler bulundu
ğuna ~ ederek Türkler 

taraf1lı~ Ler lıaiıgi bi vesile 

Ve gene şundan emin olabilir
ler ki eğer Avrupanın sulhü bir 
gün tehlikeye düterse feliket 
ademi . tecavüz ve bitaraflık mua

hedelerile vücuda g~len teşekkül
lerden değil, ancak ittifak mua • 
hedelerile biribirlerine bağlanan 
devletle;clen gelecektir. 

Mehmet Asım 

ceryan cdeceğı söy!enınektedir. 
Bu müzakereler pek yakında 

b~şlaııacağı ayrıca temin edil -
mektedir. 

Bükrq c çilifi 
.\nkara, .!lı (\ a ıt)- Sab

ri beyin Bükrc~ clçilij;i tas
dike iktiran ctmi~tir. 
---- -----·---

} ldnıit ı·e L'rn'i.nıent 

O~zl Hz. geçenlerde evladı manevileri Hanımefendinin izdivaçları münasebetile hükOnıet merke
zimizde verilen suvarede hazır bulunmtıjlardı. Bir Alınan fotoğraf muhabiri Gazi hazretlerinin 
gelin hanımefendi ile dans ettikleri sırada bir enstantane tespit etmiştir. Bu kıymetli resmi 
dercediyoruz. 

Bey·ler şelıri111izde. 
Ankara, 26 (Vakıt) - Aptiil

hak rltınıit ve Ercüment Ekrem 
Beyler lstanbula hareket ettiler. 

Yeni tefrikamız ----... mAratta botlıyor 

~üleymon Pilso 
Pe 

akibeti 
Muharriri: Ayhan 

ikinci Abdülhanıidin ilk sal-
tanau devresiııe tesadüf eden 

Vasıf 8. 
Bugün İfC b4flıyor 

Ankra, 26 ( Vakıt ) - İsmet 

paşa hazretlerinin i\laarif vck:l
leıinden istifa<ile yerine Vasıl Be
ı· in ıini ta>dik olunmuştur. Vasıf 
Bcv yarın ( bugün ) işe başlıya· 
cakar. 

Haşvek_ilimizin tamimi 

Ankara. 26 (rakıt) - Başye
kiiimiz ;\laarif 'ekalctindcn çe
kilmc>i dolayı ~ne yazdığı bir ta
mimde maarif işleri çok mühim 
olduğundan nıü<takil bir \·ekil 
tarafından idaresini muYalık bu-
lduğunu, maarif mesclelcrilc daima 
ahtka<ını muhafaza edeceğini be-

~il ~eıe urı~ıyor 
Çangçungçang 

( 40) bin askerle millicilere 
hücuma hazırlanıyor 

Berlin, (A.A) - Pekinden 
•clgrafla bildirildii!;ine göre • 

1"""---:=-· l nli hazır- i 
-l . Çangçun .I 
c;ç~n!\ın ku- 1 

inanda;;ı al- 1 j 
tında .+0000 1 

ki~i bulun
maktadır. 

Günün hulasası 

Dahilde: 
Belediye azalığı 

için tespit edilen 
namzetleri isimleri 
fırka müfettişi ta
rafından Ankara-
ya götürülmüştür . 
Namzetler bir haf-
ta sonra ilan edi· 
lecektir. 

1 
1 

y:ın etmektedir. 
meşhur Slılryıııaıı p şa mulıa- ------'--~---

;\!illiyet -
pcrvcrlcrin 

clkrimlc bu- 1 
( Bu yazıııın tafsilatı 3üncü 

luıımakta o-
' sayıfdnıızdadır ) 

lan Tddo-kemesi taril ı fıı çok esrarengiz Sabık katip 
Sa llıalarıııı ihtiva dlİ}Ol". ___ - -- Ceneral Çanıçunıçanı udaki kıtaat 

Abdülazizi hal'edcrek Türk Dün müdafaasını yaptı tahiye edilmiştir. Bu ,;on 
tarihinde kızıl suıtaıı diye ta- şehre amerikan ve ingliz , 

;\akara, 26 (Yakıt) - · nıııan Abdülhamidi itreteıı bu harp tayyareleri gdmiştır. 
idman ittifakı sabık umum! zat ile Abdülhamit arasında * 

1 ,_ · t"? katidi Kenan beyin muha· 
ne er "eçmış ı. Pekin, 26 (A_\) - Ecne-

Süie}ınaıı Paşa lıakikaten Ab· kemc,iııe bugün devam edil-
diılaziz liibi Abdülhamidi de di. Bu celse müdafaa ile geç· 

hal' edecek miydi? 
Bir güu orduyu bırakarak 

lstambula nasıl gelc.i? Kızıl 
sultanla neler konuştu? 

( Ali Suavi ) meselesile ali
kası var mıydı ? Ali Suavi 
meselesinde ( SüleY111811 ) Paşa 

aleyhine bir tuzak kurulmuş

muydu? 
Süleyman Paşa ııAsıl tevkif 

edildi? Akibet ne oldu? bunları 
( Ayhan ) bütün incelikler ile 

· ( fieleı:el Pllltli ) 
gününden itibaren Vakıt süt1111-
larmda nakletmejte başlıyacaktır. 

Uzun ıııüddettenberi tetkik ye 
ta~ifi ile uğra§llan ( Süiey~o 
faşa ve akibeti ) nl ~elecek ga. 
ul'tesi günü lleşre bılflıyoru~ 

ti. Vekili avukat Kemal B. 
Kenan Beyin memur olmadı
ğını, hu )'üzdcn kendisine 
cezai mcs"tıliyct tcvcceiilı 

cdcmiyeceğini ;;üylctli. 
Bundan sonra Kenan Bey 

yarım saat ·süren müdalaasııı
da hukuktan, . pordan, fdsdc 
ve içtimaiyattan bahsetti. Mu· 
kaycsclcr yapu, bilhas;;a itti
faka vaktile binlerce lira ver
diğini, bu parayı da hiçbir kastı 
olmabızın aldığını, hayatta 
daima sporcu oldugunu ve 
gene öyle kalac~ğını, l liJı\ .. 
liahmcrc pek çok hizmet
leri olduğunu ve alnına kara 
damga 'urulmainasını söyledi. 
Celccck ~lsedc .karar oku-

. acaktır. 
• 

bl >cfarctlcrin bulunduğu 

mahalleye girmek tc~cblı(i

"ünde bulunan komünist nii

mayi~dlcr geri çevrilmiştir. 
- ---- ------ ---
f evzi Pş. Hz. 

Cç gün evci İzmirdcn 1 

<clırimiı~ tc-rif eden Fevzi il 1 
' ' 1 

Pa~a hazretlerinin şehrimizde 1 

on beş gün kadar kalacakfarı 
ve bayramı miiteakıp . .:\n· 
karaya avdet edecekleri haber 
alınmıştır. 

Türk - Bulgar 

Misak imzalanıyor 

Ankara, 26 ( -akıt) 
Türk - Bulgar on.sakı yakında 

,,. Fatih surları

nın yıkılmak teh
likesi gösterdiği 
anlaşılmıştır, ted
bir alınmaktadır. 
[Bu haberin tafsilatı 3 inci 
sayıfamızdadır] 

Haricte: , 
Fransa ile Bel

çika arasında giz- j '. 

li aktedildiği haber I : 
verilen askeri mu-
ahedenin bir Ho-

1 

1 landa gazetesi ta-
rafından neşredil-

1' mesi Avrupada i- 1 

yi kilükali mucip ' 
' olmuştur. 1 

[Vazıst 3üncil sayıftmııdadır] j 
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• 

• 
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" ... ).::;tikbal lıarplcri11c!e fıa,ra ı~u' -
\Tetl riniı1 })aşlıca faa 1yet 

salta ı Ct'ı)lıe gerileri olacaJ 1'.ır 
Bayram m ··sa akalar 

• 
Birinci kümeye mensup bütün takım---· · tayyarec· · ö .. 

·· afa iç' 

ların · tirakile yapılacak .. 

v z· --- ~-

, 
Her sene mütat olduğu üzre 

btt Bayramda cfa bir futbol 
faııliyetl !ia?.ttfa'nmıilc!edır. Bun-

b !ardan en mühimmıni lotanbıılun n:rdolu a;an ınm Rö ter- semalarda kart ar gi i çar 
dört büyük kulübünün ijlirakile ckıı :ılarak t ırt ;ıç gıin evci pı?ı) onlu. Tayyareler bu ı a 

d k 1 -' )k yapılacak turnura te•kil etmek-nc,rCttı bir haber b'ze; zilekrle c ·a n~ur. i tarıf ... ' 
•~dir. İngilrercde sin t:ıyyarccili i kuvveıleri araoında; lıir nevi 

h 3u turnuvanın ilk proı'esiııde teşvik için mcm!eketin her muvazcne!'in u ulu ncti<xsi 
k (ı "tı·ız \·<ılu ı' ıa •· onl· ~ · galip takımın bir kupa kazanması tar.1fınıl:ı tay :ıre kulup ı e hnrp ·endiliğindcn ,:ur~k!i ' . ' ' " '' 

l'ir:ıııda binlerce ki' o hoff a tasavvur o'unuyordu. Fakat bu meydanları te l-; tmck tizre bir cereyan almıştı. 
'"il''-lırılı\·oı· nı"zru•t \ e or turnuvaya i~,tirak edecek takım-bir şirlictin teşdJrnl etti• i . nu netice kar ısmda mu •• ı- J '" • ' '. u -

1n nı ·ınl·ır·ı k·•r ·ı \ ·ıngın i"·m farın, lik maçlarının tadilinden ve ~1tcrc ha\•a i len n.tza- ripler k:ıleyi içind~n fl'tetmciti ' ' ' " ~ . · ~ · 
retinin bu şrrkcrc gc•ek pan rccriıbe ·e katkı tılar. ÇL ,ku bah,rı k~llanılr ak Jıa,mın beri idman yapmadıkları cihetle 

1 J'ktı' clı' lıııhr•n r el r1 ı 0· ·ı bu gu··n bir kup,a macı ı'cra edecek cilıetile ve gcrt:k e mL. redir yeni harbin icapları. cc•ı w " '.. ' ı;• • 

k 1 • dL le ·ıııe ' •lı ılı' r'IL ku\-vet ve kabiliyette olmadıkları pılot1Jr verme rLti e az ı "' cephe geri ini, bir•birif' 71 ' .,... ' ' ' 
il n·ıdd! t•hrit at••n l ı k" düsünülİnüş ve maçların daha ) •dıma kır· Hrd im a) rılı az bir parça ,ı Jı 'ıne • " ~ ' " • 

o~cti rJu. getirmbti. Her. burada ordu) u. mil1ct k desinin man.!\ İ\ atı- ba;ıka bir u>'lllde yapılması takar-
n~ c' ı hııelını idn hı' _:net rür efmi tir. tlu şAle naz.aran Bu aber ve ile '\le tana· bir in anın i~ goren uzm ı- • 
merkezleri, di•·cr ',!~· • \ c Ba}'ramın ilk günü kacyla.şacak kcili bLyuk h:ırpk 'c rma, cephe gerisinde falırık· - " 

c.nll rı p eden eneler zar- larda, c;ırlad:ı ve nıulırelH ;iyasi clıcmıniyeı' h:ıi~ , lıirl r takımlar, ü~jj ü gün iki muh-
deYanılı l onılı:ırJı•'r'.t" arn telit halinde bir maç yapacak-!ındakı t k;\n ıl ınli ve gclv alıalart!a çalı~an millet k.ıt:c-
marıız lıır:ıkıl:ınk ~ .ılkta h:ırba larçlı. cek bir fıarptc, billu< ·a cep· .rlni. o insanın kalbine ye 
kar~ı hır ha>) d ve her ne Son dakikada aldıgımız ma-h gerilerine kar ı, nasıl bir Mduyıt memlekete bnğlı\'an h 
Pah;ma olursa ol ı.n tı1Jıa lümata göre, turnuvadan ariç 

rol oyn:ımaıfa namzet oldu- muva ala hatlarını d,ı hu 
k.n ,,·ml\_·:ı j,ti' J' l•\ ınrnrı- bırakılan llliind küm<'nin diğer 

ııtı kı,acıt güzden "'('Çirme- , ucudun kan damarlar a , 
" 1 l 2 kulübü kendilerinin de bu ğı 'c Iıu te.tkklc varacağımız bcnzctıy rum. ıyort u. 

• ~rın HarıJtc tatbik cdı1cn turnuvaya iştirak ettirilmelerini 
ı ·ccy göre 'vil tayy:ırecı· nu ka!p bıkmaz ve usarııaz ı d B 

l I d l • d talep etmiş er ir. \tnun için 
Ji n memleket nıucfafa:ı mda- bir çalışma ile ordunun ha- osu er en ıirı e propa :m· 

d b. dada i'L'iUnmak, !T:til:\! tc:<,·- Baytam maçlarının 6 takımın 

. .. 
iştirakile ve 
haftaymlerle 
meldır. 

(2 5 )er dakikalık 

irrası çok muhte· 

Kır koşusu 
Halıcıoğlu asker! lisesi tale

besinden 28 efendinin iştirakile 

koskantri yapılmıştır • 3500 

metrelik mesafe 15,28 4 • 5 
dakikada katedilmiştir . İdman 

muallimi binbaşı F ahr1 ve antre
nör her Abrahamın nezareti 
altında yapılan bu koşuda 9uncu 

sınıftan Ziya B. birinci, 8 inci 

sınıftan Sabahattin Bey ikinci 

gelmişlerdir. 

Voleybol maçları 
Mıntaka Voley ve Basketbol 

Heyetinden: 
2'8-2-1929 Pcrşeıılıe günü 

n yoğl:ı Amerikan kulübünde 
\'llleybol l'iriııciliği ınaçlarma 

tle\'aın edilecekiir. 
ikinci takımlar: Fenerbahçe -

Beşiktaş saat (14) te, Vefa-İstan

bul spor (14,30) da I'encrbahçc
\'efa ( 15) te, Beşikfaş - Beykoz 
( 15,30) da. 

ki ehemmıyctini nazar a ır } at ve zindcgi. mi idnmc için 
k<Jt'C daha tcbaruz ettirmeyi mutemadiy.:n ona temiz kan kil:iıı Y(ıcuda getfrnıck, birçok daha seri ve dl\lın tesirli bir y:ıde te~kih\N7. ve nıüdafa-
faydasız görmedim. (e!7.ak, ilıih, ecpaııc._ v. <.) mlic'. c;:ekri infılilk ettirmek çare değil midir ? asız lıulunan cephe p;erileri-

'f.ayyaı-e bıiyük harbe basit ıtöndcriyor, onun kirlcnmi~ 'azifc>ile cephe p;crbine ajan- \iinkti harp :<:ılı:ı ıııda her nf bıihdaf eyliyecektir. Bu-
bir keşif va ıt ı olarak girdi. kanını (tamire muhtaç harr, far çıkurnıak olnııı~ \'C hu iki tura[ dü~maıııııdan gelecek p;iin şu neticeye varılmı~tır 
Bu zamana kad!ır sü\·ariye silah , e vamaları. li:ı;ta, ya- teşkilatla muhabere ve irtıhat her ıiirlti tc;irc kar~ı hazır ki, gerek cephenin Ye gc-
ordunun gözü derlerdi.; Şim- rafı ... v. s.) alıyor Ye tekrar i~lcri gene tayyarelerle y:ıpıl- ye mücehhezdir. Fakat cephe reksc gerisinin havaya karşı 
cH artık tayvcrc de onun bunları ona saf ve t~miz bir ıııı~tır. p,ı:!risindc vaziyet buyle tkitil· mutlak bir emniyeti, kara 
diırbtinıi olacaktL Ordu çıp· haldı: iade ediyor. Bu i~lcrin elim tc irlcrini dir. müdafaa vasıtalarile lıer:ılıer 
lak gnzü ile ( m·arisi ile) Bu \•ailyettc ccplıc ırcrisin~ p;cirnıck istı:r<ck buyıik har . Burası ruha ve nıancYiy.ıta bilhassa taarruz! hareket e-
nufm~ edemi;eccj(i all\'ali dıişen vazifenin cllcmmiycti· teki A 'man ordusunu d ı, - hlicum için flCr türlü prop:ı- dccek Jüıdreıi haiz bir hava 
durbünıine (t.ıy\'are.>ine) mlı- ni ıı:ızarlardn c:mlandınnnk nelim: Il:rrbın hidayetinde gandaya., ham bombardımanı tcşkil:\ıına muhtaçtır. Ilarn 
racaaıla Ciğrcr.ccektL Tabi! için mcsclıl: Fran Mdusun- demir gibi bir zaptu rap a Ye gaz hııcuııılarına dainı.ı en mües<ir olarak gene ha· 
henü7. muharebe halarında ıfa yirmi dıirt ntlik ihtı~ acı- malik olan bu orduy\ı dıi,- cepheye ni-petlc daha çok vatlan miidafan olunacaktır. 
tccruhe edilmemi, olun bu nın 4-000 t na bali <'>ldııjtu- nıımın topu tiı il en· ıııiHıiJ: hir zemin arzcdcr. ll~aeııaleyh, d~ha lıarhin 
'.ısıtaların ördulardakı mik- mı \'C şiddcıli taarruzların ce- direkt olarak ana Yatandan Tecrübe ile sabittir ki, meııı- ilk günlerinde yapılacak >e-
tarı da pek mahdut idi. reyaııı sıra>ında ise beher or- gden zehirli propagandaları lckctin giib gindc oıuran her ferbcrlik Ye tecemmuu ihlal 
:\lescli\ bugün ha,·acılıkta en dunun yalnız cepane ihıiyacı- yılüı. Almanlar harpten son- hangi bir adam, siperin i~iııde için çekirgeler gibi vaınn se· 
On ~ıfta \11 ltıııan fran·a or ti bulunan ve harlıin her tiirlii ma". ttı'ı ,kıtı ecl"c"k tlu··,·m:ın "' ı ' ' " · nın ı;ii e 2!ifi00 tonu geçti- ra <biz harbi kaybettik fa- ·' · " ' ' · · 
du;ı.mun harbin başındaki ~ini süylemek kifayet etler kat dü~maııııı malzemesine nıii~ktilüç YC m:ıhrumiyctlc- canare;ine bu fır,at vernıc-
t:ıyyare meycudu (200 ı ibi zannederim. lştc her iki lllraf değil harp azim ve ar7.tNt· rile yakından tcıııastn olan mek ve harbin de\·anıı nıiid· 
1 ıen "C •k mı'kt0 r l· ı' Jı" J j k <l J f a-kcrdcn daha bedhindir. '\C!i'nce cephe ITT'l'ı'Jcrı'nı' 'ltı's· ç c ' < ., '.ı ' · cep rnc c yı ama ıgı L l!~rnıını- na nıağ ılp okluJ.:l diyorlardı. ' ,,. ' · 

fakat • ihti\·a·· icadın ana· nı kalbinden nırmak istedi. Çlinkü; cYelki;i binnirlii manııı gökten yaıtdır:ıcaıtt 
• filhakika iıilıif milletleri 

sıtlır • derler. harbin de . nyı- Bu kalbin durdıııfu •:Un nıta- tc;irata maruz ikinci;i ise ateş ve zehirden, hassaten 
"' ro Alman milletindeki harp azim 

~ız ihtiyacı hl! . il:llıa gayet 11111 muhtelif cephelerindeki ;adece şerefli Ya7.ife,i ile propaganda zehrinden, ko· 
Ye arzusunu kırmak için ne <l J) h ı k ı J 1 b 

Çabuk bir inki~:ır , crdı. ,Artık ordul:ırin da scktc\_·e u". r:ıınış mc~g-ul ür ii~maıı 7.c iri ruıının · bıeycn t ey et er U· 
h yapmak mümkünsıı yaptılar k 1 

:ıvyarc yıılnı;o: hır k~if vıısıta;ı insanlar gilıi eli aya~ı soğu· dili \·e ~e) tani \ 'a.:;ıt:ılrı bu gün haya tc ·i ılıma azam! 
ı ,.·ı ı· o ·· ·· · t k ye cephe p;erisindcki 7.afcr ra)·a niifu4 edemez. O ckıi"i. inkb,'afı verıııis,lerdir. l.c.,ı l ır. yum ·ıış c YC mu- yaca ·n. h 

azmi gevşedil\i ni<pcttc .\iman k 1 r·ı· 1 b J Jınr~hc mınıaka;ınd:ı piyadeye Bu maksatla hayal.: gel- nin ;:o ayca ı t/. ene 1 L'Cç) Bir harp nıkuunda Fransa-
,, . f ce1)hesi -sallandı, sam leh Ye • ar"r 30 40 b' k \ c topçuy.ı .-eşı ve tarassut nıcz va;ıtalara ha, nmıldu. ycrı " · nm - ın tayyare çı ·a-

) •lnlımında bulunuyor, haber Tayprclcr bu işte dahi en nihayet brı.iniin blrindc miiı- İ~tc giiiiliiyor ki, hir i~tiklı\I racağına dair n~riyaıa tcsa-
hi,,· bir tıırrak:ı ile ''ıkıldı ı b' ı I" rnan •·ılırı·ııat ı·e l"f d' B 1 t \ e irtibat i,lcrini ı;örüyor, pi- mühim rolü uzerlcrinc aldı- ' ıar 11ll e t u~ ' " t u c ıyonız. unca mii 1a-

}:tdc ile beraber yerdeki düş- \ar. Almanlar 150 kilomct- gitti. propagandasına karşı yalııız ka· luğa olsa bile lıu sil:\ha ve· 
mana mak' ı:.li tiıfck ve bom- reden Parbi diil(mck için .Şuna emin olalım ki, bıik- ra lıuduılarını kapamak k:Hi rilcn ehemmiyeti gö;ternıek 
halarile taanız ediyor, dLi1· <lkrta) isimli bir top icat haldeki bir harpte her iki ı;clmiyeccl-, dilşın:m tnhrik1\t iıibarile şayanı dikkattir. 
man mcmlcktinin içine saldı- ve i;timal etnıi~lerdi. Şimdi taraf ha,mına çelmeyi daha Ye tahrih:ııı kapıyı kapalı bu- Yalnız hiç bir dcY!etin 
rar.ık :1~tp men:ıbiini tahrip tayyarekrin hcrbiri hem de 7.İyade cephe g ·rbiııtkn atınajta )unca bacadan da ıtclmesini ın:ıli kudreti, seferlerde m~y-
' c maneviyatını :ıltL1'1t eyliyor ylizlcrcc kilometre menzile çalı~acaktır. '.\fe,clı\; bir falıri· lıilccckıir. Şu halde vatan ha- dana p;cfüeccği tc~kih\tı daha 

ru~ıu yıl~ız 
- Muh:ırriri : Eşref -

'4 , ... ".................. ~s .......... ==::=::...,_ ...................... ,....- i_) .••••••• 

öyle ya bizi o kadar belayı intizarda bıraktıktan sonra 0 
1 

kııynıkluyılJız gelip çatmadı. 

Ne bizden son nefes çıkardı, ne de hayırlı bir iıııJa etli· 
· Eski hamam, eski bs yene sürünmekte berdevamız. şurada 

bir fıkra hatnma geldi; tenviri hakikat için yazmadan geçe -
miyecegim. 

Fıkra 

Hattatı meşhur Na
iliye birisi bir kelimei 
şehadet levhası ıs -
marlar. birçok za -
manlar intizar ve rast 
geldikçe ihtar ettiği 

halde levhayı alama
mıştır. Tamam altı 

sene .~onra bir defa 

Matbuat alc. 
'latbuat balo>u yarın " 

~anı Pcrcpalas saloııl:ırınd:ı 

Yerilecek. Y.ıpılan ha7.ırlıkl:ır

dan anlaşıldığına güre maılm· 

aı balosu mcysin1in en e~

lcııccli, en giizcl, en cazip 
lıalo;u olacak .... 

Şimdiye kadar hiç bir 

baloda p;üriilınemi~ siirpriz

kr yarın gece Pcrapalı\s ;a

lonlarmt!aki kibar ve nezih 

e)tlenceye şiıap edecek ze

\'at tarafından göriilecekıir. 

···············································• 
genişliyecek olan hu teşkilı\t 

pilot, makinist gibi bir çok 

ana;ıra ihtiyaç gö;terecektir. 
Bir çok sivil tayyarelerle 

ordu lıa\'a km·vetlerinin tak

Yiyesine ihtipç hasıl olacak 
\·e harbin de\'amı esnasında 

c.;ha> zayiatının ikmali, mem-' . 
lcketteki si\'il tayyareciliğin 

inki~afı derecesile miitenasiben 
kolaylıışacatır. Şu halde bir 

memlekette mesela; nıçılığın 

inki~1h, nasıl orduya lüzumu 

anında bu sahadaki ihtiyacı 

tatmin için bir kolaylık ve 

ve Yüiat veriyor ise, sivil tay
yareciliğin taammümü de ha

\'a kuYrctleri için aynı imkanı 
hazırlayacaktır. 

İ~te lnı;iltere hava işleri 

na7.aretinin sivil tayyareciliğe 

Yerdiği ehemmiyetin manası 

budur. Bugiin bizde de bu 
haYa ı;il:\hma layık olduğu 

ehemmiyet verilmi~tir. Milletin 
bu uğurda gösterdiği fedakar
lık, vaıanı her tlirlii tehlikeden 

koruyacak km·vctli bir hava 

teşkih\tına malik olmamızın 

kak'( bir zamanıdır. Bizde de 

daha Beyazit meY" 
danında hattata rasi
gelince : ,, Ülen ! ke " 
limei şehadeti son ! 
nefeste mi yetiştire" . 
ceksin? "demiş. Fakai ! 
kuyruklu ne ilk ne " · 
feste ne de son nefes
te bir halledemedi• 

( Oevanu var ) .-::~-
- --

Cskiidttı· Kartal-- ,olu 
• 

Üsküdar ~ Kartal yolunun ta· 
miri müzayedeye vazzedilmiştir· - . 

Hukuku düveı n·ü errt~' ·eı 
1 lııkuk fakiıftesi hu ukıı dul 

ıııüderrisiiğiııueıı ıstif:ı eJeıı 
Cemil B. t' !ebelerine dün l11

.; 

vedaname gündenniştir. cenı1• 
B. Ankara hukuk ınekte?iuJe'·; 
vazifesine dönecektir. ıstanbıt 
hukJk fakültesine de bnşka Hr 
zat intıhap edilecektir. 

Eski ınedı·eseleı· 
Hususi muhasebeye devredi· 

len müesseselerden on befİ 
talip olan bir müesseseye ıcaf 
edilmek üzeredir. 

Bu müesaese bu binalarda ba
zı te'sisat yapacaktır. 

Yarım asır cvel.<i 

VAKiT 
27 Şubat ıst?_-

............. Nc~e a:ıar-:-c-;mil~i~/uk,;:;Q/ıer 
Verileri ciimlenin meçhul 1.ıe 

mClmuu olan tsmetlu dectetlu 

aynef> Hanım lıazretleri mJf 

tehi sanayide olan eylmm mıll<lt 

hu sene muharrem a1ure.>1nl 

ekletırdikkrt misillu geçen mu· 
harremde dahi erzakı //ızimesinl 

irsal buyurufJ kendi a~ı baııkır1 

yedile mekteple tabıh il<! carn1' 

Şakirdan oe lıacagdn ve mernu• 

rlne tevil eU/rmiı olduklarındlffl 

Jo/ayı mei(tebi mezkar müdürb 

izzetlu Kir/ı.or Efendi kable/itı

/lsal eytamı merkumenin hayif 

duasile beraber kımılı t~k///r 

rlinli arzu iş'ar ı>e di{F.T •ene/el 
şu ihsana mektebin Yediku/ede 

kdin şubesindeki kız şakirılan1~ 

dahi hiSJemenl olacalıları üm1' 

dini beyan il<! izhar efmiı oımızl· 
la maşarlin ıleyha lıazret/erlnİfl 

bir eseri cülidi aehOll<!l atıfetle- • 

ri olarak bu ll<!çhi/e oaJıt oflffl 
ihtara &yanı malızuzıy<ı/t 

bundan bôyk merkume yelim"" 
siYil !a\.'\.·arccililli tesis uğrunda h 1 b ... .J./ıı 

5• /eri da ı 1 uamuı uyurmıy<»" 

'" butıin hunlardan lııı~ka malik birer Bcrta tolıu ol· kayı hareket \'e amekleıı Ya;ını da sıkı sıkıya kapamak lııızıırda mevcut bulundur- atılacak hcrlıir adım, gayeye tebşiren canibi müdüriyek cevaY 
i ıcniltn yerde başımız111 lis- nıu~tıı. Dti~maııın lıiıyiik ıııii· alıkoı·mak için makinelerini mecburiyeti \'ardır. nı:ığa Uifayet edemez. l larn varmak için icap eden zamanı name tastir buyurmuş oldııkia' 
tlındcki hayanın emniyeti hiııımat dcp<ılarına, fabrika- kırnıakınıNt sadcc oııun Bilhas;:ı btikbaliıı kimya tc~kih\tında da böyledir. Bi- o nblıeııc kısnltııcaktır. rı bu defa istihbar olunmuştur· 
için dii*man tcyy:ırelerilc larıııa, limanbıııa, ıııiıhim nnıharrik kuY\'elini kcsıııek lıarlıi, harp ><ılıalarındnıı zi- nacnaley scfcrlıcrlikl.: lıer,ılıcr Topçoğlu d 
~~~~~~~~~~,.,__=-"'-=~~-= ........ ....-......----~=====;:;=--=----=--·=-=---~~--~;;:;;;:;:;::;;~~~~··-~-~~-~==~==~·~~ .......... ~~~~====:=?;· 

{ ~ktjl~~- ~ul.ıa-~-iH29 ·- tefrik.ası -:-89_\. ~adııı ,ıııasuıı~dur. l\a- j ölcHiriir::;iiniiz bundan hryatın kaıııııılarıııı nuz. Yapac:ığıuız şey -· ~lül:ikatlarıııa ! .. · 

1 
tıl olmak hır ka<lını soııı•a kendinizi eiıı:-;i- hilmekle, hunlaı·a -uy ~ok basittir. Benim gibi - E"\"et... . 

U 
diğer hiı· erkekle pay- vet askı ile lıic hiriııe ıııaıda rahat ynsıv:{- yapıııız. i~te öniiniizc - ·eli meyi haki~' 
!aşmaktan daha ehven ~cnJi;·eınczsiııiz... Rir lıiliriz. • ' · kendimi niiınune ko- ktn ,·rıile ifade i~111 

bir hareket lllİlliı· '! gün de kıskaıH"lıktan - Söylc,·iııiz .. Gene yuycruın. Ilakımz işte ınuhtas asıl galiz talıi• 

1'fulıarrıri: lliiseyiıı Ralınıi 

: iziıılt' hir r ıle <ıhı.. hiiyiik Jıisse,·c ~iz ma-• • 
ı't1''<'"·· Bel i bir dii- liksiııiz. Oldiiriiı·seııiz • 
. t•ktc vatıvor .. Üteki- ne olacak? Oııdaıı bü-, . . 
ııiıı olduğu saatler 
mı fıdultur. nf'nC S<~Y-• 
ı!ili:-;i\le kacalü·ılıR su-
, • .:ı ~ 

l'<'lih· nıül:iki olu or. 
• 

JJakkelin af dö ünür-
~ek lıu onda iki hiösei 
savia hile de~ildiı'. Ru . . .., 

tiiıı bütline mahrum 
kalaC'aksınız.. e liu 
katlin ha ·ali def'i na-

• 
kabil hir kapus gibi 
bütün önwiiniizce sizi 
raiıat ız eıl<"c ktir. Be
nim \'iedaııi lıiilünüıııce 

-Süz! riniz h<n. ·ııiıııin ~siz ı'ilı'iıl gı·(ı .ı· ... iıı.iz. Ilt'i- rt • i ' ıf' 
° Karımla tekrar yaşanıan. beıı kıskanmak, ölnırk, ri ııicin kııllaıııııı)"t 

üzerinde kiiı·ck kiir(•k ıüıı lıa\. atımz tatmin " n • , .. i~iıı ne yapayım . nn iildiirmek deliliklrriıı- sunuz? ·ı 
kız-,"111 kor ,ğibi diin.ıı- e.clı'ı'cıııı·,- 011 ~ıll". lı'ıı Jıı··ıs- ı · · l 0 111 " ' ' ' namus mese esıııı nasıl den kurtuldum· Yaka- - Nası iswrs< 

1
,. 

liiyoı· .. Hiitiiıı mı'aııc- ranı ile ·nnıztariı) -,"t'<'.,cr. k ~ • ·, siiıııürere · Ytıla\ını? za zamaıılarıııda ktu'ıııH tasavvln·unuza o ~t· .. 
vi kaııaaUerıııı, itikat- öldürdiikleriııiz sizden _ Oı·ı.acıa· ,.1·,tac,·t•· , 0 d b · · · o · b 1 ııı•" 1\ on.şıyoruın. a enım verınız. ueıııııı ıı 

larım,,~nıaııim yaı:~~)I or. halas olurlar.. Fakat hi bir şey )'Okl ır.Lğer nevazişlerin1e n1innet- saıııalıamda kal'lııı_ .~-ı 
- ansın... "{' ını>- siz onlarclaı kurttıl~- ı ı k ı ·· " izdivac ıariciııdeki cinsi tar:uıe bir his e atla- fak bir ınalıcu ıı~ fikirlerimizin mantar ·ızs nız • · e• 

k k 
111

' ', 
1 

.. ınilnasebetlerle nanı us- 111\ 01'. e miııııet Iıisseuııı~ 
1 ·esihnis,. ", 11 ·,ızı Iıcı> Be'' efeııclı' 1 t·ıl>ı· 1 • ı ·ı 

• " - f • ' - ar zedelense, diiııyada - ~ inıttıttarane bir cek kadar vicıJ;ııı: . 
van ın kül olsun .. Di- rinıe taİıaınmül ediııiz. ı · ı " ıı-
• bu vasfa ıniistalıak in- ıı · e • değildir. İşte bu 11 11 .. 
JllR~lll\IZill at'ılacak tar- S.'evlani bir İğYa zil - li'\'et 1 ı··tl' 

' • .ı sun bulması miiskiil olur. - • ., • netin şükranesi o.'' ~ıı 
!asım \.'eni lıaraset İl'İll ııı'ıııı' ne)ı'voı SllllllZ • N' d k ~ l< 

·' • '- ,f ,. - Ne ya1la)1nl'! e- - e eme 0 • beııi de geııçlığııı( 
hazırlı yalım. . . Böyle _Oh! nihayet çelin- yapayım'!.. Çildıraca- - R n karımın gen mü tef it eder. t 
mükerrer katil olmak- diniz mi? yeni a ır, yeni ğım... am~nile olan nnila- _ Te))ı·ik e(Jilecr 
tan, ,·ah, U.en ha~ka zihniyet.. eni mez- - Çıldırınaynnz· AR- katlarına göz yumu- lıir istifade değil ... , 
ne çık.ar?.. Yi1ı Karı hep, yeHi imau ... Aucak lı111za daiııta sahip olu- ~·orum ..• ( ııı•"'"" 



• 

,... ~ Sa,·ıfa . 

Esııı·ı 1 1 · ·· ·· ,J · c )~ ·az)1rat1nu~tun(te ... . 
d·~açaklar, o~uzlannda tüfeklertle köye 

ondüler ve türbenin önünde silah çattılar 
nc.eket d· . k 
bund '• 1Y1r ayboldu . Ben 

~n KNktu · · 
o 1 k m, sızın yanınıza 
•• ec tim F ' 
zah · I ·· a"at pir gene 

ır o du . 
Beni ·· . 

d .. goz açıp yumuncaya ka-
ar turb · 

Ka ki enın yanına koydu gitti. 
Çaar lı 1 

•ord 1 ' ayret e titreserek u ar. 

-
Size nıüjdcler ol, un .. 

H azreti Alinin türL• i Lö-

yümüzden zıhir oldu, kucaınd!l 

oğlu Önıtrın evı•ıe d,· nur a 
çıyor... Ben gidiyorı m, H.t) di 

tiiz de orkam<lan gelin .. 

Hangi türbeye' E.ma beyaı bir atın ü'tünde -H . H angı türbeye olacak arkasında kaç,Jdar omuz\ . ., ın d.ı 
•zreti AJ · r tüf ı bcs; 1 e endimizin tür· ·· eıderi köye g:rd ı 1 r, ,.e lür-

ı.._ ne.. benin önünde •ilah çatlılar.. 

Dudu mezarın önünde Esmayı 

kardeşini, ve köyün çocuklarını 

görünce bağırdı.. 

Selamet.. Selamet.. Be· 

rel<<'! .. . 

Eoına atından indi, Dudunun 

yanına g<>çti, ona bir şeyler 

fısıldadı: 

Dudu: 

Muhammedin a•:lanıdır: 

/\Hah, muhammet, Alıdir • 
diye bir i lilı;ye ba~ladı, iki m1'· 

raını söyl.-yebildi.Kendinden geçti. 

E.•ma "ordu: 

Ev ne zaman yıkılacak? 

Dudu derinden cevap verdı: 

- Şıındı ... 

r U ÖL az zamanda köyü 

do la\lı. Her kes evin yıkılmasını 

L..!J ,·mcğc lıaıladı. 

Ali lı ... Ali h ... Eyyy ... 

Çal, pat, gurn. 

K .Jın erkt k ç0< uk :htiyar her 

k~oQin el i rıdt" bir ~~y var, kiminde 

biı kürek kıminde bir balta, 

VAKiT 27 Şubat 
kiminde bir nacak, iminde bir 

kazma ... 

Kerpiç ev, iki saati ü0 '0 dm 

•aran geçm'ş b .r tarla hı;Jini 

aldı. Her hes bir defire, bir sır 

keıfetmiş gibi memnundu. Her 

kes büyük bia yükten, büyük bir 

elemden, bir günahtan kurtul· 

muştu. Alinin mezarının fanilerin 

alhndan kurtarılması Alevi köyü 

için ~k manalı idi. 

Evin yıkılmasından sonra her 

kes rahat bir nele> alınca Duduya 

~oşuyor, Acırlardır beklenen 

refaha dair bir '~yler dinlemek 

istiyordu, bu bir te,elli, bir ma""I 

bile olsa güzel bir masaldı. Du· 

dunun önünde sakallı ihtiyarlar· 

dan, henüz tüyü çı~ınamış 
çocuklara kadar bir müminler 

kafılesi. .. hepsi ek hayran, hayran 

diz çökmüşlerdi, edepli edepli 

süalJ..r soruyorlardı. 

Kıtlık hep bundan d'lıil mi 

Cudu hatun ... 

Muhammedin aslanının 

mezarı el <Jtlunun ayağı altında 
ezilirse bet bereket kalır mı? 

Bu cevap ~Bylüler! sevindirdi, 

Dudunu'.l etrafındaki insan hal· 

ka•ında ümitli mırıltılarla konuş· 

malar devam etti: 

Bundan sonra artık ambarlar 

tıklım, tıklım dolacak .. 

- Bilirsin ya... B ·ş aiti 

defadır hep sizin ev yanıyor. .. 

Mübarek üstünde insaa 

istemiyormuş biz ne bılelim ? 
- Sık, sık zelzele de hep 

bundan oluyordu galiba ... 

Ona ne şüphe ... 

• Onun yerini bulamadık 

makamını diye insanlara bir has· 

t.ılıkda geldi .. , Cüzam gibi bir 

şey ... Bir kaç sem·de tem parça 

parça dökülüyor. [ 1 I 
Kadrini bilmedık. ... İki 

gözüm ... 

Artık rahat olur. 

- Bizde değil mi? 

- Ondan ~üphe mi \'ar? 

Haşa! 

- Göreceksiniz çıkrıklar tek· 

rar işleyecek; köyünüz gene 

e•kisi gibi şenlenecek, yemen· 

deki yavrularımıza kavuşacağız. 

Dudu fo ıldar gibi söyledi: 

Köymüı cennet olacak .. 

Yıkık duvar kenarlarında 

kovı:k, kovuk kaplumbağa yu· 

nıurı.ıl...-ını arayan, daglardaki 

lezzetini ıaıılmamış otları topla· 

yır yemek yerine yiyen inııan· 

lar için Köyümüz cennet ola· 

cak büyük beşaretti. Bunun 

ıçin Alinin mezarın ke~fi köyde 

harikulade bir hadıse, bir mu. 

ciıe tcı;iri yaptı. 

Butün köy yeniden canlandı, 
lıüıun köyün yüzü güldü. Her 

kc.. ir.anmanın kuvvetile rahat· 

!aştı, açlıklarını, daha kı,a 

lıir zaman evel geçen hazin 

maceraları o müthiş kıtlığı 

wıuııular. 

bın yıkıldı ğı gün Lir bayram, 

l•i r kurtuluş günü oldu. 

1 
ederken Dudu mezarın b"'iında 
tatlı yüzü, yanık sesi ile anlatı. 

yordu: 

Alim kah Allah k5h 

Muhammet, kah Ali suretinde 

görünür hepsı birdir . O bir 

arslandır. Onun pençesind~ 

demirler çöpüdür. 

Bütün köy, saburlu , miite

hammil, ıayınarı koruyan Alinin 

imdatlarına geleceğini gayet 

tabii buluyorlar. öteki köylerden: 

hatta şehirlerden bahsederken 

Ne uğurluyuz ki onun 

yattıgı toprakta doJduk ... 

Bizi '<'\'mese iki göziim 
gelir de burada kalıbı dlnlen • 

dirilir mi idi hiç? Cece yan"1na 

kadar yemek yemeden, içmeden 

yalnız Aliden bahsettiler. 

Bu akf!m çocuklar açlıktan 

aglamadılar. 
(Hiımedi) 

[ I , \" ·~" ' 1'at:<ı t'ir<,~ \İ 
hile 11 .. z rcıi ,\lbin mezarının 

Bavram h~yecanı de\'am ~iıli k.ılma>ınn atfctlirnrlardı. 

~ı\lı~- ~a<OcO h be<Oeo 

Hs~eri mu ~ede 

~.;,~;:::ii:::-;-;:;;-;;::;;;·;:~;;:;;;;.:;;::;;;;;;;;;;;;;;~--~~·:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı~~-A-.;;~~~;--~l.:-~-.;;~e~,.....---,,,_~~~";.".~""~''~"'~'"~"'~"~'";.,"; ... : ... :",~".; ... ~,";,";.'"~'"~"';;:--, ~ ~~I 
Adliyede J lşehiırhabeırUe ! ~~·''Zl'idi.J 

Acı bir hakikat! 

Bizim Asım Bey, dlinkü 
~akalesinde bir fabrika 

İlk bak ılesinden bahsediyordu. 

nen b ışta ~ek ehıniyetsiz görü
. I u ınes ele üstünde zihnim 
iŞ Cyjp d 
A uru yor. Mes' ele şu: 

Vru f 
t' . pa abrikalarının memleke
ıınıze • d 

Ve b gon erd~i elektirilc zilleri 
bo 

1 
unların da nazik, çabuk 

L zukur bir 'takım aletleri, zem- · 
~re leri R varrru~. 

lar ~az kullanıldıktan sora bun

tan b zuluyor ve yenisini ahmak. 

F abrıkllfka Çare bulunmıyomuş. 
m anın yedek aletler çıkrma-

••ının b b· A se e ı de bu imiş. 

rn ım Bey, cömert davran-
ıı Ve fab 'L 1 1 r"'a arın bu hilekar-

gannı bir dereceve kadar mazur 
ornı... B , 

\' b·uı. en ofikirde değilim 
e tr ·· 

keti •. muesscse için bu hare-
y"' pep çirkin bulurum. 

~ındaalnız bu acı hakıkat karşı· 
1 hek beraber biraz durma· 
ıyız.Bir elekli 'k ·1· · · · d k· rt zı •nın ıçın e ı 

zbernberek, herhalde pek basit 
ır d· 

b. fey ır · Azıcık zeka hatta 
ıraz dlk 1 tııl ı at e o parçaların ya-
ması kabild· 
S ır. 

ırası ı· en Y"k ge ınce gururumuzu 
bol~] sek perdelere akort eder, 
· atar tutarız. Beri tarafta da 
ııte bi .. 

P 
r zılın bir tek yedek 

arça,ı .... d 
1 Yuzun en her sene bin· 
Prce .. b 
~ire '. Yuz inlerce lira zarara 
~ rız. 

Dun,·a ·ı· f k · k , 1 ım ve enninin ço tan 
ırn a 1 
har ;oız ıgına hükmettiğı zatütl • 
, c e motörler keşfine çalışanlar 
ııııya 1 b· masa ını tekrardan başka 
ır Şey 

il . Y•pmıı olmazlar. 
n;b. mı, fenni hala remil, havas 
.. 1 b· 
ark ır takım esrarlı perdeler 

kad"'ında arayanların halleri - ne 

ti ar engin ihtiraslarla açılmış 
b Urlsa okun • neticede nihayet 
"" u. ı_ 

B
. gu 1<ucaklayacaktır. 
ız k• r 

al! hl aşı • muhteri gibi yarım 
al ar i<temiyoruz. Çünkü 

on arın d 
1t· I· oğması. teneffüs etmesi 

. ın •ııın 1 lı 
ınizd ge en ava memleketi· 

Buy"l·cd henüz dalgalanmıyor. 
kı· u"~- avaları, bırakalım da şu en 

1ÇIJK 'h · car 1 . 1 tıyaçlarımızın. minimini 
· e erın k d· 
h· I en ı kendimize 
«Lır ıyalım. A i!ı· 

r•h· ca ı alemin 
' ızin ·ı 
h b 

cı erini yaratmak istiyen o 
ey etli h . 

kA ·rı mu tenler, azametli 
şı er d 

v•p I nere c? .• Bir zemberek .. ,•nar .. 
d""I ' ~n at ve len tarihinde .• ı,. b·ı k 
h 1 e i ti•at aleminde 
ayı~la anılacaklardır. 

Kazan ki teki . aca arı para ve süre-

b •rı safalı · d ca aı.. <imür e üstüne 

~ 
Dok -uıuncu komfsyon 

\! te'ıt lun ınJ ıatldc doku-
lu t' k 
·ıhh" ı <>mi ı·onu '1 ıırk 

'."' 1 rn111 nffak lleı· (hn 
arnkı ı · ' 

Cıımı 1 • ,nnı .ın iyuntl ile 
ı cıncyc .· . • 

Yrın ]·' . · p;ıtnıı~tır. 1'oınis-
"1t11)lcrı·rı 1 ·· • B. 1 . (en 1 ıkrct Adil 

( e kcnd\· 
ıckkdir. ı ıııe refakat et· 

-

-
~'~'~ten bah~edan Fran>a ile 

Bei]ıka bir taraftan da ... 
l'aris, 25 (A.A. )- i latkıy" 

n z • rctı P.elçika ıle Fr nsa 1ra· 

iloloh. nduğu ~""' 
s nda 19?0 de ~ 

iJdia olunan f;;},/ ·;~ 
ve ecıebi ga· ~{ flf' 
zete:er,!e in!.· 

~ · r eden as, eri ınualıcdl! ıı.etni 

il e JQ27 de kararia~t ıı ılJığı ile

n ; iiriilcıı nıGte.ıııııiııı cıl ı knınııı 

,:ıfıi lı l'e oldll~Ulllt 

, t.•ya:1 eylcıl!c.".'ilc .. lır. l ları1.·i}c 

ı •. 1 ırtti frans.ı iic 13dçıkanııı 

Jll20 hliiliıııiın yedisinde aktc

' t lL"ll ,.c sırt telta.fui ın;ılıi;· ... LLc 

<ı .111 :n•keri itiltifa :ut ınulıahı:re 

evrakını aynı sene Teşrincl'eliıı 

ikisinde cemiyeti nhaıııa tcb l i~ 

etti ki erini J;a tırlatır a ~taıi ır. O 
tarihten snnra iki hü'..fıınd Jıiç 

bir osk<ri ıııualıcde a•tel ınc
nıiştı r. 
Alman gazeteleri ne diyor? 

lkrliıı. 2.'\ r \ \. '· \ uH a· 

jaıbı bildiriyor: llııtlln .\ J ıııan 

J'ilZctelcri ( l " trcdıi,ch 'I atr 

!ılıit i,ıııiııdcki 1-'dmenk !!'1· 

zcn:!';llin l'r;ı11:-;ı z· l1c l 1;i!..a g-İJ.· 

li a-k c ri ıtil :H ııı:ı d;ıir ı aptı· 

(tı ne:ri~ .ıtt:ın lı:ı h'etıııek tcd ır. 

(l\n:uuzzcitulıµ;) l!. "lZcte:--i .... u~ 

lhtan on sene soı ra 'e l.ıı · 

karıım·a ra~ıneıı \lıııany:ının 

ihata,mın hir emri ı aki ha· 
lini raldı(tıııı yazm:ıktadır. 

( DoytÇl' çaytun!!;) p;azctc>i 

Bu asker! itilMın l'rnm•a YC 

Bclçikamn imzaladıkları mü

teaddit heyııclnıi!el tcalıhiida· 

nn nakzı demek oltlu~ıııu 

yazmaktadır. 

( Fon·erts) g;azctesi sulhü 

süııı:ıikrin ucuna ba~Jıyan 

dcHin p;cçtiğini ve Fransız 

lklçika ittifJkıııın da bir kc· 

nara arılmıya mahkum oldu

ıı;un u yazı yor. 

Belçika ile ıngiltere arasında da 
mı var? 

Lonra,26 (A.A) - Utrecht te 

çıkan bir gazetenin lngiltere 

ile Belçika arasında gOya akt -

edilmiş olan askeri bir muahe

deyi neşretmesi dolayisile Londra 

resmi muhafili iki memleket 

erkanı harbiyesi arasında bu 

mahiyette hiçbir itilaf aktedil -

ıneıııiş olduğunu 

tedir. 

beyan etmek· 

1 iki, üç, satırla ) 

Le Brika mütemadiyen uçuyor 
l'aris, 25 (A.ı\) - Akyaptan 

saat 14 te hereket eden tayya

reci Paillard ile Le Briks saat 

17 de Ran..,oıı da yere innıişlar

dır. Yarın Bankoka gidecekler
dir. 

İdam yerine af1 .. 

l'aris,25(A.A)- M. Dunıergue 

Da\ id ve Brucy atlı kadın 

lıekkındaki idam cezasuıı aff
etmiştir. 

Dempıeye ateı etmiıler 

Miaıni Beaclı, 25 (A. A.)-

Ağır cezada bir hadise -Bir doktorun muhak"m ~~i gfü·ülürken, davacı kızla 

anası da maznun mevkiine geçirildiler 

l< rnnbııl aj';ır ceza mahkc lcnnıe>ini tenıin etmek iizerc 

nıc> indı.: dün üp;kdcn s ' ıııra hiiyk :ı>ıl>ız bir iddia ortaya 

~ctrak Cclc~yan !·:fendi bıniıı- :ımj!:ını siillhcrek iddi;ısın. 
de bir doktorla l'rodrom•ı dan rücu . ttmi.tir. Bunun 

J-:fcndi bıııindc birisinin 111 " üzerine ktndisi ciıniııı t::ı>ni 
hakcıııclcri riıyet olunıııu , . etmekle m:ızmıncn nı:ıznun 
tıir. mcı kiinc g-eçirilnıi~tir. 

l':ıkat i., bu kadarla kıılma
llr. ~ctnık l·:fcndinin \l:ıt· 

mı~, kızın :ınası \ladam l•:frer 
ııı:ızl'i \rh:ındiyaııııı Prndro 

~elı:ıdet ederken ( Bize konu, 
nıı» l·:l'c : ıdidcıı olırnı çocu -

kıııııitı ii~retti, hııdc stiylcdik ) 
~ııııu dı ., urdllµ:ll ıııcı wuh:ıh ıs· demi~, o d:ı hakikate muhalif 
tir. \larırnı/.cl . \rlı:ındil:ı, ıı , ı ı · · .ı ı 

~e ıat et cttııtı n.,,,ta<ınt :ın ııı:ı1. 

if..i inden de d:ıı acıdır. nunen daı aya ithal cdilıni~tir. ı 
\lahkcnıe hu zu runda dil .\lııddci umumi Burh:ınettin 

Kaidenin t~ları 

çürük mü? 
Tıık-im abidesinin kaide· 

'inden ka~ parçalarının koptu· 

~u ~· nz1lmı~tı ı~:ınanct, l)a

riılflinmı arziy<ır ıııııallimi 

\J:ılik Be~ i bu lıu>u: ·ta tet· 

ldkakata memur etıni,rir. 

\falik il. rnpnrnnu ~:ııı:ıncte 

' erıııi~Lır. Abiden in kaidesi

nin salalıctli tıı~tan yııpılıııa· 

clı <>ı an Ja,, ı ı ıııaktadı r. .\ bi<lc 
~ 

kcııııbyonu hu ınt»elc ile 

...:iddl l)ir '.'-Urctlc ml'~µ,ul o

lıırnktır. Bunun için l l:ıkkı 

~iııtı:-0i P;t~anın \nk:ıradan a\ ~ 

dcti lıı kkııııı,·ktedir. -kati c ılip bir 1aziyct tahad- llcy. hundan ><ıııra ~ah itlerin 

dii, erınh, uaı acı .\ıarııı:ızcı ccıııin i btcını~, ıııuııaı-eme k.ıı , Gramofon me-
_ı_,c_·ı_ıt_li_, i_n_;n __ P_"_'(_ı r_ıı_ııı_,_.,,_ı,_ı _"_., _____ ı_ıı_"_rı_r·--------- r aklıSI hırsızlar 

lmonetin ~uuası 
7 Marta kaldı 
Muhlis B. dün An

karadan döndü 
cn : aııttin Şurıyı tkvlctte 

inıtipzh şirkdlenkn alınan 

raradan bekdiye biı; nsının iade

si için malil e l'eh.'ill'li aleı•Jıire 

açtığ"ı da\'ayı aleni ıııtirafaasın· 

da bulıınnı:ık ü1re ı\nkaraya 

gitmiş olan Emanet 1 hıkuk iş

leri miidürii Mulılis B. diin 

şehrimize avdet etmiştir. 

Haher aldığımın göre, Ma

liye vek111eti davanın tecilini 

istemiş, Şıırayi devlet de davayı 

7 Marta talik etmiştir. Mııtılis 

B. davayı takip için tekrar 
Ankaray:ı gidecektir. 

Tehlikeli mi? 
Fatih surları -·-üstünden taşlar dökülüyor 
Fatih etfaiyc binası yanındaki 

kadim surların üstlınden dün 
birçok taşlar düşmüştür. Surla

rın üstü yağan karlardan zip -

desile nı ütee~sir olmuş, surun 

taşlan çatlamıştır. Düşıneğe 

müheyya daha birçok taşlar 

göze çarpmaktadır. 
Emanet fen heyeti bu surlar 

tetkik ederek yakın bir tehlike 

mevcut olup olmadığın' tespit 
edecek, ona göre tcdabir ala -
caktır. 
••-•••••••••••••••••••••••••••••••U••••••••••• 
Sabık boks cihan şampiyonu 

]ak D~mpseye bu sabah yatak 

odasında bulunduğu sırada bir 

el silah atılmı~tır. l(urşun hede

fe isabet etmemiştir. Zabıta 

mütecavizin bir hırsız oldıığanu 

zannetmektedir. 
Mısırda bir yangın daha 

!(ahire, 25 (A .A.)- Bjibois 

yakınında bir köyde bugün bir 

yanırın çıkmıştır. 65 ev yanınıt

tır. Bir kadın kömür haline 

gehniş, bir kaç kimse de yara
lanmıştır. 

Kadriye H. 
Tahkikatında dün üç ıahit 

dinlenildi 

l\:1dri\ l! r ljflllll ,.c .1rk<1da~ -

lan hakkındaki rnhkil<ati:ı 't'dinci 

ınlı .. tjııtik '\:ı .z ını Bt:~ . dün :-.n

hahcjn ak;':ın~;:ı kadar ınc~~ul ol

ınu", üç şahit dinlcnmi;-til'. Bun 

lardan hirbi P:ıı:ıbahçcii bir l la· 

nınıdır [\cndi~indcn Kadri,·e 

1 lanıının ınixacı. ııa.;ıJ \:t~:ıdıj!.ı. 

ı akcilc ı aki iııtıh:ıra teşchhü'ü 

ctr;.ıfında ınalılınat :ılındııtı cah

miıı edilmektedir. 

1 iikmcı Bcı in rahaı.,ıziııı;ı uzun 

siirdü~ü takdirde. \a/.lın lln 

tahkikatı ikmal edecek. kar:ırna· 

mcı i \azacaktır. Tahkikatın ya

kında ncticclcnmp:-1i ınuhtı·mcl.dri. -
)lo~ko' a sefiriıııiz 
.\nkara, 21ı (.,\ .• \. ). \[ııs· 

km·a lıiiyiık elçimiz 1 iuseyiıı 

Ragıp il pcr~enıhe p;llnu ma· 

halli memuriyetine !'itmek 

[izrc ~clıriıııizdı:ıı nıııl"arakat 

etkccktir. --Dahiliye ınemurları 
Ankara, 26 (Vahı!) - Dahiliye 

memurları kamın liiyilıası bütçe 

eıı.;ünıenine verildi. 

Muammer Raşit B. 
--Altı ay kadar evd hasta!a. 

narak tedavi edilmek üzre Viya
naya gitmiş olan Hukuk fakül-

• tesi Hukuku amme müderisi 

Muammer Raşil beyin temamen 

iyileştiği haber alınmıştır. Mu

maileyh bir haftaya kadar şehı· 
rimize avdet edecektir. --lRTillL 

Musiki üstatlnrındaıı giriftzen 

Asım Bey dün ak'jaın 13ezıııia

leııı hastanesinde vefat etmiş· 

tir. Cenazesi bugiııı saat onbir

dc mezkur hastaneden Merkez 

Efendi ınakbercshıc nakil ve 
d chıedilecektlr. 

· .. 

l " trar.ıl"ı hıri ıKi .. . n ıı ımıı l ttlıı 

~e\ kl't ik birlikte pl:\kları 

sıtaıı Siirtlı lh·~it de ~ :ık:ı· 

Lınnı1' hunlardan ::;cı ket mal · 

brı Re~idin anııc,i (\;ınıledeıı 

para ile aldı .~ıııı ,<JylL·ıni:tir. 

(\·nıilc katlııı lıuluıııııu,. lıu 

d:ı si i rtl i Zcııızrnı lı:wı ıııd.ın 

aldıp;ını hcy:ın ctıııi~tir 

Zcnızenı i:-:c graıı1o!'on il~ 

pl:\kların kcndi>iııin 11ldu~u 

mı, hunları çalıııadıhını soy· 

lcıııi~rir. 

Gramofon ıc ph\1 lar l\:ı · 

nıhetı: J'iisterilnıi~, hunların 

dlikl..:\nından çalınan phiklar 

oldu~unu bildirıni~tir. Bunun 

üzerine Cemile \T Zemzem 

1 laıııınlann eı lcri aranını;, 

her· iki eı de de hir çok 
çalınrnı~ e~y:ı lıulmu~tur. 

l\eyfiyct lıu '11fctle mcY· 

dana çıkınca kadıııl:ırla ko

caları l lasan, Şofiir Rı:~it Ye 

dijl;er iki erkek derdest olıın· 

mu~lar 200 parçaya halip; n· 
lan çalınan eşya ile dlln i· 

kinci ~ulıcyc Rctirilıni~krdir. 

\'11pılaıı tahkikatta hunların 

yalnız hır>ızlara yataklık et· 

tikleri Ye c,ı·aları >atmakta 

oldukları anla~ılnııl~tır. 

Pan~altı, Şi>li, T:tksim cİ· 

\'arında bir çok eYlcrk Yuk· 

sekkaldırıında ~r;ııncıfon 

dllkk:\nlarını sqydukarı ı e 

binılcri tespit edilen a;ıl hır· 

sızlar da yakalamak uzcrcdir. 
Deniz hırsızları da yakalandı 

Zalıırn, dun hir nıuy:ıfl':ı

kiyct daha kazanmı~ ıe de· 

ııiz hır,ızlıkları d<ılayısilc 

aranmakta olaulalrdan ,\lalı· 

I' cis ile Ha nanı cıjtlıı 

\imayı .\imcti ! lllda '<ıpı · 

nıııtlmı hir manyeto çalarlar

ken pkalanıııHır. l ltNzlar 

Mmr sefiri 

;\lı»r ,;eliri İbrahim {aıipll. 

dün llunıan) a<lan 1 tanıhıı ·~1· 

miştir. 

~111nı11 111 11111ıı1 111 ,1ııııı11 1111 11ıı1111 1111 ııııııııı 1 uır '' . ~ 

Namzetler 
--·--

yeni belediye 
azaları 

İsimleri bir hafta sonra 

ilan edilecek 
\'cııi belediye fz;ıhkları ıç;ıı 

fırka İst ıı;bııl idare heyeti 1 e; 

belediye dairesi için 36 şar 

ııaııızet tesbit etmiştir. B:ı isim

ler a:·as:ııdan asıl n:ımzetkriıı 

seçılıııcsi için ii;te Hakkı Şinasi 

Pasa tnrafıııdaıı Aoıkaraya ı?ÜtÜ· 

rühıılıştür. 

Veni naınz cller arasında eski 

iizalardan nıütahassıs kınıseler 

ipka edilecektir. Eski azal:ı rdaıı 

( 20 ) ~admnın degiştirilecci:ı 

tahmin edilmektedir. 

l\:ııııztler bir hafta sonra 

il:iıı cdılecektir. 

İstanbul filmi 
İstaııbııi iilınini ııııal eden 

1:ıl diiıı Eınrınetc ıniira -

caat ederek filıııiıı taslıılıi için 

2 ay nıülılc! i;terniştir. 

hlıııiıı şinıd11e kadar neden 

tasl ıılı edılıııeJiği sııJlınc bıı 

zat ı. a\'al:ıı ın yeni filim çckıııeğe 

ıııii s.ıil olı11adığ111daıı. Cevahiııı 

\'erıniştir. 

f ılın nıfı ':a,·elc•iııin tc·ıııdit 

cdılitı edihniyeceği 1:.ııcüıneni 

emanette görü~üleccktir. 

Esnaf cemiyetleri 

Tcl'hıt edilen esnaf ceıııiyeı

lerı yenı ııizaııınaınderini taıı· 

ziın ederek dün fır>a Hanbı:I 

id.1re lıeı etine 'crııı:şlerdir. 

İd.ıre heyeti nizanııı~ıneyi b·ı 

giiıılı·nlc tctl;ik edcceklır. 

Fitre 
Kaç uruıta.n 

verilecek? 
Diyanet işleri reisli~i filreııi•ı 

bu sene kaç kuruş oldıı;iunu 

gö~teren bir cetl·el taııziııı 

dıııiştir. fitreyi bu cetvele \'C 

zekJlıı:ızı sen·etinize göre tay

y11rc c ... 111iyltine Vtriniz : 

Ala Evoaı Edna 

13uğ'Jaydan 

Arpadan 
~Jurıııaılan 

Ctüıııden 

kuruş 

33 
-12 

15() 
15() 

wnış 

30 
40 
ıo.ı 

130 

A iman sefiri 

ı~uru~ 
20 
o 

78 
ıo.ı 

F' lki g~c1: .\lınan :'t:fıırt:rindc..· 

hir kon:--1.:r 'c hir b:ıln Yt:rilnıi~. 

'e ' d ir .\!. .\adolııi dün .\iman· 

vı\;l ınutı.:\c<.'cihin h3r-ekct ı:t -

----
İrtihal 

Saraf · Ahm!'t Naıif ve Cari 

avıntap müdafilerinden Anlan 

beylerin kaimpederi Bahriye ko· 

lağalığından mütekait Hu>amettin 

bey dünkü gün vefat etmişti. Bu 

gün öğle üzeri Karacahmetteki 

aile makberesine defnedilecelctir. 

Kederli ailesine taziyet eyleriz. 

Milrek kep! 

Genç, müstait mühendis ve 
memleketin yegane kağıt 
ve sellüloz kimyageri ar

kadaşım Mehmet Ali, dün mat· 

baaya geldi ve beraberinde getir

di~i bir küçük şişeyi bana uza. 

tarak: 

Sana yeni yaptığım Halk• 

mürekkebinden getırdim! dedi. 

Mehmet bir müddetten beri 

kağıt yapmağa çalı,ıyordu. Şiş<'yi 

aldım ve: 

Kağıt yapamıyınca mürek· 

kep mi yaptın? dedim. Halbuki 

mesele basitti; Arkada~ım işe 

mürekkepten başlıyordu. 

~ 

Davetname! 

Pek muhterem F. B. E. 
T. M. C. lstanbulda P. P. 
O. de vereceği naçiz baloya 

zatı alii merasimperv<>rilerinin d~ 

lutfen teşrifini rica ve tazimleri· 

mizi takdim ederiz B. E. 
mühür 

-

ve imza• 

·gönderilmiştir· 

(f ıon~H UHliYet -t nua rtfı ı l'l ıı>a\ r f<tıtııztladrr1 

Moskov~. 26 (A. '\) - K .. hii· 

den bildirıli;·or: Fr.ınsız ve ital

ymı seforetlerrıin Kabılden ha· 

rekdleriııden sonra K~bilde 

yalnız Sovyd ve TiirkiYe \'e 

İran sef:tretleriie Aimaıı sefareh 

ıııeııııırl .. rıııdan bır kıs!'n kal· 
mıştır. 

Kadille Hindisbn arasınJa 

tayyare ile idame edilen ıııfıııa 

kalat n utık ııJhayet bul;ıc3;!ı 

talmıin edilmektedir. 

Diğer taraftan Tan ga.7.ete.in

de intiıar eden menşei meçhııl 

bir habere göre de Elgandan 

bıılunan askeri hey'etimiz rebi 

Kmmi pa.~ Elgımd• kan dökiıl· 
meııine bir nihayet 'erilm<·M 

için B .. ç,. saki nezdinde bır 

trşebbüole bulunmuş. 

Bızde T •nm bu haberini teyit 

eder lı:ç bir malumat mevcut 

değildir. Bu ıtiberla ecnebi bir 

menbaJon tereş~h eden ve belki 

d~ bir maksadı mahsusu ihtıva 

eyleyen bu haberi kaydı ihti· 

yatla derc~divc•ruz: 

l\ fı lıı ~ e lı ulıınaıı Ti'ırk lıeı· -
ti ~shriye<i Kazım P~ . ~an 

dôkülın sıııc hır nıhayet \Crı.

ıııesı için Eie~c s ı ki ntzcıın t~ 

teşcbb ~ıle hu.ü · \1 11 11şt ! r. -
Tehir eclilen hRlo 

bt nbJI ıııaniıııtra \C lC'h'· 

fi) lCilc.~ r Ctlllİ}'ttı . ~;l:ti ;J .. rl; 1 

t"raiıııJaıı 28 Şubat JQ~9 te ı
hıııdc •. ııyon l .. ran• ez salonla-

rında ı·trilıııesi takarrür eden 

balonun 7 /\\art 1929 tari!ı, n 
tehir edildiği bildirılnıcktedir. 
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1 

\lucllırı '\;..liilı l lcr h.kkı mah[uzdıır 

1011.J A"\Kf:TIL "\ER \11 

Dir hns ''ekilin ('11di~csi ... 
' ' -C<·ıılıı•rlf'ki askr'l'f' fı/::1111111 ııııktan kadın 

f l'r/rı riki il. ./o;j AI f'11ır111so ı ·u f'cı·krı ft>drı 

11/{'.~p.·ıı/ l'rli \"lll'rlıı .. 

\lii ~ :>kr :•hl·ı 1 ı:dık Frnn,ada 
o,._ -~ctyi bı: '.tur ki hı IJ· 
,:·~~rı tJ '!"i iı;in k:ıkıııi cliınL 

a'dıgı:ıı 'u "rad.ı nere,inckn 1 
l a ... 'ı\th.: :'h'."Tit l'ir ti.ır 1 .J (tt\ in 

~ ... ' . 

nkıniyorıını. \laanıa[ih her 
tt:) den t:\ l:l l:Ctlli) Lti hazıra· 

nıız tı,t[ındc ı.:u.u.am il'cti 

j:ilıi maddi Ye ınanc\ i kh· 
krini yaıan fuhu~tnıı lı:ıh.· 

cdcı.:cjl;im. l lliktlmctin fahi~ckrc 
'L,ibl:ır '.rı:rck oıılıırır. 

hndilcriııi "Lejyon tloniir _ 
ni..,.;;ınlı mibyiilere satına>! 

hakl,ınd'ı f!lu,aadulc bulun-

n1a:--1 ıne::;clc~i ayrir:a 
tı.:tkiktir. 

• Jorj .\ııkctil ', • Kanuni 
:\!~trc-· c>erintlc der ki: 

"\ e,ika, mıı~teri t"plıı an 
kadının dirıde bir pasaport 

nıahi~ ı:tiıı kdir. llukumet hu· 

nu çoJtaltmaj!;a çalı~ıyur. \"ün

kü n-ı:iblanln:ı ;,cif:ıdc celi 

)'C r; YC (Lf'1ltt""" \er l'ıı.:i 

tonlıvor Dcnildıilir hi l'r.ın

~.ıd.1 r~1zır)ar1n mau~ı ıı tL'ıni:1 

01r,, 

l ıulm') alım ki, hu gün 
pc• 'a-ızca fazikt mukafatı 

' d. ~ıtı:n u uka<.:~,rr·i tl;1.al<ırı 1 

ıl:ı talı;batlarını o sıya<le alı- 1 

yorlar. Fı:lcmenkte, lngiltcredc l 
bu <~n·,ıc >iddctlt n.ıcnedilıı.ı~t~r. 
ln :ı,ılızkr l<kenderı\c \C kahır 

unı,;.-naııclcriııi knp•taraJ.. )'LTli 

or <pu1'ırı memleket haricine 

'iİ'< rken. ltizıinıu nıi!w rı fa. 
h hq i L'r:ııNı<: •ın ~cllıl',lerke:ı 

lıiz ı·ran;ada tiyle ,ı.amialıere 
şahit oltı) •ırtıl. i i t. '.f L(LC· 

n;..z. J la~·:ıtı h~l·ikil'cdcn alı· 

n.1rak 
~in<ti,,. tıt":·r >lur.ın ~lı ~atırJarı 

okıı' t 't z da anLıyı•ırz: 
Hayasızlar h:J.kümeli 

l'uh,ur re-men ta, diki hır 
tczellul ııldu;;unu ye 'ıııcak 

pek h .. ra-ız lıir Jı(ıkiıınctiıı 

fah;~dc in , izit,, (pa•) ırıdan 
tcmettu alahilccep;ini <ii\ lcdi
.!!iı~ız zaman lıi1.i mı 'ıalaJ;a 
ile ittıhın ctnıc,it>lcr. 

i~tc 'ıl.'S<iiki rc::-nıiyL·~t: nıus
tcııit lıir 'ak' ı· btı~t' ı .ıl lct· 
tikten '"ııra artık tcf-irc lli
zıım kalmaz zannında\'lz: 

,\ladi!nı "S,ıpııııar_ i<mimk 
lıir kadın -Fre_iti,., ~ehrindc 

lıir ı;ok ,cndenlenlıeri bir 
ııımını,u•c i,lctmd;tedir. 1 8 

hazirıın J 1);! 1 tarilıindr h.ırp 

kaza•ın memuru ~clip defter· 
!erini teıkık cdc..:ı·~ini haber 
\l'frıt_. 11 teıııın~zıla "Jlra
{'1\<lll, h;ırp kıız:ıııci ktııııi<· 
yrımı •ııadamın pek ç"k ldr 
c ttiı.,,ndl'n 1.~14 ~ fraıı ı.: bzanç 
\ cr~hıi Yt..:rnı\.. i ltllı .ı gcldigini 
tt..:l\liğ cy1t.:ıni~~ 

l .. rnlımanL n1lidirc-,i itira.1.-

ııam<; ·ind~ <'iyor ki: 
(\J.,!ıterc•n ! i:lctıııı: ııııic,. 

•c<rnıiıı 'aridaıı iki neYi 
d r. Rulı'u nıL rubat furıılı· 

tı. ıdan ,-e kı.t tedarikİ'ld~n 

h:ı,ıl olı:r. Fakat IL'lİarik edi
len kızlarla (nıaına) panyı 
hn~tı~i nıuka\·c..:lc1\..r ınucibi 1te 

payla;ırlar. 
Ri· cdı 

- --- -
Hazin bir irtihal 

l la\1a ı>alıi~c>i .Jaıulanm ı·u 

nıand:ını ı\hdurr;thın:ın lıc\ in 

\a\f• 'ıı ,.c fük';' Ccm·ıl lıe\İn 

h..:rn ıl:Zac..h.:o-i l'tıık kı .. a lılr ha~-

et. i ır 

1.~lcriz. 

I ht\ ,.~<la '\.'tat 

Milli oto Türk Anonim Şirketinden: 
:llil"i oto ']',.ırk .\nııniııı ~irketi, ,,Jcl;\!c lıcy'cti tııııuıııivc 

i.;tnın1nı 2 ı·l:""' 10~') J)Cr,ı:n1bc p:lin· ~:tat JCld.t (:~ı?atada 

\o \Oda c:ıt clc imle L'ım;1ııl TiıarL·ti h;ıridyc bark.ı-ı l'i ıa-
1'• ııkte\ lc\n:c bıt.lı ıı, ],i>•L'liarlilrııı ıneıl.Lır i\·ti-ıı:ıda lıat.ır 

1 .ılı ~ıııalaıı riea ı lıınur. 

Ruz";ınıci mı.1.·ıkerat: 

\lcc'i-i idare ,·e I' cır..l· ıp r .. 1 ıcır1 ·ıwı;ı 1 ~ati. 

llilıl"Ç) '~ ktr 'e zarar lıt ;•lı,•t• ın t:ı diki. 
3 - .\lcdbi idarı:ııin ilıra-1; 

.\ludiırkr ile mı:c ı-i idare ı,iirni hasa, ı<ırı.ı n utc;ıllik 
i~~urııt 'c aic:ıtın in) ini lıu,ıı,ııııda nıcdi i idarı.:ye >al;'ılıiyct ita>ı 

~ \k.:lı ·i idarede t~liilat icra,ı. 
b f'!J2 1 ı 'l·n,,j i\l l mıır.ıkıp ta\ ini il<• iliclılmın k lıiti, 

- .\ kl'hi idnrel'<:, kı:nüi :ız;ı-ına Tic:ıret kamımınun ;ı,ıJ 

ve .J.14 ınnı maddeleriıı-lc mezkur m,zuııiyet \'<) 111 ... -.ı:ıtHeri 

Ha <:ılı\hirctiııi YermL"k. 
-,~~__;...~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Hilaliahmer merkezinden 
21 şnbot 'Jl<J tarihli ilan bcn·cı:ıizir jekildt uı-hih edilmiştir 
1 gnrulcn I; zunı yzc:riıH.: \Jacjr, Sırp, I f.:rr,·ıntcr •. \rı~kctdorom 

kn• rık ı 'e ' rak' a ınalllarından l<tanbulda m~\ cııt Ycya harıçtcn 

g L1r;lcı..:ck tol umiuk \e \c-nckli~c tİ\..:r şTi J.200,000 k lı> BL~d:ıy 

karat• l'ırf usulilc mühavaa L·tUil·c.:ckt r. 

,) I· car~ ~ırp. \ıneıika ır.a!!:ırı tip iiJ.crinc TrJl<la molları 

" :ı .1n 1 h .. nl·nac;ıkur. 

;1 \Jallarır. çu a · rı llilüliahıncr ıarafınlhn ita olunacak ve 

mil r il .\darp·ı-~da nnharda rc'a ,·ag.ıoda çıırnliara d .. ldıırııp 
dikrrc ma~~r·li 'lılitaahhidc :ıit olmak üzere ihale carıhind1..:n itiharrn 

a ;ırni lıir :ı~~ zarf111da Pc~(.iı:rpev tc:-lim cdill.!l'1.:klir 

4 

5 

'J' slim 'l1Ulldctinin temdit \ c taksirinc cc:mh et mezundur. 

\IJ!larııı e\ ,arınca teh;ıddu> edecek analiz !arkı Borsa 

ın'>iırnjilc halledilecektir: 
t> l lilalhıhmı.:r me:ışc itibarile cins ve mikdarının ta\ ininde 

scrbc .. ür 

:- İt:ısına ulip olanlar bc~ı.:r kilo numune \'ti 
0 ıı 10 tcnıinat 

akı;" ·ı '" ~· mııtebtr bir hank;ı kcfalctnamc;ilc 2 .\!art 9'.!9 Cu· 
mal tesi l!llnu saat bire kadar 1-tanhul r liliiliahmer merkezine mü
raı:aal crn1ı_ idiricr. 

8 1 1 r teslim alınan paniııin bcdclı lstanbul Ticaret ve zahire 
l~nr.-.n:'ı :ın oll··rı.ptaki talimrıtnaınl':\inc tcvrikan 'l'ürk lirn.;1 olarak 

nakJt" \ ı.! def aten tc .. vi~e t:lfi)l'Ct:ktir. 

fi - ı:n muv•fık şerait ıckHf eden teklifinin merkcıi ıınıumicc 

t. ... t.kini tcn1incn üç gün sonra cc'flP rerilccekcir. 

ıo .\lcmaliki ccnchiyedeıı hıı hu>U't3 cclhedilecck Bu~da)J .ır 

~<ııııriik r,<nıinden muaf oldujtundan teklif <.ıhipleriniıı talcpcdccck
ltri h~L•t 1 dı• hu hu:tu~u nazarı dikk:ıte ahnaları. 

. -• 
YlKIT 9 Şııbu 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

lıra 

7',)0 

.ı:.ı 

.l'..! 
f(I() 

2110 
4ııO 

J~O 

;,o 
310 
~~o 

~}I );; 

ı~o 

KiralıK balık voli mahalli 
kuruş mahallesi 

l leyhcliada 

• 
• 
• 

Bu gaza dası 

il ııalıado 

• 
• 

c:n~i 

Jlalık '111i mahalli 
• 

• • • 
• • 
• • • 
• • 
• " • 
• • 

" • • 
• • " 
• • " 
" • • 

lliılüda muharrer balık rnli mahalleri hircr . ene mıiddeıle icara 
\t.~filnıtk üzere 20 şubat 1029 tarihinden itilı:ırt:n virn1i ırlin 

m~ddctle müzayedeye konulmıışrnr. Talıp olanların 1 ~ mart 1929 

tarihine nıü;adi[ pazar !(Ünü saat 14 re ,\dalar ınalmıidürlü~iintle 

ınür~~~ekkil komisyona müracaatları. ------
Kiralık dükkan - Tophanede mektep altında :\. 457, 

ınulıanımcn bedeli 96 lira, miizaycde 6 mart 1929 da dd
tı:nlarlı kta yapılacaktır. 

'°' • Kiralık seyir mahalli Beylerbeyinde btanuzda, 
haraptır, kira,;ı !O lira, ııılizayedcyc 6 mart ı •J21) da def
terdarlıkta yapılacaktır. 

'°' '°' Kiralık farla Xişanta~ında Fehmi P.Nı 
,ında il dünl!m, muhammen hcddi 104 lira, 
mart 1929 da dcfterdarlıktn yapılacaktır. 

konnftı arka
muzaycde 6 

'°' '°' '°' Kiralık sebze bahçesi - · Bcykoıda btiyiık ç:ıyırda 
•m he~ diin[im ve kulube'i de rndır, kirn,;ı 60 lira, icar ınud
dcti ,) senedir, muza yede 6 ın:ırt 19'.!l) da defterdarlıkta ya
pılacaktır. 

'°' Kiralık odunluli ve çubukluk - lkykozda Toknt çu-
lıuklugunıın diirdlincü ve lıe~inci kı>ıınları, muhammen bedeli 
11 1 O lira ınlıza\-cde :' mar ı 929 da defterdarlıkta yapılacaktır 

'°' '°' '°' Kiralık dükkan - Tophanede mektep altında ;J<ıl) :\n, 
ııııılı:ınımcn bedeli 120 lira mlizaycdı: 7 mart (1)29 da ddter
darlıkt:ı yapılacaktır. 

'°' Kiralık dükkan -

muhammen bedeli 96 

ıL••lıkta yapılacaktır. 

'°' 

Tophancık mektep a;tıntla 45ıı 'lo. 
lira, ııılizaycdc b mart ı <129 d;ı tlcfter· 

Kiralık dükkan - (;ala tada azap kaphımla nıe\ it , cıktı-. 
~ılml:ı u. ;' kirası 72 lira, mlizayede ü mart 'ı l)~'J da 
dcftcnlarlıh.ın \'apı"1e:ıkıır. r. 

Mf. V. 

MATBAAClllK 
M E K T E 

İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASI 
DAHİLİNDE 

B 

AÇILMIŞTIR 

KURSLAR 
TERTiP 
TASHlH 
TlPOGRAFI 
J,İTOGRAFI 

TECLiT 
ÇINKOGRAFJ 

i 

GİRMEK ŞARTLAll~ 
TASHiH Kursuna• Qrta mek
tep mezunları. 

ÇiNKOGRAFİ Kursuna: Orta 
mekteple san'at mektepleri 
mezunları. 

TERTiP, TİPO, LlTO, TECLiT 
Kurslarıııa: Yaş ve men$e 
aranılmaksızın her tallı> alı

nacaktır. 

l'-,~ °'-iT: 
J rI~R: GC~ s.~.'\.. .. T' l~~: 17 

--
lliizı·p hu kul.. haki ııı I iği ııdeu: 

Köyü mevkii hududu 
Y akaaynalı Şarkı deli mutu oğlu Ahmet Elendi değirmeni 

Garbı hacı oğlu Dursun. Şimali mezarlık. Cenubu 
almacı oğlu Mustafa ve Emir bey ile mahdut 
1 5 dönüm tarla: 91 

Yukarde köy ve hududu yazılı tarlanın tesçili Düzcenin yaka. 
aynalı köyünden Ahmet oğlu lbrahim tarafından ıalep edim ektedir. 
lıirazı olanların bir buçuk ay içinde mahkemeye bildirmeleri 
lazımdır. Muhakeme günü 17-4-929 çarşanba lOdir ilan olunur. 

•• 

BAKUS4 
Bayram sipari~lcriııin kabull'ıııc b:.ış

ı,uıtlı. Siparişler sı~a ile gönderilir. 
Telgraf adrf'si: lstanlıul Hakiis. Tc

lcfoıı: B. 2'ı 23, nıeklup adrf'ri: ~işli 

Kırsokak J\"o 79 

• 

Seyrisef ain 
Trabzon ikinci postası 

( CL \il IL' RİYf:T ) \apuru 28 
$uhat perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul
~ak, İnebolu, Sinop, Samsun. 
Unve, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, l lopava gidecek 
ve diinüşte Pazar iskcle;ile 
Rize . Of , Sürmene, 
Trabzon, Polathane, Gürele, 
Girc:;on, Ordu. Fat:-;a, S.ıın~un . 

Sinop, lneholuya u~rıyacaktır. 

- lzmir sür'atpostası 
( İzmir ) . Yapurıı 1 .\lana 

Cuma 12 de Galata rıh

ıımından hareketle Cumar .. 
te'i 10 da İzmire gidecek ve 
Pazar l 3 ıe İzminlcn hare
ketle pazartesi gelecektir. 
\ 'apurda mükemmel bir or
kcs[ra YC cazbanr mevcuttur . 

İslanhul icra dairesinden:Ka

dıköydc Rasinıpaşa ınalıallc 

sinin ycldcğirnıeni ,.e Düz 
sobkJ,ınııın noktai ilıisakın 
da k.iiıı olup ,\!adanı Simon 
ya biııti Yani ııiıı uhdesin
de bulunan aıik l 8- 5 mak
lup cedit 3 9-28 • 'o nıaa 
dükUıı apartıman ıııuıııa

ilcy hanını ;\]üsyü Artcst 
Ferari ye olan borcundan do
layı ilıalei e\•\·eliycsinin icra
sı için otuz gün müddı:tlc 

nıüz.ıyedcyc konmuştur. 

Hududu: iki tarafı tarik 
,-c di~er taraf !arı Saba tay 
Ye Fitnant hanımın enılak

hırilc mahdut YÜZ on beş 
ar~ın küsur parmak terbiiııdc 
araziden talınıiııcn Yüz ar-.ın 

murabbaı bina nıüıcbakisi 

.ıydınlık mahalledir.. ,\lü~t<.:
ınibtı: Talııımb maa oda 
astor kepekleri bulunan zc
ııııııı buoıı süıcü Osman 
ağanın kiracı bulunduğu bü
yi'ıkçe dükUıırıı fc,·kaııisini 

teşkil eden bodrum Ye ça
maşır btlarından ınada beş 
kıttı bir antre kapu '" 
dukk;in oJaLtrtılLl.111 n:ıyrı 

• • tı .. 

yırım fı.; oda bq s:ılomımsu 
sofa nı•a ıcfcrr ııaı hq lllllt· 
hık beş lı.ıhi. altııKI k.ııııı 
çı(tc ocaklı çaıııasırlı.ıııc ZL'llıi 
ı i kırmızı içini etr.ıfı kagir 
korkulııklu lıd .ıs ı bulıın ;ııı 
taras bodrumda odun Ye 
kömür koyınag;ı nıahsııs üçü 

aydınlıldı be~ güz magilza 
nıerdİYenkr uınuıniYctlc nııı
zaii< n· i/;i tarafı;ın aydrıı-
lık a lııı .ıkwdır. · 
lL11 :ıguı ,.c kunıp;ın~a sunı 
krtib .ıtilc nn'rcdılıcz ,.ı: mi.ı

ccddı·t ap;trtım:ın,\;ı Tdat 
J\;izıııı lıcdı:rlı: .\Lıd:ıııı Pc
nı lnj l' \'c .\lüsıı lal. \·c Dil.
raıı (. ııa,-.ı kiracİdırlar. Do
kıız l ııı lir.ı kırmeti ımılıa
ınırindi 111<l<l dükUn ap.ır-
1.ıınaıırıı iştir;ısıı~a talip olan-
1,ır Ye daha zi ·adı: nıaluıııaı 
alnıak istiycıılcr kıymeti mu
Jıaınıııincsiniıı ri'ıJı: onu ııı s
betinJı: pcv akÇc>İni ve ~)2R 
- ı ı ı p dosv:ı ııumerosunıı 
nıusıJıibcıı ınüz:ıyedı: ~ulıc
sine nıur;ıca:ıt ttıııckri \' <) 

30-3-929 ı:ırilıiıı,k ~a;ıt on 
bı:sc kadar ihalei cn·cli) esi 
icra l<rhnac:ıgı ilan olunur. 

Lüleburgaz hakimliğinden : 

Cclaliyc köy[indı.:ıı iken ak· 
dcmcl' vefııt ·eden .\lclınıet 
oıı;ıu l !asanın Celali\ ede ye
mini ariE hocanın .\İi \'e;ari 
kara f,mail oıı;lu ~lıkr[i zah
rı yol cephesi !)ere ile mu
hat rnhtanl dört oda bir ahur 
'c ha duyu ~amil hir b<ıp 
hant; ınütcYe[fanın bila niza 
kırk senedir tahıı i~galinde 
iken vefat ile \ arhlcrinc in
tikal eden mezkur haıımin 
ıapoca kaydı lrnlunmadığın· 
dan tcsçilli hakkında Ycrcsc
dcn Zeynep tarafından ikame 
olunan darnnın cari muhakc
nıe~indc'kırk>encdenbcri ınlid
dcabih hane müteveffa 1 la"ın 
ve Yarislcri tarafından lıila 

niYA1 i~gal edilmekte oltlul(u 
aııla~ılıua~la me:tkılr haneye 
sahip ye malik iddia,ında bu
lunanların \'e<aiki tcsarnıfiy
yc!erilc birlikte bir ay zar
fında Lüleburgaz mahkeme
sine müracaatları ilan olunur. 

• 

Sa fa 4 

:::::::::::::::::::::::::::::-.::·············································-···::::::::::::· 
jj Coşkun dalgaların şi~;::: .. ;;;;r;~j;"'g;;;lpl~;:::·~~ğd~~;"genç kız •. ld 
~kahraman ve hk1im aşk (ki bu ROMAN NOV AR Odan bajka değı 
Ji Kaçırmalar ... takipler ... berri ve bahri muharebeler ... ve elhasıl teın~· 
::Şageranın ragbeı ve takdirlerini celbedecek canlı sahnelerle malama! 0 a 
li KORSAN ŞÖVALYE 
li F evkaliıde filmi yarınd.an itibaren bütün şaşaasile 
li ASRI SiNEMADA 
!! Bediyiperveranın enzan temaşasına arzedilecektir. Ki taranın iıtira· 
:i kile maestro Lemiş idaresindeki orkeolrası tarafından dahi bu filıne 
l! mahsus parçalar terennüm olunacaktır. ••''• 

~c!:.::c:.:.::c:=.:;~::-=-;i:::~=sc=.:s~=== 
~ Bu akşam 

~ Melek sinemasında • 

~~ 
~ 
~ Mümes"<i lesi: Maria Korda 

G<>z ya~t.ırı di)ktüren hi~~i ve facialı gayet zegin bir dram 

Karanhkta bir kadın 

~ Büyük varyete programı 
~'·ı:::~-=cı ... 1c:: .. -=--... t1-·ı::: .. _-..:.e:::-~ı:::::::-::::::ı~c::::-:::::ıı::::::::-::::::ıc-:::= • 
::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::x:::::::::::.;:.::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
:: Hu ak~am 

il Alhamra sil1emasında 
ii 
i! 

!i 
i.!. 

milyonlar !ilmi 

ŞEHRAZATın 
ilk iraesi mlina1'etile Gala müsamerc~i 

.
!.i l\lümessilc>i · :\İKOLA KOLİN, :\IAl'~F:f .A ALit\ . t DİT-~ 
i::i PARl.O, Pl~TRO\'İÇ ve 10,000 aktör daha. , 

.\luzika: Rimaki Kor>akof un Lchrilr.aı e;erinden muktcbc;. ~ 
.. I" ~ !! ·uıtlarda zaınmiyat yoktur. ; 
i! \~arİ\Ctc programında: Rus he~·cti muganniycsi tar;ıfından n1i!li & 
!! kosıüınlcrilc dan,Jar re melodiler ve popüler şarkılar. ...~ 
::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::c:ı::ı:::ıı:::::::::::::::::::::::::::::.·· 

Ferah sinemada 
~ala oecesi -J~ varyete · 

Sinema FAUST F:nıilYanings 

[!]@] o 00 00 [i] ~~ 
i! Oarülbedaylde ; .Aynaroz kadısı !! 
:: Elhamra : Kadın peşinde f: 
!! Opera : 1\.1\:Jmencn sonra !: 
;; Melek ; C.~a~ın ya\'Cri Ü 
:: M-Jik ; '.\!acar rap :'odi~i E 
!! Aırl : Fc:ci dakika !! 
::1:,:::::::::1: :::::::::::::::1 :::::::::::::::: 

~ı·:ı ız.\ n~:ı3.\ŞI :-. ııı.ı .ı:T 
TIL\TRO 'L 'D\ 

Naşi! Hey temsilleri 
( DÜÔÜNDt MAHKÜt.\İYET) 

Komedi 4 perde 
H:ıfız llüsevin Bey ve inces:ız 

heyeti, dondurmacı kovarrttosıı 

Tepe başı 
Tiyatro . 
sunda bu 
akşam >aat 
21.30 da 1111 

11111111 
Aynaroz Kadıs 

Komedi 6 ıablo 

:\luharriri: '.lusahip 
Celil! il. 

zade 

~~~ 
Teshin vasıtanızı tezyit için 

Elektrik sobası 
kuılanınız 

Satie 
Beyoğlu Metro. Han ~ İstanbul 

Ankara caddesi 

Veresi 
Karaağaç müeseesatı katibi umumiliğinderı 

Barsak ilanı 
Karaağaç mezbahasında zephcdilccek lıayYanaıın barsaklan e>h 

1
''. 

tara[ından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben mlics<c'c ·c tef~ 
edilmekte olduğundan bu ;urcıle müesseseye mal olan baisıkt;ırı. 
satı~ı 15 mart 92Q tarihinden icibarcn bir sene nıüddctlc \'C şaftfl'' 
mcsinc ~-c~·.nk.~n .. n1üza~·cdc~:c konulınu~tur. Teklif edilen !i:ıtln~ . Ş~~ (l;, 
kabul p;orulduj!;u takdırde ıhalcniıı 7 mart 9:29 pcr,unbc ~unu 
ikide icrası mukarrerdir. Taliplerin ~artnamc için k;tıibi ıımunıi!il' 
müracaatları lüzumu ih\n olunur. 
ı---~~~-~~~~-~~~~~~~---_.....-

Hapisanei umumi müdüriyetinden: si 
1 lapisaneı umumi Melıterarre koğuşunun olbaptaki keşifrıaırıe 

ucibince ilavci inşaat ve tamirat yirmi gün müddetle ıniır"ıP~ .• 
saya vazedilmiş olduğundan ke~ifnemeyi ve mahalli mezkfını gu~ 
mek arzn edenlerin hapishane müdüriyetine yevmi ihale oıarı 2

'1 

Şubat 929 Perşembe günü saat orrbcştc temirralı muvakka_teıcrı~, 
mi'ıstaslıibeıı defterdarlıkta ınDteşekkil müzayede ve ınuııak• 
komisyoııur.a !uzumu müracaatları 



Evel zaman. için 

Ali baba 
.\li haha İrnnda ka.. ziııe i inde bulhu. Ali hu altınları ııereden 

ı·ı ile küçük hir kulu- baba "ceplerini alabi- hulduuunu soı·du. Ali 11 de va~ d n· . 1 l ..... ki ı . 
l . '..,ar ı. ır gün l e"'i kadar altml~ >a m a ma m· ·~ey 

Ol uıı ke ıııek · · ... d ı l l l "" 1 l k · ıçm or- o < urc u v.e c ogru e- ge met en U) anın 1-
ınun·1 't · ı r Koca mucit 
k l gı tı. LZaktan vine gitti. Karı. ını çiııdeki Jıaziııc~ i 'e 
ırk ntm üzerinde kırk ~ag""u dı: mağnr·mnn uasıl ll< ılJJ) Edison 82 sine mrer~ Jıaı·a . . y ..... • o• 

·:. • nunın geldiıtiıli - Arlık karele.sim- kapaudığmı anlattı. ken yeni keşfini 
~oı•d.. IJ e . 
· u. emen a~aea deu daha zengin ola- K:\zun kardc~i11den hab;;.r veriyor 
tırnn <l • • 

ttı 1 'e yaıwaklar caitnn dedi. ayrıldıktan som·a 1 en- ı -'lrıo..,~~ 
aı•·t~ .. ...... ..... 
ı .~ · ıııa aklandı. A «-n lu lıa', dis Ali ha- di kendine <\hliHin ha- 1 
)U\:''kt· 

0
... . \I'] I I' ' 

J u nr kayanın ya- bayı dn karı...mı da cok zınryi 1 ı )a Hl ur ta- 1 
11 ıııd·t •. ı· ır . . . .. al C\ J 1 1 
ı l c 1• \ırk harami evindiı·di ~i~nkii kar- ~11 ı c: m,,oan ,en a a-
l~~\ r kayanın yanına deşi J\azmı "zcı1gın hil' ca"ını» <li) e <liişiiııdlı. 
~el ıler. ~ kadınla evlen ilti icin Hcrlıal on katu· lıa-
ı ~:-A~ıl se ... aın dh.e ~ zn·Iaılı. l\ayaııın Yanı-
>a~ıı·dıl:tı·. ·' zenginliğine çuk ku- 11. • . · na ge c ı. 
Hiı·tl<· 1 ·; J'lılurdu. .Ali ~abanıı ~ 1 1 '" ıı >ı ·c kayamn · - ııcı sc~am :ıc·1 Unzı .• ı . Rarı ı se inçle: ··1. 1 ,,.. 1 ~ · ,\çı dı, kırk lıaı·a- ...,e~am < ıyc mgn·c ı. 

Jl -- Bu gctirdig"'iu el-
ıı eaı l ki J{~n. ·a a~~ıldı, l\:iz11n ı · t 1 • ~u·ı · ltınhwı n1a lar ı\ kadar edt•ı'. w 

}U ıı . '"' i<-Priye "İl'di. Mgaı·anın içine Bunu ö 'Trenelim, de- .. · ::-
ta~ıdılar S --- lüıılan ~r~aıı, de-
l • · onl'a tekrar di. Doğru kfızımıu e-
< ı~aı·ıva k di. lüıvamn a~zı kn-

' . çı tılar: yine giui. Elma. 1arı ı)andı. · K~\zmı ._att1nla-

1 )unyanııı en 

terii Edi..:onu tanımı~ an y1Jktur. 

Telgr:ı.fı, telefonu, clektirik 
' ;;-1 .~apan sesam, di- tartmak içiu hir h'ı·a- rın kar~ısıııda st'\\ in-
, · la:'ır·dılar. d K.. 1, ~ lambalarını, grqmofonu Ye 

}\.ly" zi İ~le i. azınnn A3- cinden oyuanııya ha~- daha yiizlcrcl: makine ve 
dı )1• 'tnln ağzı kapan- l'JSI fükiı· eh binin te- Jadı. Alacaklnı·ım ha- aletleri keşfeden hu ı\mcri-
h\~'Hı·'·"·11~l~r tekrar at- ' razi ile ne yapacağı- zırladı. <:ıkaeağı zaman: knlı muhccr~, ihtiyarhg1ııa 
J\"ı \ umıl uzakl!l. ·tı- 111 111"'11• k c'ti. 'l1cı":ı.r.r.t'- ~ ._ 1i • k u, \1 . ~... ,::; ' , '"· - Açıl , e anı diye rngmcn ycnı ·eşme ırncşğuı 
· · · i b'ıh... illgl-:""Çl!l"' 1"1°1' !'lftıı•.\ Z'.,,nlk ~l"ıı•d1'"1. olmaktadır. 

UUNU 
Objektifin azizliği 

Avrupanın eüzellcr kraliçesi, ansızın 
alınıvcrmit mtuısuz bir resminde 

nasıl görünüyor? 

' 

' ı kilo-82 kilo 

Dünyanın en ırı ve 

en minimini köpegi 
yan yana 

Geçenlerde Al:rnmyrınm 

Drcsten şehrinde bir bcyncl-

milel köpek scrgUıl açılmıştır. 

Diinyadrı mc\ cut Jıcr cinsı:cn 

köpekler bu sergide te,hlr 
edilmi~ tir. Resmimiz serginin llldi. { '\ • '' ''"'"" " ' u :.u ~ l"--ı~ırdı Le de i~erideu 

'f . t k .... f 1 I' "". Geçen haf t:ı Edbonun 2 

-
A 1 crazı e l'ol' g<~ ( ıgı ,-nı•ı'Jcıı cııı.'1·1·) k~ılı .A ı n-0",.,.,,1 'k " b k d b' · ·ı·~· k 1 ~ı c .. v n .,, ya~ma basması miina. cbctilc vrupa beyııelmile t»~li · umsa a nsm a ırıncı ıgı ·aza nan, 

k . ,I SC. m11, dP.th zamall ahına 1lİI' a1tlll ı d Jf ve Avrup& güzellik krafi{'csi il:in edilen Macar güreli Matmazel köpeğini bir arada gösteri) Of. 

en bü~ ük köpeğile en kliçtik 

1 
al )°H t •kı•,'lı• acıldı. Al; a~ıınıa ı. traz ...,( nra merasim yapılın15 'c ihtiyar n·· "lhi 82 ki] Ho. l X· d ,, ' .. yapışmıştı. K adm ... a- k k ı . ı ı ·ı , Siınonun şimdiye kadar &azete!erde bir c;ok resimleri çıktı. Son uyub.. • o :ıb.r 1b1n a 

>;' brı . i . ri YC'. girdi. ... l'J (l "aldı. 1\ oca m a ·!.'.'.. ı:u·~ııı 1 gc lı 1 er. kli,if bu \'esile ile söylediği gelen Avrupa mecınııal:irmda dün)'• güzelinin çok ş•)'aJll dikkat m~tlı'.ş ~ir • Senbe~r • ~ır. 
f\Ctıdıui 1 · ~ . : I 1 .. :. Al" l f\,tZllHI Ol ada htıluncn. nutukta nebatatt:ın lıtstik bir resmi \•ardır. Bn ıresim Ni te, Masena güzellik enstitüsünden Dığerı ıse ancak hır kilo 
\ a t1n, cımttSI · an altı. \,tzmı ı >a- .. 11 .. d"I ··t'h . rr 1. 1 .ı x· • .d .• . :ı d h. "p· e glin .. . . . . . . . o ( Hl' l1 er. . b 1 racına mm a a \.o uUfıllllU ç.tknrken "Ansızm aıınımş te\'kala e tabıı hır pozdur, ve rutuşsuzdur. :tğırıığın a ır mçc.ı: " 
~, • ~U. olan hıı ha... banin C\ ıne gıtf ı \ C (Din-•mt .ar hah r, crmi.,tir. -nya güzefinm en tabii r-csmini karilerim ize takdim ediyoruz. köpC'Jtidir. 

B ···········•·········--····----·····-~·-···-·••••••••••••··-----~-···-·-······-····-
Tü kursa ter, tenvir ve kuvvei mtıharrike NEZLE lstanbul 1in1an ;şleri ı·çrı·MA ,-LA" NI 

ı~, anonim şirketi: ğutilDllll Türk anonim şirketi iaare meclisinden: 
ıs I<! ) r~ı 1 9 ı; ne i m • ının 30 nen cumar{ i gunii saat IUJUllll Dahili ni1.cımnmJ1cnıir.İn 2,1 üncii ı!l:ıd<le~i muc.:ibiııce his-
h:ınka ııtanbutda Ci:ı.l:ıt.ıbıt \'op·ollı dddc "rt<.'le Tica'fcl\ h:ıl'i\.ı\y~ BRONŞiT scdaranı umumi hcy'.ctinin 7.irduld rmmnmcdc Yazılı maddele~ 
%rn a •dbınfi ındıı su)'t'ti ııdiyMe in'ikJt edecek olan heyeti umumiye Boğaz nezlesi rin miizakcrcsi için :lO mart ''29 cumartc~i · ~iinli saat on 

n a\•ct olunurlar. fcin hakiki beşte ~etin ı ... tanhu1d:ı :::;irkccidc kain Liroını . nında idare 
llzn~ıncl mu1 .. '1kcrat : 1 e k . • J 1 1 :\d ' ti· 1 k 1 1 1- M . ın r 'czıncıc :ı c :ı c topıanmaya çar.Tı ma ... ı ·arar aştın mımr. 

2_ CclısJ hfa'rc l'ııJ'>Of'il:ıun 4.'.ır.attf. :'{i%tımnamCmİ?.İ11 1!::J ntJü maad İ lllUCİbince ak adc 

3 !l.luı akıp rııporunun kıraati. toplanmaya gerek cs:.ılctcm Y<' ~erek vck:\lct~n h\akat 50 
idat -:- Bil nç<.ı ile kar ,·c zarar lıes:ıbının kabul \'c tııstiki meclisi 1 hi -eye s.ıhip ol:m zcv:ınn, 26 fltt maddeye göre toplanma 

enın ibra L ı G d n·· gtiııirı • takaddüm eden on giin Jçiııdc hisse senetlerini 
nı4 - ~celi i id:ırc,·e intihap olunan nni üzanın kc, fi yeti intiha • , 0 rOll UYO şirke~ idare:-· mcrkezipc '\·e ya Türkiye \~ bankasının mer-

n tasıtf<1. • • · Jçirıiz, bütün miistahzeratt kczile ~l1hclcdnc te,·di ile ınakabiJindc alacakl:ın maklDuzu 
5- !""" üzerinde menekşe, yeşil \'C • t · · · ı 1. t 1 l" !'!~ 1 ı 'k · ~:!9 ~c'ncısi iç'n mii alhp "imihabı H ucr-ctinin tc!:piti. kırmızı renkli etiketlerin de ı< ar ınee ısıne ırae et crcı>: ( u ıu t~o:? varnı\:a':>l ama an ı ruza 

eder. 
~- MeoJi · ·e.roe nıımına rnıır..ıhhn~ JMaison fRERE Paris nıc Jacop . fu:ltı'kerat Rrnmam . ı : 
.. ~-~iilliiili_._ __ iiiıii-l...._...ı.~....ı.ıı~~~:.J!~ .......... --. 'N'o 161 adresi ~'a7.tlıdır. 

• .. ...... •••• .... • ••••-- f ..!l! idare ınccJi,.,j YC mikakıp raporlarının okunması ~~c 
:. mift e18Wailnue :.• rasdilU. 

~~ ........ ~ 
"t::-.j@ ., 

•'L::::-~ 
5-~ • 

{' 
~---------_.._~~~--~-' 

l)ü~c 1 
1) c ~ ıyc maJ.ıkeıucı'indt•o; 

<::itltıık:~: tutun inhisar idaresi vekili Rıfaı Bey ile Düzcenin 
ödcdt h ınahalleatnden Şerif oğlU Ra.şit Ef endı arasında cari 

t")tn fe3h" 1 k 
nı~hu1 ld 1 ve n aca davasında mudaeialcyhin ikametgahi 
karar v;·ı u~undan bir ay müdaeıle ilanen tebligat ifasına 
t<1lık kılın~ rnış ve muhalceme 30 mart 929 cumartesi saat ona 
-gt, ltl~sı v lğından mezkor günde Düzce asliye hukuk mallkemesine 

~~~ak tarafıntlan Lir vekili kanuni ~öndcrmesi aksi 
/'8f <!ttıe gtya~en bakılacağı ilan olunur. 

~!~~~ Ziraat bankasımlan: 
tı Utcrcirnı ., .il l ılkı} tti L ıntımireıni.1= için ) uksck mııa lı bir ltalvnnra 

j " na a "tır ' · 
llıhan~ • 

~."illan ·ı· ) ı ) nnlış~ız vazm ır. T"' ı. • 
( ~ l•ıi:çe•·c 1 · a,,a \'C urı\çcdcn itnh·ancııva vcJtalyah-

fr. ılııtıe kctl:ı~-nn ışsız tct':cüın<!yc mtfl<tcdlr 
0

talipl~rin IO l\13rt 
· şuh~ıtırıe ıtılfracaatlıı.fL 

Alili ~IBDlllJ 2 ........ fQ28 ~Cn~i pilıinço unun ve kı'tr Ye zarar 1 csahınm 
!. Ta m i r at l ı i ;;::,::.ıwıı tc\'7.İİ hnlkındııki tek lifin tn-tliki ile idare mccli inin 

• • !'l~ ldarc mccli~inde açılan M.alı a intihap olunan zatın 
: El ktr'k · k ti · : .izalıV;ıhm t:ısdil..i. 
: e ı ~ şır e nın : 4- uı2rı scnc,.,i pih'tnço. unun tanzim ve umumi hc~·cccen 
: alatı elektrilciyenin : ta;;diki tarihine kadar tlc,·am ermek iizcrc ~irket murakıpla-
; Küçük f amirahnı 51_r ... m_ıı-::1 ::ci ı_n...,i h_ıı_h_ilc_ra_lı_si_sa":"t_m_i_k~ta:-r-Ia_rı_n_m-:-t_ıı ... y_in_i.""""='"---=--...... -"!---

• · • Bursa cer., tenvir ve kuvvei muharrike 
:. J\·1f'CCHJlCJl :. .. k k • • Tur anonim şır eti: 
5 di~erlerini $ lli?5cdarnm 192fl senesi martımn 30 uncu onmru:ı:csi 
:. el eme~ini •• • giinii btıat r G da İstanhuldn Gala tada ticareti lıariciJ e han-

g ka1;1 hina-.ında S!.lrcti f e,'lrnhldcdc in 'ikat edecek olan hc,.·c-• . : almadan mal : ti nmami) c içt+rnnma <ltı\'L't olunurlar. 
• • Rmmnmci mtiıakcrat: : oıdll~,. natıa : • -g- • l - Tediyntın tııllk"iki \"C ~ermayenin tezyidi. 
: icra ettifi hiç : 2 - • ~izamıı:ımci dnhiltnin tndili. 
: kimieye meç- : Mccli i jclurc namına murahhas ı1za G. 1 Jans 

: bul değildir. 5 Bursa Cer, tenvir ve kuvvei muhamke Türk Anonim şirketi: 
-:.••••••• •••••••• -•••-: J ~İ~c8arnnı J 920 sene. i mnrtının 30uncu eunmrtc i 

Devlet matbaası )n0dürlül1indon: gtinii ~aat f 5 tc lstnnbulda Calatacla \ royyoda caedesindc 
H. C. V E L S ticareti h:ıricire ef>anl~ası binasında sureti adiycdc in'ikat e-

fljhm11Hİ1a1·01·0 umum"ı hııtıarıı dccek olan heyeti umumiye içtimaa da\'ct oıunurınr. 
1.illWH Ullll Dl llU U i Ruzn:ımci mii1~ıkertıt: 
Resilwi ~oıı cildi eıktı 

- -Fiatı ecza 105 kuf'Uf 
Bez ciltlisi 1 3 5 « 

Me§in c 155 « 

ngilizce ve FransıZCIJ 
JJTiıalliınesi 

Beyoğlu posta kutusu: 164 

ı~--... ---~ 

1 - Meclisi idnrc raporunun kıraati 
2 - l\Hirakıp raporunun kıraati 

f; _... Pili\nço ile kar z:mır he ahının kabul Ye .cıstiki 
mccli:.i idarenin ihrnzı 

ij.. - l\focli~i idnrcre intihnp olunnn }'Cni ı\zanııı kcyiı-
yct intih:ıl· t:ısıHki 

;l - :iC:ncsi için mlirukıp intihabı ve licrctinin 
teshiri. Meclbi idare mınrnm mUrnlihas 

~za. G. ffA . 

İzmir - kasaba ve temdidi 
demir yolu Tıürk şirketi hisse
daran heyeti umumiye içtimaı 

Tia:ıret kanunun ; 61 nci ve nizamnamei dahilinin 24 
üncü maddcforine te,·f iken hissed:ırau 30 mart ı 9~9 tarihin-
de cumartesi günü sa.at onbirde ;şirketin Galatada Bağdat 

1 hamnd:t kain mcr1rez <itfaresinde surefi adiycde içtima et
meğe da ret ohınurlar. 

Rüznamei müzakerat 
- Jk) eri · danc rapom 
- Murakıp Ye he abat müfettişlerinin raporu 
- HesapJa:ın tns\-il>İ 

·- Hk tevzi cdilecei, temcttua mahsu~oeıı tediyat 
- Mürakıp ,.e hesabat müfcttiŞlcri tahsisatılc rnzifci 

mahsusc ifa eden meclisi idare azaları tahsisatının ta) ini 
Meclisi i·.iarc [tz:~larınııı intihabı 
Mürakıp 'c iıcsabat müfıttiıleri intihabı 

Diğer şirketlerde :tza bulunan meclisi idare :ızalanna 
ıştm digcr şirkc.ücrle cereyan edebilecek olan muamcJJtı 
tak\p 7.mınındtı. scl:ıhiyct bahşı. 

Esnletı.;n ,.e yelım vck:ılcteu yfrmi hic;se senedine mnlik 
bulunan lıer bir hisc;ednr heyeti umumiye içtimaıııa iştirak 
cunek hnl.l .. mı nizamname mucibince haizdir. 

Jçtiınaa iştirak edebilmek için hisse.daran \'e yahut ·ve
killeri lı.ıiz bulundukl:uı hisse senetlerini bir b:mkaya tc\·di 
ettiklerini içtimadan lfrnk:ıl on gün eve! isbat etmelidirler. 

Bubapta imhi Cllilccck olan ,·ar:ıbyl:ı numaraiı bir Bo
rdıroyı hisscdaran "irkct idaresıntlcn , e ) abut Osm,mlı 
bankasıılllan istihsal edebilirler. 

Her :h~aya: namına muharrer bir duhul '\':ırnk:ısı itr. olu
nncaktır. 

Meclisi idare. 

Vilayet daimi enciimeninclen: 
Bedeli k~fi 121,224 lira G5 kuru'°can ibaret C ktitlar 

Kartal - Kocnefi yolu inşnnn kapalı .zarf ustılile 20 mart 
92C) tnrihine mibadif çarşamba glinü ant on bire kadar 
miınakasnya konulmuştur. Taliplctin teminat \ e teklif mck
tuplarilc ehliyeti fenniyelerine dair ''ilt\~ct yollar baş rnii
hcn<lisli~inden alacaı.!ları vesaik ite yakti muayyene .kal:lar 
enciimenc tenli eylemeleri. 



ABON l ŞARll-Affl, \ j Ga.zetemi2de çıkan yazı ve 
ı: il • . resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Türki:E,dt _!"fa~te J ~. c;aıeteyc ~Onderllecck• mettu~1arıo pıcrine 
Kuru'\ Kurut\ l idare için .. e ( Jdarc , yazıya aıl!ie (). at..ı ) 

f AyJıtı J~ 000 l,areti L:onuln1al~ır 
:ı • 400 800 \ Bud11uyan mektupların ladeıioden, lıuymnll· , 

J 6 • iSO t450 1 mukaddereıl.2: mektuplara konulmut p&ralarm 

i 

27 Şubat 
1929 Tıiılı: mekteplırtle fayd'1ı eeerlın 

lliolanndı ol o 29 ı,nıllat yapılır 

~Yiıi 'J ~·1 Çir \OJ de!• ı~ıo ıerilen ilanlarla 
hustı:J rua~lyettckl nanıann ucreti 

ıdarç fıc lanırlaştırılır. 

iLAN TARIFES 
'.ıtırı ~u 

· 6·8 inci ıaıı~d~ ı~· 
~' 5 • 40 

• : • tuı1 
~ ,.. ' .. Jt)} 
1 • .. l 

2 1400 2700 1 kaybob:naımdan Te Uinlarm milndericatmdan . 
• idare meıul delildir. j " - --

Bu geceki ayl'T--,,..-~~--,..-------------...,,.----------. Sayısı 

tanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıt .. yurdu 
Ca:zetemize huıu.li ıllo kabul eden yer; 

lf. S. H. U&oU açeot .. ı . 

1 ı-s inci ,~vtlad • 1 ıo 
l 1 resnı! ıl.inla.r 

Borsalar 26 şubat 1929 

Nukut 
ı Jnglliz Jiıa!I 
1 J)olar 
20 1 uııan rlır>lıml 

1 Ray1J~nıark 
1 Avusturya şilitıl 

20 Ley Rnmauya 
20 L<Ta Bulgar 
1 Ft>Jt>meıık tıoriııl 
20 FJ'ansız frangı 

20 Jtalyan lirt>\i 
20 _kıırc.n Çf'ko - Slovakya 
1 Çer' onets c fo,·iyet • 
ı Zcloti < I.elıistau • 
20 T>ınar c '\'ogOflla,-)"<l • 
~o fielçika r aııgı 
ı Pı• ı.et3. J~p.anya 

20 lsvlçre frangı 

l ~feri<liye 

Cek • 
LonJra üzerine bir fnglliz lirası kuruş 

!\ı·' york ı Ti.irk l ra!!ı dolar 
Par~ • • fr3ok 
:\f:lano • • llrcl 
Herlin • • • mark 
~ül'ya • • 
nrtikseJ • 
AmistcrJatU• • 

Pr:ıll 

vı~aM 
~Iadrit 

• 
• 
• 

,~arşu\a • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

.. ıe,·n 

• JıcJka 
• florin 

rrank 
• kuron 
• 1!1liıı 
• peı.P•a 

• z~lotı 

Atin~\ 

Hl.kreş 

Belgırat 

• di~lınli 
kMl3 20 ley 

Tllrk !ırası dinar 

Tahviller 

98:çrı ~5 
201 1500 

52 so 00 
48 25.00 
28 25 00 
22 2~ 00 
n 7500 
81) 75 

157 75 00 
211 25 
120 25 

0000 
22 25 
71 25 

113 25 00 
31 25 

780 50 

984 75 
049 25 oo 

12 61 ,00 
9 41.00 
2 07 25 

68 2500 
3 54 2'5 

'275 
2 58;7~ 

16 sson 
3 5000 
3 18 50 
4 3875 

38 10 
24 37,51) 
27 9l O<l 

1 
I~hk a ıialı i c ,.atleli > 92 

Pllyu 10 mu,aldıle, 1221 
1s2 bO 
'7500 

85 lkranıiıcli denıiryoltt ' 8 

1 tan bul tram' ay E! kPli • 25 
Bılıtını Vck YO Aııtırepo 

9(~1:·=· 
201 '7500 

52 50 00 
48 25,00 
28 25 
22 2SC0 
28 75 00 
ao 1s 

157 ·7500 
211 25 
120 25 

0000 
22 26 
11 ~5 

113 25 
31 25 

180 50 

885 aO 
0.lt9 2'i,' o 

12 8000 
9 4000 
2 0775 

68 t2 50 
3 54,00 
1 22,75 
2 55 75 

18 55,00 
3 48,75 
s ıa,ao 

4 13850 
38 10 
74 37,50 
27 87.SO 

92 221 
8 

! 
1e2 50 
'ı;o oo 

85 

lstanbul a ıoııiın ıo şirketi ~ • 

Hisse senetleri · 
ıı bank.ı ı 

1 

• ııı 75 13 /~ / 

o::ı bauka ı J:: oo 00 Ü 
Ticaret \"e zahire Iıorsası 

(.latlar Ticar·rt borFtl'ıı klttibuınuıntligl 

Okka::ıt 

taraf1ndoı11 Yerilmiıı.:tir. 

-UN-

l~J .Azamt A!lgarl 
K. P. ){. P. 

Buğday% Çavdarlı 
Yunıu .. k Ol 03 
Kıa.ılcn 20- 2 

cooo 
0000 

Sünleı' 02-05 00 00 
·ert 03·7 18 20 

Dönmo 00-00 00 00 
"crt mahlut 6..07 17 30 

Ç:ıvda• 
Arpa 
tlıır 

Yulaf 
Fasulye 

-ZAHİRELER-
1520 
1326 
1320 
ouoo 
4120 

-HUBUBAT-
D!ln\ 

1Kus yE'mi 
00,00 
1900 

00,00 
00.00 
0000 
1800 
(10,00 
730 

ıs t7 
1230 
13 20 
0000 
41.00 

0000 
1900 

çu,-.ıılı kilcısu 

Eki~tra Ekistra oo 
Ekie,trn • 

146(1 
13SO 

0000 
0000 

Dirin<'i yumusak OtJ 
Birinci ıeı·t • 
ikinci 0000 

TiFfil( -

r~2cj 
0000 
ooool 
0000 

Aıık.al'a 000100 000,00 

Atşel1ir 000,00 000,00 
Yapagı Guı yunu 000.00 000,00 

-AV DERİSİ-
Zl'rdcva 
Sansar 
Tilki 
Kunduz 

ç fındık 
Crİ\:l1ı:i 

çifti 8400,00 6400,00 
0000,00 0000,001 
0000,00 0000,00 

• soo,ooo ~ 800,oo! 

-FINDIK- ~ 
107 20 107 20 
0000 OOO'l 

- -- -

İzmir liman ve körfez in
hisarı şirl<etinden: 

tel 1970 ıdare hicri 1971 vıv:ı ıo;.lerı • telıraf: \-.\ 

Şirketi hayriye hissedaran 
hey' ati umumiyesi ictimaı 
H

. , 
ıssedaran hey'atı umumiyesi 30 Mart 929 cumartesi günü 

saat 14 le şirketin Galalada ferıııeııecilerde kain mekezi idaresin

de alelade surette içtinıaa davet olunur. İşbu içtiıııaa 50 ve daha 

ziyade hisse sahibi olan hissedaran iştirak ederler ve sahibi rey 

olabilirler. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 

1 - 1928 senesi hesabatı hakkında mecliei idare ve nıürakıp 

raporlarının kıraati ve lıesabatı mezkfırenin t:ısdikile meclisi 

idarenin ibrası. 

2 - İkmali müddet eyleyen azalar ile istifa itmiş olaıı azanın 
yerlerine aza intihabı. 

3 - İkmali müddet eyliyen mürakıpların yerlerine nıürakıp 
intihabı ve ücretlerinin tayini. 

1Seeeeeıeeıeeeeeee®®~ 

k A I "h t mektebi mü-1 z m e 1 aya dürlüğünden 
Son sistem yaıı makinalarila te,hiz edilen daktilo 

kursuna 15 ~ubat tarihindcnbcri yeni talebe kaydinc 
başlarım ıştır. 

Son ı-btcm Vostok ve Oli ı·eti yazı makiııaları da 

getirtilerek talebeye her cins yazı makinası Lizeri~c 
çalışmak imkanı ı-erilmiştir. 

Namzet olarak kayt edilen J L ın ve B. rin yerlerini 

kayp etmemeleri için ı;iir"atle muracaatları lazımdır. 

~I~ 

Ddmir malzeme münakasası 
Anadolu-Bağdad demiryolu işletme mü
dürlüğünden: 

1- Kaıanhanc bina;ı dahilinde )Cniden inşa edilecek horonun 

inşası için muktezi demir malzeme J ı mart 929 rnrinc kadar 

münakasaya vaz cdilıniştir. 

2- Teklifau haıi zarnar 14·J-29 perşembe gtinti ırrat 15,,lOda 

küşat edileceği için tarihi mezkDrda saat 15 e kadar tek!H zarflarının 

lhydarpaşada umumi kdtipliğe tenlii ~arttır. 

3- Talip olanlar teklif edecekleri bedeliıı 0 ,onu kadar depozito 
akçasını te,di edeceklerdir. 

4- Bu münakasas·a ait münaka~a ~artnamcsi Ye mcrbutu plan 
bir lira mukabilinde Anadolu-&ğdad i~leıme ıamirau mütemadiye 
müdürlüğü fen hey'etinden 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır Şirketimiz " Zero diz !in h\vc " maden kömüründen on bin 

(!0000 t n komür mubaıaa>ıııı kapalı zarf usulu ile münakasaya 
çıkarmıştır. i\hinakasa müddeti 1929 ;\Jaronın 3 neli pazar günü 
oğleye kadar olup o gün >aat J2 ye kadar ~irkctimizin İzmirde Isfanbul birinci ticaret tcıııhirine ye cwak ve defa-

! ınci Kordondaki dairesinde bulunan mülıayaat koınioyonuna tevdi mahkemesinden: Gala- tirinin celbine \"C kefaleti 
w irsal edilecek zarrıar kabul olun>cakur. tada Minerv a hanında tka- musaddaka irac edemediği tak-

Kömiirlcrin teslim müddeti 929 senesi nisanı sonundan 1930 retle müştegil ye clyöm dirdc hapis ve te\·kifine ve bu 

senesi ;onuna kadar bir sone olup 1929 nisanı sonunda ilk parti mevkuf Jorj papa efendinin baptaki kararın muvakkaten 

2000 ton verilerek bunu müıaakip her üç ayd• ( temmuz 929, 20 şubat 929 tarihinden iti- ıcrasıııa mahkemece kar.ır 
ıeşrinievel 929, ) ( k:lnunsani 930, nisan 930 sonlarında ) ikişer haren ilimi iflasına YC mcsa- \"Crİlıniş oldugundan kantın-

\ıin ton veyahut nisan 929 sonundan başlanarak her ay 670 ton lihi ifliısiyesinin rüyet Ye ııamd tic:ır tin yüzyctmişinci 
izmırde Şata ( C İ. r ) teslim edilmesi ıe bedelinin her partinin maddesi mucibince daimi 

tesyiycsi zımmında fızayı .1 ı.ımamen te timini mütaakip tediyesi meşruttur. l\lünakasaya işıirak sindikleri İnli ıap olunmak 

-"-----

DE\' LET :ıIATB:\A.Sl ~lüdürlüfıündeıı : 

Millet mektepleri u;ın 

Şehir Kıraati 
Neşı·edildi 

Maarif Veklkti t;rrafındaıı ihzar ettirilmiştir 

Fiatı : 15 kuruş 

Köy Kıraati 
Fiatı: 15 kuruş 

Dil Encümeni Alfabes' 
Fiatı : 5 kuruş 

imla \'e tasrif şekillerini havi 

Yeni Türk Alfabesi 
Fiatı : 7 buçuk kuruş 

Ruşen Eşref, Yakup Kadri, Falih Rıfkı Beyler tarafından hazırlanan 

Seçme Yazılar 
Fiatı: 50 kuruş 

Taşradan sipariş edenler yüzde 30 nispetinde posta iiercti 
ihh e etınclitlirler 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti muhallesi sokagı 

,.\rik paıarbaşı 
ced!t mektep 

~o :'\evi 
maa dükan 

hane 

Kıymeti icarı 
·rı bedeli mulıaını Bogaıiçi Y cnı mahalle 8-1·86 maklup 

cedit J 
4000 
7600 mef;uh bcılcli 

l\lüştcmildtı: ihabi 
,,.._ .. ı:.:Uu.:::::oda, iki muıbak 4 hah\, sarnıç ve bir mikdar bahçeyi h.-i. "'1 

Ualada evsarı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukas<aten tediye edilmek üzre t~·:ı·9'. 
tarihine müsadif pazar günii saat l 5 de müzayedesi mukarrerdir taliplerin bedeli muhamnıen''. 
0 !

0
7.50 hesabilc 300 lira pey akçeleri \"e ya muteber banka mekıuplarile emv.ıli metruke 53~' 

komisyonuna müracaat eylemeleri, 

Bursa cer ve Kuvvei muharrike Türk 
anonim şirketi : 

llissedaranı 1929 senesi martının 30 ncu cumartesi günü saat 

16 da Jstanbulda GalaL1da Ticareti hariciye bankası binasında 

sureti fC1kalı\dcde in'ikat edecek olan heyeti umumiye içtimaına 

da\'ct olunurlar. 
Ruznamci müzakerat: 

1- Tediptın tahkiki ve sermayenin tezyidi. 

2- ~izamnamei dahilinin tadiJL 

Mecli'i idare namına murahhas ı\za: G. !Tans 

Diizcc asli)C nıalıkemesiııdeıı: 

Mahallesi 

Şerefiye 

257 

Hududu 

Şarkı Bolıda helvacı Neman veresesi ; garbı şimali 

uzun zade hacı Ahmet efendi ; Cenubu tarik ile 

mahdut bir kıtada bir bap kagir dükan : 

Kütahya hukuk hal,:im/;Jitt~. 
Perli kariyesinden NiğJeli ~' 
Osman kızı Haticeııin k0.~ 
Ahmet oğlu Osman nam d1~. 

Jlf 
Şaban aleyhine ikame evle nı 
boıanıııa daı·asııı111 icra ~ıll • 

muhakemesi neticesinde b~~ı 
malarina 20 - 2 - 029 tarı~'b11, 
karar verilmekle ilanen te 
olunur. 

&kelırı 

Cem 
mahkemeden Cemil Beyin üzre c<lıabı matlubun işbu 

edeceklerin kopalı zarflarla birlikte 5000 Türk lirrılık banka teminat Yukarda hududu yazılı bir bap dükkanın t-çili Du .. zcenin 
). üı' komscr avukat Y cşua · rt · · ~· 

mektubunu da mübayaa komisyonuna tevdi etmeleri lazımdır. ı929 suıesı ııı;ı ıııııı l ı rıııcı .. k 

Günün nasihatı: 
Sabrın :;onu ~et~ 

Bu günkü bava .,. Efendinin muvakkat sindik pazart,-;i ııüııü saat 14 r,·ı,f- Şerefiye mahallesinden Omer çavuı ve ızı uzun zade hacı Ahmet 
l\liinakasa neticesinde teklif olunan fiatı şirket kabulde muhtar ,, 
oldujtıınu şimdiden beyan ve ilan eyler. tayinlerınc ve mağazasilc dclcıindc m3lıkcııı~nin ifl,ıs elendi karısı hacı Emine hanım tarafından talep edilmektedir ; 

Kömürün evsafı ve saire hakkında fazla malumat almak isıiyen - depolarindaki elll\'ali ticariye mua11ıd<ltıııa malısus odasına itirazı olanların birbuçuk ay içinde mahkemeye bildirmeleri lazımdır, 
Jcrin ,.kundan eul nıubaı aM komi;yonuna r.ıüracaaıları l:lzımdır. ve eşyayi zaidei beytiyesiniıı gelmeleri lüz~ınıu il:in olunur. muhakeme günü 2 nisan 29 salı saat 1 O dur; ilan olunur. 
""""'""':"':':"'~-""""."~·"'-""-~~""':"'""""''"'-:'-:-=---::""""'""""'""""'""""'""""''""""'"""".,,..,.;~~ ..... ..,..,~~~'.""";~-:"'"""""'""""'""""'":-~ .......... ,...;..-=""""',.;.;.;....::..-,~~ -~ -( Vakt } ııı 27 Şubat 1928 Tefrikası : 92 ğa kalktı. Tamamen serbestti. Bundan sonra herkes kendi rn çarptı, dikenler vücıuuna kaçmağa muvaffak olan •Raıı:> 

Klaris doğrulurken delikanlı hesabına .. A11ladııı ya!.. girdi. Nihayet iferiliyenıiyerek idi. Arkadan tüfek sedaları dıı-• r ~ ©1, P,iVlt 1l P27 fısıldadı: Ne Klarısi tar.ip etti. Biribirin- tekrar dar ıola avdet etti: dü- yuldu. Raul kendisini barındı-
JW Lhd &:f::I - Git.. çabuk kaç... den sonra lllClıcereden atladılar. şiindü. racak dir mevkii müşkülatla 

ltotuharrtri ı 

.ılloris löbldn 
bıçağı koyvermiye mecbur 

oldu. 

Bu sırada Leonar başını 

kımıldatarak, bir gözünü açtı 
ve önündeki manzaraya baktı. 

İki adanı yarı doğrulmuş bo
ğazlaşma vaziyetinde idiler. 

Ortalarında Klaris diz çökmüş 
duruyordu. 

Ru hal birkaç saniye sürdü; 
dehşetle geçer birkaç saniye •.• 

~lütcrciml ı 

Jl,Jehnıet Gayor 
Leonarın manzarayı görünce 

iiçCinüt'de tabanca ile gebertece
gi muhakktı. fakat Leonar 
görmedi. Yahut içkiden nazar

ları ve dimağı o kadar bulan
mıştı ki g0rdüğünü rüya sa11a
rak aldırmadı. Göz kapağı, 
uyanık olduğunu farketmeden 
tekrar kapandı. 

O vakıt Raul son kalan bağ

larını kesti. Elinde lıancer aya-

Klaris başı ile: 
- Hayır!. •. 
Diye işaret etti. Ve delikan

lıya Bomanyanı gösterdi. Onu 

geride Leonarnı hissi intikamma 
maruz bır vaziyette bırakmak 

istemiyordu. Rauf genç kızın 

uzaklaşması ıçın ısrar etti. 
fakat genç kız aldırmadı. 

Nihayet Rauf rakibine uzat

nıağa mecbur oldu; yavaşça 
mırıldandı: 

- Hakkı var.. şeref bizde 
kalsın .•• Al da ne yaparsan yap .. 

Çitli bahçede Klaris, Raul ün 

elinden tutarak duvarın yıkılmış 
olduğu bir 1 öşcye götürdü. 

Klaris, Raulü:ı nıuave11eti 

oradan geçtı. 
Fakat delikanlı duvarı aşınca 

kimseyi bulamadı; seslendi: 
- Klaris!.. neredesiniz? .. 
Ormanlar üztriııue zıyasız 

bir gece hüküm sürüyordu. 
Rauf etrafı dinledi. Civar fun

dalıklar arasında birinin koştu

ğunu duyar gibi oldu. 

fundalıklar arasına daldı. Dalla-

- Benden kaçıyor .. Mahpus 

olduğum sıraba beni kurtarmak 

için l·crşeyi gözüne almıştı. Ser

best kaldığım zaman ise yüzümü 

görmek istemiyor. Ona ihanet 

edişim, canavar Jozelin Balsanıo 

ile a15kanı, geçen müthiş ha

dise, velhasıl herşey ona dehşet 

veriyor. 

Tam ilk ayrıldığı noktaya 

rmıştı ki birisi kendi geçmiş 

olduğu duvardan atladı. Bu, 

buldu. •Leo11aro duvarın bozul: 

yerinde durmuş zulmettere doğ

ru ateş ediyordu. 

* Şu suretle saat g·ecenin on 

biri raddeleriııde, üç rakip aynı 

zamanda takriben onbir fersah 

mesafedeki kraliçenin taşıııa 

doğru koşuyorlardı. 

ller birisinin elindeki vasıla 

ne idi? Bu vasıtaların mukaye

sesi kimin kazanabileceğini mey

dana koyar. « Bomanyan • ve 

· Ruzgdr hafif Jndu:-, h '1
6 

! lutludur 
---- ~.t 
Mc.'ul müdi:r Ahaaet ~ 

ıfl 
« Lcoıı~r > ın bir çok ~erı rl 

• 1 ~' 
vardı ve her biri ıııiihllı flit' 

!eşkiliıl ba~ıııda idiler· • ~erıı 
nyaıı• dootlarına iltihak c ... . ıµv 

ve ya •Leonor., c jozefırı ~· (' 
nıo• ı;uıı yanına varırsa ,Ji· 

ekle 
nıuvaffakiyet elde edtC k!I . ıııe 
İş diğerinden çabuk yetıŞ 
"d" ı 1 ı. ç 1 

geıı · 
fakat •Rauf• daha .. 1 .ıv 1 

1 
"' ' daha çalılk idi, I'i:er ''· fi · 
tı\ ,1 

• Ulbon • da alınağa ın d ,ır 
lcl'inC ol ursa şaıısııı onun ' 

ınesi ihtimali kavi iJi .. •'l~rııl 
. ki 1' . 

Şıınu da söyleyelınt . ınııd1' 
aramakla zamanını zayı c e<11l 

( ıııt!ll 


