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Milli lHhht 
tJ --ınuıııyet) -
kibı ancak e. rnillı sanayi 
cdebilır • ~~:!ye ile inkişaf 
hususta ' ukumet için bu 

Yapılacak mühim 
Vazifeler vardır. 

Şüphe yok k· 
Garp tekn . . 1 memleketimizde 
e1ın· I ığını en eve! temessül 

'loanm iki a.lterJiJc . es e erden birincisi 
bu iti'" ısel ikincisi dokturluktur; 
h oar ı e T .. k d k 
er v·' ur o turluğunun 

ı ""'t iftihar · ı ce. ınuvaf! . ı e gösterilebile-
liirk d k akıyetleri bulunabilir; 

hl o tarlan . . d h 
e iyet n k ıçın e i tısas ve 
<kıktorııı 0h'.•sından bizi ecnebi a 1.L• 
etıniyec•k fe 'r'•r suretle muhtaç 
dCiifdir n adamlarımız eksik 

Bunu~la b 
etmek J· eraber şunu da itiraf 
len '·"azıı ,ındır ki Türk hastane. 
d '401 •ahi]· . . 
e ink1• •• c •yetimız derecesin-

,.. et · d Sebebi T mış eğildir; bunun 
muhtaç 0~~ tabab~t san' abnın 
01unaınaın dğu §ekılde himaye o sı tır. 
t. 'inanlı · d . 
ıuınayeni 1 aresı altında bu 
bcia.ın~ temini kapitüllsyon 
(~n) dolayı imkansız idi; 
mevcut !muahedesi bu cihetten • 
d o an t .u .. 

en mühiın er"""' engellerin-
kuıınının kısınını bertaraf, bir 
•tti. zararlarını da tahdit 

Ancak (L 
elde elllJi oZan) muahedesi ile 

ler henu/ t~:~uğuıııuz salahiyet
ınaınile . . ıkat sahasında ta· 
l'iirk tab"lıelııııal edilemediği için 
t' a t • 
•ne Rirın . san atı himaye dev-
Diğ eınıştir. 

!!erek ~!~aftan gerk hükOmet, f Us11st ser Ye hastaneleri ile 
•rden _ıııayeler ve teşebbüs
lıbbıyen:ucuda gelen müe.sesatı 
biı-lerfe ııı Vaziyetleri idari ted-
L , telif dil 
'~in e ememiştir· bu 
r.ı . · netices · I ' 
"'llılcre b· 1 o arak tamamen 
lıieıj ' ıçareler~ fuh.is edil· 
L icap ed 
'"lataııa en bazı resmi 
• l Yatak! •• •rd h annın hususi has-
..._ e er vak 
~"et sah· I ıt yer bulabilecek 
1ı&al .dfıd':r'. tarafından bazen 
l!•ne bund ıği görülmektedir ; 
~h han dolayı resmi mü-
b ı •ıhi h Luı •rle 'd ye ususi teşeb-
'ilt ı ate ed·J ıı bir 1 en müesselere 
tıel .. ı nevi -' · "•••ted· r""ıp vaziyetine S ır, 

al onra in" 
tında . 1. 

0CS&e.atı himaye namı 
~uhı.t;f '1 'Yen ve lstanbuldaki 
İ<lare ed·t teınaatler tarafından 
eq. •enh 

ınıa., · . ••tanelerin Türk 
i!old·k ıçınde h•I ı ler; • A muhafaza ede-
~kkaı., Unsurı taassup ruhu 
o.,,, !ayand . b 
""'"<ırı f. ır, azıları Yahudi 

:_{aati n:enı, bazıları Rum 
U ve h· tna tesis olunmuş 

tek ıç bir· · · 1' .. k ısının içinde bir 
eb),ek Ur .. doktoruna tesadüf 
Ilı" ınuınk .. 
•n "'sesettr b un olmıyan bu 
I 'urı ınu af uvaziyetlerile adeta 
•ıııe~e n •ret hislerini körük-
aYııi ıneınur b. 
latb· Zaınand ırer ocak gibidir; 
~~k ık •dilen a bu~ların içinde 
k d.ra ga .tedavı şekillerinde 

1nda Ytıfenni olduğu hak • 
ra~ ınevcut 1 !ih inen kont 1 o an şikayetlere 
~ bir u,ulo b meselesi henüz 

'Y . 6tüliiyor ek· •ğlanamamıştır . 
r. ~. Zaına d 1 rnemleketimizde 
''<ita l n a r v ne er esmen ecnebi 
•ya vardır· 

"· •kail· 
1 

• encnebilere . ..,,, ı., 1Yet ere 
ille . astaneler mensup hu-
h tin Ve vardır; hükü-
"'tan beled· ı "'· anelet' 'Ye erin resmi 

. ...,ra d ı vard . b 1 
•rbab a Turk ır • un ardan 
hUsu 1 fenni ı'ermayesi ve Türk 
ı.ı, 'i hastan jrafından acılmış 
h. ab,.tinin . eker vardır; Türk 
'tııa ın . r 

lıL Ye lnzu IŞa 1 nanıına bir 
"'-h~l •d[·mu prensip olarak 
.... ı~ • ırse b· b· 
l'lrı[ 'et Ve t kk ır ırlerinden 

< ı 1 eşe "1 . 'b llıQ o an b u ıtı arile çok 
h.,.'"estferi . u nıuhtelif sıhhat 

,etler· nın vaıif 
•tııı ı hudut[ e ve sala-
ha .°~ Ve h; b· ~ını iyke tayin 

•ıttne 'ç ırının bu hudut! 
'lir Çl•ına ar 
.ı •tte k ması için da· . 
~Ur ontr l ımı 
~ak b. od altında bulun • Oah, ..,,,ili ır 

•efor· . <tıigiıniı . 
k ı •nın tab·· sıhhat müesse-
u• ıı ve k 

olııı ve lıud d anuni hu-
kı ;ı, 1 icap u u neden ibaret 
ııı._ı.IRiitalaatım~~cceği hakkında-

<ale ile ayrıca bir iki 
I / Yazacağız, 

ı e/1111 l .ı 
e .11sı11t 

-- r---· ,..,,.... ......................... u ... 

Eşrefiıı :ruyası 
Yarın başhyor 

-
G. M. Kemal köprüsünün şeklini tayin edenler limanın 
yarın alacağı şekli neden düşünmek istemiyorlar? 

Istanbul limanı Halice Ef ganda harp ----
nakledilecek Amanullah Hz. nin .. --

Bu, bu sene değilse bile 10 sene, olmazsa 20 
30 sene sonra behemehal yapılacaktır 

~u lıalde G. j\f. Kenıal ]{Öprilsii 
:ısıııa ol111alı 

(Niyork) taki meıhur (Bruklin) asma göprüıü 

1 lcr gün i~itti!;imiz, dinle
di~miz şey: lstanbul limanı; 

limandan ba~ka her şeye ben
ziyor, tahmil tahliye i~leri 
çok bozuk bu yüzden lscan

bul bir transit şehri halinden 
çıktı. v. s. 

en a>rl tahmil Ye tahliye 

Yesaiti konur. llatta kömür, 

tahliye edecek vapurlar ayrı 

bir sahaya yaııa~nnlırlar, va

purları tahmil ve tahliyede 

bir çok zaman kazanılacağı 

için kömür Iım·zasına yapa

cakları sefer adedi de artar, 

hm·zanm ihracatı fozlala~ır. 

[ Alttarah 2 inci !'ayıramızdadır ] 

Filhakika biz de her gün 
göriiyoruz ... Cfak bir rlizgar 

esti mi liman altiist oluyor 
şamandırnlar bir birine giri

yorlar, demirlerini tarayan 
gemiler birbirinin tistlcrinc 

dli~iiyorlar. Sert barnlarda 
m;nunalar, gemilerin hordası

na yana~amadıklarından tah
mil ve tahliye imkı\n>ızla~ı

yor. :\Icvcut rıhtımlarda da 

bu ylizdcn i~ görmek mlim
kiın olmıyor. 

Meın 

Deniz i~lcrilc alakadar zc. 
Yatın mutalı\asına güre lima
nın ~imdiki rnziyctincleıı kur
tarılması, ancak T !aliç dahi
line alınması ile mümkündür. 

ITaliç tcmizlcııdi~i takdirde 
bu liman Babt Ye l lasküye 
kadar imtitlat ede bilir. Bu
ralara yapılacak rihtımlara 

Ticaretle meşgul olurlarsa 
ceza görecekler 

Ankara, 27 (V akıt) Me-

murin kanununun memurlara 

ticaret ve snayi ile ugra§malerı 

memnuiyetini bir ceza ile teyit 

için kanunun 32 • ve 35üncü 

maddelerine bir fıkra ilavesi 

hakkındaki kanun IAyıhası Dev· 

let şurasından çıkmı§tır. Buna 

göre memurlar ilk defa sınıf 

tenziline, ikincisinde 

rayacaklardır. 

ihraca ug-

. . ... ·.. '. :-

Kimdir 7 
Abtülhamidin ayaklarına 

kapanan bu paşayı 

tanıyor musunnz? 

Yeni tefrikamız 4 marrta 
başlıyor 

Süleyınon ~H~H ue oti~eti 
i\ [lıJıarriri: Avlıa11. 

Merak ve lezzetle okuyacaksınız 

kıt' atı astleri mağlup 
ve Meydan şehrini 

istirdat etti 
Bertin, 26 (A.A)-Alnıanyanın 

Kabil sefiri ve Alınan tebasm
·ııı iki kişi pazar ı günü bir 

Jngiliz tay
yaresi ile 
Peşavere 
nakledilmiş· 

tir. Bu SU· 

retle Kabil
deki sefaret-
lerin nakli 
hitam bul
ınu~tur. 

Kabilden 

Nadir Han 
şehirde biı· 

yuk bir k~
rışıklık hüklıııı sürdüğünü söy
Jiyorlar. Ortada hükamet kuv
\'eti namına birşey yoktur, 
asiler şehri birkaç defe yağma 
etmişlerdir. Kabilde Jıalk Kral 
Amanuallahın gelmesine sabır
sızlıkla intizar ediyor. 

( .\Jttarafı 3 uncü sayıfo::utzJıdır .. 
. -- -
·Musiki üstad ı 
Asım 8. dün 
defnedildi 

Giriff<en Asım B. 

!(adim musiki üstatlarımızdan 
Giriftzen Asım Reyın ı-efatı 

düıı gece geç vakit haber alııı

mış, kısaca kaydedilmişti. Mer
humun cenazesi dün dostları 
ve hürmetUrları tadından kal
dırılmış, Merktz efendi kabris
tanına defnedilmiştir. 
Asım Bey Yenişehirlidir.Genç 

yaşında ınusi kiı c heves l'C 
intisap etmiş, uzuıı müddet 
devrinin üstatlarından ders al
mış, ney l'e bilhassa giriit 
çalmakta büyük saıı'at ve me. 
hare! göstermiıtir. Asım Beyin 
birçok besteleri de vardır. 

Büyük l:>ir rağlıd kazanan bu 
bestslcriıı bir i<ısmı Mısırda 

plağa da alınmışlır. 
Asım Bey dfaİye binbaşılı

ğından mntekai!tir, zabitliği 

Aptülhaıııit farafındaıı !\!üşür 

Fuat Paşa hadis sinde Merzifoııa 
ııcfyedilıııiş, meşrutiyetin ilftnııı

daıı sonra da orada iknıııcti 

ihtiyar etmişti. 
Girifizen Asım !ley ımısiki-

1 şiııaş bir ailcnııı bab.1sıı.lır. 

' O;.:ulları evkaf ıııiıuiirliiğÜ şube 
ıııiidürleriııden Sabir, J\\usa, Sü
reyya, Cevat Beylerle, kızı Ni
hal Hanımın ayrl ayrı musikiye 
intisapları vardır. 

Asını B. geçenlerde oğuila
rıııı görmek üzere şehrimiz 

gelmişti. Burada hastalanmış, 
evelki gece· yatsı \'aktı de göz 
!erini hayata kapamıştır. 87 
yaşında olmasına rağmen J:e 
nüz diıı'ç bir halde idi. 

Merhumun vefatı musiki ve 
san'at füemimizde derin dir 
trr<siıı· uyandırmıştır. Ailesin~ 

t. zı, d beyan ederiz, 

Fatihteki surların bir çok 
ta~lar tlü~üi!;iiııli yaznıı,tık. 

Emanet bu surların hcdmedilmesi fik-
rindedir. Zira ~lin geçtikçe >urlar tehlikeli 
bir hal almaktadırlar. Bu me>clc hakkında 
Emanet asan 
giirli~ccckti r. 

atiknyı ımıhafaza cnciimenile 

• 

Dlin, (Tatla) Yapuru Galata rıhtımında 
harcht maıK\TC>i yaparken dzmirJ \.ıpu
runun üzerine bindirmi~ YO gemiyi iyice 
lıa>ara ui!;ratını~tır. 1 la>ar .JO bin liradan 
fa?.!adır. Rahne >U kc,;iıninden yukarıda 11-
tluğu için sefere mani değildir. · 

Resmimiz ( lzınir ) in rahnesini gü,tcr· 
mektedir. 

Taşları~ökülen Maarif vekaleti 
ahı de ~arın ~ustu 

Şehremini ne diyor? 

K a n o n i t o M ı s ı r do nı 11 
Taksimdeki Cııınhur;yet abi

desinin kafdrdn:leıı küçük ta~ 

parçaları diış 

tü~iınü ya1 ~"!!"----• 
mıştık. Dün 
bu mesele 
etrafında 

Şebre m i ıı i 
Muhiddin B. 
' bir mulıar
ririmize de-
miştir ki : 

- Evet, 
böyle bir 

mesele var· 
dır. Hakkı Sinyor Kanoni~a 

Şinasi Paşa Hz. abide komisyo
n unun reisi olduğu için bu hu

susta dalıa çok meşgul olmuş

lardır. Mahaza ben de Paşa bu

rada bulunmadıkça komisyona 
vekaleten riyaset ediyorum. 

Cumhuriyet abidesinin vaktile 
tesellümü için bir heyet teşeek
kiıl etmişti. 

Bu heyete dahil bulunan Da

rülfüuıııı muallimlerinden /\\alik 
B. kaidenin çüriıklüğüııü o 

zaman da iddia etmişti. Abide· 
den taş düşmesi üzerine tetkikat 

yapmak üzre komisyona Malik 

beyi ta\'siye ettim. Malik B. 

tetkikat yarıtı ve raporunu 

komisyona verdi. 

Mesele, hi!lalıi, Jilyık olduğu 

ciddiyetle tetkik ,.e takip edil
mektedir. 

Sinyor Kauonika da gelerek 
tetkikatıınıza iştirak edecektir . 

Esasen abidenin bütün taksit
lerini de henüz vermedik. Son 
taksit bankada durmaktadır . 

Ne gibi bir karar itiihaz edile
ceği yakında anlaşılacaktır. 

[&\it tarôlfı 3 tincü s:ı~·1f.ln11Zl1.'.ldır., 

.Şanssızlık 

Ne feldkel anneciğim ... bit 
bizim evde sular' donmai 1 • 

-;_ frauı.:ı k&rikalürli -

Ba~uetiliınizin toıniıni 
Vasıf B. de Maarif ve
kAletlnde vazifesine 
başlarken valilere : 
m aarif em inlerine b ir 

tamim gönderdi 
Ankara, 27 (A.A) - Başvekil 

ve maarif vekili İsmet Paşa 

hazretleri Maarif 
Vasıf Beye devri 

vekalttinin 

dolayısile 

maarif erkan ve menıurınıne 

hitaben atideki tamimi gönder
miştir. 

< Maarif vekaletinin pek de -
ğimli işlerinin müstakil bir vekil 
tarafından görülmesine imkiın 

bırakmak üzre bu vekaletten 
affımı Reisicumhur hazretlerin-

den istirham ettim. tıüUıınetin 

başlica temel işlerinden maarif 
vekaletinin ve onun bütün ıııcn
suplarıııın muvaffakiyetleri için 
bundan sonra da çalışacağ:iııı. 

Gördüğüm samimi yardımdan 
dolayı maarif arkadaşlarıma 

saygılı teşekkürlerimi takdim 
ederim . • 

Ankar, 27 ( Vakıt ) - Yeni 
nrnarif vekili Vasıf Bey bu gün 

Meşhur komik 

~unııno nö~etıeri itinde 
Hc\'Cıyl l lills (Californic) 2'i 

,1\..\) - l\Jcşhur ' ı sktorü 

lif surette >al:H 
dirilmektedir. 

. .Jrlic Cha
plin dün has· 
t ılan mıj tır. 

l\lu mn ile \ h 
hummadan 
muzt·ırip U· 

lup ihci mal 
bir hafrn \a• 

takta kala. 
cakur. '.\laa
mafih ahı ali 
~ıhhi ye sinin 
bu .;abah ha· 
pctıiği bil----· Günün hulasası 

Dahilde: 
Danimarkalı bir 

hey' et martın on 
beşinde Çenberli
taş civarında bir 
sondaj yapacak, 
asarı atikaya tesa

\'aziicsiııe başlamış ve Valilere, düf ettiği takdirde 
maarif eıninliklerine ~ıı tamimi ' 

1 

tahariyat tevsi e-
ı:öndcrnıişlir. dilecektir. 

• Maarif vekaleti vaıifesine • Iran sefiri Fü-
bıı gün başladım. Reisi cumlm-
rumuz Gazi Mustafa Kemal H 1. 

leriniıı inkılıibıımz içiu işarel 

ettiği yüksek hcdefere doğru 
kudretli hamlelerle ilerileyen 

şuurlu ve necip halkımızı fennin 
ve bilginin bütün faziletlerinden 

rugi han bugün 
hükümetini cemi
yeti akvamda tem
sil etmek üzre Av
rupay~ gidecektir. 

• Millet mek -müstefit etmek gibi kutsi 
bir gayeye varnak vazifesile teplerinde ilk dev
mükellefim. Büyük işi başar- . 1 re talebelerinin im
için ıııaslcktaşları cııı, de\'ld ıııc

ıııurlarıııın \'e ıııüneHerlcrimizin 

müzahcretlerinc r üveniyoruııı. 
Az;z ,.c kıındlJ arkadaşım 

mcahuııı 1'ecatiniıı, yü~5ek 

ıııcclisiıı tasvıbilc ve derin 
bir ıııkuf \'C imanla yürüdüğü 
mesai yolunda hatırasını daima 
tebcil ve elemle yadderek 
çalışacağ•m.> 

291589 KADIN 
Millet meKtepıerine 

devam ediyor 
.\nk.ıra, 27 (\"akıt) - ih-

sai malumat Yeren viJ,\yetkr
tkıı mi 11 c t ıııektcpkrine 

29 l SS<i katlının dernııı etti!ti 
a~la~ımı;-tır. 

· Tiirk kadınının <)koıııağ:ı 

1'.ar~ı p;iistcnli~ı lıu tehalük 
ziyatlc,ik takdir ediliyor. 

tihanlarına cumar
tesi günü başlanı
lanılacaktır. 

Haricte: 
J -

Amerikanın şi-
malinde müthiş 
bir fırtına olmuş, 
evler yıkılmış, in
sanlar ölmüştür. 
[lln haberin talsil!itı 3 iııci 
sayıfamızdadır) 

* Almanda ka· 
bine buhranı he
nüz devam ediyor. 
Maamafih M. St
reman kabinenin 

1 mevkiini muhafaza 
' ı edeceğini söyliyor. 

( Bu yazının tafsilatı 3üncü 
s.,ı[amızdadır ] 



üfflçcmizCle 
Cinsiyet labikalan 

- -• 
Carp medeniyetine ) öne- zorlu yazifc~ini yiıklcnmi~ 

fülcn h ri dilimizin bir takım olu) or. Dil inkıh\bının :ıkın-

ck iklcri, hilha ;a terci.ime~- tısı tçin nkısyatağını hazırla-
lcriylt; uğraşanlarca duyulma- yanlara yardım ve hizmet 

VAKiT 9.8 Şubat 

Valilik mi, ŞehremiAliği mi ? 
İn )JC)'311<- tı . J\1tıl1ittiıı 

909 istikrazı - Gazi köprüsü - Maçka -
Beşiktaş tramvayı 

Halice nakledilecek 
Cst tarafı ı inci salııfanııul:ıdır] 

Bu rıhtımlarda kereste kıs

mını, yolcu kısmını ayırmak 

mlimklın olur. 

-ıııı·:ı:ı:,mmmm: ... 

Kıt.'a. 
~a başlanmıştı. Arapcanın süz etmeye çnlı~mak yatani bir 
;ı:engmligi urfınm inceden in- borcdur. Lakin bilmem ~u 
CC)C ışlcnmiş omla ı, h-tikaki ntırlanmm 'l\irkcedc cinsiyet 

Şehremini ve vali vekili 
Muhittin Beyin esaleten valiliğe.: 

tayin edildiği şayi olmLtştu • 
Muhiddin B. dün bu hususta 
demiştir ki : 

909 istikrazı 
- :909 istikrazı mü.zakeratına 

devam ediyoruz . 11enüz bir 

\~apurlar senenin Jıcr ıncr- I ı' 
iminde kemali emniyetle 

1 

Sence bence gökteki kuyrukludan yok faide. 

Bir taklm aç fareyi mutfakta çömlekleıde gôr. 

Varsa da solda ııfir geç ( Ahmedin dükkanını )• 

Gelde kuyruklu nasıldır bizde, gömleklerde gör. kabiliyeti 'c buna munzam yani erkeklik dişilik - H\hıb-
olan acemin edebi do,em(ce- hınnı ta) in bu:ıu-unda bir ya
liği. gene ihtiyacımıza yeti~mi- rarlığı. olurmu? Olursa ne 
yordu. l lalka doğnıgiden dili.- mutlu bana. · 
mıı.. bu ) nbancı siı lcrlc 1 Ialumdur ki eski sarflaa-
rııkırtılı kolnık deyneklcrini mız Türkçeden cinsiyet gös-
.kcndi "ne lılyık görmli3 or. tercbilccck lı1hikalardan bah· 
\ e 1 v.nun içindir ki bir an etmezler. Bunlara göre Fari· 
<.!\ d eğimli, ktvrak, doğurğan ide olduğu gibi bizde de 
'c bu aı ede medeni her bir cin iyet •di5i.• ye •erkek• söz-
mazmunu rıımamcn ifadeye ferinin gctirilmcsile belli edi-
rrıuktcdir bir hale getirtmesi- lir~ mesela: erkek arJan, cli~i 

ı1i~ bu fokil.lbı ) apnnlard:ın kuş gibi. )'ah ut ayrı ayrı kc-
7. rlOr i ti) or -çc bekliyor. limclerle ifode oluour: mc e-

lnkıl. pçı n~ imiz \ e ter:ık- lil: kaç: erk k ko) un, m~r) a: 
k d ht kl)metimiz lıunu d:ı di,i k ) un, aygır- erkek bcy-
lı r ı a hazırlanmıc::or. Dil gir v. gibi. Halbuki e ki 
h tt ce bir Turk ~ameri 7 .. amanl. rda bazı kelimelerin 
y.t(anıp hurulmağa ba~landığı •m• takısı (lahika ·ı) ile cli~i-

sö. lcnili~ or. \nlıın bu kıy- lcndirilmi:;. oldur;unu göruyo-
mctli adımda, sarp yolun m7,, mc c1.'l han, hanım; be~ 
muhterem azalara kolay (bek) begum ve bckem: kH-
gclmcsini ve iki yanda açan sem (Kö..,em sultan) gibi n-
~ nb:ııı ~iıllerinin yaman tiken- cak bunun teammüm ettiğj 

lcrindcn (diken değil) tırma- iddia olunamaz. Teşckkiıllcri 

fonmakqzın yofalmalarını di· de ihtim:ıl Fran::.ızcada • ma-
1.. rım. Pğurla,r ola. damc•in •ma•sı gibi mulkiyct 

Kclinıclcrin ne\ ilerine göre ile a.lı\kadardır. 

~::ırf ve i tikak lahiknlannı Bundan bn:;.ka bu i.ınl i 

- Bir memur kanunen asil 
olarak iki vazifeye tayin edil
mi}ecği için valiliği vekaleten 
idnre ediyorum. 

Veni belediye kanunu çıktık· 
tan sonra, bcl<!Cliyc reislığinden 
çekilerek valiliğe. esaleten tayin 
edilmem ımılıtemeldir. fakat 
şimdi rnziyette hiçbir tebeddül 
yoldur. :ıı 

Muhiddin B. bı:ndan sonra, 
muharrimizin sorduğu suallere 
şu cevapl;m -.:ermiştir; 

K. 7 m ... 

netice alınmamıştır. Eğer mesele 
bu sene inbç edilirse 929 büt
çesinden t diyatta. bulunacağız. 

Gazi köprüsü 
Gazi :koprüsü projesini Fran

sız mülı~ntiislerinden M. Piju 
imal edecektir. • 

Proje. G aydıı yapılacak, 3 
a~:da in asınl f14ııakasa~·a 
koyac;a~ız. Köprü bır sene sonra 
inşa t:ıiihneğc başlanacaktır. 

Maçka - ,Be§iktaş 
Jram\:tt şirketi Maçka~Bcşik

ta? haitı~ıı iıı§a etmek üzre 
tetkika girişıııiştrr. IJ:ıt Maçka
daki taşlığın arktısıııdan geçe
cckti r. ıı 

A e da 

T arabyada bulunan •Öldürülen kaçakçı 
cesedi tanımak için , AJa11ada rakı ı,. çrıkÇlsı 'i 

isıdıı..!c biri i at üzerinde şclire 

Uzun boylu bir adam aranıyor ı:irmc:,te iken J ııJ rm~aı·ııı 
Ocçcıılerde T:ırabya civarında cc dLtr » emrine ri:ı;rct etmemiş, 

atını~ :ı :ıbn3iğinc :ı.oşturııııy;ı 
-hulmıaıı cesedin lıfü iyeti dün· 

başlamış, ıtılan ı:urşı.mlarla 
akş n a kadıır tespit edihneıniştiı". old üriilmtış.tür. 

Valmz bir çocııtr ()Olise mü -

a' ıı:ıp ~ terecck bir gram- Türkçcmizde bir di~lil~ c.ı- raca:ıt ederek ceset sahibini, 
mcr -snpmak hc\·C ine nice kı ma daha tcsaduE e r.r. ki, lıirkar ·ın evci uzun boylu bir 
c:encler dirki du:;.miiş bulu- o ela "çc dir; imparator, adamla beraber gczçrken gör -
nU)Ordum. Beceremedim mi impnratonçe gibi. Bu nereden dii nlnü, fakat ikisini de t.ırııma-
dcye im., felekmi -oldurmadı gdi) or? Zahir ltal) ancadmı dı~ıuı söylemiştir. Polis şimdi 

yatarlar. 

Diğer taraf tan nhtuna ya
pılacak de.mir yolları ile Sir

keci -simcndifer hattı da 

içerilere kadar uzanabilir. 

Rıhnm iizerindc yapılacak 

antrepolarla tiic~ır eşyaları 

iyi bir şekilde muhafaza edi

lir .. fa\Una Ye saire licn:t

lcri olmadığı ivin de cşy:ı 

daha ucuz satılır. 

1\) rıca Tiryestc<lc ye diğer 

yerlerde olduğu gibi nhtıwın 

bir kıs,mını tran it ::.nhası ) ap
mak mumklindur. 

1 :lalicin enbii) Likcyilij!;i met' c 
cezire maruz bulunmam.ısıdır. 

lngilteredc r ardif ci\·arın<l:ı 

11 metro) a kadar ) iıksekn 

sular burada 35 .antimi geç~ 
mez. Bu ) Lızdcn oralarda ya-. .. 
pı1an tc:-i ata burada Hiztım 

)Oktur. 

TTuh1sa Haliç, dünyanın en 
tabii bir limanıdır. 

İ canbul limamnın i::.h\hı 
için bundan bn~J,a çare ) ok

tur. J laliç bu , ekli alırsa içine 

200 den fazln gemi nl:ıcaktır. 

Fakat bunlar içjn ilk i~ olarak 

l ıııur ·oğ1ırma ma

kinesi olmıyan f ırmiar makine 
fudarilfine mecbur tutulacaklar-her ne ise. Iamnfi elimde cevabını yerh ermek i"tcıı hu uzun boylu ad:ıtı}ı aramak- ,·npurlnrın 1 laliç limanına her 

hai':rrbnmı~ malzeme var. Şu dc~ldir, çunku imparam1·un tadır. k 1 1, 1 l zaman ·o ay 11'. a gire )İlınc-
tozllt \ aprl ları hirn7. kanş- kansına italynnc;ı '"impcratri- lcdn f ndocerrnen v.timre inden l \'tıkankE khliayı i pat eder. ı · 
dmı' ım dedim. çunkü ara ı cc ... denilir. Pclti amma c:krn- ,; en için mcycut köprülerin . " olduğunu znnhediyorsa d.ı Timu11 enin Yunanlılar n!l'Zın-
i n · o· .. .., n· c "' .. re J ı ı) d .., asma olarak insası lı\zınıdır. 

t ır. 1u~ıın ·~o· u u ~u · ı~,, ) ı ne yapa mı. JU a ·iebuhr, Bück, chafarik gibi da 
0

Tômiris oltıbilcccği hiç ' 
millette tiirkcli olmadık kim- mı ital) anca? I la yır. Deme~ alimler 1oğ0l . ayfyôrlar~ yadırglını1:lmaz. I liç ~üphesiz~ bu t.1Sa\'Vtır-
,.,1.: l,almamı l?ibi dir; merak ki kı}a co }apmışuJ O halde halbuki Türk olduktan gittikçe f~tc bi.ı "7.c,., t.ıkısmın !arın hrı ul hnlmn5t milyonlara 
cd nlcr ihtimal t men tiımcn. nasıl olur. ·m- fün-e~j u 1ı1Jı.ı 1. !(in;· ~romid tiirkçc TurkÇcll ten bhib oldu- rmürevnkbfnr. ~ i}ndiki 'azi-

'4. ııriinu~e ur .,., oz·ını.i de ],endi dilimizde yabancı bir \~)·a mô olch o\'Unca, a n ~unu te.;p\t 'e sarfımıza' 'ı~ ın:ltr1ii1lk:inı;ızl gibi göriinür. 
~eli~i ızcl kullanmıyorum. '"çe,, tak mım mnJ,tlul u olur. ta·.:t\yutu im öfhmaı. lrnhuf ccmeklc,. Hupa dillerine ~J 1\nc..ık ,urası muhaklrnktır ki 
PeR a ik<lr ol:ın i)a i Ttrk- ı .. ,tc 1"t"r· ·oı·g~· kı· e .ı cn·mtı·- ı. f b t ( k.ıh ı 

l, l!u •l • 'c •o • e:sıd ruıncada n' et c mu u c e manasına bu iş bu ene C>lınazsa on 
cıılu~miııe r.ı men bir çoj!,u- \-eo:clı ol ıı.. I~M::ılı~mı bul- k 1 1 l 1 c. • ı .,.·ı ) ı.· pc • me )ZU lir lahilmdır. ., o aı,1 nı pct ,. c c~ı uır sene sonr:ı on sene sonra 
mu7. dil noktasmcla hala-belki . ., 

mak hayli wr olur 'c Jhfi.. Dostlarımdan Tfirkciiliiğtın · ek iğ!mi7J cnmamlamış v c c:;ki olmazsa, 20, 40, 50 sene 
farkına hile 'armat .. ızm - m, .. 1 11ef.,., ,·., .... ctı'n1;, .. ,i cic ı"ncı·- 1 · 1 h'k 1 k "' " ,,,. ,,, çok !!:f.''T"tli f)iı· ·""ıı·ı~,· olnn )Jr :ı ı :ımıza te ,rar ·a,·us-
() 1 

' 
t . il ~ ' .... " · · . ·onra behemehal \"apılıcaktır. 

lf 
Diğer 

lfılamacyon bizi fen dairesinde üzdü. 
O sebebten demeyiz onca bela tek main. • 
Nail olsun dileriz umduiuna Mevladan. 

Beyni balasına birden iki ıemşek insin. 

Bitti. 

Eşrefin kuyruklu~ıldız isimli kitabı bumda bitiyor. ~ref: 
. ıll ' dostu şair I !üseyin Rıfat ney de J-Jallcy kuyruklusu ıç 

kıt•ayı ~öylenıişti : 

* Kıt.'a 

'Darbesile yıksa da dünyayı " l-JaHcy ,, yıldızı, 

Namı dehşetnnkini z etme yıkmıştır senin! 

Kuyruğun yoktur diye asla tc'~süf eyleme, 

Padişahım kuyruğun burnunda çıkmıştır senin! 

- Yarın Eşrefin ruyası _... 

ÇENBER.LİT A 'T, 
animarkalı bir erup a arı 

ka arama için müsaade al 
15 Martta işe başlay aca!dar 

Danimark, h hir it·a- ı de h:r ınüddet ;' 
ı·ı atika ınfıtcha~~ı:s- Uoma 'c Biır.ns ~' 
lan guruhu ~ rnnı·ıın j rine ait sutunl;lf 
onhc~in<le (.~euhaı·litaş
ta hafriyatta hulunmak 

• 
üzere ıuiisaude alını ... -

~ 

tır. 

Evel3, ~onJaj amcli-
)~esi yapılacak, ~\sarı 
atiknya te adiif oluna
bilir e c:;a lı · urelle 
hafrh·at icra edilecek-

• 
til'. 
İclihat ınnthaası önün-

~ 

ıuluU-u '-"azılmı~tl· 
tı J ~e 

ahada lmlunan ~ 1 ler, yakında çıkurı' 
cak ıniize'-'C ~öf1 

< ' .r ._ k~ 

rilecektir.H~nunın . 
. .~ 

h, olmu~1, buna n~ ~. 
birakınıyordu. ~ıcı ~ 
"l1~ı mütelrn'-1st3r · ,, ~ ' . ,~ı 

rafından uiin 'e 
edilıııi~tir. 

man ıcıyız. :uı, o7.l tir. l;erçcktcn hu c:çe.,, ya- . fahnınt . 1o:ın Beyin haıı.1 mu~ oluruz. J 

gibi iki öz Turk sözunlin banc.ımıı olduıı-ıı halde per- ... fü~timu l~ mcden c ve l Bunu bu sene düşiinm :;ek Yarıın asır evell<i 
h' -< crdi~i nıaltımartt göre, T6mf- r 

hukuk ıstılah .ırıını.1.ın arn;..ına 1.1. . . k 1 •ze• nin türkcede di,ilik t•ı- bile ı·arına hıl:ıj•hk olm:ık Ü.. '"I 1 1 VA Kf r' 
Geçerken 

, asızcn (, ımııc mı . o ·u muş ri in a!di ttirkcc tılaffu7.lt J Of U en YHD I~ ur alınma"t tckhfinc ka~ı lopa- yokstt tı)'ni \!1\?.ifeyi gören kı ı oldu~unu n:ı ıl öğrendi· i.izcre şimdiden ha;r.ı tedbirler ıs 
rıl:ın ii!ncli itinı.1.lar tizerindcn Timurıc- imi ki• d~i demir-• gimi bıJdirc) ım. Tı.irkciılliX-lin 28 Şubal 

bir Turk lal\ika ı çehre«inc demektir . .ı. ·ctddm '<Lıvı» nın b a!ınnıası biç de guç YC :r.arnr- - • 
unutula~ak kadar hcnliz za- d ı kodamanlarından ·ccip A ım Yeni h:ırflerio li:abulündenberı u i/ t .1. {/u ı• mallk bulundu*un an mı ·· · d ..ı. ı1 dc114Jdir. maari nazırı a u,e Jr 

ı. B .... ~ ""b b' h mt.ıCnn ı c •u.1~ ızc• - teyze B d kk 1 f!' iki bnçuk :ıy geçti, bu müddet, i ,,,. 
m.m ~Lçmel ı. Uııun ., .... c ı 1 olayca lhıbul gönnii~tür? ey gççcn yaz ı atimi bu- Efendi hazretlerinin ne.f. tıl 
şudnrk4 siya i ıihnifet hadi- F...<il,i r.am..

1 
rcırihini biraz üir. J latta K:n kas} alılar :mı- na ccllietmi:şti. Ortada projeleri yapılmak okur )":lzar adamlar için yeni nıu fünuna olan 1ıtnınıt1i • .r 

1 l l 1 
;ı ı. ~rnda kadın adı olarak •han- üzere bulunan G. :\1. Kemal lıarfierin bir itlyat h:illne ~kbil· ~ ,,-

sc cı:ın ıa ı ett ı "-ana:ıta hatırlar mı ınız·? Kc) h rc\İ ~ le~t:r ayni k~fc bir ba..,- ocsınc kılUdlr. Bunıı ragmcn awalui cümlesinden cfrıılA ,1 
~urc olciukç.1 çabuk de i;;c- harpte rCTiiJ) h:ı ını kestiren zc s(.h:üne rn tgclinir ki "h~l- kası dn- h<ıttt çok daha evci köprüsü \•ardır. Bunu olsun hemen rıer gün, her ·erde. her re 6ilcümle }eütüparıelertl' .ıJ' 
hihı i cd , ·; lcyi~\mizin gi- bir brnliç..'l ııttlı Çol· ~iln.h- num,, gibi '"han,,ın mliennc- mm af fak olmlf,, imiş. lah- asma yapmak f tan bul linıa- yııııda birçolı: lnılA hatalarına cut ~itaplann genider ~ 
di in} ~c dilimi1fo yatıldıltııu şoıı ve sav cı .. Jasagctlrin i clir. nnıt rna<ın Beyin bana dedi- nının blahına c.logru atılmı tesadul cdllmektcdlr. teı~le cümle3fnin ~ 
Jylc kolı:t} ca C\ irmcğe ne beyi \'C kuman<lanı olan hu Zaten kannlcr geçidi olan ~ine göre, bugiln ~nvari fırka bir ~ıdım ol~ıc;ıktır. 'f:ıbetalıtrdıı, mccmualard.ı. ga· ııe 1tarıgi fenne mü1eallık ,,.:1 

t h lı'\ n ' de leten · k~tl K·'\ k,·ı. vada İ>ted,.nbcrı' 1'ı··ırk- k 1 t d Al·~ ı> ----- - ------ zctclcnle, şur:ıda bura\la geçerken ı_ ...... ,., .... .il .ı < c · Ut ım tı yaman kndın, kanlı kelleyi u J '"' ·uman( an ann rın Gı aşa larnıı müoeyyin ,,.... p 

k j 1 ı 1 k. h J ) ·ıı· t1' " 1 · A E • t d görülen bu lınlıl yanlışlarını eli- __ ,_ . ~1 .,.{ 
) U ·tur. amoo un I una kan dolu bir tnluma oka- er \ti 1) C ıce )'d e~mı:;. \'ı..; _ !3J6da., kemfic;inc bu rriizel rmCDIS 80 4 deflı:nı:rlnlrı rao'D ner'' JI 

ı 1 m h 1 1 b ıııiz değdikçe bu siituntl:ı doğru- 1'111'"' 
r:ığm n gene ) cr\miı.dc say· rai" '.enli k.:ınn dôymuyot· ·ı men n ı cç u yer ifcr ~ullMınu söylemi~ \'C a Fi- YENİ HARFLER KA- t:ırilc btrntte tespit edectğlz: rıında nazaret memur 11 
ımy ruz, ~öylcki dılimizin dun, seni knmı ben doyura- 'e diğer kaYmlarbnkiycJerile ınurzc• ile c dayi;;r.e;ccyzc, )i BUL EDİLECEK , Yanlı~ Doğru 6ir komisyon teşkil~~ 
ı:;cç.ırmckcc old gu inkılap -yım• demi~ olmakla mcJıur- ka~rnı,.mı:;ılardır. 'ctckim Çer- mis..11 olaıak irnt ctmi,, Bunu Şehrazad Şehrazat merkez mutassarrefı 1· ~ 
g > orc dit. dur. kc-. hildip;imiz • 1ı ır kölemen- ihh eten SÜ) icmek borcum Moskon, 26 (A.A) - Yeni Tokallıyan peruk· Tohtlıyan perukl- 1 adetlu Tahsin Efenaı !dııfJ I 

Dı~ hC}Ctİ y-ııpa~1ğı p;r.ıın- J'rcnk tarlhltti bunun adım )erinden bir hayhsı • lanbay• idi. türkmen alfabesinin Ermcnistanda hnrı rı 1 g<flla dza tayin buyuru. 

tn\:rlc c l i zaman n kcrlcrinc "Ton iri ., obrak bildiriyorlar. gibi hali.., muhlb Türk adla- Köse Ratf Pata zade teammümü için Ermenistan hükü- Galata Galata almcmnuniye işidilmlşltr· 
• ,J çan he~ hctli lx1ltae1ların •. '. 1 Junıhrı dt hu lc-.:ıget- rını ta ım. ktnhırdı 1 i, bu da Mehmet Fuat meli bir encümen te~kil etmiştir. Perapalaa Perapalls 1 
~~t;;.=~~~=-~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==:~~~~~· ... ,r 
{Vak!)iıı 28_Şuhat 1929 tefrikası : no 

·amusl 
kotlilr ·- ... 

,. ~ ......... ~;,. • • lo • • • 

1lluha1·nri: lliiseyi11 llalnni 
şah..,a teu i ·e üldiirmc~ i, ül

~öl'edir. 
· - Bu tahamniiiliiııii-
zc mukabil zevcenizin 
0 ö t 11 <'c"i \İcdaui ;-. rı 

ıııinncti a~rcp ... 
hi nacnale' h taf"diı·d n . 

ziy:. <le· ta) ihc Hizmu 
gürii~ ôrum· Bu nnsi
lıatlcı·iuizc tebaiyyeL-

UlC) i cin CB lrnlll) Ol'Ulll 

- Jlef'kc!S i ·tidadı 
uokta. ıııdan 
ah1bi1ir. 

nasihat 

- Eynıllah efendim •. 
- Eğer bu ınaccra 

yüzün<lcn ·izin için 
öliiptc t ~kl'aı· dh·ihnek 
kahil olsaydı, o z~ man 

hakikati mılaı·<lmız. 
- flpn nlmcdeıı ha

kikati anlnınak islt'
ı·iın ... U"y('ı 'ildi tcnef
fiisiiın · hi ı· u ret geldi. 
Bognlarağnn lı~n a al
mıya ihtiyacım Yar ••• 
liLadenizlc ... 
- aadcllc efendim .. 

Iliı· mii. kliliinüz zu
lım·mula gene f c-ı·if 

huyuruuuz •.• dertleşi-. 
l'IZ ••• 

-Zuhurune intizar-· 
da <le1til koyu ınii ku
hın içindeyim. 
-Bundan da daha ko
yu u 'ardır ile) efen
di... llisiyaıuıızuı ani 
feveranlarına kapıl-

maktan sakınımz. Zihninin dalğmlı?mdau ol:\cak mı idi~ Bu ip- laşnıış olan itıtı)' ~ 
Bö) lo hu. u.)anla tehey- haslıhrı ye?rleri hilıuc- tiladnn kurtnlmak icin ondan kendini tfr~ 

ı ·· 1 k 1· 1 l l" · k .. ,,.ıc 1 vnel(' acul lıaı·ekctl(·r- (en ''uruvm•ıu. ·(m• ıni < c il ( urme- ıa ~orcn ~cı · ·~r' 
~ıeı"ı cıkan fehlkeı lcriu hiinahkt\r zrY<'csile li miydi? zi~ adc hu h:.ldı. 
t ıuiı;!_9ri uhil değil- ~criki ciirmilnii fildiiı·- Fakat hu kadar ka-

d. .... ·ı ,. ınekle hu fel:)ketirı L- ti ilerle f asi edilen me-n'. >IZ ı h.ıyarız... . 
Gencleı·i tnklitten cok kcncesinden 1\nrtula- ele eyi bir sureti hal-

zarar.. gi1riirliz. ]'ter cağım zannederken le iktiran etmi-ı; sayıla
fiJinizi yaşmuzua tcc- lhı~rc\ Tizami Beyden bilir ıniydi'! şunu ül-
nnilcrile ölcmeliviz. hil·~ok noktalarım L- dür, bunu üldiir; ııi-

- a[~ - • tikrahla dinledi eri öz- hayct kendini üldlir. 
~fnzhnn Uh i Bey ... o- lerin İ<,;iude tccmıuiile Her· maceranın soınııı

knğa ~ık1rıca )'iiziine şayan eiinılel('I" hulun- da korkulan şey hu 
<;arımn hol ha\ a ile du~unu da ~imdi pek öliiın değil mi'! lhı 
nefes darlığım, haşınm iuk<lr rdemez hir hale ejderin ağzına sc,rgi
ağırhğım geçirmek için gclıııi~ gibiydi. Pt'rraru tisini re kcııdiui bir 
hiç bir hattı hareket şiddetle SC\ i~ ordu. O- lokma gibi verdikten 
tayin etmeksizin rası nu öldiiı·n1eklc ~ün- sonra is neye yarıya-
geldiği sokaklara da- ilindeki onun a .. knu <la caktı '! " • • 
hp gitmeğe başladı. beraber öldiirclıilmi~ ÖHimiin sınll'ıııa yak-

titrerler. 111~ Hiıaacııalcyh 1 .. il' 
Nizami Beyin ,,n. ,, 
leı·i ıııuhatabııı 11•1 41 

• 1 O'' ı·inde bu, 1 1 i· 1 ıı 
eıroistlF'ri ciJı<' o ~ .,,. 
tesir uyaıu.111'1911? ı~ 

·ı 1 ~lazh11u . •. J:ııı '1 

leıılıa sokakl.:11 cıl 
. 'k•ııı• ~, 

lll\la\'VCJl J~tl ' .. ,ıı. . . )''' 
doirru yliriiye ıııt'" 

~ . ıı 
·ı · · ı zir"·~ · zı muu a a .r .·,11 .. ıcı ı 

elenin Jliiroı tlfl 
.,,.n-1~ J 

yıklaınıya llh '.:~iW'' 
. dt•~ Herin derın 11, 1. 



~1-'"· ., "!! -_. C..--:::::J _il ~f .. ~--'!-o___ F=,.,· _______ ;;-..-.;ı._.~ 

1 la ga)-r<'t ,\]inin ~· iğitleri! 
Turbeni · . - f· d b· n yanına bır mısa ır o ası, ır ocak 

ve bir de a~hane yapılıcak 

Her kes 
koyuldu .. 

VAKiT 2R .utıar 
-- --- -4--~-SE ~ __. , ı j :ZS 

canla başla işe kabe gibi heyecanla, hürmetle, 
korku ile, mukaddes bir mabedin 

Gü geçtilı:çe burası köyden 
nahiyeye nahiyeden kazaya 

İlk kazmayı Dudu 
vurdu .. Temel atıldı. 

hatun harimi gibi derinden alaka ile kazadan sancağa sancaktan vili-
yadettiler.. O zamana kadar yete doğru genişleyen bir ıöhret 

Kimi uzaklardan taş bulup yollarında otlar biten köyün gibi dillere düştü . 
sırladı kan ter içinde geldi. etrafında bir ayda ince, sarışın Dudunun eseri durgun suya 
Kimi avuçlarının kabarmasına, nice yollar peyda oldu. atılmış bir taş gibi dalgalandı, 

kanamasına bakmadı toprağı Alinin türbesinde nezirler , dalgalandı ... 

kaıdı, kazdı.. Kimi uzak çeş- hediyeler toplanmağa, aşhanede Nihayet çok uzak sahillere 
melerden sular taşıdı, çamur günden, güne kazanlar kaynamğa Adaköye dair haberler götürdü. 
kardı... Çocuklar ve ihtiyarlar bacasından her gün daha fazla Uzaktakiler buııu hayrdc 
ıbriklerle su taşıyarak hayırlı dumanlar tütmeğe başladı. dinlediler; şehirlilerin bir ço~· 
işe karıştıklarından dolayı gu- Köye hayat geldi yepyeni bir lan ehemmiyet vermediler. 
rur duydular .. DuJu bir hafta hayat geldi. Köylüler her gün gelen, 

(;~üz!,·· b kadar inşaata nazarcı etti Ve Adaköyün toprağı uzak koyun, keçi, dana, tavuk nezir-ın 1 .. ~ın, ,uza~ılonn böğür- Vücudu donar gıbi oldu , >ii.vle-
e en ııııılnıedi. o mütemadiyen emrediyordu: köylerde bir sürme gibi küçük !erile karınlarını doyurdular, O h yeceklerini haıı Eoma!'lın tlizi 

r - Rece ütün koy halkı Aliyi d 1 d -Ha gayret ha!.. Ha! Alinin kutularda taşındı. Köyün çeşmesi cılız çocuklar yavaşyavaş gürbüz-
uyasında , .. d-- üstün e <öy e i: ;,.· 1 - 1 1 h k ld 

~or u. Alinin mezarı Al· Al h Al' y.,.ıt en ... göreyim siz eri önü er gün civar köylerden leşti·, yüzlerine an ge i. Jn•ydan k - ım, ım, Ş1 ım... T b b h k 
henüz a çı nuş fakat türbe Sen bizimsin Alim . .. Türbe ür enin yanına ir üyü gelen halkla doldu boşaldı , Çocuklar artık kuşların yvmur-

D yapılmamıştı. yapalım Alim. Hepimiz senin ınüsalir odası.. Bir ocak, bir çünkü buranın suyu şifadır diye talarını almak için yuvalar boz-
- udu ruyalan tabir etti .. Her kulun, kölen Alim... aşhane yapılacak .. , uzaktan bakraçlarla, tulumlarla madılar_ Uslandılar üzerlerine 

ruyayı tab· d k 
1 . ır e er en onun g5z- Bu söz gökten yere inmiş bir Jf- gelenler Adaköyü~ çeşmesinden bir kamillik geldi. Adeta her •n, kork 
bak unç, meçhul alemlere ayet gibi müminleri harekete Civardaki Alevi köyleri bu şifa aldılar, çeşmeden akan her kes gizli köşelerden Alinin 
g• tn ve meçhul ruhlarla konu~an geçirdı. Lmanın •esi meydanda haberle saT>ıldı butün köylerin damla insanlara bir ümit verdi. kendilerini gözetlediğini zann-

-,-----,--

Alinin gam dağıtan, ruha ferah 
vevren derinliği vardı. Rü~ar 

esip, ağaçlar eğildiği zaman bütün 
köy halkı: 

Alinin ruhu g--çi)"1r .. dağ 
taş, a!iaçlar eğılip ona ""İii.uı 

duruyor, diye onlar da ı iizgaı '" 
e•tiği lıırafa, )aprakları, çiçeklen 
alıp, sürükliyip gölürdiiğli tarafa 
dönerler ona ilahi <>k· :yank takdi• 
e<lerl(!rdi. 

* - - l-la;an nerede? 

- Nereden olacak Önırr 
dayı ... Kuş uçup kervan gcçmi -
yen yerlerden .. Duduneıı kocru.ı 

Ömer dindeki telgraf direkieri
nin çanaklarına beııziyen yayvan 
büyücek kahve fincanını höpür
deterek delikanlıyı bir defa daha 
süzdü, deİikaıılı kumral, geniş 
göğüslü, gözleri pırılpırıl yanan 
bir gençti. 

d,kkaıli baktı : 

Hasan Bey be... Saka'ı.ı 

da çıkm!ş... Dünkü Ç()(Uk kin, 
dereli ki bizim Hasan ,~,lı 
sakalı adam olaca!..da diyar 
dıy.ır dol~~acaL 

- İhtiyarladık bile dayı 
-- Ey.. 8u kuş uçıııayan 

kerı-an gi)çrncyrn yerlerde ye

di&iıı i~tiğm senin olgun, glir
dükicrinden haber ver, ne ı~ 
tuttııı. 

loz er_ i açıldı, kaııandı, ruhlar .. · ı ı d· il Adak · d b· 1 - D d h tal k d il d d 1 d l guru < e ı ... yo an oy e ır eştı. u u as arı o u u, ü e i, e iyor ar ı. · •ınıne d ld 
<o_ a ı... Rengi •oldu - Haydi iş başına .. ! A le\'i kii_deri Adaköyü bir tamamen tespihten geçirdi. Onlara göre esen rüzgarlarda 

[f ;;;;:;:· ~~--~H;;;a;;;n'i=ci~·· h=:a::;;:b~.!ıı-~nc~.t.~~-:.,--,Oiştabiplerinin teşebbÜsü 1 Şe·:·~ haberıeri 

Türbenin misafir odasına daha 
dun gece gelmişti. 

İhtiyar g~ncin yüzüne dikka' 1i 

!'ie olar.ak .. ilahı, de,tan, 
köroiilu, •1ık garıp kerem kı
tauı, gülyağı filan sat:ını, caıum 

biziın gibi adam!n neti olur. 

Elimde şu on ıkitap bir teneke 
kutu köy köy dola~tım.. Sabahı 
gördüğüı.ı yerde ak,amlad•m. 
E v·;ela lstanbula gittim oradan 

Bagdat cadde.ini tutturdum,. 
Bir gün baktım ki Basrad1yım .. 
Bir gün baktım Nec<:lte.. Bir 
gün baktım çölde.. Bir gi.n 

baktım Şamda, bir gün Halepte. 
( Bitm~di ) 1 

i l/ 
Şeytaııırt eli altında 

Gizli ittifak.. Bir fırtına Türk diş tabipleri cemiyeti, icrayi tababet kanununun 32 nci ri~zının hı·ı~hesı· 
S&.de,:e 1 d ~ . maddesinde mevcut • halihazırda diplomasız icrayı san'at eden UiJ il UU 

e: a 1 ve costane bır Anıe-rikanın ~imalini gene dişçiler • cüınleı;inin tefsirine itiraz etmiş ve itirazah vakıa51n1 
ilili.fmıt altfüt etti k 

l!r(ik<el. '>_(J ,-
1 

\ .) ıııabmalı aidesinr ibları için merkezi hü nmete bir heyet göndermişti. 
' , , \t , Y<ırk, 'llı (.\. \. ) - Duı 
'ılcb' ' " • Heyet, Sıhhiye Vekalrti ve makarnalı &!iye D<"Zdind: diplomalı 

&ın ınecli;i fraıMı ile Tn:1'ın si mali ~ar·~..;;, ' ' 1 d 
1 

h d 
· B-'lcı'ka arae.· ıııt\·• 1-. " ~ı· _ . . /'7/2'0 , . / ! işçi erin hukukunu müdaiaadan sonra a iren av et eylemiştir. 

• T , u l'\' ltlC '\ IS,S1'1J'I r'? _ ' kk d 
. · , Heyet ~rkiinı maruzaılarının hüsnü tela i e ileceği ümidini izhar 

okdr.lundu~ id- ııi•ı ~imali r;m-hi ' 0 /'l, . eylemektediıler. Re>miıniı d iplomalı diş doktorlarının Ankaraya 
dia olunan !!izli \ \ 1 ·•11 ı d'PJo' ıı 'I / <l d ki h k d-.. -ım e \ C • r '~ '' - ;L__ ,/ ' gön er i ·eri eyet Azamıı göst rme le ır. 
misak hakkında ı lı / 

7.Ctc:iıı' lı'.r Fclcı~enk ~a- ::::d~cı~~iı~'.ı~r 
1

<lirınli~ olan ,. Efganı·standa harp 
t ·ı ın ııc;rııacı munasehc- htııı.ılar '1'1 J;i ~iııiıı iilıi ; ıı:iııe 
ı.c ı·,. -ı 

n· -rı en İsti/:alı takrirleri- lıir takını J,iın-ckrin ııwcruh 

hı.n tıılizakcrcsi ncticc;iııdc: < ı l• ;ıa,ına \C bir çok kas:ılıa - 1 
llk,'ırnc•t' \ . } l ll;ır,ırı hiriııci .~;n· rr.111111.<J,ıdır 

ııı ıcyanatıııı ta>\·ıp Jı.ı·ııı h:ır:ır olnıal:ırın:ı sdıclıiyc.:t 
t<lcıı \'. · Lnndra. 2u ( A .. \ ) - ı\\'oııı 

e proteHolarına i~tirak \lTmi~tir. \l.ıddl !ıasarat 100 kaııur~sıııd.t lort \iııt rtn ıı 
cyJiı·cn '-ı·ı· ta'-rı·ı·ı· .~ ııılıhalı'f ·ı l -ı· ı· 1 ' 1 u , .. nıı \ ıın ııı:ı 11. ır:t>ıt mı .aza 
tcvc k . . . 
111

: ar~t ıttt!akla kabul et- rahmin edilmektedir- Fırtın:! 
ı;tir. idd..-cini en zivade \Ji,bipidc 

:\fuzakcr~ esnasında :\L l li- L:• ııı J)ocan kasabasınd:ı l(Ü.;-
tııan k s rııcı zuu lıahsulun vesi- tcrmi~ ,.c mezkur kasaba t.ı · 
anın dop,nı olmatlı!!;ıııt beyan m:ınıen :ıanıp olduıı;n ~ibi ~:;o 

cırni · . • - ı · · ı r ı 
f
. ·, 'c , ırno scne<ınde d~ı,kn 1 ~ u tc e n mujtrr. 
rano.-ı -1 k 

no .•. ıkr a tolunup Lok:ır- Alman buhranı 
rııı,a ·ıııa ınuı af ık olan 

Ve M. Strezmana •.-öce kabine 
lıiı· Alnıanyaııın lıilatahrik mevkiini muhafaza edecektir 

tc.:caıüzu ihtimalini der- llerlin, 21> (,\. \ ) - Pnıs-
fıiş Cdeıı itilüt ndic~,;incle 1 

c]riJ-a . . h d' . \ .,. \ ıçın a ıs olan ~'~ KC· 

rı va7.iycti izah cyiınijtir. 
t İ\J. l limaııs bu itiL\ım sırf 
1 
Ct atiı! olduıtunu, b!ııacııa-
eı·h C"m· . 1 -

1-· • ıyctı a •mm mısı -
·.ına 
b rııııga),r bıılunı:ıdı~ıııı 

1 .~1Yaıı Cmi~tir. ;\[. \'andcndt 
c crıınnk . . " gazctcsıııııı ncs -

rctıi~i rıı"tı . b .. ·· ı b' d' . . " - nın uı-~ı' ır a cmı 
t:ıdct·. 1

) et oldu(;umı ,üy lemi;, 
ıııakb ı 

ll ve :;ıutelıcr ycn-:\ııc 
Yc'İk· " aıını ccm(\·cti :ık,· ama 
ten· -

l 
1 olunan iti!ı\fcar! ibaret 

Oltluı< . 
,,unu ıl;he cı·lcıniştir. 

1 _\J. \·aııdcrvelt lıu itil:\fın 
tah-a ·ı 1 
h J l ı c ~r~~nyaya k;:r:-.,ı 
:ır . . - -

ul P h.ızıı-Jamakla mtdı~ze 
uııına · ının 1:1ulrit bir itl·üa 

ül;ıc·" 
k •,,ıııın bvdctmi' Bc.:ld-·av · · .. "' l" 

- .ı 1 cl~mcnk hakkında tc
ca·ıü· ' 
. 1.ı emeller atfulen miif-

rıtıcri k' -
la' lllh eı lcmi~tir. 

\J. Va,ıtkn elde hükumetin 
Protrı"ol·ır ·ı . · ~ ·• ını taınanıı ı.!" ta ~Yıp 
etıııı t'r 'l. 

* l'a·t,, _;- (\ \) - (', .. , .. _ 
tel -· ·· •· -· 

L.ııı ço~u fdcnıc"ı' · ı, iiku-
llıLti · ·• 
1 ' ıU,ı fra"'1Z Ye lıel~·il-.a 
""lııııc;Lr· • · 

ınt.,"' n ız~ at i.:!tL·n1t.:-

l ·;c . l.aı r1.:t Lt:"d,ıc ve kat'l 
," •t.ıplcrdc ı scı,ır.ı lıu kalıil-

' · cıı t ·, ·1 lı . 
"•" ' \ı-krın zait tı;ule 

r.ıuh:ılir . 1 , 
' 'c ıayrctlı.ıh, eılclu-

~w ıu \ 'iZ 1-. , r· • • .nıa taııır. l\tit pa-
11.ı~, fc·l · •ııtıık' . k' - -

, ... - 11u " L.•nctının 
011 <- ılıt 
1. ' ı..: rn tni'"1 n1enfur ~a· 

111'krini ı llılnıa ~a <.:alı-.:ac ·ı 11-ı 
nı t . ö ,, ( ~ -

' 'lııt eylemektedir. 

1--!,~ üç, satırla--..,. 
"Le B•iks d'' t-· ., uş u 

, _Pnri, ~ 7 ( .\ .. \ ) Le 
J,rık iıı ta . . . . 
·'·ı l) nı cs ı Rano-oon 
"· ıı 120 m·1 b 
ını" ı nıcsaf<:de dü'-

1~ Ye p· • 
Yar. - .trçalanmı~tır. Ta)·-

crccUcrc u· 
illı,tır. ır şey olma-

ya lılıkt'ınıet k.ı:ılis•ronunda 

tatlih\t icra;ı hak-

kıııdaki 

keratın 

miiza-

akaınctc 

u)traması ıızcriııc 

halk fırka-nıın merkezi ko-
rri:ı:'1 nıt~'talcl lıir içtirı:a 

a;•Jct.ni~tır \1. Strezmmı 

Alman hük•1n;ct'nin sl'l;utu
mm paristeki ı\lınar: miite
ııas:aslarım her türhi 111üıahe
rctlcn mahnım bırukacaı;ını 

beyan ctmi~tir. Re'si k;l·da 
bulunan kimsdcriı: mcYJ..ilc
rini ıııuhafau etm~leri onlar 
için bir vaziicd:r. _\I. Strez· 
m:ın hali hazınb '.<i 'ıuklı,:ıc

tin itmmn ve ikmal zanırc
tini teslim cemi~ halk;ıların 

me,\ıliyN hislerine rı:lı.-acaat 

eylemi~ ve her türlü dikta
tör ta saı·ı urunu rcddeyle

mi~Lir. 

la~ları ~ö~ülen otl~R 
( ( stt:ırah birinci ~ a\- ıfaını;ı:L..ıdir ) 

Kanonika nerede? 
Son grlcn M:sır ;;azetelrrinin 

verdıkleri nıaıtımata göre, İtal
yalı heykeltıraş Sinyor Kano
nika, İskenderiyedeki İtalya!! 
kolonisi tara[ıııdan cstıak Hidiv 
İsmail paşanın Jıcy~tlil!İ l'arr 
ıııak üzre iskendcriyeye davd 
edilm•ştir. 1 

Kaııoııika heykelin ııümunesi ,1i 

iııı .ı l dıııek ıizre h.kcndcriycye i 
ı;itrl'ı~tır. İsmail paş1, Aplül ız z 
zaınam saııaııatıııda bir nıüJdet 
ıııahluan İtalyacia bu!umn;;tur. 

J lrı keli İshemleriyeue İlaly;uı 
konsolcsanesiııin önüne rekzcdi
letektir. 

- ----
Teşekkür 

İsl1nbul ticaret ınücürü f>luh
>in Namı Bey ve refıkası dügün 
merasimlerine lütfen teşrif edrn 
ve yahut telgraf ve ıneklupia 
taltif eden zevata derin şükran-

l 
larını arzdmeğe 

tevsi! etmektedir. 
gazeteıni.U 

J(fılıilclen 82 tavyare ile ~f'ı 

:.:ş i ııı:ı çıb!·ıJı••ış ve hiç n.r 
:.:ı1n vuku btıııt1an11ş 

ba1<•11 dmişlir. 

* bhtumı 

olduğunu 

naınzetlrfi 

ora~uıda .ııiisterıleıı s;ıbi~ Efgan 
orduları baş kumandanı ve 

Efga istaniıı s.1bık Paıb sefiri 
Nadir Han alıirı·ıı floınbaya 

ıııuvasalat ve oraJan Eigaııistana 

l'ar•+et ctıııiştir. Nadir limıa 

iki 1 a"deşi de refakat etınetedir. 
Aigauistanın istiklal harbi 

rsnasıııdı Afgan orduları baş 
kt.mandaııı olan Nadir t-Jan 
meııılckdıııdc büyük bir nuluz 
ve itibarı haiz olduğundan ff
gaııistan t:ılıtıııa çıkmak istediği 

şayi olınu;tıır. 

Deyli Tclgr:ıfın Boınbaydaıı 

aldığı nıalüıııatn röre, l\'adir 
Han ııufıızu ııu istimal enerek 
mi!Ji valıdeti lr.'sise Efg:.nıstan 

istiklalini kurtarmai,'a çalışacak
tır. Nadir Han heı•anatta bulu
narak şu sözferi söylemiştir: 

Sıhhatiınin ınıisaadesızliğine 

rağmen memleketimi bnhran
daıı l urtarınak içın iki kardc
şımle birlikle avdet edi}·oruııı . 

Yegane enıelım renai 1 JıeHın 
A:gan istikliii ve lıurnyetini 

korumasıdır. Gerek ben. gerek 
akrabamdan bir kimse Lf~ an 

tahtı peşinde koşnııı·orıız. Yegane 

arzuınuz Lfganistana lıizınt, 

Elgaı:ist · ıı birliğini ve istiklfı

lini muhafoza ı·e hiitün millet
lerle iyi ıniıııaserctler idanıc

sidir. > 

Rom hay mıislümaıılırı tar.1-

!ıı'dan son derece saıııinıi lıir 

surette kabıl olunaı• Nadir ifan 
ş; , h~i bir emelle h.ırekct etınc

diğ:ni söylemiştir. 

lf 
Moskova.26 (A.A) - Ter

me-.lden bildiriliyor: Kabilden 

30 kilometre mesafede kain 
(Mcydau) mevkiinde Hugistan 
k.iliıle~erı ile AmanuOah hanın 
ilerlemekle C<lan lataatı ar .. ında 

harp la~lamıştır. Kabılde ellerde 
dolaşan b~yaıınamelerde Ama
nullah Hanın (Hazni) de bulun
duğu bi:dirilmektedır. (Meydan) 
şebri Amanullah Hanın !utaatı 

tııı alından ifgal ecli nııştir. 
Ccıaiab~t ~dıri Cıvannda bu

luımı (KaJi) ~iuiııJc (Simari) 
ve ( I<uı:-iaııi) Labilelcriuc meı:-

sup hocalar bürük bir ıııeclis 
aktetınişk rdır. Bu meclise ı-ı in-
distardaıı gelen İngilız taraftan 
mollalar da işfırak etmektedir. 
İngiliz konsolosu Cerniauattan 
( Surhnıt )e ıritmiştir. 

Nüfuzlu bir mollanın nezdin

de ikamet etın :-ktdier. İngilız 

ta)Yareleri Hiqliistan iie(Surhrut) 
arasında her gün uçmaktadır. 

• 
IPg.I zkrle müua~ebatıa bu -

lunduklan teayyi'ııı eden molla
lar şark ve ccııup vilJretleriııiıı 
Elganıstandan ayrılması lei-iııde 

şiddetli propagandada tıulun!:
yorlar. 

Moskova, 26 (A. A.) - İz

ve~tiya gazctrsi Kabilin İngiliz 

selardi tarafında;ı terkedıldi-

ğiııden bahis ne~rettiği bir nıa
kalcdç diyor ki: 

Oyunlarını Aigan devletinin 
iııhılal edeceği ümidine istınat 

ettirmiş olan İııgil.z hiiklııı et:

nin böyle sıir'atle K.1biluerı 

çehilmesi müttehit l uvvetlcrin 
galebısi takdirinde dıişeccği 

müşkül vaziyet!en mütevdlittir. 
İngiliz sefiri ( Nuınplıroy )un 

azimeti bazı cihetlerden (Lıvreııs) 
infıkfıkini and ırıyar. \'iılııtz 

(Lwarııse) İııg ıltereniıı muz
affer bir ş k!lde anlet e!ti. 
lfalbuki ( Jiuınnrey) hakkında 
ayni şey na lıa 
şimdiden iu 0 ilizler ffnanistnn 
hakkında tabiyelriııi deitiştirnıiş 

tıulunoyorlar. Her halde zaınaııı 

gelince şimdiki sefaret erkiiıııı.ı 

daha az lekele"miş zevat ile 

tebdil cclilen etmek mecburiye
tinde kalacaklardır. 

Ank rada 
CEMİYETİ BELEDİYE 

AZA NAHZETLERI 
ILAN E'DiLDI 

Ankara, 27 (Vakıı)- Cemi
yeti belediye ~ha namzetlerimiz 
lırkaca ilin edikli. içlerinde ga

zetecilerden Aliıeddin, N<ııjit, 
Bilal beyler vardır. -

Rusyada z·raat 
J\\oskO\·a, 2". ( A. A. ) - Ti-

caret koıniı:eıiıği son bahar 
zer'iyatı içın on milyon hektar
lık tohumlu< ıııübaasını karar
laştırmıştır. Hu ~ayatle nevlet 
iki milyon tun lıubııbat sahibi 
olacaktır. Köylüye avans olarak 
75 milyon ruhle teızi edile

cektir, 

Yeni harflerle 
yazıldı 

1 -
Eskisi inkılap müzesine 

konacak 
Gni Hz. !erinin İstaııhul lıal-

kı ıııünıessillerine f)oJmabahw 
s~rayı: : ja irat bnyurdul<ları ta
rilıl hifabe şclırenıarıeti tarafın-

dan şeiırın umumi caddeleriııe 

talik edilmek üzre bronzla 
mermer bir levha üstüııe hakhe
dilmişti. Fakat bu kitabe eski 
harflerle yozılmış olduğ uııdan 

talil inden v~z Reçilınıştı. 

Şelıremaııeti Gazi Hz . !erinin 
kıymetli lıit.ıbelerinı ıeni harf
lerle yaptırmıştır. t-1.tabe bu 

günlerde illlkl.ooilrnc • • başla-

nacaktır. 

kalabalık 

Bu yeııi it v; :alar 
meydaıılar.ı, caddelere 

rekzedilecektir. Fski harfkrle 
yazılmış olan kit a lıcre gelince: 
bu da İııkıl:lp nıiiz . sire lona

caktır. -- -
leni Mısır ~onso~osu 

---·--
Sefaret bafkltibl Aptürrahirn 

Hakkı 8. tayin edildi 

El. Kail B. Napoı;ye gidiyor 
Şehrimizin Mısır i onsolusu 

Mulıammet Elsaid' Bey Mısırın 

Napoli Konsoiui(ıııa tayin oluıı
n;uştur. Mısmıı en hıyıııetii 

gençlerinden olaıı M. Ll&aid 
Bey, yeni Konsolun İsbıılula 

ıııu vasaletiııi ve v<.zifc·sine baş-

111asını nıut?akıp N,, poliye hare
ket edecekiir. 

E:said Beyin yerine M:sırın 

Ankar;ı stfarcthancsı er:.:·nın

dan Antıırralımaıı Hakkı Bey 
tıy ı n edilm'şlır. A•ıkara srla
rethaııesi başk:Hi i oian Makkı 
Bey yerine tayin oluna Sılılıtar 
Beyin muvasalatini mutcakin 
İst«ııbula gelecektır. Bu itibar 

ile Elsaıt Bey ancak bir ay 
sonra yeı>i mahalli nıeıııuriı e
tine gidchi!LceUir. -Hali tasfiyede bulunan 
sibat ecza ticareti Türk 
anonim şirketi hi .. :'t.:daraııı 

,chri martın 1 ;- pazar l(tıllli 
' sı:ıt ı ı tk Calar;ıd:ı, Karal.ür 
palas 6 ind kat sap; taraf 7 
num:ırelı l'tızuli beyin yazi
haııesinde sureti adi yede içti

ma edecek hi»cdaran lıcy'eti 

umumiyc,inc daı et olunurlar. 

Lkkal 1 O hi>'eyi haınil 

olan hbsedaran ye\ ımi içti
maa tckaddtim t:tkn 10 g-iın 

z:ır[ında hi»e .-cnc.:tlt-tini 
makbuz ımıkahılimk t<:Ylli 
crmekri rka olunur. 

Ruzname! müzakerat 
ı ) l'a;fiye memı.rlarilc 

murakıp raporlarının kıraat 

ve tasdiki; 

'1) Pilaııço ı·c kar ve za
rar lıe;abatının kiraat ve tas
<lib i. 

i 
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- ı ı-cıı ,. 

:\lıu.::li[i 

j(;Rj ,\\K"Tlf. 

Cari1) bir 

!\;l), j lj 

'\Elt \j( 

asJ(eri -
1 !er lııkkı malüuztl•r 

t Hlll 1111 

~ lı·ct!ann işleriııt!<'farılh«'I ibrrı:; <'/11ır• · 

ıç11ı ke11rli/eri11e no:arl 11ırıfıi11ırıt ı·rril111esi 
tahtı ff'ı11i11r a/1111111~/ır > ! 

ilıiylcce fahijelcrlc uımım
ane ><ıhipleri ~irkct te~kil 

cdi yorlar demektir. Biııacna

ley lı h<1>1lattaıı yıizde elli ta
lep olunına'ı hır hak,ızlıktır 

ı · c ıncHut olmıran bir k:lra 
i~tinat Cj·lcr.,, 

lladaınııı hu itirazı kahul 
edilmedi, \C e~vasına hadz 
vawlundu. Artık o cnayı 
sayıp dökmiyelinı. l\c ise! hu 
unıuınhancnin c~yası hcckli 

v;ıktında yc.:ti~rrek (Piycr 
Loti)nin htiklım~t tara!mdan 
yarılan cenaze ıııcra;;inıiııiıı 

Bütçede açcığı rahncyi kapat· 
ını~tır! 

:\laamafih bunda ~a~acak 

ne Yar? l"nutmıyalımki umu
mi harp esna.sında ~Jnrı J\le
ınan~o ... mıntaka kon1andan
larına inızası ile şu ca.nıiı;ıi 

gilndcrmi~ti: 

-J,Jıu tclcğrafnaın c;nin alı
ziııdcıı itibaren on glin zar
fında atideki malı)m:ıtııı bana 
giinderilnıcoıni rica ederim: 

l - .\Julıtefü ille\ J..ikrtll· 
ki miitek:bif mcvcutlarmızın 

takribi mikdarı ik bu klll -
\ ctlcre ul.ıPabilecck 

em:ıkin. 

2 - Bu cmakinin huluıı

duıtu kariyclcnlc mc\ rnt u
mumhaneler il l' nıezkiır 

umumlıanekrdtki scrm:ıyclc.:

riıı mıktan. 

llundan ha~ha memurini 
milkiyc ile tenıa' cdc.:rcı.. 
atitkki nukat hakkında tad· 
kihatta hulunmaııız nıcrcudur: 

1 - Bu !\ibi ınJessesclerin 
, licudl! p;ctirilcllilmc:'inc ınlı

saıt emahinin nııktarı. lluylc 
binalar ıılınadı)\ı halde hu>tı· 

,ı lıar-ıkalar in ,J,;ı için ~im

diden İ>tihzaratta bulunmak 
icap eder. 

2 - Tc;b cılun:ıcak yer
leri itlarcyc müstait kimseler., 

C.iırulirnrya! \1. •Jorj Kk
manso • yalnız za!crin bnlı:ı>ı 

sıfatı ile iktifa c·tnıemi~ aı nı 

1.am:ınd:ı ·Fulı~· un da Jı;ılı:bl 

oln1a:;a c;alı~nıı~nr. (:ene O· 

mııı zamanında midcki n ı e

alde emri ycvmilcr Nlar c
dildigini görmedik mi ·? 

Umumhanelerin avcı 

efradı tarafından i§gali 

• Cencral, pi rade \'C 'll

vnrilerdcn bir çok inızn,ı/. 

mektuplar almıştır.Bunlar a,·. 
cıların 'tıgradıl,ları unıunıha

nelcrde kafile ile p. icl:rc·k, 
mezkur cmakine ldnıscyi 

ku_ymadıklarıııı bildirmekte-

59 -

dir. .\' cılar uzıııı nıiıdcl-·t 

fa,ıliyettc kaldıklarından di
ğ·1.:rlcrinı muattal lırakmırl:ır. 

•Sar• rUt::-;ai nıcnıurini \·~ 0c
lcdl mecli;lcri nwYcut !ahi~c
lcrin mıktarını tezyide ç:ıh~

maktadırlar . . \laanı:ıfih mık

tan ıne\ cudun tezyidi ne 
kadar a' eıl:ırın i,;lerinclc bira/. 
:ıcc1e 

) etle 
hapta 

ı:üstcrmclcri ehemmi
ta \· ;ıye olunur. Bu 

kendilerine nazari ma-
lunı• • t \ · crilccekıir.• 

127 lncl hrka kumandanı 

Ceneral, Briso-Demaye 

Bu • rc;mJ.. miisamalıaların 
nereye ı-:iitürebilct:cğini lıir 

k:•dın, \!adanı ~-' lart Bign" 
dd:,iirnıli~ Ye atideki nl:ticLyc 

'arnıı~tır: 

"~ hidalai hukuku hc~er ııi

z:ımııaıne;ini rnktilc ibda et
mij olan f'r:ın>a buı:;ün en 
haL·ı.ı1ct aYcr bir ""t.:üzzan',.., 
)'lll:lSI ili İll k i~a f ettirmekte, \ l! 
c~arctin en menfur ~ekliııl 

tatbik eylemektedir . . lskcrlik 
clol:ıym ile aile oc:ıp;ııui.uı 

uynl:ın Fransız dr:ıdı l.:ırı:a

rının yanına aHlct ettikleri 
zaman ttirlü ha;calıklarla ıım

lıil oluyorlar· F.g-cr bu d:ı bir 
. z;.~fcr~l' ... ,> 

ttiııneı.11) 

---
Rus sefareti 
Yeni elçimiz şerefine 

bü- ziyafet verdi 
Ankara (Vakıt) 27 

sclaretanesinde veni 
Rus 

Moskova 
sefiri ve Büyük elçimiz Husey ın 
Rağıp B. şerefine öğle zi;aletı 
verilmiştir.Ziyafette Hariciy_e ve
kili Vasıl, Ri) aseticumhur kati· 
bi umumi>i Tedık, sabık mo,ku
va elçimiz Zekai (Diyarbeku) 
beylerle Hariciye erkanı hazır 

bulunmıı~lardır. 

Bele~iveıer ıa~i~ası 
Vekillsr heyetinde görüşüld j 

Ankara, 27 (Yakıt) Ve-
killer heyeti İsmet P~anın ri-

yasetinde mutat ictımaını aktelnoış 

ve belediyeler kanun leyıhası ıı 

müzakere eylemiştir. İçtım'la 
yem Maarif vekili de iştir>!: 

etmiştir. -----
Ali Sait Paşa bur~a 1a 

Bnrsa, 2 7 (Yakıt) Ür•Iu 
mületişi Ali Sait Paşa Bursaya 
geldi ve Modanyada Cenııl 

Cahıt Paşa ile vali Falın Bey 
taralından kari:!JııJı, 

• .. \6411 Ut Jli- 1- ••..,"''-· 



• 

EmniyetSandığt 
em lak müzayedesi 

Kat'i karaJ ilanı 
l\JU?.,J\·l'ı.1 ~ ı.~I\ lllri !\le·huna.tın c n \"C nc,·tıe 

be. 11ui1aF'\mnl. l lı r'l '· 1ıct 'c muq ııilad Harçlunun L nıi 

70 131 G222 ~ıli\Ti bpı.la 1 l.nwk:ın göz 
ııı ılı ıllcsindc il s.ırdibi \·c Si-
liı ri k. pı .sol: ıı;ıııda eski 2,2 
n ı·cııi 2, 4, 6 ııtııııaralı har;.p 
bir bttan ib;ın:t ı·c yüz seksen 
dokuz arşın ars;ıda mebni iki 
dükkan \'e bir nıa!••ızanın u-
Pıa nı htııat n \ ıivc hanımlar 

90 171 6717 Ercnk0Yü11<k İlcruıkö\'lııaha-
Jlc,indc Kozı·;ıt~ğı caddesinde 
eski n7, 98, 2. 97, 98, : \·e 
nııi77mınıaralı scne<kn fı< bin - . 
dört vüz otuz altı ar~ın ars;ı \'e 
d11-.ır ta~ından n· kadinıen 

nıcYwt ahır ı·c ıııuifak eseri 
cbniycsiniıı taınanıı Ali Riz.ı Ef. 

5JO 99-t 8105 Ka,lıkö ·ün,k Q,ınan ağa ma
lıal:csinde eski Sö,1\üthıçc~mc 
\'c Y.ızıcı oglu yeni Çikk sob
ğında eski 23, \ 20, 122 ı c venı 
25, 4?, 44 nunıar;ılı il;i rfız 

sLk-•cn dört ar)ın ars;ı üzerine 
mdmi kf.rgir lıir katt;ın ibaret 
bir garajın unıanıı Cemil B. 

105 20:i 89'.JS Y enik.ıpıda l\iıtipkasıııı ıııah;ıl
J..:siııJ.c Sandıl;burnu ,;obgınJ.ı 
eski 38 ve yeni 4J ıuınJJr;ıh 
;ılııııı~ sekiz <ll)ın ar,;;ıda ı·ıkıl
nıış ıcıııdkri nıeı·cut bir dük-
k:iııın taın .. ını Firdcı·s H. 

78 14'.J 9353 C küd:.rda ka,fiı·c ııı.ılıallcsin-
dc csl.i \ a111ıacı.ı\·adis ı·c yeni 
Sall, ııı su/,;ıgııı,Lı eski 14 ı·e 
ı·cni 1 e numaralı srnc,kıı beş 

\'ÜZ doban yedi arsınd;ııı ibaret . . 
ııı.ıhıcrik hane ar,;asınııı ta-
ııı.ıını .\!adanı Alcksandır.ı 

43 fi) 10241 1 Lıskoi·dc Sut!üce ıııaha/lc,;iıı-
dc Dcıııirciohaııe' ,;okagıııda 
c.skı 4, 6 n: ı·cni 41, 48 mı
ıııaralı yüz seksen ,ırşıııd.ın 
ibaret ı~ıııdlcri nıcYCut lı.ıııe 
ve gazino ;ırsasıııııı uınaıııı 

.\!adanı Scrpalıi Dikr;uı n: Haraııt Ef. 
235 ..t'i8 1 1319 K;hınıpa~ada llacılıiNcı ıııa

h.ılksiııdc İnıaıııl:ıahçcsi sol.;ı
~ıııda csl;i 5 n veni 7 mıııı.ı· 
r,ılı ,l\ıks;uı arşın ars.ı üzcımc 

mebni ah,ap ıkı kattan ibaret 
dört oda, bir sofa, bir mutlak 
bir salırıncı ve yirmi dört arşııı 
ar~-:ı üzerinde bir düb\nı ı·e 
ikiyüz sckscnaltı arşın b.ılı.;eyi 

haı·i lı.ıııcııiıı taııı;ınıı 
ı\yi)e ıe Saniye lıanımlarLı llaS;ın Ef. 

118 23) 11458 Ycnikapıda Şakira,1\a ıııalıallc
sindc l.anga .:;ıdJc,;in,k eski 
40 ı·c ıcııi 62 numaralı kırka!tı 
ar~ııı arsa üzerinde k;\rgir bir 
kattan ibaret üstundc Rum 
l;iliscsine ait bir odayı ha\'i bir 
dük.inııı tamamı ilacı Şükrü 13. 

180 353 14170 İ yipsuh anda Süleyman subaşı 
nıahallc,indc Samancılar ca,i
desinde csl;i 1 O \'C yeni 12 
numaralı ikiyüz seksen üç ar-· 
~ııı ars,ıd,ı k:ırgir bir kattan 
ib.ıret bir nıagazanııı t;uı1;1ıııı 

1445 2880 15154 Y enibalıçcJc Enıincu ıııahal
lcsiııdc Topkapı caddesinde 
eski 23 ve yeı:i 35, 35·2 nu
maralı üçyüz elli arşın arsa 
üzcrindı: bir fabrika binasını ve 
dörtbin elli arşın bahçeyi Ye 
dörtyüz seksen arşın ar,ada 
ıncbni ıııcsdut Ye lı;ırap bir ha-

Aliye il. 

mamın t;ımaıııı Ahmet B. 
~I 10 420() 15284 Hasekide ~e\'balıar malı;ıllc

sinde Hcnıinıoglu .\li paşa so
Lağında c~ki ye yeni 6 tınma· 
ralı ycdiyüz arşın arsada mebni 
sot\ukluk \'t sekizyüz arşın 
ar5;ıd<•. mebni sıcaklık m.ılıal
lini ye dokuz yüz arşın bahçcvi 
hari çifte hamamın ta'-
nıaıııı Emine llacer, .\!ustaf.ı '.'lilıat B. w 

Sağire hıtıııa Saime ve l Ia,ficc Pirave hanımlar 
9() 1 72 1571 O Cski:ıd;mla \'tninıalullede Ka_-

ranıanlı sobğında eski 27 ıe 
yeni 21 m.ıııaralı altmış Jokuz 
ar<ın arsa üzerimk mebni kar
gir bir katt;m ibaret bir Jübııııı 
tamamı Osman Ef. 

723 16712 Boğaziçindc Çengel köyünde 
il asan paşa setüstü sokağıııda 
eski 11 \'e yeni 17-19 nuıııa -
ralı yüz altmış üç arşın arsa 
üzerinde mebni ahşap ikibuçuk 
kattan ibaret yedi oda, iki sofa 
bir mutfak, bir salırıncı ve 
yirmi yadi arşın aralık ıııalıal

lini havi bir hanenin t;ınıanıı 

, 

VAKi 

Devlet demir yolları ve 1-iman
ları umumı üdirliğinden: 

.. 
sıneana 
/ ~ 

Ti ~---~ 
....... -::::*! 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::"'::::.~ ~~msun, Sivas hattı üzerinde k:lin .\lu.:oa kit~,. ı-.t;ı~Yonundan hattı ınezkUru Kayseri. Si\"as hacu ile 

mliltcka>ı olan kalın btasyonuna kadar olan takribc~ 30 kilometroluk hir kısmın inşaatı 18 t\lan 929 
...................................... , ...... · ı··ı········ ~ı·······ı·····:::.-::: •• ; ••••• 
i!~i ........................... f~kı~;~;~····~; hü~~Ltk· ·~·~id;1.;···· 

::i=.==·1:==i·:=.! Ramon novaro . ile dilber t:ırilıine mfoodif Pazane,i p;ıinüne kadar mü ka;ara ,azcdilmiştir. Talipler mezkur giindc saac on 
diort buçuğa Kadar de,Jet demir yolları ıa>.ı işleri .\ltidürlüğtine kabul edilecektir, llu münakasaya ait 
;arınome ve >aircyi arzu ·ederler yüz lira bedel mııkahilinde ,\nkara dnlet Demir yolları ve limanları 

l\T \RSH.İ:'\ DE\ in temsili muazzamı 

!.=1_ı;_;ı.= Korsan şövalye maliye \"C muhasebe işleri d:ıirc~inden cc<larik edebilirler. 

.. Bursa :er, ~envi~ ve kuvvei muharrike OQKSA 
Turk anonım şırketı: 

gayet kıymettar Ye emsalsiz filmi bu akı•ın :::s 
;_;_;_;. Asri sinemada 

iroe edilecektir. ii!5. . · )1.1 muzik:ıd· 
1 li;;edaranı 1929 sene;i martının 30 ncu cum~rıcsi gtinü saat En nıiikcm- •••• 1 lamiş: i\Joestro Len iş bu film için tenıp em,, 

füi Kitorla çok güzel parçalar çalınmaktadır. ·····: ı.; tc lstanbulda Galataba \'oyHıda caddesinde Ticareti hariciye I 
me 'r. tanı hanka>ı bina;ında sureti adiyede in'ikat ederek olan heyeti umumiye 

.... . ..•........ 
:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::ıı:::::-::;::,:::: ............... ···· ı ·ı ·ı·· ................ , ......... ·!··-· .. ··· ....... -·····.,.??::=····· 

çtim:ıa daYec olunurlar. 
Ruznamci müzakerat: 

~Jcc1isi idare raporunun kıra:ıti. 

.\lürakıp raporunun kıraati. 

3 - Bil~nço ile kar ve zarar hesabının kabul \"C t:ı~tiki 

id:ırenin ibra:-ı. 

4- :\Ieclbi idareye intihap olunan Yeni azııfun kcl'fiyeıi intiha -
hının tasciki. 

5 1929 senesi için mürakıp intihabı ve ücretinin cespiti. 
!\Jcrlisi idare namına murahhas 

aza: G. llans 

Devam ve netayici hususiyeıile meşhur 

\;la rekahct kabul etmez 

Al\(]J(L.\TÜH VARTA ~L\HK.\-
~IOXOBLOK SiDiR 
(VARTA)nın yeniden temin cylcdi~İ 13 plüklı O. F. O. 

nıonoblok aklımul'1ıürü cc;im olan kuvvctilc. (Chevrulct. 
Ruick, Fortl, Dodgc, i\ash, ı·:,,,ex, ültbmobil, Oıcrland, 

l\lıryskr.) ı·e saireyc yaramakla hali hazırda en ufak bir 
kuı ı ece haiz olan rakip akümLilı\ciiriiııün aynı fiatları<lır. , \ y
nı z· manda umumi accı taları c;ki akLinıül;\tcirlcri (her hangi 
mark olursa ol>Lın) kıymeti nıukaddcrclcrinitı son fiatına 
almakta oldugunu ı·c yerine dnsi daha ili;\ nKtiıı YC mliıa
bihi bir digerile tebdil eylemekte olduğunu il<\n eder. 

SO:\SISTE.\I ~.\Rj STASYU'\JU: 
.\klimllhltiir tamirine mahsus carzı cedit tamirhanesi 

vardır. 
L .\ ll'.\ll A C \:\T.\ L.\ RI: J\on;taııtiıı Das.sira ı·e Jorj Das

sira. (:alaca \ -oyrnda cadde;i 66-ü8-~0 ufak ı·c büyük ara

balara ve deniz motürlerine mahsus muhtdiltilccııas boy, 
cins ıc kunet akümüh\tür stoku dahi vartlır. 

~Jalt'ıliııi askeriye muavenet heyetinden 
Kışın şiddetle hüküm sürdüıl;ü yerlerde mukim malıllini askeriye

nin kıslık ihtirncacına medar olmak üzere .\1..\1. 'ckaletince hcveci . . . 

muaı enemiz emrine 20,000 lira verilmiş olup bu myanda J>tanhul 
enı\ nlindcn maaş almakra bulunan rnah)lini askeriyenin maaş senedi 

resmh·elerile bizzat alideki günlerde yeznecilerde kain :\Talıllini 
a;keriyeye muavenet heyetine ll\Ürecoatları lüzumu iJ,\n olunur. 

lb-2·929 tarihinde ı \C '.! inci dereceden malOlin 

17 " ,. 3 " " 
18 • • 4 • • 
llJ 

" " 5 • • 
20 • • 5 • • 
21 • • 6 • • 
2.ı " • 6 • • 
1'c\"ıi:tt saat 12 den 17 ye kadar icra edilecektir. 

M üz' iç öksürükleri en 
çabuk iyi eden ilaç 

Krezival 
dir. Tesiri binlerce defa tec· 

rıibe edılmiş olan bu ilac ko· 

!aylıkla veı kaı'i bir. şurette 

tekmi1 balgamları l!Öktiirür ve 

eritir ~ 

"~" hususi ambalajına 
dıkkat. 

avarlı sa-
• 

altir. 
Dakika şaş

maz, tem naılı 
ve ehven İfiat
larla satılmakta
dır. 

...................................................................... ·-·-- ra1 
i!i17ık·;;=~~~i;:!~=;~=~~fğ;:=;1~=~;,;=;ıı [i)fiiJO 1Al00 [j] L!J 
i! yıldızı, yüzlerce sinema cscrl~· ,=i il Duülbedaytde ; ı ıamlec 

~i rinlin unutullm az nl1umcsstılcri iİ !! ~=~ ~r;;1~r~~:be 
r: oro HP onu il ii Melek ; Karanlıkla hlr kadı• 
:: :: r•1 M~lk ; Kedim \t kanaryam •• •• l! 
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llaşlıca saac dükkdnlorındon k k ı ' 
:: ta dirini azanan .IORJ S - ii TlY ı\ TROSU:'\D.\ 

;j~iRo~r~i~I ~~Ş; eiRADERi ~ ii~~ı.~~ a'k~.~D.\JU;\I) K.\ - !I Naşit Hey. ıemsiııeri 
. !1 M!IJı~ ~·ıneınıısıurııı ıı OBUR MUNECCIM 
lstanbul llarnılu han 9· 14 ii U ~ IJ U UU jl Komedi 4 perde. 

l Ier cins saat deposu !j irne edilecek il Hafız Hüseyin Bey ve ıııc · .. 

~ Kedı· ue "~n~ry~ ıı heyeti. dans. du~.t. rak~. v:~ Seyrisef ain ı! u l\u u u i: Şehzade başı Turk salon ı l--"!""---------11* filminde omrünüzde unutomı- İj Komik Şevki ve Cevdet Be\· 
İzmir sür'at postası i! yoca,~11117. iki hoş saati geçir- i: ve Türkiye başpehlivanlık nıu 

( İzmir ) ıapuru 1 ı\larc :: teecklcrdir. :: TiY3tf' :: ı·ı, ·et ~ ı· . (' çl·k !: sabakası baı;lamıştır. . 
(~uma 12 de (~alata rıh· !i a\ en :--PO \e .en 1 :: • ... • 

1 
- ve pc 

li seri:-;indcn ocoınohil yJrı 5ı. ~: dans, ttıganııı, ınono og 
aınından harckcıle Cumar
cesi 10 da İımire ~idccck Ye 
Paıar 1 J te İzminlcn hare
ketle pazarte>i gelecektir. 
\'apurda mükemmel bir or
ke~cra \"e cazbant mevcuttur . 

Antalya Postası 
( İ\EBOl.L' ) \'apuru 3 

.\Irat pazar 1 O da Galata rıh
tımından hareketle İzmir~ J{ül~ 
lük, Bodrum. Rado>, Fethiye, 
l'inike, .\nralyaya gidecek ıc 
dönü~te mezkur i>kclelcrlc bir-

1 
liktc Dalyan, .\Jarmaris Sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğrıya
rak ı;elecektir. 

Sadık za e biraderler vapurlar 
Karadeniz 

:\Ju~ıazaın ıc Li.ıks postası 

Sakarya ""puru 
,J .Ylarc 

Pzar gilnü akşamı Sir
keci rıhomından 

harekede Zonguldak , İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize iskelele
rine azimet ,.e avdet edecektir. 
Ta!sihlt için Sirkecide .\lc;'adet 
hanı altınd:ı accntah~ına mü
racaat Telefon: İ>tanbul 2134 

Kütahya Vilayetinden: 20 -
. 929 ıarihindc kapalı zar[ 

u;ulilc munaka~aya ı az olu

nan l~yriµ;üz ve Gediz dispaıı

~erlcrine ycı·mi ihale olan 20-
2-92<.l tarihinde teklif zarf-

·-··-··--··::c···-···········•ı:············ı• · ı a1
·..: 

111 
••••••••••••• ................ ••• .. •

0
•••• • hvaıı ınusıb:ıkaları 1cr •" 

Ferah sinemada 
tiala ~ec~si -J~ uur~ete 

Sinema FAUST l·:milyaninµ;s 

Tepe başı 
Tiyatro -
sunda bu 
akşam saat 
21..JO da 
ve Cuma 

matine saat 
J .'i,.JO do 

1111 

11111111 

HAMLET 
~ckspirin faciası ~ perde 

'/'ercümc eden ve sı:ıhncye 

koyan ~:rrugnıf l\Tuhsin 

Adana v;ıayatinden : 
43082 lira bedeli krşfli (A

dana-Karaisalı) yolunun yedinci 
kilometre şosa inşaatı müna
kasaya konıııuştcır. Talirı olan
larııı l\\artııı yirminci Çarşamba 
günii saat on bire kadar tarifatı 

kanuniye dairesinde teklif ınek-
tuplarmı Adana eııciımeni daimi
siııe ı·ermeleri ilan olunur. 

ı Damla 
PERTEV 
Esansı i 

Devlet mtı1.tbaaaı müdürlü~ündetı: 

~i~an t~l~ininvu~~ınl ~mı~~ 
Beşi ııci soıı ciltli ~ık11 

Fiatı ecza 105 kurul 
Bez ciltlisi 1 3 5 • 
Meşin 1 5 5 '_..; 

h· 
!stanbul altıncı hukuk "'°.ııı 

kemesinden: Be)· kozda ) ' . o 
köyünde mukim iken clyC'~ı 
ikametg:\hı meçhul nll' 1 ~:, 
had.iye nezareti kiltipli~in<l' 
mustafa lıalit bey tarafın~: 

J liknıet h:ınırn tarahnd·111 

aleyhinize ikame olunan ı,~· 

Mendilinizi bir cili talak davasının ncCİ''~1 

h ft tt muhakemesinde tafsılı\tı ıııl'ıt· 
]arife vaki olan tenzilat ra- 1 a a mua ar ··ır' 

kılar. namede muharrer olduğu LI • 
yici mahalliye nazaren haddi 1°'!!1111!111•!11111!~•-~--~ mülıre:t. talı\kname tarihi '° 
layık giirlilnıenıiş oldugundan 

mlinaka;anın kcenlcnıyckliıı 

addile yeniden bir ay mlid
dctle nıünakm;aya vaz'i Daimi 

eııeiimcnec kararı,>ir olmagla 

talip olanların 21 - 3 - 929 
tarihine nıiisadif pcr~cmbe µ;li

mi ~aat (l .'i) de ihale kanunu 
mucibince tanzim edecekleri 

teklif zarrıarilc Daimi cncii-

mene miiracaatları llizunrn 

Askeri Sanayi mek- na:t.aren ls 9 1926 carih'" 

tebi mÜdiriyetinden : den itibren Ilikmet hanııı11.ı 
A,kcri fabrikalar sigorta ve beyninizdeki nikahin fcsfıiOe 

teaıün sand,ğınm Ankarada dip- f ,.ı 
mebni islıu talakın ııu t 

!omalı bif eczacıya ihtiyacı rnr - ' :c:· 
kaydına YC gıyap muanı• 

dır. !lir sene hizmeti mecburcyi 1 f lcrinin mutcberiyetine 2ı 
kabul etmek sorti le mezk~r ec - ,. ııı 

· 'l29 tarrhinde müttcfi0' zacılı~a talip olanların şeraiti ·ıı ı 
anlamak üzere Askeri fabrikalar karar verildiği bcr mucı 
lluşhekimliJ!;ine müracatlan. kanun ilan olunur. ../ 

l(Ermis-Emniyet-Kartalı1'''@1 
ih\n olunur. · 

•••••••••••••••••••••••• il 
( \lüttehit konserve fabrikaları) ~ 

lmalatlıanemiziıı viiz(i mütccaliz muhtelif konsc·n·c 
ncvilerir.dcıı maada .hıNı>l ıc yeni techiz:ıtı >ayc;indc 
memleketimizde ilk defa olarak yalnız fahrikanııı 

tarafından imal edilen ve .hrupa müstahzcrntı1111 

rekabet edecek \ıir ııcf:ı;ctte olan: 

i Hlôtı ele~tri~iye i = 

~Tamiratı ı~ ~ 
• • • (il 
5 Elektrik şirketinin 5 ~·: 'lulıterem mli~terilcrinıizc taı·;iye eLkriz. 

: ı- tı 1 k t · k · · : "<;!·~il~·:!!::::!!:~( ..:.h::a..:.k l:;.:"..:.ı li..::,Y.;,.c _n_ı,;;:aR:::'a::z.:al.:.a r:.:.ıı:..:.:ıd::.:t:..ı .:;:~a::.:c..:.ı lı:..:.:r·;,.;l~l~~:..;ıt}:.:::;;;.....-,... • a a e e rı ıyenın • -

Dublu Konsantre T omates Salçasını 

Defter" 5 Küçük tamirahnı i Ankara vilayeti 
-------E-· m-iı-ıc-, -,-h-.. ıJ-,e-r-rc-,,-n-ı·c_f_· J-tı_ıı_a_\,-c-d-ia_h_a_ıı_ın_1_la-r : 1\( : darı ıg"' I n dan• 

Yukarda cins ,.e neı'ile meıki ıe müştemihltı yazılı eml~k : JV CCCallCll : " l< ,,,,o 
• • ~le' kii Cin;i l\Juhammin ı) hizalarında g<>Sterilen bedellerle caliplcri üzerinde olup 9 maıt 9'.!9 • d • .xı l • • • 
: l._ er erını : No ura 

carihine müsadif cumorte>i günü saat onbuçuktan itibaren müzaı·edeı·e • • k k 40""" • el eme~ini • Jlakimiyeti Sabı Anadolu lo onıa>ı ve 1 vvv 
konulorak saat onbeşbuçukta kıymeti muhamnıenelerini tecavüz : 6 : milliye meydanı yanındaki dükkAnlor ve fu. 2 
eylediği takdirde kat"i kararının keşidesi mukarrer bulunduğundan : almadan mal : 
calip olanların mezkOr günde saat onbeşbuçuğa kadar sandık idare - 5 oldu~u fiatla İ 
sine müracaat eylemeleri ve onbcşbuçukıan sonra vuku bulacak • • 
müracaatların kabul edilemiycceği ve mezkor emlake evclce talip i icra ettiii hiç i 
olanların kat'i karar esnasında hazır bulunmadıkları ve başka calip : kimseye meç- : 

• • zuhur eylediği takdirde evelki talipleri kef!iy~t etmiş addolunacakları İ bul deiildir. 5 
lüzumo ih\n olunur. •••••••• •••••••• •••••••• 

run ve arsa dr.:rununda ku- 3 
yusu vardır 5-4 0 t 

Yukarda yazılan cmlılkin ınkarrur edecek bedeli iholcsi 8 ~- r 
8 taksitte istifa edilmek ve 2.'i-3-929 pazarte>i günü ,aat. ~ \.
ihale kılınmak üzre mülkiyeli kapılı zarf usulile müzayede)~arın' 
nulmuşcur. Talip olanların yeymi mezkQrdan evvel mcktu~ Jll"' 

yü~dc i'-50 niobetindt pey akçalıırile Defterdarlık Milli cınla 
düriyetinde müteşekkil satış komisyonuna ita etmeleri. 
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-~~il ""'"""''""•• _... .. - bcııi tanrı nıisafiri e-
.• rtesi güııü .\li baba 

lıır·ız. .ı ı Ut'rmisin, dedi. Ali b~ .. ' ua ıa altın almak 

baya yakın bir dfıkk.:ln 

tuttu Ye Ali haba ile 
dost oldu. 

VAKiT j,P. Şubat 
1 il ' 

·uuNu 
ı~ııı nıagaı·a, tt geldi "i ba çok iyi kal pli biı· 
z:ıına11 k·tı"'c: . . .. 1 .rı a•lamdı. ~lisariri n-ıem-

" l u ıııırı o u-
~tıııü giirdii .• ·a ,

1 
ma- ntıııiyetle kabul etti. 

Bir gece Ali baha 
bunu yemeğe d<n rt 
elti. Harami reisi .\ ii 
babına: 

En uzun boylu 
kadın "Atina,,nın güzelf ik kraliçesi 

~•u·at1aıı dısarı ı·~kardı Jlizmetçilel'e katırları 
' 11 Şelırp • vak;ıı bil~ balıçoye bağlanıalarıııı 
ıııez·• ı ~ · · )) .. <l • d :"r ıga giimdii. Kar- eıııı-eıtı. ııı· anc ını-
~-.ıniu l..arısı kimse- safire yemek hazırla-

~•z kal·' ~ · · k ·.. ı ~ • uıgı ıı•ııı onu da ıııa , uzre nıu paı.,a 

Vaııııı·ı · i 1 .1) .ll. F k t t" k l f. · .ı ı ı. ,11 kadııı- !-(1 ı. «ı a e ı -ı:ttu· -
.'1 . eı·alıpr ı Hirdaıır. ıııak u;ııı lıiı; yağlal'I 
;:ııuıuh• hir de e~ır kalıııadıj{ını gördü. Bir 

<· · ı e ahlı ıııiktaı· yağ alınak. iiz-
l\ı harami k;izınıın re f ıçılaı·ııı yaıııııa git-

n1~~1tııı1 nıa:•aradaıı dısa- ti. ll:ıramiler U)• k. se-
~·ık.:u•ıldııriui cr(iJ'iiıi- siııi işidiııce reisleritti 

C(~ f' · " r- 1 f 
1 l ıı.ı halıle korktu- zannetti er, ıçının ı-
aı" l :ıramilcr reısı: çimlen biri: 
._ O lıalıle bizim - Yakıt !!ehli mi? 
ırı·ıı ı.. Di,:e sordu. 

h.. ıu;;ı biten diif~· ' 
ıı· '\·' r- Ddrd:ıııe i~i anladı: 

O 
'u, ııı d ha ,m·. Beıı · 

ııu - ua,,·ır, dedi, daha . na. ıl vakalıva-
ea••nıı ı ·ı· · • gelmedi. 1 )1 ıriııı, dedi. D ı Fwıdan fı~ı~·a gitti. 
l 

ı· ı:.ıl sehfr eh arın- · 
ı ak i ı .. . : llep~ilıin içiıı do birer 
1, •ııtun nwzarlık-

<11·1 • • adan1 !!{irdü. 
ı . ' gıttı· Bt•li k.ıhdı ~ 

- Sizinle beraber 
olınak beni eok lll('lll· 

' nuıı eder, dedi. Yalnız 
benim tuhaf bir tahi
atım yar. Tuzlu ycıııel 
yemem .• \ti baha~ 

- Oh, hu çok kolay 
dostum. "\'em<' ili isl<'· 

~ 

diğiııiz ~i bi tuzsuz ya
parız, dedi. ,\li haba 
burnı Diirdaııeye söy
lediği zaman kız şlip
heledi, Ali babaya: 

-J)ikkat ediııiz, de
di. Dostunuz siziıı e-
Yinizdc tuz yenıh·or. 

• • 
İnsan tuzunu yediği 
adamı öldiirmez. 

Ru biziın eski hir a- . 
detimizdiı·. Deınek ki 

Son günlerde Vuııaniştanda 
da güzellik müsabakaları tertıp 
etmek moda oldu. Pariste Mis 
Avrupayı intihap için tertip 
olunan güzellik müsabakasına 

iştırak edecek Patraslı Maltna-
zel Karacas, Mis Yunanistan 
ünvanı ile seçildikten sonra 
geçen hafta Atinada ikinci bir 
güzellik müsabakası yapıldı. 

Bu milsabakanııı hedefi Atinanın 
1929 seııe~i için güzellik krali-
çesiııi intilıa~ Hıtıeğe matuftu. 
Bu maks.1lla Atinanııı en meşlıur 
·.ı 

rt• ola!\ l lis) te bir balo 
v~rilqi ve \~unaa payitahtlllln 

bütün- dilberleri buna iştirak 

ttıkr. Jüri heyeti bu dilber-
1 rde_n nihai mü5abakaya altı 

kız. asırdı, bunları birer tetkik 

1 

ve muayene etti, ayrıayrı ve 
müşterek olarak dansettirdi, 

., .;;;,~,...<!• sonra da halkın reyine müraca-
atta bul.ındu. Neticede Matma-
zel Afroditi Petronaki hazım-

nıın siilüsanı ekseriyetilc Atina-
nın güzellik kraliçeliğine intilı3.p Mabnaze~ Afroditi Petronaki 

ııı· a-ı · ~itın,,· et '··arı," clolu fıf~ı- bu adanını fena bir 1 u;ııııın IJu "iiıılt'r- . 

n
( e ı;öıuülüıı ofüuiil daıı klipiiııü doldurdu. niyeti \at", dikkatli ol! 
letı·· · r I» k ~ k l Tuza,.,,"a dlısıııe! 

edikli. Şunu da kaydedelim ki Mlie A. Pctronaki Mis Yunanistan müsabakasında ikinci gelmiştir • 
. ıgıııi sordu. >tr azan ya~ ız< ır- • 

ı, .~ilıayet \li bahamn tlı, kız~m ~·.ığı lıt'l' fı. Ak~anı ıtıisafir geldi, 
o'·I b ı ~ d··• 1 Düı·tlaııe bunun hara-·' e İt' u<lmııı "Ü- ~~H an a~a~ı Ol\el'f'I\ 

ınu··.. 1" ı ·ı · ı · ı · miler reisi oldt ~uııu k II••üııii üğremli: .\r- ıaraıııı erı Hl'<'I' )ll'er 
i.lda)aı·ıııa: ötdiirdii. G<'ce yarısı aıılailı ,if ışm•rya gi-
- ~ 1• ı· b reis f wıların ,·t1.111na rip ('.ıka ~en ı·eisi el-

\ 
. •) llll ı eıı sızı • • · 

• lı h ı :.reldi. llu·~ıı.1•11·1 u,.·,uı- bisesiııiıı altuıda hiı· 
t .. a >aıım e'iııt• ırii- ·, 
ıırec, ~ · . ~ dırnıı'-a <'ahslı. Fakat kama saklı 01'1 ui!\ıı'tı \· q~ını, dedı. Gece .• • , u ., • 
i <ırısı siz cıkıp Ol'ada İ\·lcl'iııe bakınca hep- farketti. 
)tıhııı·ı ı • siuiıı ülü olduihınu Sonra bir müııasebet .. • ıı uı·ın lıt>psiııi • · 
Oftliircl'l'I.. kim.;e o(}r- aııladı. dÜŞÜI'tİ p .\li haha) J dı-
lll('• 1 ' . . :-, T\.. ı l ı '1 l d d ueıı gcıw ka('acak- •. ~r ıa eYt en uışarı ..,arı c;agıı·l ı ye e iki: 

Amerikalıların rekor merakı 

sıksık kendini ı:." t·:rir. Ajanslar, 
'i!'azetefe'r rıieylıana çıkan yeni 
neticeyi bütün y r yüzü~ 
yayarlar. 
Dünyanın en büyük binası, 

en uzun köprüsü, en ı:rızel kızı, 

en zengin adamı .... Amerika
dadır. 

Son posta ile ıı-elen mecmu
alar ı:ene bu kabilden bir 
haberi ihtiva ediyordu: 

Dünyanın en. uıun • l:ıoylu ~ıııız. Jfaraıııil<'r reisi f ıı·:adı. Erte~i sabah - ~lisaffrinize ) e· 
il. 1. ( •• d l l \l. kadını ytııi dünya torınklırın-~ 11'

1
11. tane yai! fırı!"ı ha.- . hır ane, o an arı ı ı mckleıı sonra kızla· dadır. 

ı,)I• !t'1t. .. • b·ıb·ı l ıtt \1· 1 d 1 ı· 1 v ·ı t ( ·ı•t ki d ,. , u c • ya an < ı. J ı )a- rımz an ıiri gc ıp 1'31\· en en ası a ı na e e ım: 
lll'r f l " l ) b~ ı · d 1• I l · Mi§ ( Estet Lora of Oanvers ) , ıc•ıııııı iı·iııe bir ~. ıırsız arı '"ı<;c ıne st• eet>ı\. l İ\.t\ sö.v e,,· ı~ :\tl ' " ( 211 ) santime re boyundadır. 

n·~ııııın ~-N·l~~tirdi. : göıudii. Diirdaııe Ali nız. Bizim uzun boylıı add~e.:e~J. 
1 1-;eı· bir fwn·\ d·ı. bahaya: Yemekten sonra Dür- nıiz kadınlar orun yanında 

\°(it; 1 • ~ ' ' \ k ı 1 j d k b" ) l ' çoc.uk gibi kalmaktadırlar. lliç i '" < ollltıı•ll•ı, Bııııl", rı - . rtı - .. urtu c um une s,·ı · u• e Hse b. 1\ • " hir hazır el ıse ve iskarpin 
:ıtıtlara , iild ui. Or- saıııııa dedi. giydi. Odaya girdi. vücudıyıa ayaklarına uymamak-

ıııa11ı • l' 1 d I I tadır . . , , <ll'ın ·.tı·.·ı.;. ıııı·l·.ııı ımtma l\i aha ha- Kama ı ıir ı·akı!' o'. ııa· · · ı ( Mis Lora ) rvlerin kapıla-

)!'\ çı•r\•k selıı·e indi. raıııilprin eıı bii)üğii nıa\a basladı.Bir cliıı- rıııdan müşkülat itegırehıımekte, 
)o••rı \I' . . 

\. " 1 • 1 hahaııııı e- \ llSI\ Ol' \ e O !'11'1'1111 de bir kama olduğu tramvaylarda, vnpurlarda otur-
llt(' 1, 11' • ' ' ınak için güçlü~ çekmektedir. 

. ..;el 1 •. \li lıaha)a: OW'<'IICll lıerl\<'!'İ ül· lıalde gu~el ~iizcl ha- (Mis lora) nııı bir s~~nıini 

Tedavi mi 7 Eğlence mi? 

• 

Kış 1ne,·sinıi11de ban· 

)'O elbisesi ile dans 

etınek icin Anzerika~ 
' 

lılar bir bahane 

buldular 

Aıııekikada ( Ültra Viyole ) 
şualarından istifade için yeni 
bir çare bulunmuştur. Erkek 
kadın yarı çıplak bir halde vaşi 
bir salonda dansederlerken me-
nıurlar Ültra viyole şualarını 

bunların vücutlaru'a tevcih et-
mektedirler. Bu suretle hem 
eğlenilıııekte, lıem de sıhhat 

noktai nazarından istifade eJil
ıneldedir. Sıhhat meselesinde 
söz söylemeyi doktorlara hıra-
kıyoruz, Eğlenmek ci~etine ge-
lince bu yeni çarenin çok ınO· 

kenımel olduğunu üs~ik etme-
k mümkün drğıldir. 

\(-11 Bu Y:ı~ları ırza" diirııı(•tlikı·e ı·alıaı t't- rcketlt•r Ya!Hfl\ or, i~ri- dcrcedivoruı. • >t .. • .• • .. t - -~ -

;11. 1 ıııı i:;Ptiı·diııı. sata- llH'Z. Hiirdaıwııiıı lıak- lip knı·ılı)OI', .\li ba- uyııi Iıarck<'lkı•i yapa- ılaıı<-'reisin üliiıııii kar- .\li haha)a 4.•lliise~i- .'· iık. oglilc ı•vlt·ıulil'tli. 
ı .:•t~ııı. ~imdi IPkı·ar kı \aı·ılı. llaı·:uııilt•riıı baya , al..lasııı iiniiııde rak rei~e vaklastı . \C sısıııda: nın allıııdald kama - ~lai'.'(aradaki haziııPvi 
I\~.,, ._ t. ;o 1 • <I ;, t 

.. • 
11110 diirırıH'k i('iıı ı·pisi kıyafcıiııi dtığis- duracak uihi lıaı·pkct· hird('ıı'hire kt nıa\J -H<'n zalimi ıriizi.lııden 'ı !!Üslerdi . .\ li de lıı•rahrrec )l"' la.·-:-\Pt· )d .. • ' ,J (_J ._ ~ • ,-. • .. 

·,.;. 
0 

u. Bıı ~Ct'l'lik tiı·di. ~plıiı·dc .\li ha- kr vaıııtl cekilh ordu ~iiğsiiııc saıılndı. Oiir- tanırım dedi. haha J>iirıhıııt>) i hii- tılar. < s .. u) 
• .. .. • .. • f t 

·-------·----------------------------------·--------··------------------------------

ız • 
11911" • 

ızce ı>e han.sızca 

lı. ıllııf//fi11ıesi 
°"!Oğl 

~ ... ._'•ı ~ıxıs;;:ı.ı kı ... •,u: ıu4 

Emniyet sandığı müdürlü-
g" ünden . Sadettin, cıarcr ve .~bd\bsclııın F.fc.ııdi· 

• !erin :-tı.<; 1 ikraz numaralı dcyn 'cncdi 
mucibince Ye (.cdikpa~ada l~sirkcmal mahallesinde imam 
hamamı '<>ka!!;ında eski l 2 ve yeni 16- l mııııaralt nüinhı:dim 
hane arsa-ını~ terbini surcıilc ·Ernııiycı >:ındıgınd:ın i. tikrn/. 
eyledikleri nıcbl;\~ın 'm:c,i hitamında \Wilnıcnıcsi hıısclıilc 

btikrnz zamanında tayin olunan ibinıct)!;<lhl:ırına tcbli!!;at 
il.ı>ı için giimkril~n dok>an bir glinltik ihbarname zahnna 
mahallc>i hcy'cti lhtiy/!riyc>inec yazılan mc~ruhattan bor~lu· 
lard:ın Sadettin Beyin mahalli ikametinin meçhul huluııdu~u 
anla~ılmı~ ve .\lx!Lb,d;lm ve Cafer lkykre tebligatı l:lzınıa 
icra cdilmi~ oldu~uııdan ilan t.1rihindcn itib:ır,·n doksıınbir 
gün zarfında tcS\·iyci dcyn ve ya tecdidi muamele cdilnıc
di~i takdirde mezkur nıünhcdim hane arsasının bilnıüzaycdc 
s:ıtılaca!!;ı il;ln olunur. 

Emniyet sandığı müdür -
lüğünden: 

. \rtin Ye .'llilır:uı Ekııdikrin 13383 ikraz numaralı dcyn 
senetli mucibince ve Samatyada Koca m.ust:ıfa paşa mah:ıllc-

simle .\kktcp ,rık:ı~ıııda l J nıı;1ıarnlı haneyi terhin ıırltilc 

Emniyet sandı~ından i-tiknıı t') İc'1.liklcri m~bl:l!!;ın \ atlc,i 
hit:ımındıi 'crılmcm~i hasdıllc i<tkrnz zamanında ta~·in olu· 

... 
HllMMAYI M URZAGt - ISITMA 

UNSIZLIK - Zafiyet ve IC uvvetslzllk hataııncıa 

·KINYUM LABARAK 
111111 ııtzım, .lif!I htınııııa ıa •uoaı şsreblnı tsı : ll'a' odıoU 

' . 
,"Om&ktetı «YV•l v• ya sonra bir likör lca<ıehı. --- ., . 
it •el' ~ .-, \..lıla190n tı FF4FJll "' v.r.wu & ole) 

ta. ıRu,. tacab e .. Rı~ 

(CRS:ME SlMON> 

eildin bütıin taıeliıinl. gtittlll«lni ·" tara'" tlı 1 u ü 
n!ııhafü . .taiçln hlrlilı11ınıgayrlınul r ·ılı.( •'di h Jer, 
tail!la~lırır, Y\lnıuşatır, bcyıııa1rıtır ,._. J-.aclıfı fi!:ılıi n:ı· 
7.İl,J"'ı;.lıııı. Kr!'ın .5inıon, yuı:urı t.ıı.;~n·u ı n. huru
şu ,lwrını ,., kırmı,ı:ılıkl.;ırını ı.ı:ale "~ ı; ın i<'!'t.iri 
ııı diJiudf'ı\ ,., h.1-:t'ratı:ı ısırıtları udoı.:ıı \ı a c r)lcr. 

Pariııe SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

lstanbul mıntakası 
mühendisliğinden: 

Kcçiburlu madeninin ihak;i için toliplcrin 

mei..& e ı 

16·'.:?·9~9 tar hmc 
kn<lar müracıac ctınclcri )uzumu ildn edilmiş ise de bazı !'!o ~ 

dolayısilc bu müductin '.!.l :! 929 tarihine ıc,aclül eden CumartL 
gününe kadar temdit edilmiş uldu u Jlhn olunur. 



28 Şubat 
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-- IJER GÜN CIK.AR TC'RK GAZETESi -- 1 ~ Tabı 
6 Sayıfı ABON r. ŞARTLAR!,~ Gazetemizde çıkan yazı ve 

1 
ı: • resimlerin bütün hakları mabfu:z:dur 

' 11 

1 

Türkiredc _ r1aı:_iç 1 e 
Kuruş Kuruş 

ı Aııı:, ıso ooo 
3 • 400 

! 1 J6 • i'SO 
1400 

800 
14SO 

l?i'OO 2 

Baaılmıyan mektupların la.deıindcn, • kıymnli· j 
' mukaddereıiz mektuplara konulmuı paraJa.rın 

Türk mekteplerile fayd'1ı ~rlin iLAN TARİFESi: 
ilanlannda o/o 20 tenzilat yapılır 1 satm ı;uru• 

.ı 12.50 , 6-Ş inci sayfaua 
Büyük 1 c ra bir çok defa lçlq \'Cri'en ilanlarla 'ı ' 2S 

. t "•" 40 hu~u~I mahiyetteki ililnların ucretl . 4 • ,. ıw 
idare ile kararlaştınhr. 1 \ 2 • • il) 1 ~l 

ı-A in~i s:ı;ır1·.l ı lıo 
• 

: kaybolmaa1odan ve Llinlarm milndericahndan 
idare meıuJ delildir. 

Bu geceki ayj J b I B b I d 1 Sayısı stan u , a ıa i, Ankara cad esinde .. Vakıf,, yurdu 
1 resmi i!Jn(:ır J 

\.iazetemiıe hu•ıul Uln kabul eden y~r: 
H. S. H. illnat acenle•I • ,. ____ , - --- -

tc1• 1970 ıdarc ı ·lcri 1971 yazı \ıolerl • tclt!raf: \ .• \1\. iT - po~ ca. kutu~u: 46 

Borsalar 27 Şubat 1929 

ı 

l 

l'I ukut 
inç-iliz lı:·ası 

Tlvlar 
20 Yunan dıralıml 
1 Raylı•mark 
1 Avusturya şUinl 
20 Ley Romanya 
20 Lnrn Jlulgar 
1 F"1•menk florini 
20 
20 
20 
1 
ı 
2Q 

Frantıız frangı 
ltalyan lireti 
J...nrnn Ç<'kU - ~lovakya 
Çcr,·onets « ~o\'iycl • 
ZeJuti • Lehistan > 
Diı,ar • Yogo~Javya > 

~ Hl· 1ç-tka frang\ 
ı l'czota ispanya 
20 Jıyıçre frang:ı 

1 lfcciclıyo 

• Çek 
r .. ondra üzerine bir Jngiliz lira!l kuruş 

NcYyor k ı Türk lirası dolar 
Paris • fr-ınk 

MUano • • liret 
BPrlin • • • nıır'k 
Sofya • 
Drtıkı~l • 
Amist~rdam• 
CJne,·re 
Pr.ıg 
ViyanA 
Madrit 

• 
• 

• 
\'arşova • 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

leva 
J.elka 
florin 
fı·:ııık 

• kuron 
• ıjlin 
• petf'la 
• ıeloti 

• d :ahmi At:na 
lHıkr<ş 

ll<!lg1rat 
20 ley 

Tllrk lira ı 

krı19 

dinar 

Tah,·iller 
J~tikraz dalıili c ,·atleli • 
Dilyunu nıu,·ahide 

ikramiyeli demiryolu 

Jstanbul tramlay sirkeli 
RıRtım Dok ve Antirepo 
J&tanbul anonim ru şirketi 

15 
oo oo 
50 00 

48 2500 
29 2500 
24 
21 
80 

!58 
212 
120 

0000 
22 

12 !O 
25CO 

00 
5000 

25 
25 

25 
11 2S 

113 25 00 
31 

778 
25 
00 

985 75 
049 1875 

12 60.00 
9 4500 
2 0100 

68 250 
3 5400 
1 7215 
2 ss,~o 

18 55,00 
3 4975 
3 1825 
4 38,5'1 

38 ıo 

24 37,50 
n 9750 

92 25 00 
218 5000 

• 8 80 

• 25 

t\.apandı 
= - -

9E4 25 
202 0000 

52 
48 
28 
24 
28 
80 

!58 
212 
120 

0000 
22 
71 

113 
31 

778 

985 
0,49 

12 
9 
2 

68 
3 
1 
2 

18 
8 
s 
4 

88 
24 
27 

91 
219 

• 

so 00 
25,00 

25 
12 6, 
2500 

00 
•000 

25 
25 

25 
26 
25 
25 
00 

2iS 
2~,"0 

6060 
4!100 
ol 26 
12 60 
54,00 
22,JS 
5550 
55,00 
49111 
!82~ 

3816 
ıo 

3J,50 
81,50 

JS 00 
0000 

80 

Hisse senetleri~ 
iş bankaıı ' 13 75 15 

~m~::: ~38 oo -==o~o~=oo= 
13 

Ticaret ve zahire borsası 
fi;,.tJar Tn·aret hnrFa 1 k1Ulıumu!,!_1H,ı tar"fınjlaa v""riJJll ıılir~ 

Azami Mgarl ç , 
K. P. Jıt:. P. .ın:ıJı kılosu 

ıllİstanbul Hilaliahmer merkezind~n 
21 şubat 929 tarihli ilan berveçhizir şekilde tashih edilmiştir. 
1- görülen !uzum üzerine :\!acar, Sırp, l Jart,1nter, :\fükctdorom 

Amerika ve Trakya mall!arıııdan Jstanbulda me,·cut veya harıçten 

getirilecek tohumluk ve yemekliğe elverişli 1,200,000 kilo Buğdaı· 
kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. 

2- ;\Jacar, Sırp, Amerika malları ıip üzerine Trakı a malları 
°!o 3 analizle alınacaktır. 

3- :\falların çuvalları llihlliahmer tarafından ita olunacak 'e 
mallar 1 laydarpaıada anbarda ,-eya vagondtı çonıllara doldurup 
dikme masarifi miitaahhidc ait olmak üzere ihale tarihinden itibaren 
azami bir •r zarfında Peyderpey teslim edilecektir. 
~- '!'eslim müddetinin temdit \"C taksirinc cemiyet mc1,undur. 
5 - :\!alların evsafınca tehaddüs edecek analii: farkı Bor>a 

Arbitrajile halledilecektir: 
6 - 1 lilnliahmer menşe itibarile cins ve mikdarının ıavininde 

serbestir. 
7 - İtasına talip olanlar beşer kilo numune ve 0

" 10 teminat 
akçası ve ya muteber bir banka kefaletnamesile 2 \lan 929 Cu
martesi günü saat bire kadar Jstanbul J Iih\liahmer merkexine mü
racaat etmelidirler. 

8 - 1 Jer teslim alınan partinin bedeli htanbul Ticaret \C zahire 
Borsasının olbaptaki talimatnamesine tevfikan Türk lirası olarak 
nakden ve dcfaten tesviye edilecektir . 

9 - En muvafık şerait teklif eden teklifinin merke7i umumice 
ıastikini teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiveden bu husu•ta celbedilecek lluğdavlar 
.gümrük resminden mua[ oİduğundan teklif '"hiplerinin talepcdecek
Icri bedel de bu hususu nazarı dikkate almaları. 

terzilik mektebi 
Jlaarif Yek:iletince lstanbulda bir 

gündüz terzilik mektebi açılıyor. Bu 
mektep nehari \e meccanidiı·. l\l"itehassıs 
muallimleri Ilelçikadan gelmiştir. 

Mektebe ilk 111ektep mezunlarile orta 
mekteplerin birin<'i ve ikinci sınıflarında 
tahsil gören talebeler alınacaktır. Taşra
dan talip olacak talebelere karyola \e 
yatak ıe,-azımatı 'e iaşeleri kentlilerine 
ait olmak üzre yatacak yer teminine 
çalışılacaktır. Fazla nıahiınat alnııık iste
yenler şubat nihayetine kadar her gün 
Sultan Ahmette san'atlar mektebi nıü
dürfügüne ınürac.'\at etmelitlirleı·. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 

Bogaziçi 
Mahallesi 

Yenimahalle 
So 

Pazarbaşı 

« 

No 
17 
17 

Nevi 
Apartman daire 1 

« « 2 

icarı Lira 
15 ş 

« « « 17 " 3 

ıs • 
ı 5 • 
15 • 
25 ' 

« « « 19 dükkan 
" « , Kilise 102 ev 
« « " 102 ev altında dükkan !5 ' 

!6 ' 
480 s « « « 102-1 ev 

Balat l lacıisa Kemeraltı 41,43,45 apartman 
240 ' 
66 ' 

Büyükada Yalı Macar l'.l ezzane 
Aksaray Katip Kasıııı Karakol 12-14-16 arsa ve meyhane 
Yenicami I Iocaaltd<liıı Asmaaltı 51-57 dükkan - 72 • 
Bogaziçi Boyacıköy I<orucaddesr 3 iratlıarsa 5 Ş 

« « « 5 dükkan 5 • 
" « « 7 « 5• 
« « fC 9 o: 5• 
« « « JJ « 5• 

Galata Arapcamii Makaracılar 5(}.52 « 30 • 
« « Eskiyagkapaııı 14 • 20 • 
Ba"1da evsafı muharrer emliikin 15-3-929 tarihine müsadif salt günü saat 15 te ınüza • 

yedeleri mukarrerdir taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Zonguldak defterdarlığından: 
Zoııguk!akta sahilde inşası mukarrer hük~met konağının 42300 

lira keşif bedeli temel kısmı 16-3 -9~9 cumartesi günü kaı'i ihalesi 
)·apılmak üzeı e münakasaya konulmuştur. Taliplerin münakasa 

şartnamesi proje plan ve sair evrakını görmek için Ankarada Adliye 

\'ek:ileti :\lilii emlak müdürlüğüne, bt;nb~I ve Zonguldak defıcrc:,,r
,Jıklarına müracaatları ilan olunur. 

Devlet demir yolları ve fi-
-manları umumi idaresinden: 

iLAN 
Osmanlı batı" 

Ji 

kasından';~~ ;:ı
1

~ 
tarihli • CREDİT FO. -cit:lt 

· 1 01arı EGYPTIEN" tahYilatının. k 
J 929 tarihinde icara kılın•'~ 
amorti keşidesinde başa b~ tC· 
diyesi tehlikesine karşı Ü'"'~nlı 
Bankası Galata idarei mcrkcıi)e' 
si ile İstanbul ye Beroğlu şubt' 
!eri tarafından pek e\'i şeuitlt 
sigorta edilecegi, mezkGr whdllt 

'"r' hamilerinin malumu olmak "'' 

61 kalem eczayi tıbbiye münakasası 10 mart 929 pazar günü saat 
l6 da Ankarada 13olu Palasta malzeme dairesinde icra edilecektr 

:\lünakasava iştirak edeceklerin teklif mektuplarını Ye teminatı 

mm·akkatclerini yermü mczkOrda saat 13,30 a kadar Umumi idare 

y.,, işleri müdürlüğüne vermeleri ıazımdır. Talipler münakasa 
• 1 _i_l:ln~o_ı_u_n_ur_·~~~~~--.,..,_.; şartnamelerini JOO kuruş mukabilinde Ankarada malzeme dairesinden 

lfaydarpaşada mübaYaaı komisyonundan tedarik edebilirler. 

Nafiaf~n mektebi mübayaat 
k~·~~tYonundan: 

ilan 
Ankara hapisaneı umumi m8Jr 

riyelinden: Ankara hapisonci unıfı· 
misinin IJ-3-929 dan 3f-S·9~ 
tarihine kadar ekmek ihtiı·aCI 

•l• 
olan beheri 300 dirhem itibarı•' 

Okka ı 1 _ UN _ -~ 

ı F.k!stra eki•lra oo 181(1 
, Buğday ;,;:Çavdarlı Eki ıra • 121o 

'. Yumu~ak 19 '20 1120 1720 
0000 0000 
0000 00,00 
0000 0000 

Birinci yumusak oo 1370 
Karaağaç müeseesatı katibi umumiliğinden ~Jektebimizin mayıs 929 gaysine kadtır ekmek \C Yeşil sebze 

Bar Sak 
., , a" .., 1 ihtiyacına ye\ mi ihalede talip çıkmadığından mevadı mez~auprıe!nminak28 şubat 

[51350] adet ikinci neri ekıtl'k 
yirmi gün müddetle ve 1;apal1 

zarf usuli ile ınünaka;aya kon~ 
muşınr. 13-3-929 çarıomba p;un 
Ankara vilayeti telırirat muJiri· 
yeti odasınd~ müteşekkil nııi11 

'" 

yaa komisyonuncc ihale edil•· 

ceğinden talip olanların mcıkLlr 

Birinci •ert • 0000 

tkinci . . 0000 oooo'ı 
TlFTII< -

I, I 929 perşenbe gunu saat 14 ıe talibine ihaleleri , üzre 
Gümüş suyunda mektebe müracaatları. 

Kızılca 20- 2 
'iUnter 02-05 

03-J 
D~nrue 00-00 oo.oo 

İ ,.,,t mahlut 8-01 OJ,00 

-ZAHİRELER-

: ~a,·dar 
, Arpa 
1 \l mr 

Yular 
Farnlye 

1520 
13 10 
13 ıs 

09 00 
suoo 

-liUBUBAT-
ıs;u~:ım 

(us yemi 
00,00 
!)() 00 

00,00 
0000 

15 11 
13CO 
12 3) 
t900 
3800 

00,00 
00,0() 

Aıılı:nra 000100 000,00 , 

Akş<hir 000,00 000,00 

Yı.ragı Guz yunu 170.00 ı 70,00 

-AV DERİSİ- 1 
Zndrn çifti 6300,00 5500,00 
Santtar 2800100 ı eso,ool 
Tilki • 00001()() 0000,~ 

Kuoduz • 500,000 4800,00 

ı: fınıLt. 

C• lv!!çi 

-flNDII<-
00000 
0000 

00000 
0000 

Karaağaç mezbahasında zephcdilecek hayvanaun barsakları eshabı 
tarafından hilihtiyar zephiye ücretine mahsuben müeSôescyc terk 
edilmekte olduğundan bu suretle müesseseye mal olan barsakların 
satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir sene müddetle \'e şarma
mesine tevfikan müzayedeıe konulmuştur. Teklif edilen Hatlar şoyanı 
kabul görüldüğü takdirde ihalenin 7 mart 929 perşembe günü on 
ikide icrası mukarrerdir. Taliplerin şartname için kıltibi umumi!ij!;c 
mıiracaat!arı lüzumu ildn olunur. 

Türkiye İş bankası umu
mi Müdürlüğünden: 

İzmir 'liman ve körfez in- Türkiye İş bankasının lzmir şubesi binasının inşası mün:ıkasaya 

.. ı .......................... ... 

İstanbul Şehremaneti ilanları 

Şehremanetinden: Balık pazarında kra edilmekte olan 

kanalizasyon ameliyatı dolayısile Eminönünden Zindan ka

pıya kadar Balık pazarı caddesinin 1 mart 929 tarihine 
ıniisa•lif cuma p;lınü bilumum ya:;aiti nakliyeye kapalı hu
luııacai(ı il;\n olunur. 

Şehremanelinden. ,\lanbalı i\lehmet pa~a mahallesinin ka

raman caddesindeki ı O ve 2J numaralı kagir dükkanın 

aııkazı kapali zarf usulilc satılacağından taliplerin martın 

20 ııd çaqanba saat on bc~rı.: daire cnciimcninc mliraca

atları ih\n olunur, h• • k t• d vazedilmiştir. :Vlünnkasaya iştirak etmek isteyenler, şartname muka- ' 
ısarı şır e in en: velename sureti ve tam seri planları, Bar.kamızın Ankaradaki umıı-
~irketimiz • Zero diz fin la\'e " maden kömüründen on bin ml Müdürlüğüne müracaatla (20) lira mukabilinde alabilirler. '••••••••••••••••••••••••••ıl 

Teklifnamelcr, muteber bir Bankadan alınacak (20.000) Türk Emnı"yet sandıg"' 1 mu .. du .. r 
(10000), ton kömür müba.vaasını kapalı zarf usulti ile münakasay·a -liralık bir kefalet mektubuyla beraber önümüzdeki 20 :\!arı 1929 
çıkarmıştır. l\lünakasa müddeti 1929 \Tartınm 3 ncü pazar günü Çarşamba günü iij';leden eHI Cmumi ,\lüdürlüj!;ümüxc tevdi edil· , .. "' •• 
öğleye kaJar olup o gün ,.at 12 ye kadar şirketimizin izınirde miş olmalıdır. UgUnnen: 
J inci j\, .rdnndaki dairesinde bulunan mübayaaı komisvonuna tevdi Umumi :\lüdürlü~ümüt. bir gı1na fiat kaı·dı giizctmeksizin dilc-
'e irsal edilecek zarllar kabul olunacnkur. · " 

diği müteahhide ihalede serbesttir. Kömürlerin testim müddeti 929 senesi ni>anı sonundan 1930 ..;..:.:;.. ___________________ ~----1 

;\ Iuharrcm B. ve Fatma ilamının 1979 1 numaralı deyn 
senedi mucibince ve Fatihte Öiilgcrzadc ınahallc>indc ~albant 
sokağında eski 2.J 25 27 29 ve yeni l 5 ı 5-1 15-2 17 ııu-

,. 
güne kadar yüzde yedi ;,uçu' 
hesabilc (665) lira!ik tcnıin<tı 
mu\'akkate nıcktubilc birfJ.t' 
teklif mekıuplaının kur:ıi,ı ,pJ 

talevdi ve irsi ililn olunur. ,.,,,,,,,, 

m~~~~?~ 

~ ~ 
Ramazan 18 Burç: Hııi 
yın doluşu f'2ll'j1 , \ yın b3« ' 

22,00 ~~ 8,59 

Perşembe 
Leyleklerin ~el ne· 1 

ıı---scne;i sonuna kadar bir sene olup 1929 nisanı sonunda ilk parti De\Jlet (fenıir;rolcırt ()e linıct-
2000 ton , erilerek bunu müıaakip her üç ayda ( temmuz 929, 

t<~rinİc\cl 929,) ( kanunsani 930, nisan 930 sonlarında) ikişer rıları Uınıımi iclaresİll,(leıı: 
- maralı iki tlükk<\n ile iki hanenin tcrhini sııretile Emnit 
sandığından btikraz ey lctliklcri nıcbl;\i(ın vade>i hitamında 

verilmemesi hascbile istikra7. esnasında tayin eyledikleri ika

nıetp;;\hlarına tehlij';at ifası için gönderilen dohan bir günlük 
ihbarname zahrma mahallesi hey'eti ihtiyariyesincc yazılan 

ıncruhattan borçlulardan Fatma 1 !anımın mahalli ikametinin ı 

meçhul bulunduğu anla~ılmış ve ,\Iuharrcm Beye tcbliğatı 

lazime icra cdilmi~ oldu~umian ilan tarihinden itibaren dok

san bir p;lin zarfında tesviyei dcyn ve ya tecdidi muamele 
edilmediği takdirde mczkLir cmlı\kin bilınlızaycdc g..1tılacağt 

Namaz vakıtları 
1 ~abah O)!le ikindi lrt<tr ,.<t.i."I 1:"1 ~ 
: ! 6,37 ı~,2i' 15 .• 1.J 17,5,.ı, 111 . .!7 5- l 

L>in ton vqahuı nisan 929 sonundan başlanarak her ay 6~0 ton 
lzmırJe Şata ( C. İ, F ) testim edilme;i ve bedelinin her partinin 

ı.maıııcn teslimini mütaakip tediyesi meşruttur. l\lilnaka>•ya iştirak 

tdcceklt rin kapalı zarflarla birlikte 5000 Türk liralık banka teminat 

mektubunu da miıbaya:ı komi>;onuna 

l\icınaka<a netice inde t<klif olunan iiatı 
olc~g,ı:~u şimdiden beı an ve ildn e,·Jer. 

tevdi etmeleri lazımdır. 

şirket kabulde muhtar 

idaremiz için alınacak 2600 adcı tclgar! direıtinin münoka<ası 

1 l l\ları- 29 pazrıesi güuii saat (16) da Ankara da Bolu pala;ta 
malzeme dairesinde icra edilecektir. 

:\lünaka>aya iştir~k edeceklerin teklif mektuplarını ve tcminaa 

mu\'akkaıelcrini mezkılr günde saaı( l 5,:10) a kadar llmuıni idare ym 

işleri müdürlüıtüne "ermeleri laznıdır. Talipler munakasa şartname
lerini ( 100) kllruş mllkabi!inde .\rıkaraJa malzeme dairc;inden. 1 lay-

ih\n olunur. 
l\ı müri.n euafı ve saire hakkında fazla malılm:ıt almak isti\·cn -

kandan eHI mLbaı·oaı k >mı vonuna muraco11Iar ıldzımdır. Jrcl darpaşada mübayaat komi-yonundao tedarik cılelıılirkr. 
,.._..;;....,..~..,.,, ........ ,,...--~ ................ ~~~~~ .......... ~ ...... ~~~~..:...:...~.,.,, .... ;..,..,.....,. ..... ~~~~~~~~~~~~~~~ ............... ~~~~-~-----
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iilf lli@~lllffi lk11~1l " l1 
~l ı1.rrlr1 ı 

Jlloris löbldn 
\'eg~.e g.ı.ı esi hazineyi elde 

ctnıekti. Lilbona kadar olan on 

kılomclre mesafeyi bir saatte 

k.ıktti. gece yarısı idı. Rauf 

otelin ı:arsonunu uyandırarak 

se. i n bır kaç lokma tir 
şı.:y yedi. Sonra küçük bir ,·ali

ıaya iU dinamit hortucu koydu; 

Lamları bir kaç gün evci tedarik 
etmişti. Memen makinasına atla-

l\1uterclmJ ı 

Jlfelınzel Gay'or 
dı. Gi~nun üzerine mücevhe
ratı koymağa mahsus !ıir çuval 

yerleştirmişti l 

Hesabını şu suretle y!irütü
yordu: 

- Lilbondan J\\esnil su Jüm
yeje kadar sekiz buçuk 

fersahlık bir mesafe vardı. 

Gün doğmadan orada bulunu

rum. Ortalık ağarırken hüdüt 

taşını bulur dinamitle parça

larım. Belki l(alyostro ve ya 

Bomanyan bu ameliyat cs113sın<la 

beni yakalarlar. O takdirde rıar
laşırız. Sonra kalan dona kalsın .. 

Raul, Kodölıck en Ko yu geçtikten 

sonra çayırlar ve sazlıklar ara -
sında Sen nehrine doğru giden 

yolu takip etti, Noşallntııı 

lıayali nim zulmet arasında 

seçiliyordu. Raul, sal aynı 

noktada iken Jozefiıı Balsaınoya 

i15m aşk ettiği günü hatırladı . 
Genç kadının işı;:al ettıği ka

maranın penceresinde perdeltrin 

arkasından süzlılen hafif bir ziya 
gördü. Düşündü: 

- Muhakkak giyiniyor .. Ara

bası gelip onu alacak.. Relki 

Lconar gelip acele t!ımsini 

söyiemiştir. • c olursa olsun ... 

Geç kaldınız lıanmı efendi! .. 
ı !emen siir'atla yola çıktı. 

fakat yorıın saıt sonra; dik bir 

inişten kayarken, bisıkletiııin 

tekerleği hir şeye takıldı. Ken

disi bisıklcltcn fırlatılarak çakıl

lar üzerine şıddetle dfıştü, 

Birderbire iki adam ı;özük

tü. Raul çakılların teşkil etti:Si 
tepe arkasına dar saklanabildi. 
i ;i kişi bir hırsız feııeri ziyasını 

Rau!un dCştG;, ii istıkaıııcte tuttu

lar. Bir ses bağırdı : 

-Evet odur ... Ancak o ola

bilir... demiştim ya! Bir ip 
gerelim geçerken yakalarız ... 

Bu sözleri söyliyen Gotfrua 

o,tig idi; Bcnet ise ilave etti: 

- Yakalarız ... Eğer haydut 
herif razi olursa .. . 

Rauf av köpekleri tarafından 

sıkıştırılan bir şikar gibi !on
dalıklar. ve dikenlikler arasına 

dalmıştı, Elbiseleri parça parça 
olt'u; fakat muakkıpleriııin ye

tişeıııiyece~i bir noktaya vardı. 

Diğerleri bağırıp , çağırıyor, 

küfreuiıorlardı. fakat delikan

lıyı bir türlü bulamadılar. 

O vakıt yolda duran bir ara-

badatı Bomanyarıın 

duyuldu: 

baygın sesi 

- Aramanız kafi ... Asıl me~

ele bisikleti kullanılır.ıyacak 

hale sokmaktadır... Gotfrua! .. 

Bisikleti parçala da gidelim ... 

Beygir lüzumu mıktan din
leııdi. 

- fakat siz Bomaııyan ... 

yol sarsıntısına dayana bilecek 
halde misiniz? ... 

- 1 laliııı olsun olmasın oraya 

varmahı.1z ... fakat yarabbi ne 
kadar çok kan kaybediyorum ... 

Yaram eyi baglanmamış ki ... 

Raul bisikletin tekerleklerinin 

tekme ile parça parç2. edildiğini 

·-
Bu gün doltanlara isiın: 

Erkek: 

Ülcay/u - - - -
Günün nasihatı: 

ı\ğJ;ırnıy:ı.n Çocu~a mcınc , - cın1 ~ 1 

Bu günkü hava 
Ruzglr cenuptan 

ha\·a bıı:uno.:.,_ı ... 
ort.1 C-" 

Mee'ul müdür Ahmet ~ 
~ - r· 

duydu. nenete ar.ıbaııın rene 
!erindeki ortiileri çıkardı. 13eı• 

lı 1 
gir, şedito bir kamçı d~' ' 

altında d&rt ııala uzaklaştı• 
·11 

Raul araban,ın ar' .sııı• 
koşınıya başladı_ 

liırsıııd:m deli gibi c 1 l "J~~ 
Dünyada ne bedeline oııır~ 

:ı:~·. 
olsun mücadeleyi braknııyac ,~ 
Artık kendisini ilın c.ı~cor' 
olan milyonları bile düşün~ıı eti 
du . Bu meselede ıı uvafi:ıl< 1 c 

115: i11 
bir ineli nefis mesele<ı 
sokmuştu, , jt' 

Kimsenin meydaııa korır · ,,. 
1• 1ı.~ ğı esrarı keşfe mul'afııık 0 "tell 

tu. Şu halde gayeye herkC~i) 
( Bıtıııc 


