
Karadeniz 
boğazı 

Avrupa ile Asya a
raancltı hudut olmak
tan pkm.,tır. AnMlolu 
Avrupa kı1' ASının bir 
parçASı olmıqtıı1.' • 

1 "i~rede çıkan jurnal c 
Gen ıh e ~ gazetesi ) eni .::ene 
mLina ebetilc yazdıgı bir baş 
makalede dunya ) uzun<lc 
mevcut buttin de' letlcrin 
1928 smcsi zarfındaki umu
mi '\aziıetlerini hulc\ a eder
ken Turkiıc hakkında şayanı 
dikkat birkaç atır tahsis et
miştir; bu satırları a) nen bu
raı a naklediyoruz: 

1 ayyare p iyankosu düu çek ildi 
300,000 Lira 

48444 numaralı bilette 
• 

200,000 lira on bilet arasırıda 
taksim edilecek 1 

O, ı, ı, 3, 4, 7 rakamlarile ni
hayetlenen biletler amorti 

kazanmıtlardır 

ikramiye çıkan bütün numaraları dördüncü 
sayıfamızda bulacaksınız 

Ankarada ~unalılarla cercyq 
eden mübadele müzakerabnııj 
ilerlediğini yazmıştık, Dun At\.• 
karadan gelen haberlere gorf 
Türk Yunan murahha:;tart ara., 
&mda , muavazaya tabı Turlt 
çiflikleri ile iade edilecek mu kJ 

f kafat meselelerinde bir ıtı 
haiıl olmuştur. 

.-\.nkara~ a daut edilen Tl k 
ve Yunan ba murahhasl:ın u· 
naafstanda kalan Türk teba ına 

alt emllk ve eraziniıı kiı metle ı i 
kendilerinde mevcut malum ta 

göre hesap etmişler 'e Yunan hl r ıı 
nakden ôdemeşi icap eden farkı 
iki raporla Tevhk Rüştü 

ve M. Papa a bildirm" lerdL 1 ı 

tarafın teklif ettikleri miktar ır 
arasında bır sureti hal bulundu :u 
anlaşılıyor • 

Ankaradan gelen haf> rlcre 
gore Yunanlılar muauzaaya d h 
Türk ve Yunan arazi \ c cm ki 

arasmdalci farka mukabil hukıl .. 
metimize J ,200,000 iqili6 J rtlSl 
vermeği kabul ctmitlerdir. 

"Karadeniz boğazından i
leriye geçilince insan Av ru
pa kıt'asından ayrılmış almı

yor; çünku Ttirk hukl'ımeti 

memleketini garba yaklaştır

mak için gerek dahilde, ge
rek harjçte fevkallde lllesai 
sarfediyor; o~ad ki 1) -y~
da yapılan işlerj yahuz sa!f • 
mak için bütün bir u oluk 
yazı yazmak icap eder ki 
bunlann en mühimi Arap 
alfabesinin kaldırılarak yerine 
LMin esasından alınmış Türk 
alfabesinin ikame edilmiş 
olmasıdır.,. 

salonunun 6niJndeki leha.Cilm ( Alttarafı 3 ncü snyıfamııdadır ] 

A 'Vfupimn bitaraf bir 
memleketinde çıkan bir ga
zetenin neşrettigi şu bir kaç 
satır inkılapçı Türldyenia 
di.inya haritamda l'IPbll 
büyük bir tahavvülün ilade
şinden başka bir şey değildir. 
Filhakika ar.& üzerindeki 
memleketlerin ve milletlerin 
ahval ve evsafını tedvin cdcn 
cograty, .aıa.nıeııı.. Yı1iıll.UM~ıM 
rupa ile Asya kıt'~ Wr
hirind tll ıefıik dniek için 
Karadeniz bolftını hudut 
olarak gosterirlerdi; Türkiye 

Tayyare piyonleoaunun Jdnl(u ~..... ;,inJe 100,000 liralı~ iJcramiye 
p~ Metiil onJıı bir parçası /ştanbul Kızmuaallim •ıehi acın 
sınıf ltılehekrinden Şahsene oe Jördanci1 smif ta/ehJeriııJen Muza/ fer 
Hanım/mv:laJır. Yu~a reslmlmnl gtrJiılanıiz bu ltanun~lar ~
deftirkr. Bılellaini /cefideye (5) saat Wncıga leah Jellftfrmemi,ler, 
an~ eve/ki gece saat on i/eiJe almıılarJw. 

Bilet Fatihk llimat bayii Burhaeltin 8. larafmJan salılmı,ıır. 
Bilet sahitli hanlmlor me*"te bu~ı için Kızlarının bilet

lerine = iaahel ~; Jagan cınıaderl ~ rarıefını gtgerJc 
~ ~~(U))--~~ = ..,. "*-tlfllJr· 
bir mulı°'!it"imize mu~:,;.;,;:'=.. ;ı:;:tw;;: ~ 

" - ikramiye çıkacağını evelJen tahmin elmedilimizden şimdi ne 
yapacağımızı kararlaştırmış değiliz. Şimdi mektebimizde okuyoruz, 
bir ~ye ihügacımız yok ... • 

ile inci terli}l ta)yare piyankQiaa11 al&Hıeı 
l.eşidesi dün icra edilmiştir. KeşiCleye saltt'lile

in saat doku7tda darülfünun ko~ferans salo
nunda başlanmış, öğleye kadar ınınıaraların 
nısfı «,;ekilnıi~, bir buçuk saat yenıek tatilini 
nıüteakıp diğer numaralar keşide olunn1u~tur. 
Büyük ikramiye çıkan numaralar: 

300000 lira 48444 numaray, 100000 lira 
:8 9 644: nuınaraya, 50000 lira 18 7 46 numa-

Alttarafı 3 ncü sa}ıfamızdadır -

. ' Emanet 
devredil 
Düıı bir ko~ 

toplandı 
KanunH mede1'l t.... .ıt 

işlerden şehirle afflJactııJ ol.ııftk • 
rının mürakabesini E ..... .ter
ketnlıkie&r. Evkafa ~ olgp 
şeM.Jle af&klsı olan lff:eıln aeWf.: 
deh .,.. ôldulunu ar-

-~~il B. 
Dün akşam Ankaraya 

gitti 
Şehremini ve vali vekili Mu

hiddin Bey, Dahiliye Vekıllet' 

temas et
me~ ve 
AadaJar 
elektiriği 

e~ mu
kaveleSini 
NatiVe
kAledle te
ati eylt! 
mek üzre 
dUn An-
karaya g· 

lOO sene evtJ 
Latin harflerile Tiirkçe 

Turkiycde Arap harflerile ilk kı"tabı 00.11. ..hiteferrtka 
lbtahim E. kurduğu matbaada bir Türkçe -ve F.Ull.SWJl a 
bir gramer kitabı basmı~o.Yukarıdaki klişe iki aşır e 
basılan bu kitabın bir sayıfasıdır. Burada c:ağdaki yatd 

Jmpnratorluğunun payıtahtını 

teşkil eden lstanbulun yarısını 
AHupa, )arısını Asya ktt'a
sınvan addederlerdi; Türkiye
nin kökü ve gövde i ise 
:Anadoludan ıbaret old ın
dan 'furk milleti e memle
keti A ) alı ll) ılırdt 

Eğer be) ne] milel tabirat 
sıra ma girmiş olan Avn1palı 
ve A ) alı kelimeleri sırf coğ
rafi birer ı tilahtan ibaret olsa
ldl Turkiyenin Avmpeh, yahut 
Asyalı sayılmasinın o taldar 
ehemmiyeti bulun mı) abilı.rdi; 
halbuki Turk millet ve mem
leketinin A vnıpalı de~ ~s
yalı addedilinesinde çok mü
him bir mana c maksat 
vardı; Avrupa de\ letleri yer 
yuz ındc tn tekil yaşamak 

ürk tarihinde meşhur vezirler 

l ransızca; ortadakiler Arap harllerile Turkçc, soldakiler U 1 

tin harflerile Türkçedir. Bu kı~e~ i ahiren inti r den Tu k 
matbaacılıjtı i imli kitaptan alıyoru7.. Bu e er ha nda ) 

Esk " maçları LlflOli sayfamızda bir makale v1a~rd!!!ı!ir.!!!!i!!i!!!-fiiiil!~!'9i!!i!iill 
Bir ;~yan ta .. M. füandi 
~tehrlmize 811· ıuııyı nrdı 

Tefrika.mızın resimlerlnder 

geliyor Atina, 12 (Aneksarti-
tos) M. Grandi btt 
giin iflllyan vapuruyla 
buraya asıl oluyor. 
ı~u.kbal ıwogr.aını ıa
nmnıen tespit :ediln1i.ş
tir. )1. Grandi sah)a 
kadar burada .kalac* 
~ah giinit rei~icumlnır 
ınisafh· şeı'efuıe b ·, t>ğ
le ziyafe · verecektir. 

hakkına m milletler ara-
sındaki m ebm uyin -ve 
idare etm k ~da 
gctirilmi~ olan hukuku düvel 
k~lidclcrini yalnız Avrupa fu bQI ve güleş ttık1mların-
kıt'a!iında ) H!il) an mill tlcre dan sonra şehriınıze ilk olara-k 
mah us bir tnbil imtı te- bir eskrim t~kımmın geleceği 
lakki ederler· ~ a kıt'asında haber alınmıştır. 
b 1 Tf'l'lto.Pı sarayıntltı Hır'l(al SaaJet tlairat O l ~• b' itaı u una bir memleket ve ..,,. ecek vıan ır yan 
mili tin bu hukuk-tan istifade Yazı ı 2 net sayıfamızdadır ] takımıdır. içlerinde meşhur 
etm k d =.=:-=~=ımı:ıı==:==:===~~===:==:==:===========-==~==-~·-===--~--1 it:ıf an eskrimörü (Nedo N'adı) 

e i di· ını mu temlckc- f ından hayretle karşılanmıştı; bununla beraber garp mem-1 d de bulunmaktadır. 
et1 c yaşıyan insanların E- fakat bu murahhaslar Turk- leketleri son sene' e ka -f J Bu zivaret eskrimcilerimiz 
endi} rlle m a at da asına }erle başka türlü !iı1h yap- dar Türk milletine eski coğ- için bittabt Pek fstifAdeli 
kıyan\ etmelerine benzetirler. mağa imkan olmadığını gö- raft manzarasilc, yani Asyal\ Qlaakttr. 

8P1ıun içJ\)dir ki (Lozan) nince hiç olnıezsa •afzt bir nazarile bakmak~ eevam _;,_-..--- ---
d• T k l.tenografi tedkikatı oıurahhasıarının fedakarlık icrasına arar etmiştir. 
~ deVl~ 1nutahhasla- vermi~lerdi. Fakat artık öyfc gôrülu- Ankara, 12 (Vakıt) - B. M. 
•ue an it 1buaava L•·'"uk Lte ~ tozan) muahedesi yer ki Ttirk mfileunin teeed- ~clisi \lmumi katibi Veysel 
es üz .ttUA •'i \ Rız« B. istenografi ha!Ckmda 
ği:ı il .e11~de toruşebilece- 1Af71 bir fedakarlık suretinde düt sahasınöa yaptığı hareket Pariste yaptı:Yı tedkikattan dön-
tida 1~~ s:;:en met P. ip- kabul edilen mtisaadekılrlık hamleleri garp memlekede- müştür. Riyasete vermek için 

ihtidan tata- sayesinde aktolunabilmi~tir; rindeld munsif insanların ka- bir raP9r hazırla.yor. 

Abo fiatlatımızda mühim teni.il A 

ayhk abone 

yarın l- v~niieloz 
ve ndf. at 
• i en keti 
alakadar eden mesele
leri görlişecek.lerdir. 

• Grandinin Atinayı 
zi) araıi M. Musoliniııin 
ll. Venizelosa iadei 
ziyareti n1ahiyetin-
dedir. 
Sırbistandaki bıd1ı-nn 

hasebile hu ziyaret bir 
ehemn1iyeti nıalısusa 
alıyor~ 

68a8n bil• )1 

Dahilde 
Şehremeni dün 

Ankaraya gitmiştir. 
Ankaradakiff~ 

-Yuan) m~ere-o 
sinde bifı ltillfa 
vasıl ollioıbuştur. 
Yu~ 'tDu
v-ya tabı erilla
kin fazlası için bize 
bir mtlyon iki vüı 
bin ingiliz 1i sı 
vermeyi bbit et"' 
mişlerdir. 

Hari~t• 
2, f 



V ~l(TI 1; Hnunn<ıın 

TÜRK- TARIHL-OE MEŞHUR VEZiRLER 
ıl'i'. ıdar b-lıı<fit_fa pa a 

Tenz•ıAt, fı~sa , ke pür Hava 
JDiye ildn yapan flcaretaneler -· - Eşrefin bergüzarı 

.,. AY HAN ..... -- =====------.,,_- ... '.!:? .. ......4 

.Herif gemi azıya afmış 1ıalrkında tahkikat yapılacak lO~OSIUYOf <.ilıl r ıııcd.uı iflihartmdır be lııı. 

C,'unh.ii n 1 ıııı J\fu~ıar ı~·j her·~ıır..:ıı mdır h uı ... 
Padışah hal'edileceğini ima ettiği zamc.r- f 
kaymakamla şeyhi!istam yüzüne baka : 

kaldılar 1 

- _\' laıııı.ak h, - 1 hiltlirdi. \lemdarıı• ! 
Jı<ı ıı ·;-;ile l0.000 i'.'İh:ıı·i j <lii~maııı olan A~·aular : 
alıp ı:lliı·ııe.' e lıazıı·- ı (lıoğazj ınhlıafızı (Hak- i 
laıııııa ... ıııı... kı) l'a ,aı ıııı ıııai~ t'liw ! 

,\lı•mıhırın : üııderil<lilt>ı'. j Yazdı. 
H11.,nıkh ıı lım·ekı>t ı•t- (Hw~wıık. )Oll'aııı) ııc- İ 
ııwı.. üzen· ollln;cıı ııP ıııu,arrı k. olııııı. - , 
:-;; iaları i~ıanhula ka- lıll'd: .• \,ı·ıca lıi:1.mPl 

' . 
daı· ddısetlc 'ı ın ıldı. , . . 

f' mwuk 'aı·aııı tla , ' 

aıe. i köı·iikh·dilt•ı-. (. a-, . 

J'a) ,ı) ıııahı·•·m ııaııw -
lt·r ıwurdulaı· : 

" ırerif ~enıi azı..,a 
c ·' 

alwış. lluseuktan 
' . 

( 10,000) ıo.İİ\ ari ile 
a' la ıı ııı ;ı !( a cıl..mak . ·• 
ıueselcsi lıir lıalıaıwdir. 

~iıııtli<lcıı frıı li alııı

rn:il..tau kaltlı •• \uıaıı .. 
f'lüıııaıı ! .. » dedik·r . 
l leın Aleırnlaı· ( halo
ıımıu) bir g-üzı'leo ~i-
. i l htn .ılamlırclılar. 
Jwıu de lazNleıı taze
} .. ( ... :ara)a)yarandılar. 

f tnııhul ~a~t\t tahii 
olarak lt•h\!'la diistii. • • 
:ıııt~ıı (Mu. lafa) ~<'Y-
lıi l:ıııı Eft·ıuli ile l..a)
ııı·ıkuııı Pa .. :nı "N'c ' ... 
arı:-ı (. ,u·a\n) ı•ağıı·tıı. . ' . ' 

« .\h•ıııtlar l'asa-
• 

ıııtı im re mr nagilıaııi 
'-

hareketi Pllwlle lıir 

1tfırıc kt'dt•ı· 'c :lfl'li 
taz. ınıııuıı edeı'. .. ıı 

Ordi. Y:iııi sultan 
tlui!!af a kernlh;iııiıı lıal' 
l'ıt:ıeceğiııi iıııa etli. 
Kaymakamla ~t·ylıi:--
1 a ııı de lı ı.ıe ı li ti e lı :'('ili . . 
( Padisalıııı ) yİİziine ' . 
h::ka kaldılaı·. 

S:ıltaıı Muı<taf a lıe

ııwıı Edirne' r siddet !i • • 
Pıııirle yazdırdı. Sad-

• 
razaın c..ı~\hi )fııstaf a 

• 
Pa~a~·ı giizt•lt•tı ha~ln
~ ıp tektiı· t•tli. 

hdirne.\ c <l~n el edi-• 
lı·ıı ( Yalakoğlu) ile 
~:i ~ 111· llasHn 'c luraii 
~azırmın tl<'rlı.ıl ordu
dan uıaklasıırılıııasıııı 

~-

t.· adakatlarıııııı ıııii

kıif alıııı da ~iirdiilt>r: 
(;alip f'feııtli tckı·aı

l't'i~iilkiittap oldu . . \sıl , 
.\lcıııılar Pa aya ;rızli 

mektup ~-azıp tahrik 
edeıı Hefik El't•ııdi ılı•: 

Jl;ızı t", ırdaııckr, billıa'cı 

tulı.ıf İ\ c ın.ıg.ız.ıLırı ii i,k bir 
\İt' 1' kri ıc ( \k\ im ımın. -

· '-' tile ımıhinı tcıızil.ıt. 

kdq lir» ,.,~bi Iı.ılkı ig al cdid 

lir urcth: ilanlar :ı nı:ıkt.ıdırl.ır. 

llalbuki r \a fiatlarımla asla 

C\ t'it"c taıılmla ~İ(f<'ıı 

l , uıaıı Ett'ııdiııi rı ) <'

riııe sadaret kt'Lhiida
lıı;(ı ile taltif ctlildi. j l l 

Ct'l hi ~hı lafa Paşa
ııııı aklı hu, ıııtlaıı ı.>İl-, . 
mişli. (Saray) .\Jeıııda;· 
Paşa ile uzla~ıp barış
maımıı ferman eıli. or· 
Ju. 

(:etehi Paşa ) t>ııi 
keı.lıüda f 2] R•·i'il\ E
feııcliyi <l<Hel. <'ili. H<·· 
rik Efendi de htıııtı 

kıı ,il.ıı y.ıpılmam.ıkt,ıdır . 

Bele~iye inti~u~utı ı 
i flilliyet ıaıa~ı ! Belcı.liı e nıeelisi intilıabat:ın 

idare etmek iiyre Belediye 

dnirel~rirtJI' ( 10) ;ır kişilik 

intihap cncüıneıılnri teşekkül 

ctnti~·Lir. 

Ş::lıJt ııilıayetiı:de intac celi- ı 

lecek ofoıı işleri için bu cncii

ııitıı bıı lıaftatlaıı ltibrırcn faa

liıclc geçeri'tir. . ........................................... ,. .. . 
IPrdı· Edirııc\- <' ırcl-• !'.'.' 

misti. Sadl'aznm Bt•hiı· 
lH'kliyorcl11. • ' • ]•Jpı hl İ'. •' lrn her vola-

Sad ı·azaııı Erı·ııdid.-11 · · dı. 
tl'tlbir :ordu. Hefik. Ht•iıil' Ert'ıuli ~<·itli. 
El't•ıuli: Cı•lı•hi Pmıa: ,efı·r h~ı-

cc Efoııtlinı, :~cJ'erc i iİirlt'ri g •rii~n ~k Jıa-
ıııiiıı·allik bazı .;c~ lcı· l ııauesilc Hııs~ıı~a gidip 
ıııiizakN·e;i Jwlmııesile .\leıııdaı·ı yola ~Ptir -
ril':ılıleıı biriııi ~i\111lt•r· mıısiııi ı·i<'a <'lli. 
ııwk 11111' al' ıl.tı

0

r. ı\ ra- ! He fi!\ Ef cndi zt\leıı 
rnzı huhır. ıı l onula hazır huhıııuyor-

Cc' almıı , pı·di. Sad-
1
: du. nchiı; .. E~~ıHl~, ~ ~~p-

razam: I macıktan ozur dılcdı. 
- « .Uiiııasihi h im .'adrazaaı O) mnırı 

dir~ » i f nrkına varmadı. 'f Pk-
l>cdi. H(•f ik El~ııdi: j raı· ı·ica etti. Hu s<•ft•r 
-- (( Filaasıl Pa~a ile ! Rcf!k Efendi ara~a 

&:•lıiı.: Efendi kulunu· ,. girdi. Ikhic; Efendiye 
zun ıııuarcfe:i Hirdır. ordu def lı>rdarlığıııı 
Bu ınek.ulc umurdn. 
livakati nwezumdur. ı; 

• 
Dedi. Rcf ik Eft"ııdi, 

i '~di-tti. Bdıiı; Ereııdi 
: dcrcd edcınetli ( l) E-
' j dirı>.:drıı Rus~u~a yol-

arabulıııal. ıııe ıo; elı•le • l laııdı. 
[ Ritmcı.li 

ı·iıı<le Selimi SaH~in 
bile Bclıic .Efondh i 

' . 
kullaııdığıııı iıua etti. 

Behit; Efendi o giiu-

------(1) 19f.afcr 1223-22 Nisan 1808 
[2J bıı kethüda, masraf kethü

dası nıanasıııa değildir. Dalıiliye 

ı~azırı mukabllidir. Çcık cheın
mi )'elli ve mevkii büyük idi. 

~Vakt) iıı 13 K:!ııııını ·aııi 19~9 lt'frika~ı: 7·7 ını~ olduğunu anlar ... 
Ci.iııkü llııı·reııı Lutfi-

Jfıılıarrıri: /Jfü;eyiıı llalı111i 

gı·ııe maLuı c\c kadaı· burada yı;\al;~dıklaı·ııı- 1 

takip etti.. )h~:ıi,·cniıı tlan kim~rııiıı şliplıc • 
iıaııcsi ln.:.tbi bir raB- elliği yol-. .. 
1 •. 111· il' ""' ,. ''"11 1 ı t.ı'\ u ııın ıtı ı.. wu.a ,,ııı:u.ı .:.uııı a.ı Hı 

ı~·r••tltlül eaiz değii.. gi~li ç:fte ltaı•ı·ı;İu ar
Fakat hli i~ 1-(< ;.-eıı.. f...a , ok< k1.!ah..i J,aı11s;ııı 
lııı!'tısi~cı dahııiı:th, dii- lıir~~f...arak uı~ ııa" di.ik
ııüvor .. iiarn~ııiıı iıeııiiz kanı cihetine ehcmnı;-.. 
ı:-ııi ~ülını~i ~a~ i olilıa-

i) . ,. 1 • 
'lll~ 'I'" ••. ı.• •ıe,••ı•ı . ')''" . ... '; . . 

)el " ·fr. Çok ~C\'t.ıet. 
talımiuüıde J aıııla~a-

• 
niıı siiküıı c:tii:(iı-ıi gii-, . 
ı·uı·. 

.\rt.ık Jıcrif, ol'ta 
OJllllu l'apkııııııı arı

dıı·aıı bu l'ot•u"un .• t'I 

iizeriıw ~iizleriııi diirt • 
at;ar .. 

Hııı·ı·<'aı Lutfi ıııu
ıı:I\ in alı,: 'eı·i:-; ediyor-' , . 
ı .. ıns gihi lıiı· ik.i k.ouus-
tuktı;;, ı:-oııra dük:\'- 1 

ıuıı aı·kasıııdaıı aı-:dıgı ~ 
!...ü~ü!... eir l"apıya lu .. ·- 1 

ıııc:ı dall\ ererek gü'l.
den ka) bolur... ,\r· 
tık is ayna uibi aydııı-

># • • ~ • 

la.ııı' .. ama tahkd"aıuıı 
hıııaııı için şimdi Uur-

E,;ısc·rı t<:ıızıl.lt ilıııı \ apı 
iciıı ıi.:,ırct l.i.11t1UHI nıu.;ıb ''
ti.:;ırct ınııdurlııguııduı mu-
·ı;ıck ~lııı.ık Lız11ıı,\ıı. 
Hı ıı ~ ri.ıı·ct Ldilııı~digini 

güren tt,f ı et m ıtlurlugu bu 
gibi tic rl!.ınckr h ıl./;ıııda 

·, l 

15 İnönü ~apuru 
oturmadı 

gonul dıırnı·ız 
\' .ı r':ı ol m.:lıp:ır~ 
lutl·ık ı ııl ııur 1 

ar.ır rıılı ;ın !ılı ııü mutbl-ı 
hcmbc:mıi mcl:ıik o! nalı 
l.ılıuti\·i görnıek i"teı·cn 
~LiıL):ık nıılik olmalı 

ı Vapur fırtmamn şiddatindeil 
Keiken edasına iltica etmiştir 

Bir nılit dcttcn bçrj de\ nJ 

eden kar;n·cl fırtın:ı::.ı kt::'.'.ıilcrck 

.\hhikideıı . irdc·ıı 

Kômür 
lı;11·a lodo;a talıa 1 cil .ımi;lir . İhtikör yok mu? 
l\aradcniz ı c ,\kcknizdcn beklen j Kömür \'t' odıııı ilılıkiırı 
y:ıpurlar dl;n tanl~!nil<· n·;.ı n·c·r 

• • ~ ... 1 1~ 1 • i y:ı:pılıp yapılnındı.,.!ıııı anlaın.ık 

~kşa~11 rc.~iklcriııılz ~:ıdıkzadch.:rL İ içiıı ı·:ıııanc-t iktiş;ıt ınüUCriyt:'li 
aıt Jnonu \ '1]1\ runun l\L·fkçn-ı so~ukf:trın şiJJetlc lıüküın slir-
cl\·arıııda k.ıra~:ı oturdu;.;ıınu düğ'" son nünlcrJc üç nıCıra'.:ı-
\ azn1ı~l.ırsa d:ı h 1 er aldı,..,ıınıza .

1 

t - 1 .... 1 1 ııııı bl:ınlıııl, L\Kuuar \·c llcy-
n~tz:ırt:n '~qıur knl"d~ lıtıırınamı:: ogltt ci!:etlerıııde tcftı~c n1c11111r 
\t: rırrıııa 'Ü"U ,tit:n . dcç(' ' etıni~tir. Neticede Cll iicr;ı 1 

l\cfkt-ııe ilric:ı crmi,ur. srıııtte bile köıniiri'ın (8, ~) 1 ıı- ' 
c;:ınnkkalrdc klinılı r nlklii 1 ıışa satıldıgıııa, hiııaaııaleı lı ilıti-

+I ı_ ı ı- r 1 _ ı- 11 '. ,.1 hiır ıııcvcııl oiıııadığıııa karar 
onu-.. "- 1 ~" n 1 \C uc. :. ·et"< 1 Vtrilıııi::;tir 1 Ialbu~i diğer taraf-

ına\ naları lırtınndaıı k.ırarn I t 1 ·· .... l ı ti (1 ) an {oınurun 1azı \·er l'r c o 
dibnıiişlerdir. Tahli;Jerinc l 'a · ı kıırıış~ satıld1kı iddia cdilıııck-
lışılm:ıktadır . tcdir. 

(fJe\'a n olnn.:ıcaktır ) 

Demir nm~enlerinıiz 
~liiıalıassı... pı·ojc:·iııi 

n•ı·cli ' f' (\"\det dli 

t.ıl 1\, ıt 1cr 111:ı k,ır.1r 'er-
ııı i tı r. 

~:::::::::::::::::::::;:::::::::::::g:~::::::::······-.. ··········--·····-- .................... ~ ••• il K rı rilr ı·iı ı ı z=. ;~·~······;;·;:~;;·:~;;;;·;;····!! 

TürkiYLd~ demir ııı.ıdcıı

kriııiıı i7lctilınc·,j lıakl;ıııd:ı 

tctkıbı \".tp;ııı, Fransız demir 
s:ıııayi trbcıbınclıın ~ LIX:r:ııı 

.\ııbr.ıd:ııı .ııdct ı;Jcrck den 
Fr.ın.-aya gitıni)tir . .\i. Dt;.cı:' 
,bPir nı.ıdcııkrinıizi tetkik 

ettikten 5oıır.ı l.üklınıck 

bir r:ıpur. \·c nıadcıılt:rin 

islctilınc,i. \'übr:k fırııılar 

tesisi h:tldmıd:ı tcklif:.ıu Jı,ı\'İ 

bir proje \·nıııi)tir. Tcldifat 

İktis.ıı 'c-1,:ılc-ıi ı.ırarıııdaıı 

lLtkik ~dilnı~k:cdir. Boyk,ot! ~ .J ·rriııe µ·etiı·ı:l ·rJrıı::, 11 

DrJİrJff(ır ijAbone fiyatlarımızdall ~~,~rns:~~.~~~~":,; .. - i fe il Af t k :: ıı:.ınunr.:L l·L·n ll\.:\ ~Li nıı~' c.l:ının 
içtinuılr;n11rla11 p:rı:.e- DZ ft yap 1 !! kc;rini ~apmııt•r. ı-:1c1;,ri~ ıcni-

tecilı ri /uıberdor 12 1 ~ (14- QQ\ ( j ~ il batının ""r"dcn ı~c·,:rilcce~· ,. 

l /
. . l / f :: H \ ' 1g·ııl)1 Z 1. ) H' . 1 g·ı-l! meydanın hain~"i ta,la dii<eııcce~.'i 

e 11/J"('('Cfı' {'/" ı: • < · • c · :: · . İ! f 7SO 
3 

J 
400

\ :: tct-1pit t:Jilınt:ktcdir. Pek yakınd:ı 
Uiblı~;:ı;;;;:-;- cenıiy~ti *Jl1JZ \ )· ay ığ;ını ız \ J ·lİ . tCl">İ anıc}İ\c:<inc lı:ışl:ıı,acakcır. 

idare lıeycti dün akşam cemiyet ti 1 a 1 ~ 12 5 \ l t !l 
reisi. 'rşd Osman !leyin riya- ı· c ~ - ıg;ı LllJZ ' ) ~llJ'll~ lll'. ı

1
·i 

setinde toıılaıımıştır. Bıı içtima- (;azetenıi1.in nıilkt mck- H ariç için 
da C\"dki giil·ii tnplaıınıa do- teplcrimk· yc·ni 'ımnıızı 

layısilc ıırşredıleıı tebligdeıı ! okunıaj!;a b:ı~lı yıııı i-:ari lc··i- · "' Kuruş !I 
başka gnzetcleriıı filfin bey ı;!. nıizc kolaylık olmak uzn:: 0

" iki ayhk 
12 2700 !H 

Kanalizasyon albümü 
Kanalizasyon şirketi şirndiye 

kadar yapılan inşaatın bir albli
mliııü Şehremini Beye takdim 
etmiştir. 

alb ayllk 6 1450 IP"----·--------şüylc dedi, ial3o doktor hi>ylc .: abone licrctkriııden teıızi- üç ayhk 3 eoo ; Yarım asır evclki 

söı·lcdi di'"C \'erdii<lcıi t:ıfsilatııı i! h\t '· apmu!!;a 1 arar Yff<Iİ· i·.· VA KIT , :.· (\'akıf) \,litiin Tlirk ga- = 
içtiıııaırı ıııahı·cıııiyctiııi ilıJal j!;iııi, hu nıabatla aylık a- zctckri i~iııdc hat:ıni en 
elti. i, blnaaııa!evlı bu Jıusust.ı holle bedelini ( f2;) l,ıı- -~Ukcln;,ıus;niJ8i9-

rl
, ~ı, 1· 11 ı,,· 1· bliyiik nlanl:ırmdan biridir; :ııt-..,...--·----...;.;;~-I 

lıiı karar ı!tilı,~z •dılııı ı· lı"'ı•ıı- • ' •• ft ef j · b 1 
'· ' nii•hıını11.da \ıildirnıb.rik. l lacmİrnİ /.C iuılci g"CtİrnıC· Si asya s aret nın a OSU 

mu ileri r,üıiil:ııfıştür. Aldığımız j •ı Bazı karilcrinıiz millet deıı, ıııiindcric.:atınıızm nıa- ı. Rusya •efarethanesinde et•ııelki 
nrnlüm:ıta gore, dcıktorl,ır bade· ' ı·· gece verilen balo pelı_ mü.~emnıel 

. 
1
. 

1 1ı mcktcpkri mııda ı imkri Ilım olan zcııginlip;i daima 
ıııa ıç ıınalanı:t :on gazeteciler i o/mu~ ve şefalr.lan sonra hitam 
kat'iyen lıab~rdar clıniyeceklct iı;iıı y:ıptıguııız bu tc<hil<\- ) iibdmckle beraber, bü- ıı bulmu~lur. Pek_ çok zevatı k_iram 

ve içliııtalarda verilecek karar

ları da gl!z~ttlcrle ıı;ş·etmlye

ceklerdir. 

Bu mukarrerat tıbbi ıııcc-

ınualarifa ııeşrcdıleccktit- • 

tın umuma tc~mili arztNı- tün c~ya fiatlarıııdakı y[ik· P. meduven mevcut a/Jukları gibi 
nıı gö.,tcrdikleri dhctlc L .L da ı o;clmiyc ragmcn, abone Uc- pe't ç'"' ma ma ar dahi hazır 
aylık aboııclerdcıı maada bulunmuşlar ve enııaı suveri ~vL · ı 1 ı.k ı rctlcrinclc '.·uptı~·1mız hu r- " liı; il} ı ;,altı a~ l · \ "C ıir ,;c- ' " engiz ile raJı.seylemiş/erdiı·. Hatta 
nelik abone li<:rctlcrini de chcmnıiyctli ten7.ilı\tı ka- mtydanı ralısa relr.zolunan bir 

tenzil etnıiyc YC hu tcn zilılttan rilcrımlzin ıncmmıııiyetle fr.açük dirtle merbut bir /eaıılspare-

...-·-
Sinema Hhihinin 
oilunu döfmilf.. 

bil t\ i>ti;na lıiit(in l,arileri- tı:lt\kki edeceklerinden c- nin su/ı6eMnden sua ik madamalar 

l
i ınızı bti[adc ettirmeye nıiniz. ~lr. ve her madamatım bak.tılı 

1 l 
· ı - ,,.nada suk_-.,,in öniine 1""1düf 

,arar \Trl h. c· nı it ederi;: ki (\" akt} 111 eden ~at o .....Jama ile lıe/ıer.ıelıal 
Bu n·ündcıı itibaren n·a- . ı · · raL---•-~L_ L-''••ı' ,·ıı,·ha' o/un-" "' ycnı ya1.ıyı yazına"- ıçın 't~Y"'"="" ""'a'- _ 

zctcmit.c abcıııc knydi ~c- mak/a ve bir madamanm bafr.t·"' 

ismi sıksık g.1zdc salıifalarına 

geçen ( Opern ) siııemnsı mü
dürü Ce\"3t 8. a!cyfıiııde ahiren 

lılr dar11 d.n-ası ikame olun· ~ 

muştur. Cc\•at S. in Opera 
~incıııasıııı:· asıl sahibi M. Di
yamandopıılosuıı cı~Juııu fena 
halde d{ii!tJiığü iddia olonmak• 
tadir. 

Bu darp da\asi ay içinde 
üçiıııciı ceza ın:ılıkcmesiııde 

rüyte edilecektir. 

reıniıı ı.t<n huh<'li aka-• • 
biııt.lc ~ıeağımt di"ı1":iııa 

giı·se n~aııa' ı ku~k.ul
laııdırnııs olttl'ak .. Ciirı-. . 
f...ü yenıi~çiııiıı de kt'y-
fiyeı.iıı ınahrenıJerin

tlcu hiı·i oltluğuııa ~i"ıp
he \Ok. 

.\°ptullalı :\'ehil lın i~i 
ertesi ıaiiıı<' t lıirle hir 

< 

nıiistt•ri larzıııda ıım-
• 

11tn Ui"ık:iuıım gir<'!' . 
Bir iki okka· snndau 

' 
bundan ., ı>ınis alır .. 

• • 
llaııa' köse sakallı, 
kuı·ı~z ı.::tkısh bir Oi r-• 
rikli.. \lii, l .ri tXflarlık 
elmez. İslcııen ııarayı 
gayt•t. ~ilcı· üzle 'e
rir. Zauıaııın k~sadııı-

l··ıı't" · '·ı ırctl ol·ı···ıl·tıı· !'-Üze aldırdı~·ı bu fcdakAr- "'' ' l ~ll ' ' c ' •• ' ; " " ema<la sukbenin önane Almanya 
Dahil için lı~1 brilcrimiz (\TAKT) e st/lri ı .. adüf chriel(/e müşarünileyh 

otan tcYCccühlerlnl de\·am ık biraz rao\:selm•Y• mttbur 
~ K11ruo;; olmu,tur. 

... ıın ayhk 12 1400 ettirmek ve bu gayrette Hele sabafıa k_arşı L--ıde Lılınan 
altı aylık 6 750 '(f:.i 

1
( 

~ ayhk 3 400 kcııdi,inc muzaheret gös- zıya/eli şebanede herkesin sofra! 
bir ayhk 1 125 tcrıııcklc kar~ılarlar. taam etrafına hacum ile /eendıleri 

mı·:ı=~ıuınım11--ıtm1 ve madamalor ıç;n me/ı:üliU ı•o 
.. · 'ıntlhabapİan sonra Su'"t 1 len· mqrubaı ahu1meleri11zke ıemCl§ll!lf 

$ lda/etlıahş iJt/ıi /arife srğinaz. 
intihal» mchu>an heyeti tefti

,;) esi dün son del' a olarak 
toplan.nıış Ye intihap maıhat:tsını 

t~nıim ederek Yihlyctc ~iindcr

n1İ$tir . 

dan siiz twarak oıınııla 
• 

bir ka<' saııı·(·ık ılert-
• 

1..-sir •• 
bnun diik.thıa ne 

maksatla geldiğinden 
gaf il bulunan nıana,

lıu ıaılı dilli gfılerylizlü, 
cüıııerl ınuşleri) le ~ a
r1:>ııliiri ilerlt>tiı·. Cok ~ ~ . 
siirmcz .\pt.ullah , ·f'dil 
mana\ dül..tlnınııı ar -
k.al'.'ııH_laıı kiiclik hir • 
aralık huhındnğunu, 
oradan hir lalıtapcr

de.' le ayı·ılu11ş J..om~u
ııun ı,a}u;e-inl' uf acık 
hir k.apıdan ge-;ildiğini 
iiğrcni~. 

Çok süı'IlWZ ~cimaı 
lliisrev Hanını kendine 

Süt toplama yerleri kılmilcn tutul-

mıı~tıır. Pek yakında 

lıa<lanıl.ıcakrır. 

fa&liyete 

llurcın Lutffivi unut-• 
turacak yeni bir mnan 

• 
bulur.. .\fif H üs n li 
Bey .. Heıuen eski oy
naşının ) aşında, sol
guıı bir csıner glizeli. 
.\sahi ve henüz aşkta 
'cf a 'e kutsiyet tasa\
' m· eden inıanlı ter
bi) eli, asil bir genç .. 

Bir nıiiddet bir biri
nin ağusunda tatlı denı-

< ' 

ler 'asarlar •• Karısının . ' 
hu yrııi aşıkından Hus-
J'('Y .\'iz ami Bey de 
ınemnun, bu ketuın, 

ihtiyatlı, harict'. ka~ı ga
yet idareli .. Fakat te
nıadi edeıı durgun ha
vala)· . ıiasıl sinirleri-

Zaıı lwtzret t'"'1_dletpenahi ile 
umum hariciyt nazırı decıledu 

Pai'J hazretleri <0r/r.e11cc geli/ı 
er/ı<nce a~deı eylemi rdir, 

mizi gererse bu fırtı

nasız askın ,-eknesak.-• • 
lığı da yayaş ya Yaş Şclı 
naza usanç getirir. 

insan aşkta çok se
verse rahatsız ve ni
hayet helhaht oluyor .. 
Az severse muhabbeti 
tatsız buluvor .. l'smı . , 
duyuyor .. Bunun ikisi 
ortasını lesbit edece 
nnnazeneyi nasıl bul 
malı '!.. Bu ınuhab 
betle Şehnazın doy 
gunlnğtı nispetind 
ötekinin açlığı artıyoı· 
du.. Hamının basın~ 

' 
bir ikiAci Sern1et l\"a 
dir nıi çıktı '! Hayır .. 

(Bitme~!) 



Jf IEY~IUA.-,; ı 
Degil değil! .. 

H
aı ır hayır ... .';c mii-a
~ıı;ha. -ne mutaYaat 
ı tı urlar. Dı•n lu-

hittin llcıin ~Oariılbcdayi, c 
dair ><iYlcdiklcrini okuy~ım:a 
ho ·k 1.knıi<. bö,·Jc -ı>vİcmi--. ... .. . ., 
tun. 

~u <aıı'at haı·atımız hı..la

nıklıktaıı bir tiırlu kurtula
mıyor \"C selam... J lalbu ki 
mc-"cle ık ~ckildc bajlamı~tı 
Yc ne k:ıdar k.içlık bir him
metle hcrkc>i memnun etmek 
kabil ulurdu. Bilmem ııiı;i11 
hu doP;rı.ı yol durı.ırkcn, tam 
aksi dhetc h'İdildi. 

~luhittin · Bcy, ) akından 
tanıdıp;ımız YC iıısa[ namına 
itiraf etmeli ki çok kı.ın·ctli 
te,lıblcrini g;ÖrdüP;ümiiz ted
birli, uzaktan ı;örcn 'e uzaitJ 
<tzen bir ,alı. h·cttir. 

San·atkarların uğra1.lıkları 
hak>ızlı kla bizzat an atın 
unun elinde hırpalanma ı. hcr
hang;i ha ka bir hakıızlıktan 
daha aP;ır , c daha auucı lıir 
ıztırnbın cbcbi oldu. 

"iliz amir, onlar mcmı.ınlı.ır; 
kap edcr,;e darlıllıcdayii J,a
prıtırını!, ne demektir? daha 
dol(ru. u bu ciımlc bir san'at 
mu""e'c'i için na-ıl ı;arfc<li
lelıilir? ~u i;tc mutlaka bir 
yanlı~lık 'ar, çunku kendi-ine 
hu siizlcrin isnat cı.lildi~i 
at!;ızdan hıiylc bir hııkmün 

çıkma,ı, -ı;cmi ;;erenleri kadar 
uzun. hcvlıetli taaccüp i-a
rctleril"lc kar ılan,a yeridir. 

~ lulıittin Beyin dariilhcda
yii ~dm:maaetinc miilhak 
bir kalem oda-ı ~eklinde 
ıı;örmcdii(inc ~Liphc yoktur. 
fakat bunu kalıı.ıl ctnı~dil,çc, 
:;on hareketi tc!-ir 'c izah 
ta kahil olmıyor. 

.\lurakaha lıcycth:riııiıı ili
zumunu :ıklı lıa~ıııda hiç 
kimsL· inkar edemez. ,\ına 
bu heyetlerin, mliraknba edc
ec'k et'i übeltrd.: iht! a:s , c 
stl:lhiyct ahibi olmaları llt
zım~dir. Blltiin iktidarını. 
tekmil kuvyetitıi >adc otur
dui!;u '<ındalya ,·cra koltuk
tan alanlarla, hakiki atoritc
k,. lıir olabilir mi 'f 

Ye nih.1ycr :ıcalıa bıı zcı·at 
ne.in mlirakahe>iylc miikcl
lc!tirlcr? onların selahivctlcrini 
J\<»tcrm bir nizamnan~e , ok
mudur? Son lıarckctlc~ivlc 
kendi iktidar hudutlarını ~ş
mamı~lar nııdı? l la a şan"at
k~rlarııı !uzum ·uz k~pri•lcrinc 
luzuınsuz nazlarına nılita' aat 
i.stcmiyorı.ız. Böyle bir lı-ırc
kctin ne feci akıbetlere kapı 
açaca~ını pek llla biliriz. 

Dedikodulara kapılarak ce
za kc,cnlcre kar~ı ;öylcnccck 
oiızümiiz yok, fakat :\lı.ıhittin 
Beyden daha kendi-ine yara
şan. hareketler beklcmep;i, 
ı;r:nc: 1-cndLine kar-ı bc>lcdi
!im.iz ~C\ gi emrcdi~or. 

~ 
-.H.--;:-. ~R~uvankare 
Mecfute yeniden 
itimat kazandı 
Paı·t;, 12 ( .\..\) -

.M. D3ladrerin ııutkuıı
dan . oııra meclis 253 
re~~ karşı 315 rt•y ile 
ı·auıkal ı:ıoıs' alistlcrin 
hiikılınNin ısi~ıdiJ..i tar
zı ll'~t>kkiilİiniin zmı
ııen ıı111alıaze eden 
takriı·lcriı11• ı·c·ı.ı t .. . uue mıs-
tıı·: )kdis bunu miit~-
akıp lıiikurncıiıı he
yauııanıe inı· 1 .,~ • 

.. . . '"'"'fl ve 
hııkuınelc itiıııat he-
~ an cdcu takı·iri 2.Jl 
reve ka•»••ı ... :- :-
• .1 ' • 'ı u;)J rey 
ılc kabul c~ lcmiştir. 

1\ l uba.rrici ; 

"L<ıllJ\ 

Tim urun 
I\Iüıerrlmi , 

0. R. 

binaları 
- ~· -----

Timurun bir emrile büyük bir tür"be on 
günda, Semerkandin bir ucundan bir 
ucuna kadar uzanan kapalı çarşı yirmi 

günde bitirilmişti 
- 6;1 -

Timıırı.ın torunu o: Pir l\\u
lıammet », Türkiyede ölmüş, 

cesedi Seıııerkaııde gefırilmişti. 

I3u caminin i inde onun defni 
için bir türbe inşa olumuştu. 

Timur karargahtan u·detiııi 
müteakip inşa ohman türberi 
beyenıııemiş, onun çok alçak 
yapıldığını söylembti. Buıııııı 

üzerine dU\·arlarııı yıkılması 

emrolunıııuş; türbenin on günde 
yeniden inşası lakarrıır etmişti. 

İnşaata yeniden başlanılarak 
gece, gündüz çalışılmış, Tinııır 
iki üç defa gelerek inşaatı 

teftiş etmişti. Timıır yorgıınlıık 

\'e ilıiiyarlık yüzünden ata 
bineıııcdiğ·i için sedye içinde 
gelmiş, türbe muayyen müddet 
Z-'lrfında ikmal edilmişti. 

Bukadar büyük bir lıinaııııı 
buk:ıdar kısa bir zamanda ik
mali hayrete şapn bir şeydi. 

Timur bı.t nıftııasebetlc me
rasim icrasıııt emrclıniş, bı.ıııı.ı 

müteakıp bizi kabul ederek 
saray ekabirinden Şah Melik 
/llirıa rnsıtasile lıil'atler ihsaıı 

etmişti. Bundan başka bize 
yakası kürklü deriden birer 
palto, biitün başımızı • örten 
birer ş.1pka, 1500 er parça gü
müşü ıııuhlel'i birer kese l'eril
ınişli. Oıııoı için Tiıııura teşek
kür etlik, o da ~rte ... i gün ken
disini ziyaret etmemizi sörlc
ıııışli, Tiııııtr bize müsaade ede-
cek biz de hayırlı bir şaatte 

Tiııııırıın bir evliıt gibi taziz 
etlığini söylediği İspanya l\ra
lıııa a\·del edecektik. 

011 hc~iııei fasıl 
Semerk.ant 

Tiııııırıın tonıııuııun defnine 
talısis olunan türbenin in,ası 

hitam lıuldııktan sonra tinııır 

scmerkant şehrinin tezyiniııc 

ait bir i~le nıeşğul olmağa 

başladı. l ler sene Seıııcrkaude 

l(:ıl:ı, l lindistaıı, Tataristan gibi 
bir çok ıııenılekllerdeıı bir çok 
lic:ırcl malları ı:relirorılu. Seıner

kaııtte bütün bu malların 
depo edileceği miıııasip bir 
suretle tcşlıir edilerek s;ıtılaca~ı 
bir yer yoklu. 

Timur şehrin bir l:ırafınJan 
di&'tr tarafına imlitfat eden bir 
cadde inşasını eııırelli . 

Caddenin iki larafıııt.la ımğa

zalar ,·iicuda getirilecek, lıiiliııı 

ticari eşya burada 'atıtac:ıktı. 
Bu emrin iııfni sarar crk;iııııı -
daıı iki .ala hı\·aıc oluıııı,uştu. 
Bu iş gece, gündüz deı·.ıın ede
cek, dc,·am etınediğ i t:ıkdinlc 

O iki ıncıuııruır kclle-ı uç.ıcaklı. 
0111111 için hıı iki ıııcnıur derhal 
işe koyularak caddenin iıııtidat 
edeceğı hat ii1eriııd•ki e\·leri 

· ve kapalı çarşı yirmi günde 
laoııınlanııııştı. Gece, gllııdüz 

inşaatın del'am etliği yerde 
müthiş bir gürültü nrdı . 
Sanki bütün zebaniler orada 
haykırıyorlardı. işler hitam 
bulduğu halde el'ieri yıkılan 
adamlar şikayette • de\'am edi-
yor fakat şikayetlerini Timı.ıra 

mzedeıniyorlardı. Bunlar dü-
şünüp taşındıktan sonra bazı 

seyyitlere müracaat ederek hali 
keyfi yeli anlatmışlar onların 

teı·assulunu rica etmişlerdi. 

Senitler Hazrelı l'eyı::ambe
riıı ahfadından olddukları için 
Timıırı.ııı nezdinde son derece 
ıııuhlereındiler. Senitler daı·ayı 
ele alarak bir güh Timur ile 
şairane oıııuyorkeıı bu şikayeti 
ona ·anlatmışlar, ederi ı,kılan 
adamlara tazminat verilmesinin 
münasip olacağını söylemişlerdi. 

Timıır bu sözlerden hiddet
lenmiş bütün , eıııerk:rııt erazi-
sinin kendisne ait olt.I uğ tınıı 
söylemiş, bununla beraber \·azi
yeti tetkik edeceğini ilal'e 
etmişti, Timurıııı bu beyanatı 

seyyitleri mütessir etmekle bera-
ber onlar kellelerini zayi etme-
dikleri için Allaha şfıkretıııişler 

ve Tinıııra onun ne ynı,,a 

imbcl ve keramet olduguııı.ı 
söylemişlerdi. 

Jli[ 'H~JI 

Nihayet itil~! 
t·~ttlı.Lh hiıiı11.:i ı-.ayıfamı1.tLuJıt 

'l'ah:arrur eden c:-:a!'ıo:tt.ı n:ı.ıa· 

r.:ın 'unan hiıkliınc:ti ınua\:tZ!'a\a 

dahil olnm an Türk ınu,akk:ıfa\ını 
tam:ı.mcn iaU.~ edecektir. 

Türk \c \ unan murahha>ları 
ara,ında ha•ıl olan hu ihtilaf 
parfc edilmeden e\ d h" et 

'ekilenin ta..;\ ıhı ne arzc ... 1ilıni~t1r. 
~lali\c \C harici~e \ckilkri ik 
Cemal l lü;niJ ıı..,. içt.nıa ct.1-
rck itihlrtn c~a:-atı etrafında 

tetkikat yapmı-:olardır. l lctc.:ti 
Yckilc hir iki .pin zarfında J,.nr3rını 

.crol"ck w itil:lf parafe edikcekıir. 
ı-:uıhli ınc:oclt~i hak~ın<la 

honıız hir 'reti hal huhın:ıına -
mı-:-rır. 

dıriJTtiı :ılakat.lar müh:ıJde 

molt<ıf'liııdc itil;ıf intizar olunan 
hir cınrh·aki addl'<lilnıckll.' hc

rahcr. C:st"3.t hakkında a<lcıni 

malCıın:tt c:diJmektedır. 

ı -~•K>.Oc:ıo inJ!,iliz lira~ı tıl' i?~lın 
,.c nıul«ıhili t:t:-ıhhi.ıt c:dildi~i hi 

Jinmirı ır ,\ Pkara<lan ınuıcınıni{ll 

ınah'ıınatôl. intizar olunnıaktadır. 

Yunan sefiri 
\nkını. 1:! (\akıt) - Yunan 

-:cliri hariciye vekilini zh:ırc:t etli· 

yıktırınğa, yolu açnıal!a enkazı ) 
ta~ıtmağa, 11ıasıı her \.ısıta ile ( Memleket haberleri 
faaliyete başlanııılardı. _ 

[derinin yıkılıııasımfan dolayı "-'!.--------' 
şikayet edenlerin şikayetleri 1 z mirde 
dinlenıııfyordu. Ederi yıkılarak 
olanlar hemen evlerini talılıyc 

etmekte idiler. Evler } ıkıldık
taıı sonra mimarlar faaliyete 
başlayarak J<arşılıklı ınaJ:azalaıı 
inşa etmişlerdi. 1 lcr nrnğııza 

iki odadan müteşekkildi. Oda
ııııı biri önde, lıiri geride idi. 
Bu çarşının üzeri de kap~nmış, 
inşaat hitım bulduktan ooııra 

tacirle burada rcrleşıni~kr, 
çarşının içinde çeşmeler ı·e 
fiskiyeler vücuda getirilmişti. 

Çarşının inşa masarifi Se
mcrkant ehalisine talıınil oluıı
muştu. Amele gece gündüz 
çalışırordu. Gündüz çalış:ınlar 

mevkilerini terkettikten soura 
gece amelesi onların rerini işgal 
ve mesaiye dev:ım ediyorlardı. 

Şelırin bir tarafından diğer 
tarafına iıntidatcdeu bu büyük 

-Fiılııı~lrı nıı·i('(ır/ele 
İzmir gazetelerinde okuduğumııza 

g6re zabıta son günlerde gizli fuhuş 
yapanlar hakkmdaki takibatını ttzyıl 
etm;ştir. Birçok oteller t'e /Hln>i,,on
lar IL/lis eıli/miş ve rastgelintn şüp
heli kadınlar emrazı zühroviyeye 
sevkedilmişlerdir. Bu meyanda hır 
randeL'Ü et1i bulunmuş ve aynı işi 

g6ren bir pan:ıigonda cürümü mes

hut halinde bazı ~imsclrr Jc,.de>I 
olumnu}lur . Zabda ehemmıy,t/e 

iakıbatına devam etmektedir . 

Yozgatta 
j/k kadın 111enıur 
Yozgalla tl/ı iradın memur ola

rak muhasebti vilayet varidat kila
belıne (1200) kuruş maa,la Handan 
Hanım i>minde f>ir Hanım tayin 
eıli/mifiir. 

VAKiT 

Ceneral Zivkoviç 

Hatalar düzeltilince 
parlemento usulüne 

avdet edlleceğini 
soyliyor 

Belgrat, 11 (.\ .. \)~ 
.Jcıu·al Zh lo' İ<' 'eııi • • 
lıııkı'ıiııctiu 'azıf esiııi ıı 
ıuahi veı iui t~ı ri federe k • 
mcınlck<•lh• ~ apılnu 
halahwııı clır1.eltilıut>
siui ıııi"ıteakip ıneııık

kNiıı parlaııwnto us11-
Hiıı<' :n dN t•ylt'~c<·ğiııi 
:-;ü, lt•ınisiir. . . 

Jf 

B<'rliıı, 11 ( .\ . .\.) -
Belgrad ıan bildirili yor: • • 
Yeni hu kı'ııııeı i ıı lıariei 
shast•tinin haslıca ga-J • '-' 

~esi Y ugoshn aya ile 
İtalya )laeaı·isıaıı Ye 
Hul:.ı:aı·istan nı·asında ... 
nw' ent ıınıall:ik mcsa
iliıı lıal \'(~ ıes\ iyrsi 

• 
olduğu hrvaıı ohıııu-

• • 
yor. lleisi 11uz1..ar M. 
Zhko\ i~ eeııebi maı
lıuat n1Ünı('ssillcriııc 
hp~·aııaua huluııup dık
ıatöı·lü ı... ium·<'sinc ıntıııı-
kiiıı ıncrtche hir aıı 
C\ f'l ııilıayct 'erileer
~iııi s{h lt•mistir. ' . . 

Cazt>tf'lcr ""' <'t ağır ~ • < 

hasla huluııan lıariei~ r 
ııazırı ~J. .'1ariuko\ ic • 
iıı ~·akmda kabiııcdcıı 
«ckikrr~iııi talınıiıı • 
cdi\ o,·lar. 

• 
Bı• rn·aı. 10 ( ... \)-

Bfıtüıı ııazırlaı· idar<• 
n ıak i ııt'si ıı i ıı t e ııs i k 1 ııa 

ait 'eııı ka11unlaı·ııı 
• 

ıaııziıııilc mcs:.ı:uldur. 
" 

lluk.ı'ınırt ıalıak.kuk et-
til'ıııt>"İ ümit eıtifri ~ ,, 
Jll'Ol.(l'\lillllll p<'k ya
kııııhı ıw~ı·<•det'ektir. 

Il<+•ı•aı 1 ~.\ .. \.) -• t"'t ~ 

_\'ahi ajaıı:'ı bildiri -
~ or: Y ugo:- a :.na paı·
te111eııt os11 :\zasıııdaıı 

rogııınm ııırınkkeıi 
• c 

lt'rkt•ılcrd~ )laearisıa-

ııa ı.:i11ikf('ri lıakkıııda 
< • 

Yi~ :wa nıeııaihiıul<•n 
H•ı·p~~ııh (•(lip Pl'ııehl 

ıııathımlın<la nt·~r(•di

len lıaht'rl<•r aslı t'sas
ta11 tanrn.mt>ıı :witlir. 

Bolu da 
Kiz muallim mektebi açıldı 

i,tanl>ul maarif ınıntık:ı,ıııa da
hil buluıı:ııı llohıctlı1 hir kıı mu
allim ıı1t:ktchi tc~i~ edihni~ti. 

\lcktcp '"n glinlçr<le dcr,i<re 
l•.ı.;-lınını;ıır. Talebe kadrosu dol
durulmak için şehrimiz 1\1?. ınu· 

allim ıntktcplerinden l ~ lıaııım 

di..i.n B1 •hl\ a gündcrllınt~tir. -
Vasıf B. 

Meb''.ls intihap edildi 
İzmit', 12 (.\. A) -

l\k' eııt 250 mfüıtelıihi 
saııi iıtifak.la ra~ıf nc,i 

• 
nwlius iııtilıap clıııi~ -
ferdir. Miillıakattaıı 
gelt·n hahcrlerd(• de 
rusıf 1Reyiıı ittifakla 
iıılilıaıı edildiği .bildi -
riliyor. 

• 

l t. tar ah lılrlne! sa\ ıfomıt.daJır 

raya, 30000 liı'a 58260 ııuınaı·aya. ~0000 lira 
401:36 nuınaı·aya, 15000 lira 39279 ınunaı·aya, 
10000 lira 39108 mıınara'a t·ıkmıslıı'. . . . 

Soıı ik.raıııi~ e olaıı (200,000) lira ~u numa-
ralara tak~im edilt'l'Cktir: J 184:9, l07 8-l, 
49518, -HJ89:..l, -11119, 1891-t., 31:J7;;, 43077, 
91495, 30606. 

.\nıorlilcr ııilıa~etl('riıulc O, 1, '.?. ;1, 4, 7 
olaıı nuın:wahu·,ı isaht't ctnıi~liı'. 

• 
kimler ne kazandılar? 

Rii\ iik ikPaıuİ\e isabet eden hiletiıı bt•ste . . . 
hir par(·a~ı « !)ikili »<h'. diğrrleri İznıiı·, Giiuaıı 
'e · İstanhuhlatlıı-. ~t·hrimizdt•ki hılctll•rdeıı 
hil'isi llcyoğlııııdaki Lıık~cııhıırk. ha~ ii tarafın
dan satılmışı 11'. Bir parf.:ası C-n~ on hanı ııda 
sigorıaeı llaıır Beydt', diğeı· par~ası d<' Bahıalide 
Ali 't' İsnıt-t Be' lt•nlPdil'. • 

100,000 lira isalH•l rdcn bilt'liıı paı·l'a -
larııı<lan he~le biri il<• diğı•ı· hir onda hiri İ~
ıaııhulda, dig<'rlrri .\f~oıı \t' İzmirdc·diı'. 

Beşle hir hilel Ht>yoğluııda hir zata :"alılıııı~tıı·. 
30,000 liı·alık hi!Ptiıı part;alan <hı lu:ı:ıc lıil'i 

~lilasıa olnıak üzere .\ıık.ara, (~iı·ı·soıı, İzıııir, 
.\ ynllık Ye isıanbuldadır. 

~ 

20,000 liralık hiletiıı hl'~lc lıil'i Tozlopa-
ran<la )li~oıı Efendide , oııda hiı' lıi "t'~İ de 
Abraın Popo El',•ndi bıniııdP lıiı· zau:ulır. 

20,000 liralık ikramiye' i k.azaııaıılaı· ara-
• • 

sıııda Eyip polis ıııerkrzi kombeı·i llult'ısi B. 
de 'aı·dır. 

Mevkuflar hakkında ___________ ... __ __ 

Yazılan rapor 
Hntoroya oönderil~i 

Üç ~ün zarfında 
tahliyeleri muh

temeldir · 
Mu:;taııtiklik tarafııı

da11 ıııiiddciuıııuıniliğr 
'erilen mc' kuflarııı 
tahkikat c' ı·akıııda ha
zı ııok.~aıılaı· :.ı;iiri.ildii-, 

giiııdrıı r' ı·ak dii11 
ıınısıaııtikliğl' ikıııali 
ıcııı iade <·dilıııistiı·. • 
i~ıiıılak lıakiıııli~i ta-• 

ral'ıııdaıı diiıı ak~aın 

me' kuf'lard:ııı 1''.adı·h <' • 
llaııııııla ~asır Hcviıı • 
if adC'si t<•kı·ar ~ılııııııı~

t il'. 
)lliddt>iun111111ilil.. t.'\

ı·akı aldıkt.aıı soııı·a 

iddiaııaıııesiııi ii<' ~iııı . ' 
zarf ıııda ~ azaeaktıı'. 
Burnın ieiıı me\ J.. ııf

larııı tahliyesi bir l\:ıı· 
• 

~ün sonra kahil ola

cakı ıı" ~le' kııflaı· lP\-

Şehirlerimiz arasında 

Ankara - Eskişehir 
telef onu hazırlandı 

.\ııkara. 12 (.\.A.) -
Ti'ırki~·eniıı ilk uzun 
mrsafl'Iİ sl'lıiı·l<'ı'İ aı·ası 

• 
tekfoıı i~tiı·aki olan 
.\ıık:ll'a - ~ski~elıiı· te
ld'oını hıı ın 111 'irnıi-• • 
siıııh•ıı itilıaı·(·tı ü:lct -
mİ\l' aeılacaktıı-. E~-. -
kisclıinlcn lsıaııbula 

• 
kadar oluıı kısı nı üııii

ıni.izueki ilk haharda 
iknıal edilecektir. 

:ı.ltı1111ıııııııu1111ııuı111ıtt••l•ıı111111ıııı111 1 unıııııuı111ı~ 

~ Pek Yakında ~ 

} Çıkrıklar ( 
l durunca\ 
~ Muharriri: ,l.ı'adı·i Etem~ 
~ ,<;ıkrıklar Juruııc.ı) tipleri ~ 
E cnın:ıınilc ha\·3ttan .ıiınmı~ bir ~ 
~ roın.ındır. \·cpycni bir mc,-- ~ 
§ 7.U. Y~l'\COİ hir ü ... lup ~izi ~ 
~ <ürükli.-ip ı:otiiroccktir. Çık- g 1 

§nkJ.ar durunı.:a kinı:-:cnin c:ınınt ~ 
~ rkml\ :ıcuknr. ~ 

'ff l•'ikiı· aı·ıyorı•anız ( 
~ Bir lıkir adaı~ı ;,eniz ze\- f 
~ kiııız ak<ak bimı' a~ak~r. ~ 
~Orada hirihirıııe zıt fikirlerin ~ 
E ltıhtl'~~uurda ba~tı, an mılı.!il· ~ 
~ dı.:1L'1trini gürc.:cck'inıı ('ı:r11f1;1 [ 

Ikü\·lü diİ.;Uneccklt.•l"ı ara .. ındaki \ 
= = ~ fark, çolmkla fobrik.mm na ıl ğ 
g çarpı ut; 11 'uzuhl.ı C) rede- 'i 

kıf aııedc hirlıirlt'l'il<· ~ cck,inll. € 

t Jfaı·<·ı·a arn orsanız ~ kouuşup gilı·üsıuekıe, 

zi yar<' ılcri ııt' grl('ıı ak
rahalarıı ıı kahul ('(k
hilnıel..t ed il'lı'ı'. 

§ Bu. ınucadclcn.in J1tr &:af- ~ 
c -
~ Jıa.:ı ~izi ha~tanh:ı~a Slf:ıc...ık - ~ 
~ ur 1 lem hiç zahmet çekme- ~ 
~ dm .. 1 la,•lden tbha kuHctli ~ 
§ lıa,at ınaccrabrıııı han·edc § 

Miid dr i uııııı 111i likrr . ~ cıku,ac•k ıoız. ~ 
• ~ l li<,:hı.l' ınulıa \"ele haıat ğ 

tal 1 ki kata ai 1 'azı 1 [\)) ~ l:atl:ır \ chlt de~ildır. . ~ 

l .. \ · ~Yakında 1·akıt sütunlarında[ 
rapor t uıı . ııkaraya ~ ok.uyaeaksıııız.. j 
:.ı:iiııtkrilıııistir. - · -' " g C.'ıkrıklal' durunca muhı\·· :, . - -- - -

Deyli Meyi muhabiri 
Bir müddet Cl'CI Aııkaray:ı 

giden Deyli Meyi iııgiliy gaze
tesinin muhabiri M. Tilips, 

= ,·denin dcıı;il im arın ralanti 1 
[ roto~rdlarilc doluılur. ~ 
~ ~;\\'Ct ~ 
~ J~cn: ne fikir j,ı..:riın. nede ~ 
~ .. maccrA, önumüldtki kı ... ~ - ' : 
~ gecelerini rahat. rahat ıı;eçire- ~ 

şehrimize :ı.vdH etmiş, n dün § ecğim; dcr,eniz (,'ıkrıklar ğ 
ınemleketiRe gitmiştir. l durunca size ı;aYet ivi bir fi 

Mumaileyh Ankarada hükümet 1 arkadaş .olacak seyyal ve tatlı 
ricaliınizden bir çoğilc rnüla- ~ üslıibilo ııe kendini Je' dire- j 
k ti t :§ cektir. ; 
a ar yapınış ır • ~1ıııın"ıo~ııııı1111ııııuıı1111ııı11ııı1111ııuuıH1ı1ııuuıffi 

iki dayak 

E yiptc oturan ı\lcdiha 
1 lanını hminde hir ı;eııç 

J,.ı,!ını !-mail ıı:ımınd:ı 
lıiri,i kna h:ılde diı ınu-tıır. • 

Eyiptc <>turan \hııı<:t !-.fen-
di de bir nıc,ı.:lcdcıı dolayi 
:\lıihcrr:ı l !anımı fena h:ıldc 

diip;mü,tür.• 
Uu ba-it zabıta 'aka;ıııı 

bir _gazeteden naklcttion. İki 
kadıpa lcn;ı baldc ,]ayak .... 
İkhi de f-:yiptc. O halde .\ilah 
l~yiptck.i kadınlara ı lazrctı 
l·:yip salın ı cr;in! • e tkniı-' 

Zabıtaibelediye 

D liıı a ,aın \ apurd:t 
h:ır,ı~ıa dfüt ı.'c~ tane 
hdc<lın: za ııta;ına 

nıcıı up mcııım· oturdu. !\un
ların bellerinde birer kayı-. . 
Ye bu kııyı,ın tanı o·ta yc
rindcki nı:ııknl aynada J,a. 

banma bir ~ ıl<ltwı altında 

~u terkip ka%ılını-tır: 

•Z:ıhıtai belelliyc• 

1\ra11 ı · ,\cenı tcrkıpkriııin 
ort:ıd~.n kaldırı.lnıa<ı lıakknıtla 

bu k,ıd;ı r k \Tc't i ! ir ecre• 
y:ın uı·anJ1•1 ,ı.t >ırada bu 
:ıccmc~ >t~ıt tcrkıl iııc nJ 
dcr,iniz ? 

! lem de hir ıııa lı.:n üze
rine hakkedildic;i icin, bıı 

terkibi nıc,hı.u l l"canın Ciıp• 
pc ~!unda ta-1L1ıQı 1 •n:ı bile 
kazı~amaz. 

Ayol, c,kidcıı - ··:ıp ' t: 

.\ccm tcrkip\crinı J,ı.;Jlaıım:ı· 

dan ) azı y:ı/.m:ıııın ,ı ~ ıp 5:t 

·ıldı~t ı.ırrunılanla pile biz 
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alınır ~ Hk .ılııımaz. 

h:'on :ı 'rll'J'lttTu I~ kAıntnu 
~ani . alı 12 de Gnl:ıca rıhtımın 
a~ hıırckctlc çarşanha w dı 
hmirc mmnsal:it \c 11\111 güniin 

k~amı hareketle \ntah :ı. hlh c. 
l\ !ersine gidecek 'c T:ışucu. 
.\n:ımor. lai\c, .\ntaha. hmirc 
lığrn lfTnk ..,t:lccckr·r. 

14 10nun .. ımi pa7.:ıftc,..i Trah 
:r.011 Bitınci po'lta•ı '11pılnm a
c:ıktır. 

DOKS 
En mükemmel 
ve tam ayaıf ı 
saattir. 
J)akika sa~-. . 
ınaz, l<'ıni

nuttı '~ eh
' < .. H fintta 
·a•ıluıakıa -
ıdw. 
lla lıca ant duktlnl;mnd.a ara
·ınız. T(lpuın :satı;.: 

111ılftfm 1Rl \ E BIRlDEm 
lstanliul ~ l:l\ u1. u tan Cl-l4 

Her c+n ..., ~ . t <"t'J'OIU 

l !19 mükerrer ceıfü 32 .. 34 ııunıa:
rah lıaııeııin lfamdi Efendinin 
boraıııdan dola~'J emni~t sırn-

1.lıJ-ına oltız 11tk.i7. biiı ırnrut 
ınukabıhııdc rnfa'eıı mefrug l>u
lım:ın ml'l'.kiır ı} ri mm'lmlim 
iJk ibcdeli Fefayj 4etaYt1Z 'e}lle -
met fıu-e 'Otuz gilrl mül'Wttlc: 
ılralci cwefiye miiznycdesinc 
\az olunmU§it1r. . 

l(apıdaıı içeriye girildlkte 
zemini mernıcr d~i bir m kıy:ı. 
girilir } ihe :zenim ıırermer 

<.KŞe1i bir :ı.det ve zemini bir 
k"1'1u 1\ e zemini çimentodan 
~li bir irenk ecak ve :ıltıiıda 

l<ômiirlüğil bulunan nıutbak 
alıpp merdivenden rukarı çıkıl
dfkta kiiçiik für sofa üzerinde 
bir oda merdiven ortalm nıda 
pençerelttden :t} dınhk mntıalli 
ı\ar<hr. 

Sökalctatı ~alıtel c girilir • y
nca ibir bpı \:Ardır • 

a hıdudu bir tarafı Jsnıail 
Hendi \'tlı'isleri ıııütcvc[fa 1\rtin 
\ e sol fnrafJ:ın mer.kfıt bo an 
cephesi \$ki mahalle caddesile 
mahdut olup tahminen ikiyüz 
elli altı arşuıı olup bina. yüz 
yirmi arşın üıerinc m~bni 
Cılup mütebakı baÇede liinnnın 
'itltı nim lcfırgir iist ktSmı ahşap 

\ c derunıı 1n,·anları ve- kapıları 

yağh ooy.ahdır "e b.u kem Karl"I 
lıca polis karakolumıH 1ahit 
ı nlindcd ir. 

Kıyııft'ti nıulıaııııniııcsl ıbin 
l eşyüz ~ırndır. 

Ben-eçlıi b.ıla gayrj lncrıkut 
ol uz .güıı ı ılıddetle ııı ii7.ııvcdere. 
'azolunınuşhı r. 

Talit ol:tnl:ırm kıymeti rııı
lıaınmirıesJnin ~ iızdt' oıı11 d tre
tinde pey ak~ 1111 ınust:dısiben. 
l i Şub<ı.f m da 927~4299 .cJo&-
~'l nuınv-<\lı lslanbl kr.a d~inısi 
ıı.ıiııa)e~<: şub<'sine biız;ıt I\'~ a 
bıh c'ldilc.. hızlıınu miiraca4tlaııı 
W.tn 11. u~ur. 

C.1.Unkoprı.i :ı-.11:.ı:r ihthm:ı olan 

~>en eçbi ıl>&1i iiç kalem erzak 

() 'k:\nunu ani ~2!J d:ın ~q kılırn-

nu .. ani Q29 tarihine J.:ııdar drmi 

giln muddet1c münakıı :t\ll \"'t'kıı 

rıld.ıj!,ıcd:ın t:ı 'p o1atıl:rt'm <lcpo -
1zito nkçcler"lc birlikte l zunkop

"üdc mute e1t'kıl komi·~ on:ı mu-
11·:ıcaatlılrı ilıln olunur. 

r:;;;;;~·· ;.;i 17 - l - 929 da 1 1 Per111>D'la'1a ........................ 
Beşi~laı Sul/ı icrasınlla11 : 
ıBeşilrtq icra dairesinden ~·şe 

''e Elif liamnılann .Ahmet ,.c 

Mehmet Ati :Efeiıdilcrin şayian 

mutas.ırrıf otdııkları Be,ıkfaşta 

Tfırk Ali mahallesinde Sel soka
ğmda N. 3 cedit ve N. 14 ntik, 
bir tar.afı Stit E. arsası \'C bir 
t:ıratı Sabri E . hanesi \'c b:ılıçesi 
·e.bir rarah Stilevm:m \ e İsmail 

f:f. 'bahçeleri \-C bir tarafı tariki 
amile mnhdui sokak kapısından 
girll lı! l: ufak taşlı1\ iki oda bir 
ofa 'c mer<lh enle aşağı inil -

dikte büyük 'e bir küçük san -
dık odası bir ta911k 'e bir sar
mç •. e bir kömurlük tekrar mer
Ôİ\•enle mitdikte kırmızı çini ile 

mefruş matbah derununda hir 
tuluınba1ı 'kuyu 'e ibır ~ptesane 
ve kömürlük ve miktııri kalı 
bahçe}; havi hane şııyuum:n 

izalesi ıımnuıda icra kılınan 
m w7,ayedcde f yedi ~ üz ] elli 
:Ura bedet .ile talibi uht ine 
ihalei C\'eli) esi · cra kılmnıış H ! 

ılıalei kntiyesi :ı:ımnınd:ı oıı beş 
crün miidd tlc tekrar ınüzarc-
ueye 'azcrlilmi$ 'e 5 şubat \P9 
Sıılı ünü saat on ıbeşte ih:tlei 
kat iycsinirı icrası ımıkatTcr bu
lundu ğ"uııbaıı yfıuic be§ ı:\m 

ile talip olnııfarın ve fazla ınr
llımat almak isterenlcrin kıymeli 

mun1 .. amuıalarınııı yüzde onu ııis

petınac pey akçesini .ınu!\lesba-

beıı ne~ik1:ış icrasııı:h müraca
atıan alliı olu ıur. 

o-c:ı 
Eh t'Hll .\~ ri sirıt•mada 

' irac cdihnekıe olan 

1 fill~ürir lllili 
Emsal,iz ~üperfilm, h:ı\i olduğu 

• ga) et c:ııip tablolarla. genç ka
dınların . .aHıfctlenn i tirak L"ttil<
leri saf:ıhct a\cm1crinl mu .. a' ·er 
sahnclcrle şilndh c kud.ır ıni,li 

n:ımc buk muzaHcri, erler ka-
v.ımmır1ctıtaır. ~ Mın1cftr ::ırfüt 

Brikit 1 kılm \Ül-ı.ıdiinin ı cl1'k 

•==ı::nın:::::m:r.r::r.:aı:cımr.:. 

pıu. 09 
11 

IiJil ı imli 
ltllriHbedtl~ ide: ı~i'" 
EHıanu~a: Annn Kıırcnın 

Oı1wı·a: .\1 .ıhı tı ~c tn le 

. ~ph•k: l•t ınhııl ı:ıılgc nae 

Şark Matt hüıasası 

( Mandrag.or) ayrıca: 

mikıtmMel \'aryete 

NAŞİT BJt:Y TEMSiu...Eal 

Bu ıeee ~ MiBet 
!tis a&r.OAIUI& (Jı:ulıi U4tnç) 6 

perde ( Surpik dud•) tromedi 1 

p«df. DeH - aıet - R.ks . 

$EMREM~~TI 

'fe,pchaŞt 

Thatro -
sun da bu lfftttlünlf'" "tltHılllll•• 
k,ıım :ınt 
21 .:JO dn ıffff'llfffMltllll•llflJIDI 

Oiti Atk 
Ph es .l perde 

':'\ııkıli Ömer 'ıtkı 

Dans meraklılanna 

__...__ ___ ~ 
Avrııpada uzun müddet ka· 

tarak şehrimize gelen dans IW-

fÖiÖrü Milıraıı ı Jancıyan Efendi 

bik"ım.ım daus1 rı pek ıliait 

şarait dahilinde ve aı zam.an 
za.rlmda ~ir. H~Jarın 

Beyoflumtı ttava -soblmda 4 
numaralı Mene.kle danshl!ftle 
mntaeu'tlan. 



ABONE ŞARTL.W 

1'ürklyede 

Kuruş 

1 Aylr!it 12.5 
3 • 400 
6 • 7~0 

[2; • 1400 

l~(C 

Kuruş 

000 
800 

1450 
2700 

1 

Ga.zcterulzdc çıkan yazı ve resimleriJl 
bütün b•kl•rı ınahluzdur 

Gazete} e göndıerilecek rnek.tu-plaı"ui. üzerine 
idare i>iı»e ( !due \ yazıya aitse (Yazı ) 

işareti konulınalı4ıır 

B~ılmıvan mckrupların iadesinden, kıymeti 

rnukaddercstz mektuplara konulmu~ paraların 
kaybolm~ından ve ililnların münderccatından 

idare ınc:iul değildir. •• • 
ı---- Borsa 

1 

1 

1 

12 Kanunsani 1929 kambiyo, nukut Cumartesi fiyatları 
,J Açıldı _::__r: Kap~ndı 

l 
1 

~ııkut 
Jııgılız liı ·a ::; ı 

Jıolaı~ 

20 ·yuıı:ın dır hnıi 

1 R yhoı::m.ı.ık 

1 Avuı-ıtııı'Ya 5-ilini 
20 Vy Ronıaııa 
20 J,11, a Bıılf:ar 

~~=ı 

1 Fı !ı·ıneıık flnr·ini 
20 
20 

r~ran--tz 1I'ilTl~J 

Italyan liteti 
20 kuron ç~ ko - ~IO\ akya 
l Çe voıırts • ~ır\:iyeL » 
l ZPluti c l.Plıi~tan • 
20 
20 

Dınnr c ·yog 1 !-ıla"· ya » 
Belı;ika frıııgı 

PeZt'ld Ispan)'a 
20 ls,içre frangı 
1 .\Iecidi;yf' 

~95 00 
205 00 
~3 00 00 
19 5000 
~8 SQ 
24 25 00 
,9 su 
82 00 

161 00 
215 00 
12'l OfJ 

0000 
23 00 
71 0000 

114 0000 
33 25 

785 00 

995 00 
205 oo 

53 00 00 
~9 

28 
24 
29 
82 

161 
215 
120 

0000 
23 
11 

114 
33 

785 

50.00 
5) 

2500 

50 
00 
oo 
uo 
00 

00 
0000 

00 
25 
00 

~ Cek 
I.ondra üzerine b

1

ir fngili.ı lirası kuruş 
... 'iynyork 1 Tiirk lirası dolar 
Faris • .. frank 
3filano 
BE>rlin 
Sofya 
BrlikcıeI 

• 
• 

Amisterdam .. 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

liret 
marlı; 

1Pva 
belk• 
florin 
frank Cin evre 

Prag 
·viyana 
~ladrit 

• 
• 

• 
• 
• 

" karon 
• ı:ıilin 

• • pezel;ı 

\"rırşo,·a • • • zeloti 
.ı\tiıı.t • • • dirahmj ı 

Hilkroş 20 ley 
Belgirat Türk lirası 

İstikrazlar 
istikraz tlaltıli • ,.alleli » 
Düj·urıu m11valıiıle 

Jkrami; ell <lemirydlu 
1002 Gumrakler 
1003 Saydi malıi 
190ü Trclıizati askeı·iye ,... l 1003 Tertip <1> eti 1984 • • 
~ 1901 - 1oo.; 
le() 1908 Tertip <l> 
,ş:; ı 11('8 • {3) 

- 1009 
1909 Selıremanetl 

190 • 

Tahvilat 

krus 
dinaı• 

l 
1 Terllp • .A.B.S. > 

]Ji o c • D.E. ı 
3 c « F.J. • 

Galuta talıtelarz demir yoln 
Derseadct tram,ay eirkcli 
RıJ.ltJru Dok ve Antircpo 
UskuıJar ~ Kadiköy gu 
1 taııbul onoıunı &u ılrketl 
Ercgli maden &irk ti 

Hisse senedatı \ 

997 00 
048 68 75 

12 44 50 
9 2900 
2 0450 

67 2500 
3 4950 

' '1 00 
2 ı;? 25 

16 37 50 
3 • 5 

2 9675 
.. 330fl 

37 74 
~4 0050 
~l 57 50 

es 62 so 
2~7 'JO 00 

C9 10 

41 

• 41 

49 
4 
4 

19 

23 

00 

00 

00 
25 
25 
00 

15 

:;; Mulga Itıbar mıllı lıankası o Ot> 

997 
0,48 

12 
9 
2 

8l 
3 

2 
16 
8 
2 
4 

S7 
24 
27 

88 
2n 
~9 

23 

13 

00 
6250 
4400 
2900 
0425 
2500 
4925 
ot 00 
52 2~ 
37 S'I 
4~00 

9650 
32 50 

74 
0050 
5500 

162 so 
1175 00 

10 

15 

60 

l 
lş boııka ı • 18 60 

~ Osmı.nılı h:ınl\aı.;ı • 136 00 

1 
ı:: Mı ili ı kt ı a ı.aııka ı ___ ·ı·ı ;.'! Tıırk lira et ve ~enoyl banga'ıll 

c:o E:-rı:ıt' banka.:ı1 "' o 00 
11;;;;;;;;;;;;..,;~~-::-::~~~~~~~~--''--_..;--'~~_;,-------~ 

Üstubi mübayaası 
Tütiin iulıi~arı ıniidüı·i)eli unnımiyesiııdcn: 

7000 kilo Avrupa mali beyaz Üs!ubi alınacağınd~ıı itaya talip 

olanların mtmunelerile birlikte 19-1-1929 cumartesi günü Oalatada 

mübayaat komusyonuna gelnıeleri. 

Leva imali 
Mülhakat ıçin 300 adet kapı levhası yaptırılaca~ın<lan talir 

olaııların l 9-1-929 cumartesi günü saat onda Galatada mübayaat 

koınıısyoııunda bulımnnları ve her gün mımneyi görmek üzre 

p~f;~i.metro aleti mübayaasıl 
Tiitün inhisarı müdiiriyeli umuıııiyesiııdeıı: 1 

Kimyahane için zays ınamuliitindan bir adet Polarimctro aleti 

alınacağından talip olanların 19-1-929 cumartesi 'ğünü saat ıo da 

Gal•!ada mübayaat komusycmma gelmeleri. 

(Vali.t)ııı 12 kt\ııunusani 1929 Tefrikası: 57 

:\h~harriri: 

ıWoris Löbldn 
"!loınanyan, şaşkın bir hal 

aldı. Bir mecnunla konuşuyormuş 

gibi • R ual , a baktı: 

il.eni ele mi vcrcçeksiniz ? 

Bu mnsal da ne? .. 
-- C:ut üçüniizü de ele ve

ririm. 

" Bamany~n " acı acı gürledi : 

- Üçiımü;<ü de mi? .. Ne diye 
küçük efendi ? ... 

Üçüınuzü de" Jozefö llalsa

mo Kontes dö Kalyostro • nun 

katili olarak habar Yereceğim. 

lliç bir itiraz harekeli görül -

edi . .Bir isı an hareketi olmadı. 

:!.!üll•ı·ı· irn i: 

A/elunet Gayur 
( Cotfrua Detig ) ve amcazadesi 

( Beneto ) koltuklarına yığıldılar. 

K Boman ·an » ın rengi kül gibi 
olmuştu . .'\cı tcbcssiimü dudak -

la!Jııda donarak kerih bir sırıtma 
halini almıştı. 

Kalka. Oda kapısını kilitliye

rek anahtarı cebine koydu. Bu 

hareketi iki şerikede biraz çesa

ret vermişti. Reisin faaliyete ka

rar Yerdi!!,'i anlaşılıyordu. Bzbal 

onları teşci ediyordu. 

"Raul, alay etmek perrasızlı -

ğmı göstererek dedi ki: ] 

- l\lösyö! bir acemi nefer 

=13 Kanunsani 1929 = 

• 

6 
Sayıta 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti mahallesi sokağı numarası nevi bcdeliıııutammeni bcdelimüzayede 

71500 lira Beyoğlu ı\leşrutıyet Atik Ahmet Bey 38-54 kiigir 
cedit Nigar 

apartman 45000 lira 

muştemilatı hududu 
ı\laa bodrum 5 kat olup ı numaralı dairesi 7 oda iki İkı tarafl Nerses Efendinin 
lıal;l bir mutfak, kiler, banyo. 1,2 ve üçüncü katlarda 56-71-73 numaralı fabrikası 

sekizer oda ikişer hala birer mutfak,baııyo, kiler. Çatı bağçesi ve bir tarafı Akabi 
katı : Taraça ile bir su deposu, iki küçük oda. Bodrum J lanıııı hissesine tahsis kılı-

katıııda müteaddit odun ve kömürlük ve saire ile arka nan arsa ve tarafı rabii 
!Jrafmda 100 metro terbiinde bağçeyi havi Nigar sokağı ile mahdut 
Balade evsafı muharrer apartmanın bedeli sekiz senede mııkassatan tediye edilmek şartile 

mülkiyeli 22-1-929 tarihine ıııüsadif salı günü saat 15 te ihalesi icra ve bil'islizan hazineden 
alınacak emre göre muamele ifa edilmek üzre tekrar müzayedeye vaz olunmuştur. Taliplerin 
bedeli mukarrer üzerinden yüzde 7,50 hes?bile ( 5352,50 ) lira depozito akçesi veya muteber 
baııka mektubilc Emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Seml.İ .\laballeoi Sokağı Numarası Kevi İcarı n1uhan1minesi lira 
'.!O şehri Balot Karabaş Balatcaddeoi J 87 hanu 

" " " 189 dükan 10 " 
Kadıköy 

• 
Yeşilköy 
Kadıköy 

• 
IIcğbeliada 

C:ıferağa 

" 
Köy içi 
Osmanağa 

• 

İskele 
• 

Vapuriskelcsi 
Dut 

Y alıcaddesl 

42 
44 
10 
~8 

28-I 

88 

bir odalı diikan 
k:lrgir diikan 
hane 

maa bahçe dük:lıı 

dük:ln 

300 sene\·\ 

210 
144 
15(ı 

. 
• 

• • 90 ikametg;ih 

')(j 

80 
240 
120 
tıO 

• 
• • 92 dük:ln 

Balat !Iızırçanış Aznarnr 25·23 hane 
Kadıkiiy Raoimpaşa Birinci sokak 19? dük:in 72 

360 
540 
480 

• 
K Caferağ<L Baharjyc 33-87 apartmanın ikinci dairesi • 
M • Mühürdar 102 hane 

Küçükpazar Rüsteınpaşa Canbazhanccaddsl 19-.50 kargir dük:in 

Bali\da evsafı muharrer eml:lk 19· 1-929 tarihine müsadif cumartesi günii saat 
mukarrerdir. TaliPJerin Emvali mcnlke icar komisyonuna mliracaat eylemeleri. 

( 15) de ihaleleri 

ZAYİ 25002 numaralı 

beyanname ile 22 teşrinsani 
tarihinde muamelei rüsumiyesi 
ifa olunan L • . YV. markalı 8 
sandık hurufatın makbuzu zayi 
edilmiştir. Yenisi çıkartılaca
ğından eskisinin hükmü yoktur. 

Ticaret ve zahire 
borsası 

=- =. 

Bu fiatlar Ticaret bol'E1a'"1 
kaUbiumumlligi tarafından ve
rilmisUr. 

f 2 Kıi.nunu!'a.n\ ü:!9 

C• • Okkas ı 
ınSI ıızamı Asgari 

K. P. iL P. 

Buğday% Çavdarlı 
Yıınııısak 03-04 00 00 00,0.> 
Kız,Jca ı e 20 00,00 oo,oo 
~tinler 00-10 0000 00,00 
Sert 06-07 1710 l!l35 
Dünnıa 02-"0 00 OC> M.00 
Seri malıluL l-08 oo,oo oo.oo 

-ZAHİRELER-
C:ın tlar 
\[ısır 

1435 1420 
00000 00,00 

Arpa 13 25.0 13, 5,0 
Yul:or 0000 0100 
F~ı:-tı1) o 36 00 31 00 

-HUBUBAT-

r·ııvalı kiln~n 

ld stra <kistl'a oo ısoo 12'>" 
kistra 133'> 1 7 
ıirjnci ynmıısak ()fJ 

irinci ~e 't • 
1350 13~ 

1321 126 
1030 103l .. :nci 

!lf~il 

kşt•hiı• 

;ındildi 

-AFYON-

00 JO,?? 0000 •ır 
001' 0,00 00()(\ " ' 

onoo oo 0000.G< 

TiFTiK -
\ nkara 145.100 145 (lfl 
lf'J'i 000,00 00'\00 
<ıpag1 Guz yunu 09 r 00 091 .or 

-AV DERİSİ-
~f·r<lı·va çifti 93 ·o,oo 9"100 or 
<ın:-;ır TraLzun 6800,00 6800 o 
ılki 2225100 ı 300ı00 

~ıınduz .. OOOOıOO 000010<.I 
-FJNDIK--

C F:ı .. -:a 
~nhııkln 

15500 155 00 
8 Of) 85 O 

alaya geldiği zaman, ona iizenR 

gisiz beygire bindirirler, ve bu, 

kendisini bcı ğirdc tuta bilmesine 

kadar devam eder. 

- Bıı sözden maksadınız? .. 

-Sudur· Dimağımın sayesinde 

kendimi kurtaracağıma emin ol

duğum müddetçe üzerinde sil:ih 

ta~ımaınaya yeminliyim. Anlıyor

sunuz ya! üzcngisjzim yani taban

cam yoktur. Siz üç kişi hem de 
müscllah üç kişisiniz. Şu halde ... 

"Bomanyan, tchtitkar bir sesle 

ccup verdi: 

- Şıı halde uzun lafa haçet 

yok... ı\Iaddizata bakalım. Siz 

"Kalyostro .. yı itlaf etmekle bizi 

ittiham ediyorsunuz değil mi? 

- Evet.. 

- Bu inanılmaz müddeayı 

ispat için de]j.liniz var mı? 

Çatalca hukuk hakimliğinden: 
:V!ahallesi hududu 

Bürhaniye Şarkı hacı İshak bahçesi, Garbı medrese arsası, Şimali 
hacı !\!usa bahça5J, Cenubi tarik ile yanm döniin 

arsa üzerinde atllı üstlü alu odalı bir bap hane 

Cedidi ye Şarkı Mabut ve ,\Jımet hanesi, Garbi tarik, Cenubi 

Maksut, Şimali tüçcar Hasan hanelerilc mahdut yarım 

dönüm arsa iizcfinde bir altlı iistli dön odalı bir bap 

hane ile ayni hudut içinde diğer ikisi zemin kat ikişer 

odalı iki bap hane 

Yukarıda mahalle ve hudutları yazılı haneler ve arsalaaın tescili 

müteveffa ha[ız ! ·mail efendi kızı Safi ·~ vekili 1 lliscvin K:izim Bey 

tarafından talep .eıJilmi~r. füı bapta bir irinızı ye !<-~1~){ idd4ı

sında bulunaların bir buçuk ay içinde mahkemeye bildirmeleri 

ldzımdır. Muhakeme günli 20-2-29 çarşanba 10 dadır. ilan olunf'. 

rr!;i~~·r:ı~~;~=ıta~ 
l!J Maarif Vekaleti M. T. T. dairesinin 214 numara • 
I!) ve 14 • 11 - 928 tarih ile " Millet mekteplerine " • • • 
• kabul Eeiği muallim ( Nudiye Hüseyin hanımın ) 

• A 

M.ILLIALFABE 
• Kitabı büyük bir itLıa ve gayet nefis olarak çıktı • 

B Resimli ay matbaasından arayınız : 
G8ElGGGC!EJGEIGGGı::EGGGGGGC:JSc:EJ 

Manisa Vilayetinden: 
l.ledcli ke~fi 

lira kuruş 

21309 

13763 

89 
22 

:\lanisa - Kasaba ıolu 

Alaıehir - Kula yolu 

ı-Manisa·Kasba yolunda 2kiloıııctro tc;;viyci üirabiyc ve şosa ve 

metro açıklığında bir mcnfoz ve 12 metro açıklığında betonarme 

kiiprü inşa>ı balidaki bedeli keşif tizcrindcn 2 - 2 - 929 saat on bire 

kadar. 

2 - .ı\l~şclıir - kula yolunda 2 kilonıetro tıılindc ~osa tamiratı 

c~a~iycsilc 9 adet O .. GO mctroluk bc:tonarmc menfez inşa~t 2 - 2 - 929 

saat on bir buçuğa kadar mciddctlc kanmı mucibince ıe ayrı ayrı 

olınnk üzre roünnkasaya konulmuşttır. 

3 - Taliplerin ıafsil:lt almak iizrc Nafia lınş nılllıendisliğine 

miiracaatlar,. 

- Vardır. 

- Nedir söyleyiniı bakalım. 

- işte şu. bundan birkaç haf-

13 mukaddem "Detig" maJik;incsi 

etrafında dolaşıyor, l\fatmazcl 

"Dctlg, i görmek ümidini bes

liyordum. Bu sırada dustlarımız

dan birinin ar:ıLa ile gcldi~ini 

gördüm. Bu :ıraba malik:\neye 

girdi. Ben de onu takip ettim. 

~ Jozefin Bal>amo.· ismindeki ka

dın eski kulenin salonuna nak
lcdilıniştir. Siz orada sözde hir 

mahkeme teşkil etmiştin.iz. Mah

kemenin rezil:lne ve hilekarane 

cereyan rıı; Siz bu kadının size 

metreslik etmi$ olduğunu iddia 

edecek kadar redaet gösterdiniz. 

Müddei umumi vazifesini gürü

yordum1> P" iki efendiye gelince 

cellatlığı deruhte buı-urdular. 

··noınunyan,.ın yüzü tantlma.z 

bir hale gelmişti. Dişlerini gıcır

datarak söylendi: 

- Delil? delili nerede? 

- :\Tiisyö! baş ucunuzdaki bir 

menfez içinde uzanmış yatıyor

dum; hepsini işittin1. 

"!lomanyan,, kekeledi: 

- İmkanı yok! ;Eğer doğru 
olsnvdı onu kunarmak için mli

dahale eylerdini7 .. 

"Kolyosto,, mm kunıdduğııııu 

meydana çıkarmak istemiyen 

"Raul., sordu: 

- Onu nasıl kurtarabilirdim? 

Diğer dostlarıınııııı zanncıtikleri 

gibi ben de kadını İngilte~ede 

bir timarlıaııeyc kapatmak fıkrindc 

olduğumuzu sandım. Diğerleri ile 

beraber çıkuı 1' freta .• ya kadar 

. koştum. Bir sandal tuttum. Akşam 

Ttirk mekteplerile faydalı eıerlin 
iJ.lnlartQ~ o /o 20 teıu:il&t yapılır 

IL.,\ı~ TARiFES~ 

Satırı Kur1;:1.~ 
1 
jı ·---

Büyük \'C y~ ~ir çok dela için "'ilen i)anlarla 
husüsı nıabJyettek.i ilılnlann ücreU ,..."!' .. ~. 

6·8 inci .aylada U.50 
5 • • 3~ 

4 f ~ *' v 
idare ile .k.arar!,ıştJnlır. -~ ·· 2 .. ,, t(>O 

1 .. .. 200 
Guetemize huay.J ilin kabul eden 7er: 1-8 inci sayfa.da }ıo 

resnıi ilan10lr H. S. H. ilinat a.cerııteli • 

İstanbul Şehremaneti ilanları 

Köhne çurnl, kanaviçe, eğe, lastik hortum, bez lıonunt halı 

ve ınu{amba parçaları ommobil laotiği, alafıraııga hela, lıa<ır ka· 

ııepe, kamış koltuk, döner koltuk, ğibi gi;hne eşya satılıktır. Ta

liplerin 14-1-929 Pazartesi günü saat onda levazım \lüdürlüğiııc" 

Gümrükler umum müdürlüğü levazımı · 
müdürlüğünden: 
1- İzmir ithalat günırük anbarlatrnın taınir:ıtı 4 k:lnunu:.ani 929 

dan iıilıarcıı 20 gün müddetle kapalı zarf usuliJe münakt1saya kor,• 
muştur· 

2 · Bedeli keşfi 7 J 400 yetmiş bin bir dört yüz liradır. 

3 - ihale Ankarada gümrükler ıımunı müdürliıindc ppılacaktır, 
4- İhale günü % kanunusani 929 tarihine miisadif cumane,i 

günü saat 14 tc dir. 

5- Yüzde yedi buçuk nisbetindeki teminatı muvakkatclcrin ihale 
gününden eve! Ankarada Climrükler umum i\lüdiirlüğü veznesine 
tevdii. 

9- Talipler tekliflifnameleri havi ıniihürlü zarfları muayene ı;li n ü 
ıc saatten c\cl .ı\ankarada gümrükler umum müdürlüğındc müte
şckl(il mübayaat kombyonu füyasctine makhuz mukabilinde vcr<'
ceklcri nıuayyeıı saatin hululindcn sonra Hıku hulacak tckliClcı· kabt.I 
edilemez. 

7- Şartname ı·e ke~ifname suretleri İzmir, Jstanbul Gümruk baş 
lVliidürlüklcrile Ankara Levazım i\lüdürliğinden istihsal olunacakar. 

8- Şartnamelerde mevcut şerait haricinde bir gOna tcklifat 1,:,. 

bul olunmaz. Bu gibi ;ımeliyatlo meşgul olduklarını mu;adtlak chı,. 

yeti fenniye vesaiki ibrazı mecburidir. 

Devret demir yolları ve limanları umumi idaresinden: 
Haydarpaşa Liman \'e Rıhtımınm kömürden başka tahmil , ·e 

tahliye işleri 1 - Şubat - 929 dan bilitibar dön ay müddetle kap.ılı 

zarfla münakasa suretilc bir müteahhit uhtesine verilecektir • 

J\Hinakasa 27. J. 929 tarihinde saat on beşte Ilayparpaşatlı i\na• 

dolu-Bağdat i~letme l\lüdürlliğli nezdinde icra olunacaktır. 

Bu iş hakkında icap eden malCımatla talep olunacak !taun listesi 

Haydarpaşa Liman Baş i'ilüfettişli~inden alınacaktır • 

ı\!ünakasaya iştirake talip olanlaJın J 150 lira temiııatı muvakk:ıte 

akçesile birlikte teklif mekkruların ayrı ayrı ve kapalı zarflar dahi • 

!inde münakasa günü saat on dört buçuğa kadar işletme Mtidiirliı~·ü 

kt'.ttibi un1urniliğine tevdi eylemiş bulunmaları lazımdır • 

Catalca hukuk hakimliğindeıı: 
' 

Kariyesi mevkii 
İhsaniye Karadert!alu 

açmalığı 

hududu 
Şarkı Hakkı varisler!, şimali l\Jura uglu İsmail 
varisleri. garbı ve cenubu Osman Oğlu Rıfat 

ıarlalarile malıtut 2 dönüm t:ırla. 

• l\]elcıı boyn Şarkı koca Şabaıı, Şimali cadde. Garbı kara 
dereden Recep, Cenubu kürtlerden kara \li 
tarlalarile mahdut sekiz düniim tarla. 

Yukarda köy ve hudutları yazılı iki tarlanın tescili l!ısaniye kö
yünden Hiiseyin krzı ,-e Hasankarısı Ilanue tarafından talep edil

mektedir. Bir itiraz re temellük iddiasında bu!unanlrm bir lıuçuk 

ay içinde mahkemeye bildirmeleri hizımdır. Muhakeme günü 20-2<~9 

çarşamba 11 dir. İlan olunur. 

saat 

19.00 Üstlityo musiki heyeti 

20,50 H .. a6at nıcrkc;;:i rapotu, 

Jsıanbul saati 

21,00 Konser: 

1) Ober: Fr:ı Divaolo 

2) Henatzky: Cloken Der 

Lidc 

:J) Benatzky-: Ayn mal 

Komt der tağ 

ı .... ı ___ _ 

• ingjlizce ve Fransızça 
Dershanesi 

Tepebaşı. numara 51 Ha
çopolu apartımaııı. İngilizce 
ve Fransızca muallimesi . 

i Şaban 2 [!][!J Burç: Cedi." 

4) BerRcr: \!anan 1 

~) Bethovcn: Für crnestcn · 

Pazar . 
Erkek; Münasip isim Ku:; 

Kubilay Mahan 
<iiinün nasihatı 

Sabret ki her dilc~in olsun, 

cı) Şabric: Suic espana 

7) Erik ıneycr: Ayn 

.ı\bcncl in Pctersburg 

s) !;icropofı: Rtı> valsi 

olunca geleceğimi haber verdi -

ğımız İngiliz yaııııı kar~ılamağa 
gittim. Kaptanı korkutarak kadını 

kaçırmak istiyordum • • 

Meğerse yanlış hareket ctmişinı. 

Bu sebebe mebni zavallı kadın 

mahvolup gitti. Daha sonra sizin 

menhus hilenizi anladım ve cina

ı-eti olanca ~enaatile iham eyledim. 

iki şerikiniz •Köse,, merdiven -

]erinden inerek kadını. delik bir 

kayığa koyup boğmuşlardı . 

Üç adanı bu sözleri bariz 
bir haz ile dinlerken sandalye -

sini yarnş yavaş yaklaştırmışlardı. 

" Beneıo " delikanlının önünde 

siper gibi duran masayı bir tarafa 

itti. "Raul.,, • Goifrua Dctiğ. in 

sima;ındaki müthiş sırıtmayı 

gördü. '·Bomanyan, binek hareket 

yapsa "Beron. tabancasını çeke-

:\fesul nuidür: AhtılCt Şukrli 

rck ateş edecek ,.c ihtiya1'11. 

delikanlının beynini dah'ıtJeakıt • 

Belki de "Bonanyaıı.ı matlup 

i.şaarcti verınektcn mcnncJ..:n 1~u 

zait ihtiyatsızlık oldu. 

Herif tehditle titreyen iıir sesle 

kekeledi : 
- '.\ılösyö! size tekrar c1.li\'nr

rum, siz y-apuğiniz Yeçfülc harL· .. 
ket etmek ı·c size ait olnrn :m 

bir işe girmek se];lhiy·eti'1c nıa· 

lik değildiniz. Fakat \:ıfan ,ü, le
miyeceğim ve .hiç bir şev ini@· 

etmeyeceğim. Yalnız.. Yalııı~ 

merak ettiğim bir nokt:ı ı·ar: 

Madem ki böyle bir >ıf"l"l vakıf 

oldunuz. nasıl olup ta lıur:ını 

gelerek bize meydan okıyor,u. 

nuz? Buna cinnet derler, 
"Raul. safiyaııe bir tavurla 

sordu : 
( Bitıaı:6i ) 


