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İ Biletiniz kazanmış mı ? 

İ Numaraları sıralanmış listemize bakıniz 

l,.,.,,,.,.,,.,mm .. !!.:~~~ .... ~!.~~~~~~~:~•••••••"• .,,,.,.,.,,,,.. 

Simendifer facıası hiıkkında vel-ilen--rapop 
loouerin ~euri Tetkikat yapmıya giden Jayyare piyankosu 
Birka · ·· '~ guıı evci ~ llittehi-

deı A 'k nıerı anın veni rcbi-
cunıhuru :\J. l luc;Ycr mutat 
nılra,inı ·ı, . . 
.ı • ı c '·azı [csınc ha,Ja-
uı; ı\ın-· 'k k . ~ \.rı a ununu c:;a~ı~ınc 
ğcırc r .. 

cı,ı cuıııur olan zatın 
nıc:, kii dı'kt c·· ı ··k ı ·ı ı· 
ı a or u - l eğı c ır, 
akut · · b . . rcısı cunıhura o kadar 
.liYtik salahiyetler Ycrilmis

tır ki • 
lıu alahiyctlcri elde 

c~i. !· . . . • • c:. an lıır kimse tckmıl 
~ıll1 faaJiyrtlcr uzerinc tc~ir 
ı~ra ~debiJir; lıunLlaıı dolayı 
. !lıcrıka ·ıı 1 ıjn n nıı et erine nazaran 

unıuzdcki di.ırt seneye 1 lo-
oı·crin 1 .• 

}J < euı diyebiliriz. 

1 • Hoovc:r rcbicıımhur 0 nıazd· 
ikti .ın cnd hile ~alı;l 

cları sa"c . d l . l 
l , , sın c c oj);rlll an 
ı oKruı· k 
1 a ·endi nıcmlckctfııdc 
( llfoyı "I 
lı: ' 

1 1 c dilfcrmcmlckeıkr 
«Tındc kı . 

ıaıınıı . uı \ ctlı nu!uı ka-
lx .

1 
~ bır Zattır; onun içın 

') c l..• 

ı.. :.ıır Zatın .\~crika rc-
ı cuını 

b . .-urluğu .. ılahiycti ile 
tıtun ·1ı 

hak· ll ıt"l ır.ıkadderatına 
1111 rı!Jbilccck lıı·r mcı· kic 

l\Clnıi ' 
, ş cılnıa~ı hemen lıcrkc-
·C 'U . 

' sualı hatırlatmaktadır. 

rc:ı·":" Acaba yeni .\merika 
>I Cll h n uru ne yapacak'? . 
1 lak k . • ' 

gaı . ı atı halde zihinleri i~-
cdcn lı .. 1 b . 

de"'ı ı· u sua sc cpsız 
&• ( ır· lı l · · ı son . · .ır ıı umumıl en 

haı~'1 bütlı.·n <ltinyaııın altın 
ınelcr" k Yan \ ını ·asalarında tııpla-

larc1a' ıne~ka:ılar son zaman
ilc in . eııı bır bahriye pl:\nı 
faik ~terenin donanmalarını>. 
lıa<J arp ı;cmıleri yapmağa 
lıu' anıı~tır; talıii ,\mcriknnın 
• . l'cni faaliyetini görenler 

-\cab 
gi a bu kuYretler lıan-
'-ırıanıcnılckctlcrc karşı ha
kcnd~ıyor? ~ 'llaliııi kendi 

ınc orm ıktadır. 
\Jtitt h"d . ka•· c 1 cı \mt'rikn fobri-
•rtnd· l 1 tih 1 

4 l o ııp ta~mı fazla ;, . '1at .. 
rcçı ıçın daima yeni mah-
·ı er aranı•, ! • .. 
ık lıa ~"ıat ır; uıınun ıı;ın 

ın tnledc Cenubi .\mcrika 
·•nlek . 

kat . et c·rındcn A ı·nıpa re-
eı'"i b 

tindcl):. crtJrat etmek fik-
dcn ır, CSascn harbi umuml-
1 eı ı el j . 1 • 
lre1.u. ngı tcrcnın yalnız 

c.h lada bir nırrar dolar Jrru 1. • 
Aııı aıdı; diğer Cenubi Ctika 
ıkı . rncrnlcketlcrindc de 

nıılyar , 
Ser·ııayc • .ıou,ouo) clfıları 
ı akit 

5
. Ol ıra' i~li) ordu; o 

Lcr~ ıına·ı amcrik.t barıd 
'""Ye · 

Culıaı )ı Jdcw Kanada ile 
· 1 a ha rcdiı·onlıı 
'alh~·i ' 

sır.a 1 h:ırbı umıın-·k:ı 
( l•ı~G 11 

l"azhct dc~bmbti .... J b l • ~ 

], r• 
/ Scncsincıı"t ı· t•t ··ı·k na· , ~ " ı ., .. .. 

)] Z~ran S' ' • 
ın ('. ,ımalı Anıcrıka-

k • nııı ı \ . 
Ctkrın • nıcnk:ı mcnık-
. c \·cı, ı· . . 

llııkt t ıı;ı •ernıarcnın 
arı C.5o ) 

l!'cçnıi t" O nııll'On ltoları .. ır· .. 
Paraların' ;.un gcı;tikçc de bıı 
llundan 1 ıktarı artmaktadır. 
rıı ıa ku C 
cnııck 1 cııııhi \mcrika 

n et Ctind , h .. . 1Li!;e b 1 c cnuz ı~lcn-
h.ıı;,. ıı, aı.nı•rnı. b" k " -.. " ~ ır <'IJ . 
' crıctnı· ' T ·•luttcr · . uıha.arı vmdır. 
i . ı ı..ı Arn "k Stı tn•· crı ·a bunları 

heyet avdet etti Keşide İk~-;f edildi 
• 

Demiryollar işletme müdürü 
ne diyor? 

.----------..., ~eç vakıt avdet etmiştir. 

madolu Bağdat Jemir,,ollar. 
ıŞ/elme müdürü Vasfi B . 

Geyve ile Doğançay arasıııcl, 

'"kua ı:elcn soıı tren kaza.ı 

nıalıallinde tetkik etmek üzre 
giJeıı fen hryeti ev,·clki l:l' Çe 

J-leyeti fenniye kazaya dair 
olmak üzre taııziın ettiği raporu 

diııı 1 laydarpaşadaki Aııadolıı · 
Dağda! demir rolları işletme 

rnüdürü Vasıf Beye vermiştir. 

! feyeti fenniye raporunda k~
zaJan dolayı hiçbir kimsenin 

ııesfıl addedilemiyeceğini kayd
ciıııektedir 

Kazaya tckaddiını eden n
ıı : .ın zarfında gerek alilkadar 
fen meımırlarıııııı ve ı:erekse 

bekçilcriıı vazifekrJııi tamamen 
yaptıkları anlaşılıııalt!adır. 

Rarıora •. azaraıı ı':l.ziyet şudur: 

Tren Doğançaydan kalkarak 
ılerlerken orada bulııııaıı yol 
bckçfsf lrnrckclte lıır ıııah-

zur olmadığına dair verilmesi 
icap eden işareti verıı iş ve yo
luna devanı etmiştir. 

.Atttaı-:ırı 'ı ind s :ırıfaıniıd.~Jır J 

Moskova sefirimiz 
Dün Avrupa tarikile 

hareket etti. 
Ragıp beyin muharririmizc .beyanah 

1800 lira 56252, 1500 lira 
da 1135 numaralara çıktı 

Son numaraları 
69 , 52. , 35 , 07 

---
Olan biletler otuzar 
lira amorti alacak ---

Talililer kim ? 
Tayyare rıiyankosıuıun keşidc

sine dün sabah devanı edilmiş, 
yedi yüz elli numara çekilerek 
tertibin ikinci keşidcfi ikmal 
olunmuştur. 

Bu keşideniıı eıı büyük ıııükfı

fatı alan •35000nlıj·a cvelki gün 
çekilmiş «238690. 1111rııaralı bilete 
isabet einıişti. J3iger lıfıyiık 
·kramiyelerde dün çıkıııışpr. 

• 
.ısooo. lira • 56252. numa-

raya,•! ~ooo. hra «1135• nuııı.ı

raya, « 12000 • lira • 37007 .., 

numaraya, •IOOOO. lira ,31171 •> 

ıııımaraya çıkınıtır. 

Bundanıııada son numaralnrı 
•69• « 52 • « 35 • « 07 » olaıı 

biletler de o!uıar lira amorti 
alacaklardır. 

En büyük ikraıniye olan 
35000 !ıranın şinıd'lye kadar 
öğrenebildiğimiz iki talilisi var

dır ve ikisi de İsianbuldadır. 

Bunlardan birisi Sirkecide 
şoför Cemil efendi, d'-eri 1 lay
darpaşada yataklı vagonlar şir
ketinde memur Marko eicncli

dir. Her ikisi de, ellerindeki 
biletler onda lıir parça olduğu 

için (3500) er !ıra alacaklardır. 

Bundan başka. V cdikulcde 
Kazlı çeşmede dcbbag fabrikası 

memurları ellerinde ki onda 
bir bilete de (2000) lıra isabet 
etmiştir. Bir kaç meııııırun müş

terek olduğu bu l,'i lıral k bi-
let 1200 !ıra kayanrr ıştır. 

Siiivride şirndılik sahibi belli 
• olmayan ( 1 ı.a5 ) ııur.;1ralı bilet 

ise (16000) lira ka~ nmışlır. 

. 
moskova sefirimiz istaıyon

da kendisini ieşiyi edmler· 
le görü- türken 

Moskova ,efirımiz Hüıeyin Ragıp 
bey. dünkü ekspresle ve Peıte-Ber. 
hn tarıkılc Moskovaya hareket 
elmi~tir. ) 'eni l\.1oz~ova ı;efirimiz 

ısıasiyonda Ş.hreminı mu8\inı Ha
mit bey. Hahhı Şinasi Paşa, Bük
reş sefirirruı Sabri bey, Küıahye 
mebusu Niyazi Asım. Zonguldak 
mebu•u Ragıp, Gireson mebusu 
Hahhı Tarik Sabık baı\'ekalet ka
lemi mahsus müdürü Necmetlın 
Sahir beyler, gazele başmuharrir 

ve b:r çok do.ıları hazır bulun
mu~1ardır. 

Hüseyin Ragıp bey harekeı;nden 
evvel hır muharririmıze Ruıya ile 

münaulıaıımız hakkında I" beya
natta bulunmuilur. 

. aatlarına istinat eden bu dostluugn, 

muhterem seleflerim gibi daıma \e 
daha çok kuvvetlenmcsıne plqmak 
benim için samimi bır emeldir. 

Rusya ile ticaret ıılerimiz na,,] 
gidıyor? 

İki memleket ırasında tica ... 

ri mübadele malün1unuz olan tıca .. 

ret mukaveleşi daire~inde cereyan 

elm~ktedir. Aramız.da ticari müba~ 
delenin daha ziyade gem lemesı 
şayanı arzudur. 

Yeni ticaret mukavelesi ya
pılacak mı? 

Rusya ıle munaselıatımızrn gayet E\'el, zannediyorum pek ya-
doslane olduğunu bilir iniz. kıııda müzakerata baılayacaktır. » 

Gene Istanbuldı 'aııa bahçe· 

de berber Halil [fendinin oııua 
bir l i'etine ( 1200Q/) lira isabet 
etmiştir. 

Diın çekilen numaralar ımm-
tazanı liste halimle 3 iiııcü 

sahifeıııizdcdir. 

•• 

Otedenberi 
Kelimesinden "3 gündcnberj,, 

manaaı çıkntıyaclı için 

;\liitcp;ayyip yıııımılılarııı cııı
J;\kinc vaz'iyct ı•ıe>elc i 

Yeni bir "~Y değildir 
Diınkli ru-

f ckanıızdan •·-----· 
birisinde 

BVGUN 
B~\YR~\~1I 

"VaAı~,, muPı-. 
tecem Aac:iLecüıi 

tekiJ edet" 

Hiliiliahmeri, büyük 
hayır ve şefkat mües-

sisini unutmıyınız 

Mahmutpaıada bayram alııveıiri 
Bu gün şeker banaııııııın bırııı.:i 

Jcı:ıcr manzaralar ı·ı:ı-:uda gctimıisıi. 
gunu. Bayram lıazırlıkl.ın dün L tan bul d.ı görulınq;e 
~.ar~ılar nıızan dikkati cclbcdccck kadar kalabalıktı. .\Lıh-

Ankara bir mefkure şehridir 
- - _. 

Bir inuiliz mu~o~iri uozeresin~e ~öyle myor ue 
i~are mq~~eziıniz~en ta~~irle ~H~Se~iy~r 

( Deyli Mey. 
gazetesinin An!, · 
rada bulunan mu
habiri ına 1 ı!'u~u 

Ser Pcrsival hl r 
•ÜJzinin Ankara 
mucizesi• scrlc\·
hasile bir 11' a' alı' 
yazmıştır. Mulıo 

bir, Ankarar ' 
hıikuıııet ınerkc» 
leri içinde en ş. · 
yaru dikkati ol, ı 

gunu sö" Jedik!· 
sonra yeni D~I 

hinin, Kanherani 
Kerobiııin vaz· 
yetleriııdeıı lınh 

nıckteuir. Muİı< -. 
lıir dah;ı soıır 

diyor ki: 
Bu yeni ıııerk 

Jerin hepsiııdcı 

genç olan Ankar 
lıcpsi•ıucn olgu.· 
dur. Ankara ku -
vetli bir mtfkfı . 
rııhile ıııeşbudıır. Yirminci asrııı 
toğlalan ve lıarcı bile, kurunu 
nıstaııııı ırıuzınabil nn'anelerine 
meydan okuyor. 

Ser Persival Filip, Ankaraııııı 
farihinden lı.ıhstderek, ara.fa 
iıışaatııı nasıl başladı.ıtıııı pası! 

• 

devam ettiğini anlatmakta, • 
şu suretle d ·vanı etnıektedır: 

c Aııkarava 6 milyon İngiliz 
lirası harcedilıııiş bulunuyor. 
Şehirde bt:ivarlar, asri tenvirat 
ye fenni irva usulü vardır. 
J lükü:rıet daireleri her hangi 
Avropa şehrine itibar verecek 
bir haldedir. 

ınutpaşa kalabalıgın a,kı.ı 
merkezini teşkil ediyordu. 
Erkdler, kadınlar, çııculd.ır 
burada büyük bir kc:;akt 
kcsbctnıişti • 

Şeker bayramının ilk gıınu 
Hil.ilialııııcr gı:ınüdür. Bugrıı 
ınd;tcpli wwl.hırın klı~uk 
l'lcri goj!>Üııuzc bzıl aylı ~i • 

ccklcr t~' ,ıc:ıl,Jaı«lır. lli'"ılı • 
~hım:·.: y.ırdıııı i~in bu gtıt' ı 
fırs.ıt b: -ıiz ! 

<<\'akıt» l11Lı1ıtcrtm : ıri • 
1 riııı t.:b..ı:, der \c c 1•.1 

dalı:ı bir çok mes'ut bay.ıııı -
lar diler. -
Ankarada 

Elcktirikli tramvay 
yapılacak 

Ankara, 12 {V akıt) - Bu
rada elktrıkli tramvay rapınak 

üz~re bir grup hükumete nıiı· 

racaat elıııi~Lir . 
Esaslarda u~'\lşulmuşıur. ilk 

hat T aşhan - Çankaya arasında 
yapılacaktır. 

V arşovadaki v;ızif e
sinden ayr• lıyor 

,.. J~ ., a, 
ı I (\ .• \ 

l'iırb ı c .

fir' \'; b ı 

1'cınal lıl 

ı. "' ctrn k "c:~uiJ.. . c · h"kkınııı d·ı 
.ı -rınc · • 
ucdir, aıt oldıı!(u fikrin-

lkı hükünıetiıı müıkül 2amanla • Ragıp B. 17 Martta Mo,kovaya 
f rında lJa~lıyan \'C ikı tarafın men - ,-asıl olacaktır. 

n1Litc~ayyip 

\'urum un
Llkinc yaz'

ıyct edilme
!"inin tnkar
riır cttil!;i 

Eşrefin 
kıt~aları 

Başvekalet, Hariciye, Dahiliye, 
Maliye, Harbiye vekaldleriııiıı 

binala:rı eıı ınukeıııeml ıııiıteba<;sıs
lar tarafından ihzar ve teçlıız 
olu ı• ııı uşl ur. 

, dr:,.,o,·ad."hi 
vazıf,sind,n 

ıyrılnıakt.ı
dır. Bıı ı·c

.ik •le h·,ı
dı,inc [x • 
ist.:ın n· 

l,tc bu gı!ı· 
"''lav1 1. 1 1 aJ.iyeılcrdcn 
P . · ıır takı . 
c11yaı nı rııkıp cm-

"t dcı 1 ı llıak ih , . et erle brsııa,. 
·· t.:nalı~; .ı . ' • 

t~ a dLn ~ .... uuştincn .ı\mc-
. }anın 

dcııctj 1 en hl.} Jk lıahi 
\· . o nı.k . 

..:r·n:ıt c • •lr~rt.""ı Vl'.r-

'ltıt• h"d . 
lı ı cı ı\ , 'k l.Yuk b·. . crı anın en 
1 1' llldış . 
ıcrhangi lı c ı diinyanın 

lr nokta:;ınd:ı zu-

::::::::::::::::::::::n::ı::ı::::::::::::::::::ı::::::::r.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

lıur clkct·k harpten \nıcrika 

ticaretinin nıuta~.arrır olnıa

nıamlır, .\nıerikalıl;ır muharip 
olan deı ktlcrin her hirbi 
İIL' a) rı ayrı tkarct y<1pabi
lccckleri prcn fpiıi nıudafaa 
c<LyC'rlar, lııı fikri - dcniz
lcfioı s.:rhc<ti'i. ta biri ile 
ifade eyliyorlar; hallıuki tıı
giltcrc İııı pıTnsipc ıııuhalif
tjr;· nctckim cemiyeti Akıa-

ına dal>il olan nıcnılckctlcr 

liizuıııu halinde bir dcı lct 
hakkında bahri abluka kara
rı verilcc~iııdc ittifak ctmi;
Jcnlir. 

\ liıttchidd Amerika!' •ı 
lniyLk nıa>rafJ,,r i•ıtı)ari ile 

ycııidcıı lııiyt.k filol.ır ha
zırlanrn.;ı;ıd:ı bu vaziyetin de 
rc.1iri yardır. 

1llehnıet Asını 

Ye bu cm-

konıi>yonu Defte.dar Şefik B, 

emrine dcı rc<lilnıı:k ıizrt 
ul<!u~u şeklinde bir halıcr 

inti~ar _ ctuıi~ti. Bu Jıu,u,ta 

tctkikatt<ı lıulumlu'k \ e hu 

Eşrefin asıl yük -
sek şairliğini gös -
teren kıt' alarını 

' bunların iratlarına 
1 sebep olan vak' ala
; rın hikayelerile bir-

1 i k t e bu günden 
haberin yanlış ak>ı.:tnıi~ bir 1 itibaren ikinci sayı- . 
lınber olduğunu anlndık. l f amızda derce baş- . 

Bu mesele yeni birşey değildir. i / lıyoruz. ·. . _-_; ı 
[ Alt taralı 2 i»cl sayılamııdadır ] 

Sıhhiye vak.ileti ve ınıieS$1'Se
leri bütün bu binalarııı hepsin
drn güzeldir. Ankaradaki büyük 
millet meclisi garp aleminin 
parlemen!olarile kiyas edilebi
lir.~ 

Ser filips, ecnebi diplomat
ların İstan 1 uldaki saraylarında 
kalmak istediklerini, fakat in!d
sari hayala uğradıklarıııı, niha
yet orada yerleşıııeğe başla!hk
ıarını izah ediyor ... 

'ah ya Kt-mal B. 

b ~::ıi \"Cril'lli~t,f. 

nm '.1 b:.ı 

i p~- -(-,~~~-.---,.~,,,....,, 
ı J<l:::l'ff'!lll=. uıı_ı·-

11 
1 ranı 1111/11<1s<'bl'til<' 

J"([f"lll ve öbıirgı'i11 
11 

i 11 tisrır etnıi) "('f('kf İr i: 
l___ 1 • 



.. leyına 
(A;~J 

ve 

Paşa 

liJ 

ı 

Sevil gongresi 
Emanet bir he
vet gonderiyor 
Osman, Ziya, Burha
nettin Beyler bugün 

hareket ediyorlar 
Seıildc martın l 9>ından 

rt>riri111 di~·en Karrı llalil Efendiri {!;ece 2<,inc kadar dernın edecek 

·t·arısı rı ra rl ı I ar. 1 ıld t:!,(I ~iitı'i rdz'i le r. Sara)-·uı olan beynelmilel sehirlcr ittihadı "" ... . ' 
Jıer tara fi ı«ılın kılır ınz'i(re::,p/erle çevrilrni.~ti konp;rcsinc iştirak etmek için 

. • _' Ü-~ - Emanet dahiliye ıck:\lctindcn 
1 müsaade btcmi~tir. Dün bcı 

Yatsıya doğru sadarete ve Murat zamanında şeyhulislam mLbaadc p;clmi~tir. Bunun Ü· 

•era: kerlige gelen telgrafları bile kapısında toplanan kanunuesasi zerine F.manct mektupçu'u 
rnabryne getrmeye bııtlAmışlardı. mecli.inde haylı alııınlflardı ( lsman, fen nüidürcı Ziya, 

Telgrrallar hep açık getiri· Abdülhamit han bunları bil- fen mıi~a\iri llurhanettin 13cy-
liyor .. drazaminkl sadr11T.a111a miyor değildi. lııe nedense ]erin , cıilc hareket ctmclcri-
Rra.lı.erinki scraskere sunuluyordu. adam ~!una güven olmıyordu. ne karar ycrmi~tir. 

l te Rauf paşanın gllalünü bu- Şeytanın if\ yok: Emanet heyeti dun pa, a-
laııdıran bu telgraf!an,. açılmMI - Pat. Anlqıverirlerdi. port muamcle,inin ikmali 
.keyfiyeti idi. Akşaıııban beri ikinci kltip için çalı~mı~tır. Pa,;aport mu· 

Padişah kendilerinden şüphe- lebip hey l.tanbulu dört dönüp amclc>i ikmal edildiği takdir· 
lenmeınlş olsa böyle reomi da- dolaşmış Kara mollayı bir yer- de heyet hu günkü ek<pre'· 
irekre g len telgraflara kadar lerde bulmak mümkün olma· le, olmıı;;a öbür p;iın Sevile 
.waya celbetfnııezdi. ııuştı. Bir defa Karaha1il efen- hareket ederek kongre mü-

Paşalar mabeyin dairesinde dide YJdızın bir odasına tek ı-.akerannda hazır hulunacak-
alıp vererek yürekleri gcçerlcen bpatsaydı, tehlike atlatılmış ]ardır. 
aultan Hamit Yıldızın her tara· yılauktı, Kongrede belediye vergi· 
fıru muhafaza altına aldırlillfll ikinci katip Lebip bey yatsı !erile menafii umumiye na-

Her ihtimale kartı adrazamla üzeri tekrar eli bot dönmilpü. mına yapıkak btimliikat mc· 
ftr..kerl mabeynde bir odaya Abdülhamidin aldı oynamııtı: selesi mevıuu bahsolacakur. 
kııı:• il' arada bir fesat olmasa molla Kongreden sonra emanet 

Bunları serbeat bırakıp tedbir böyle birden bire izini kaybeder- heyeti Berlin, Pari:, Viyana 
.ldaaık yerde pil i!nüede mly dO gibi A vrupanın merkeı: şehir-
lıulmıdurmayı terdlı ediyordu. - Çılc.. Mel'un, bana Sait !erinde bclcdl tetkikat yapa-

EJeeılım eebelıl 1'l idi ki : J>at&Y1ıııınder· caktır. 
ktndt adamlmı da olsa, Rauf Diye lıaykırdı. doğrusu bu Heyetin <eyahatı bir buçuk 
Plf8Y• da, ııadrıır.am Etem paşa· İfC Salt paşanın da aldı ermiyor- av devam edecektir. 
ya da itimat edemiyordu. du. Şeylıülis!Am nerede olabilir· 

Sureti haktan gayet sadık di 1 

l!orünürlerdıde pelc ali gizlice Batfcltip Saıt paşa gece valctı 
Sııkyman plf& takımı ile anla- Üskıidar ve Kadıkllyle eyip la· 

şarak gece yarı11 ultan Muradı raOanna memurlar uçurdu. 
padi.,dı llAn edıverırlerdi. Nihayet Halil efendiyi T opane 

ln1&n dedılr.leri tu dünyada müşiri damat Mahmut paşanın 
kendı gölgesinden bile şüphe Çamlıcadaki köşkünde buldular. 
cdrr~c zararlı mı çıkardı ? Ha il clendinın bir şeylerden 

Abdalviz, fühan Murat hep haberi yoktu, Beş çifte bir ka-
böyle apansızın lıııl'edilmem~- yıklll Beşilctaşa ~ılı.ardılar. 

ler ırJydi ? Gecenin saat altısında Yıldı1.a 

Sultan hamil bunca ihtiyata göturduler. Sarayın her tarafı yalın 
ra~men hali. rah•tça bir nelcı kılıç mlilrezelerle sarılıp çev-
alamamııtı. Süleyman paşayı rtlm~ti. 

saraya kapayamaması getirdiği 1 falil elendi: 
askerlerden korkma indan ıdi. - Acaba pad~ahı hal mi 

Bir de timdilik Lir şey yapa· ettiler? Diye diitllr.dü. Llkln 
mıyııcağını bildiği için evine kendi haberi olmadan böyle bir 
gitmesine izin verınitti. Bundan .,.y yapılabilinir miydi ? 

Süleyman paşaıcı gücendirip Karahalil efendiyi bir odaya 
bitevi kendine düşman etmek buyur ettiler: 
istemediği anlaşılıyordu. - lradei seniyeye intizar 

Fakat Süleyman paf&yı za. buyJrunıa efandi hazretleri. 
rarm vaziyete sokmak ula Oıyıp kapıyı kapadılar. Halil 
ihrul edilemezdi. efen4 içerde yalnız kalııııflı. 

Sadrazamdan sonra şeyhill- Sabaha daha bırlcaç saat vardı. 

isim efendiyi aratmıştı. Maliım Halı! elendi sadrazamla Rauf 
ya, J.al if!nde tcrlıülıalAmın paf&llın kendinden iiçbq oda 
fetvasına ihtiyaç vardı' ~ın yerde bulundulclannı b~-

A\pmdan beri tcylııılı.llm miyordu. 
dcn<liye gidenler lıal fetvalarına Çok geçmedi başkltıp Salt 
eli pek yatkın olan• Kara lıalil • paşa gelerel<: 
efe:ıôiyi asıl ele avaca oı(!dırmalt - Elendi hazretleri lııtirahat 
vardı. buyunın111. Şevktmaap elendi· 

Ah .. Bu Halil elendi değil- miz it.em dairesine letrıf bu-
midir ki Abduluiz hın için : yuraıutlar • deyip gitt. Halıl 

- 4 B~ emri hayre ~arsal efendi lfle bir fevkalldelilc ol-
ka..kr fetva veririm.• duğunu pek al& hinedip anlıyor· 

Dcmifti. Abdülhamit !.an du. BirfC)'ler vardı, fakat ne 

asıl bu zat!ın korkuyordu. Cerri idi? 
Halıl efendi ile Srılcyman pa- Acaba sultan biraderi sultan 

Haciz mi? 
Emanet Üsküdar tram•ayı 

taksitini veremezse ... 
Üsküdar tramvayı taksitlerin 

bir müdett<nberi verilm(m'ş o!
masmdan dolayı Evkaf Ema
net aleyhinde icraya müracaat 
etm~tir, 

Aradaki mukavele mucibince 
Emanet her üç ayda Evlcala 
82SO lira verecektir. Fakat 
Emanet son üç taksiti tediye 
etmemiştir. Evkaf Emanetten 
2SOOO lira istemektedir. 

Bu para verilmediği takdirde 
Üsküdar tramvayları hasılatına 
haciz vazedilecektir. 

··-············-··· .. ··················-··-
fetva fil&n mı Ptiyecekti? 

Eğer böyleyse Halil efendinin 
derdiment batı yeni b"fllln dert
lere saracak demekti. 

Evet. Evet. Muılalca böyle 
olacaktı. Bllfka mesele için ol
saydı, adamı böyle gece yar1.11 
Çamlıca&.., llCllCık yat&#ıodan 

kaldırıp sabaha karıı saraya g<>

tirmczlerdi. 
Yarım saat geçmeden başkatip 

Sait paıa tekrar kapıdan görün
müştü: 

- l.ıiralıatiniz her.kemaldir 
intallah eleneli hazretleri .. 

Diyerek cavap almadan git· 

mitti· 
Sait paşayı sultan Hamit gön· 

dermitii. 
Sadrazamla şeyhülisimı ve 

seraskeri saraya kapadığı halde 

şanıo aıalan yolt!u. daha sultan Muradın katli için kendinden gene vesvese ve evhamdan lr.ur-
-----~-

i Vakt) in 13 Mart 1929 -- . __._..._.. - - - ------- 103 tefrikası : ---

Mıtlıarı·u·i: Jliiseyin Ral1111i 
-· Ihtbhinıc -:ok şü- -Her al~ak ~inayeti 

!diı· iliraf ohınaeak be- işte böyle senin gibi 
uim lıi<' lıir cinavelim 

' . 
,·oktur .. 
• 

inkarda musir olur. 
Aptullah Nebil lıir az 

kabararak: 
Jhırreın Lutfi ağır - Pek ileri varıyor-

agı ı· rarlı~ arak ı sun uz Beyefendi • .Al-

ı~ak, rani buvuruluvor. ' . . 
Canıııın yükseği olur-
mu? Sizi akıl ve man
tığa davet ederim. 

- Canının yukseği 
olur .. işlediği cinayNi 
ruhi bir feveranla 'a
par. re fi'lini ink;ira 
tenezzül etmez .. Alca
ğı da işıc büylc ç;eı\in. 
~ibi olur.Bedalıat kaı·
.,ısında inkara sapıtır ... 

- Bedalıat karşısın

da nıı? 
- Eveı bedahal kar

şısında .. Ben hakikate 
katiyetlc ,akıf olduk-

VAKiT Mart 

Tren facı ası 
[ ( t ıarafı birinci s 'pf.1r.nı:dadır J 

Tren hadise mahalline gelme
den iki dakika evvf!I 30 metro 
irtifadan yuvarlandığı anlaşılan 

ve yol üzerinde oulunan kaya 
ile müsademe etmiştir. 
Şu hale ıınaraıı taşın düşme

si ile trenin oradan geçmesi 
arasında iki dakikalık bir za
man geçmiş, demektir. 

Bundan başka gerek bu kısım 
ve gerekse Bilecik kısmındakı 

tehlikeli yarmalar bu sene bir 
kaç defa hususi postalarla 
yerlerinde muayene ettirilmiştir. 

HülSsa, idare, heyeti fenuiye
nin bu raporu Ozerine mes'u
liyet yukletecek bir şahıs 

görememektedir. 

ötedenberi.. 1 

.............. 

. KitiiU'Bfil~~iüTi 
"'"- Muharriri : Eşref - • 

4::ı:umu::::ı:::;• Ü ..., ::ı::::::::::::::: 

Sab.k Edıme mebusu Şeref B. Aptüihamıı zamanında gençlerin 
eline nadır geçen ecnebi :ıazetelerinden T •n gazetesini okuyorkeo 

Eçref içeriziye girmiı: 

- Ne ywyor? 
Diye sormuııu. Şeref B. ıu cevabı verdi: 
- Aptülhamit meclisi hası "fükelayı Yıldızda toplamıı. sab:ıha 

kadar müzakere olmuş, müzakere mevzuunu ilıa etıniyccel<leril'e dair 
içtimada lıazır bulun.>nlnrm hepsine yemin ettirmiş, Tan muhahıri bu 

içlimaın Midilli ıııle aliikadar olması ihlımalinden bahsediyor! 
Eşref, bunun uzerine ~unları söyledi: 
- Ben ne müzakere elliklerini biliyorum, dınle! 

Ve ıu kıı'ayr ayak fülü ıöyledi: 

Kıt'a 

Kaya haddi zatıııda 30 metro 
mikabı hacminden fazla iken 
bulunduğu yerden yuvarlandığı 
sırada yolunda rast geldiği ma
nialarla üç par<;aya bülünmfış 

ve 25 ınelro mikabından iba
ret olan kısmı rayların üzerine 
düşmüş, diğer iki par;;a yolun 
kenarında kılmıştır .Kaya 4met
ro tulünde 1,5 metro arzıııda, 

3 metro irtifaftıdir. 

Siklet itibarile 40 tondan faz· 
fadır. 

l l'sc tarafı birinci sayfa.nıızd.a. ) 

.:\Iukabele bilmisil kanununa 
tevfikan bu gibi cmlı\ke rnz'
iyc i~ine defterdarlık tara
fından bir buçuk seneden 
beri devam olunmakta 
ve mütegayyip yunanlılara 

ait olduğu tahkikat netice
-inde anlaşılan emllk gayn 
mübadiller te\"ziat komisyo
nun·a teslim edilmektedir. 

11 

Çok tezekkür ettiler diin mecliti mahıuıta 
Devletin elhak huıulü intizam' halini.. 
Aldılar tahtı karara ıimdilik bil'ittifak, 
Hüınii tanzim etmiye bahnamenin etkilini! 

Kazanın vuktı bulduğu yer 
bir dönemeç olduğu için taş, 

rayı bitişti;tl yerlerden 30 san
tim kadar arfrmış, bu da kaza 
neticesinin şiddetinden mütcssir 
olmuştur. 

Taşın düş:ı~esi nedendir. Bu
nun h yel.l.ıı suretile olduğu da 
tesbit rdilıniş!ı(. 

Heyeti fenniyenin raporunu 

alan işletme müdürü Vasfi B. 
dün bu mesele hakkında ken_· 
disilc görüşen bir muharririmize 
şunları anlatıplştır. 

- fleye~ ,ı:eııniyeniıı raporu 
hiçbir kimseye mesuliyet tahmil 
etnıcmekteJir. 

Bu hadise içtinabı kabil ol
mıyan bir şeydir. Ne bu hatıra 
gelinli r.e de düştükten sonra 
böyle bir. vaziyetin 
ihtimal verileJ.:fılirdi: 

olmasına 

Bizim lıa\tımizııı her mıntıka· 
sıııda birer yol bekçisi vardır. 

Ayrıca tehlike melhuz olan yer· 
!erde de birer yaroıa bekdsi 
bulunur. 1 bekçi trenlerin 
,.elip geçetel!i saatlerden cvel 
mıııtakasıııı 2-3 defa dolaşır \'c 
lrcnleriıı geçeceği zaman işare

tini verir. 1 !er bekçinin mınta
kası 15 kilonıetrodaıı fazla 
değildir. 

Kazaya takaddüm eden za
mandan iki dakika eve! Geyve 
boğaz1n111 bekçisi hattı dolaşı

yor ve bir gayrı tabiilik olma· 
dığını anlayınca serbest işareti· 
ııi veriyor. İşaret verdiği yer
den 400 metro ayrılır ayrılmaz 
arkasından büyük bir gürültü 
işidiyor, dönüyor, bakıyor ki 

facıa vuku bulmuş. 
Halbuki bekçi o yerden iki 

dakika evvel geçnıi~ ve bir ma
ni olıııadığıııı; görmüştu. 

Esasen ka}·a ray üzerinde kal
mayıp yu\'arlanarak ta aşağı 

gitmiş olsa idi kaza gene ola
caktı. Çünkü yol bozulmuştu. 

Beş dakıka evvel olmuş olsa 
idi bekçi görür ve mani olur
du. 

••-••••••••••••••••••--•••••-••••••••••••n• 
ıulaınıyordu. 

Sarayda kimselerin gözlerine 
uykular girmemişti. Sabahı zor 
getirm~lercli. 

1: B;tmedı ) 

-
tan soııra senin ikrm·ı 
C'iirum edip etmeme
nin hence clıenııuive-. . 
tı yoktur. 

Jlurr(\ııı Lutfi uikdik 
Sermet • 'adirc baka
rak: 

- ~Iii~e' vikı arıya-
• 

hm .. Kiirelıc o\nanıı-
~ alını. Hep kaı:~, kar
~ıyayız .. \ ptullalı Nehil 
seni bu cinayete idin 

• 
SC\k elli? 
-ne, efeııdi ortada ııe 

• 
einayet var .. ne saik 
var, ııe müsevvik 'ar .. • 
Xasıl olmu~ta bu asıl-

Ev\·elce teslim edilen 400 

kiisur parça emlakten maada 
yeniden bir kaç parça emlak 
verilmiştir. 

Dün Defterdar Şefik B. 
bir muharrimize demiştir ki; 

- Bu yeni bir şey dc~l
dir, Mukabele bilmisil kamı
nu iktizasındandır ve bir bu
çuk senedir tatbik edilir. Bu 
sabah akşam gazetelerinden 
birbi bu haberi sordu. Ken
dilerine bu muameleye öte
den beri devam edildi~'İni 

~ 

söyledim. Öteden beri ke
limesinin liç günden beri 
şeklinde ynzıldığını gördüm. 
Bir yıııılı~lık olduğunu tah
min ediyorum. 

Dııter taraftan tevziat ko
mi>yonu nezdinde yaptıjtımız 

tahkikata j!Üre bu kabilden 
mcktum kalmış daha 60 p:ırça 
kadar emh\k oldup;u tahmin 
edilmektedir. Bunlarda pey
derpey tahakkuk ettirilerek 
teslim oluna~~ıktır. 

Bir ~olan~ırıcı 
Hakkı Şiİıasi Pata· 
nın İlmini karıthra

rak Kanoikadan 
para istedi 

Heykelıırll§ K•nonika çirkin 
bir lltlrelle dolandırılmalc iste· 
nılditini alakadarlara haber ver· 
miıtir. Kononılı:anm iddiasına 
llfı,re, met' ele fU suretle vuku 
bulmuttu: 

Abide kaidesinin fena laflan 
yapJdığı hakkındaki iddiayı tel· 

kik için toplanan ahide komili· 
yonun içtimaından evci, meçhul 
bir adam Kanoıukaya mflnıcaat 
etmiş ve tarenç bir ııahtekArlıkta 
bulunarak , kendisinin Hallı 

Şinul Paşa tarafından gönde

rildiğini, •, 0 2S komisyon veril
diği takdirde mes 'elenin bertaraf 
edileceğini cür' eıkar bir surette 
söylemiştir. 

Kanonilcanin bu tandelA bir 
iddia.ı üzerine zabıta, Kanonilca 
tarafından hüviyeti tcsbit edile
miyen bu cür' eılcir sahtekarı 

aramıya batlamıştır. 
·-

sız şeylerle lıayaletini-

zı doldurıııuşsunuz '! 
Ihırrem Lulf i tiksin

tili hir rehrc alarak: 
• 

- ~liicrim seıı .. (Ser-
mct Xadiri işaretle)i~
le nıuseyvik de vanııı-

• • 
da duruyor .. saik. de 
ınahlııı .. 

Hurrem Lutfi - Bu 
~iin ağzıma bir damla 
rakı ko,madını. Mes'e
le ıniiİıinıdir. Dövle • 
va\ e lakırdılarla haki-
kati i,irtemezsiniz .. nen 
bu herife fazla ücret 
vererek ketumiyet ten-

Sivrihisar mı? 
Seferihisar mı? 

lmla llıp;İatııin 5 inci kitabı 

çıktı; bunda in villyL ti erle ka
za merkezlerinin de atları 

var: Artvin, Bayazıt, Hakari, 
Siirt, Gazi Antep, Ka t:ımo
mı, Gümü~ane, Gireson, Niğ· 
de ... Yzılacaktır. 

Tesbit edilen tdıl!fuzlardan 

bazılarının ne yerinde,- ne de 
Türkiyenin başka tarafların

da söylenen şelJc uy · 
madı~ı p;ürühiyor, Doru!) un 
ıTonıll yazılması p;ilıi... Yal· 
1117. bn cedvdcle e:ı çok dik
kate çarpan (Scfcrihbarl im-
1:\>ı oluyor: Eskişehirdcki < Siv
rihisar' lıilylc söylcndip;i gibi 
yazılmış iken, lzmirin Si vrihi
sarına <Sef~rihisar> imlıhı ve
rilmi~. 

Tetkik ettik: Kamusükılam 
sıvrı yazılmasını tavsiye 

ediyor . .\caba hunun adı ve 
imlası clcp;iştirilmiş te bizim 
haberimiz olmamı~ mı 'l 

Bir suisitimal haberi hakkında 

Birkaz p;üıı evclki nıısha

mızda '",ui;timale teşebbüs" 

serlavha~ıyla bir tcgraf inti
şar ctmi~ti. Bu hususta ikti
sat vek~kti müsteşarı lhsan 
Abidin Beyden aldı~ımız bir 
telgrafta bu haberin doğru 

oladıj(t bildirilmektedir. 

Araşit 
Hükumet tet
kik yapacak 
Ankara, 12 (V okıı)- lı.mir 

havalisindelci ticaret odalarının 
müracaatı uzcrine hükOmet ara
tit y~ı yapmıya ihtiyacımız o
lup olmadığını tetkike karar 
vermiştir. -----
Konyada okuyanlar 

Konya, 12 (A. A.) - Vi
layet dahilinde açılan ikişer 
ve dörder aylık millet mek
teplerinin adedi 1272 dir. 
Bu mekteplere devam eden 
talebe adedi 19233 çü kadın 
olmak üzre 64499 dur. 

-
bıhile bir kadıııla yaıı 
yaııa açık lıir resim 
çek tirdi ııı • O .. da gö
ii trd ii yüksek bir fi
atla kli~eyi lıu işte if
sat arn-an lıir adama 
saattı. · nu nıiifsit kim 
se kliseden bir ağraıı-

• 
disıııaıı cekcrek kadı-
nın kocasına gönderdi. 
Ben bu resmin ıııevzu
uyum... .\ ptnllah Ne
bil san'alk:irdır. Ser
ınet Nadir Ilev sen de • 
nıaceranın fesate194sın. 

• 
Şimdi üçiimiiz karşı 
karşya)ız.. Zevç zev-

-Iran- Rusya 
Yeni bir gümrük 
mukaveleaı yaptılar 

Tahran, 11 CA.A) - İraıt 
ile Rusya arasında yedi sene 
müddetle muteber olmak üzere 
bir gümrük mukavelesi imZI 
edilmiştir. 

• 
ihtikar 

- r. 

var mı, yok ınu( 
Tiiliin inhisarı 11-

muın ıııiidiirliiğii tara
fı ıı dan lıir cenehi 
siı·keLiııe satılan Tii-
• 
liiıılerden dolayı u-
ıınıın nıiidiirlük ile 
id, re ıııel'iisi arasında 
siddetli bir ilıtil:\f cık-
• • 
dıU:ı lıauer -verilıuck-, 
wdir. 
Unımn miidiirliiğün 

im işe ıııe<·lisi idarcniıı 
karaı·ıııı alnıaılan ~ir
ıııesi ihtiltHa sebep ola
rak giisterilıut>ktedir. 
Diğer taraftan uıııuın 

ıııiidür Beh<'et bey 
hövle bir ilıtiİtHııı kai'-

• 
iyeıı mevcut olıııadığı-
ın söylemiştir. 

Seyrisef t1inde 
Seyrioelain meclisi idaresi dön 

içtima ederek idareye ait bazı 

ifleri görütmiiflür. 

Emanette bayramlaıma 
~:manette bu gün saat 13 te 

hususi surette bayr~miaşr:ıa 

merasimi yapılacaktır. 

Varım asır evelii 

VAKiT 
13 Mart 181() 

.- . ......-·./-

Aouslurya mecli~i ~b'usanı 

Bosna Her>ek ,.tı/dyi askm 

için hakamelin tıılep eyleJi~r 

muhas$1lS<llt kabul il< trudik 

e/mlflir . 

cesini öldfırmek icill • 
bu giin nıiinasip aıı 

kollıyor. Şu saatte o 
kadıınn da heııiııı de 
ha yatlarımız tf'lı li k<'-

• 
dedir. Du ıııiiı·euep 
ciııavtiniz bizim lilii-

• 
ıııiimiizle ııetiecleııir:-c 

siz cezasız nu kalac·ak
sıııız? işte ben bu ah>'lr 
davayı bu gliıı aranııı-

da f asledeceğinı. 
Sernıet Xadir lıliyiik 

bir istiğrap wvrı ala

rak: 
( aunıedi > 



.,. Ô S3yıfa 

ÇllfRIKLAR 
DURUNCR 

~lll/l(l//, (/(tll(l 

Yazan : Sadri Etem 

Beş .. . 
Altı ... Yedi, ıoliz, dokuı .. 

Bir to·z b· d" S ır uman... arı 

••mer . l yarı, çô manzarası ve-
rtn düılüğün hayctinden btr ilıayct . . . . . Otuz bet .. 
leyler belirdi. Arabaların ôııunden geni~ a-

Biraı <onra , duman daha haklı Leliııde uzunca bir kayı,la 
yakl"'tı ·r 1 ha '. · oz anmasından renkli baglı Nagaııt tobanca51 uzunca 

gözüniln önilndelı:i o upuzun de
miri eline bir baston gibi tuta
rak geçen kafileye bakıyor, onu 
daha iyi görüyordu. 

Suvari yaklaşınca ••rıtın ihti
yar balkona çıktı, ;uvariye ses
lendi: 

- Gemi kalkmadan yetiımet. 
öbiır arabalaı nerede I 

< - B;raz !!Onra yola çıka

caklar .. 
Ağıllarda keçiler kırkılıyor. 
- Haydi . ... 

Suvari uçar gibi, 1ılan kavi 
yollardan kaybuldu. 

ihtiyar, • Sıayver. • •eyise 
bağırdı: 

- Aıiarımızı hazırla ... 
iki ihtiyar, bir delikanlı suvari 

gibi genç atlarının üstüne bin
Yalatlar, birbiri aHcasından oalıanan meşin l<ilotlu Lir deli-

!!ôziiktü Bu görülen bir kafile kanlı dört nala ıl,·rliyor çlflik Atları sürdüler, geçen yağ-
idi. Bir araba kafilesi.. Yüklü Linı~ına doğru geliyordu. ınurJan beri, aı nallarının çukur-

d;!er. 

•rabaJar kafile.i... Alıı~r at ko~ulmuş ot;ızheş luklarını olduğu gibi muhaf.,.a 
Biraz daha yakla,ııklar; za- arabanın heybetli gıirültüsü ıki- ederı •erı boz renkli :toprakta Lir 

man ihtıyar ~aydı. yüzd•n !112.la atın nal şıkırtıları, kilo meır. kadar yol almışlardı 
Bir... ve hayvanların boynundaki çın- fondalar ara•ından dizgin koıan 
fkı... gırakların güriılıüsü bütün Y"Y" uzun tuylü önlerind~n kf'Çiler 
Üç... layı sardı. biı riızgiir gibi aştılar, attılar 

,.._Dört... Dürbünle bakan adam arlık iki iı~ binden aıağı olmıyan .. -~- -

VAKiT J il :\Tart ~ 

bu sürfi arkadnn gelen dört 
meıin elbiseli, geniı şapkalı 
atlı çobanın şaklattılları kamçılar 

önünde d~. taş, tepe demeyip 
önleri çitle çevrilınif ağıllara 

giriııor orada uzun lmır, kıvır 

saçlarını güzel renklerini makas 
altında bırakıyorlardı. 

• Stayvers • altıyü7 kilomet
re murabbaından fazla, düzlük 
üzerinde (dört) binden fazla 
keçiye ••hip her <Sküeter• gibi 
mağrur onlar gibi çok kazan
mak, kuraktan ve yağmurdan 
azami lslifadeyi temin etmek 
istedi. 

Stayvers ağıllardaki adamlara 
bağıra, bağıra ıu sözleri tekrar 
etti: 

- Yarın bütün sürülerin iş
leri tamam olmalı. Port Eeliza
betten ilk lı:alkacak gemi bun
ları götürmeli. 

Onlar, hep birden cevap 
verdiler: 

• - Baş üstüne .. . Sör 
fakat bu sene yün fazlaca belki 
artar bu son cevap Stayver.i 
çok oevindirdi, buru~uk yüzün
d• sevimli hatlar belerdi. Bu 

büy<il; zahmetlerden sonra elde 
edilen rahatlık, saadet gibi tatlı 
idi. Gözleri parladı bakışları 
""vimleşti, kaşlarının rahat, rahat 
yatışı, kirpiklerinin oynayııı 

onun ne kadar memnun oldu
ğunu anlatmağa kafi idi. 

Küçüklük arkadaşı T omson 
onu hayran!ıkla seyrrdiyordu. 

Stayverse se•lendi: 

< Görıiyorum ki çok mem-
nun.un, ve bu ıüpheıoiz hakkın. 
Zaten sen Koıleçte zengin bir 
adam olcağını söyler dururdun, 
sen ne Latinceye ne Şekispire 

ehnımiyet verdin, Beykenin 
febefcsi bile seni sarmadı. Teni> 
ve golf petinde koşan şanpi

yonlardan da değildin. Bütün 
bunlarla berab.r, •enin bir gün 
yen bir cins keçi ticareli yapa
cağını tıhmin mümkün değildi. 

Stayvers gözlerini açtı, gayt't 
tabii bir §"kilde cevap v.rdi: 

Evet öyle ... Bunda şa

şılacak bir şey yok ... Asyadan 
bir damızlık aldım A!rikada 
ürettim. 

- Çok tabii bir ıey anlatır 

gibi söylüyorsun. F akaı kole~<'-

ki sarı çocukla bu günkü Stay
vers, Mançister bor.asma hakim 
tiftik kıralı olmaya namzet ~tay
vers arasında ne büyülı: bir 
!arak var. 

- Ömrümüz bir bahri mu
hit gibi mesald<ri ısıil! edıyor 
ve hudut genişledıkçe kendimizi 
tanıyamaz biı hale glriroruz. 

• - Stayvers çok alar etıiW 
ilahiyat profesürii gibi koouşu
yor. 

•--· Amcamın bir ılalıiyaı 

doktorı• ve misyonu· olJugunu 
unutuyorsunuz galiba. 
•-Amcasından Stayvef'ne ? 

O ilakiyat ·>kumuş, l!tince 
Oğrenmiş. mukaddr• tarihi yut
muı ve belagatte üstat olmuşl. 

Stayverse ne oluyor? o yepyeni 
ıeyler yapmış bano bundan 
bahsd .. .' 

Ah eski geveıe ... 
Tıpkı Sofomoroda [ 1] onyedi 
yaşıııdalti gibi hala o çocuk 
aceleci T omson!. 

ikisinin de gözlerinden, kurun .. 
\'Usta şatosu ııibi, sarmaşıki., 

araımıda yükselen Kollcç renk. 
renk parıklıy~n zlyt" hüzme" 

gibi geçti. 
Konuşmalarına d°' am ettiler. 
Tomson: 
•- Tabii, kolled bitirince 

insan birden do•tlarıAı kaybedi
yor Brıtanya adası bahrlnıuhit
lerin, ve dlinyanın en geniı 
karnler:na, meçhul iklimlerine 
ınsaıı gönderiyor. Grrçı Bahri
inuhitl~rdı:,., lıir birine e\imlzin 

hır udı.~nd•n otekıııe ~eçcr 

;r-1.ı atlayoruz .. hu hJar kolay .• 
Fakat ne zrniş mesafe? ... 

Ü•:n Kaııa<la ds, twu•t,,.ul
y.ıda i~en Sc .. i dCşünııı~z d:
llil:ıu. fa~al i1ayatın: :,afha, ca!· 
ha ı..lıp imklrıw bulamJdıoı. 

- · işte •ana gev~7~ dediği 
d~ Luııun u;iHdi ya.. ,:\.ıııcam
dan b·,~wıa ~ahsetnı~Jinı fak.ıt 
sen derlıal .tıı.• karı~ıı. la!hrı 
alt i.ı~t cdrrı.in bu senin t"'8~İ 

adı:tiodir. l ler kesin tuh! bir 
f")'C ıııe;akı vardı• meseli pa. -

nııığıııı "'-'k, E ııı <l~ğrne dcliJ!ine 
geçirmed~ konu~amıyan insanlar 

\ Bl!Htodi) 

~ j J Scıfonor Co!!eç.lcrdt' üç ~eııe 
sonra ınekteµte('I mez•ın olacJ.k 
t•leb~nin bulunduğu ,,ruf. 
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vıtlıiın surLttc yaralanını::-tır. 
ı\te~ almı~ olan kııı ıılar htll;l 
ı·anmakradır. \tc>in itfn,;ı 
için '1ırfoluıı:ııı mc,:ıi akim 
!,alnı:ıkta oldııP;ıın(laıı Yann-ı. - " nın petrol ıııtııbaları tıikc-
niııceyc kadar dc\·aın ctme
,;iııdcn korkulıııaktııdır. 

Teşekkür 
Sc\·gili Ltikınıızııı clıctU 

ufıılu nıtinascbetile tahriren 
\ c ~ifalıcn taziye lı.ıtfumta bu
lunan zcy;ıtı kirama ayn ayn 
cı..:,·ap ,~crnıı:yc tt:C..'?"~Lirümüz 

mani ol<luı:ı.undan zcnıu ınu

maileyhimc tc~ckküratımııın 

ilılt\ğına ccritki fcridcnui 
taYsit cykri~ efendim. 
Pederi: I Jayza Jandarma ku-

mandanı Abdurrahmun 
Dayısı: Bakiıs Cemal. 

Havalar gitlikçe iylle~mekt~dlr 
Bugün yağmur yok 

Raııııtuneden .-erileıı malu

mata göre havalar birkaç g;;n

denbt-ri umu;niyeıle iyiltı;e mü
teıwyil bir şekilde d•·vaın 

etmektedir. lleıiye süı ülen kuv
vetli talıminlere naz;.ran hava

ların bu iy;ik vaLiyeti sürekli 
bir şekil alnMk Wtidadındadır. 

Eveki gün rüıglr hafif ve 

mütahavvil esmiş, gece yarı ·on

dan sonra poyraz iıılil· amelinde 
btikrnr peyda etrniye boşlan

mış, dün sabah •Ürati nrtarak 
saniy~de 11 m~ıre olarak eo

m~tir. Bu rahm nıutedd görül
mektedir. 

Dün öğle iizeri, bulut geç

mesi e•eri olarak yarım saat 
kadar pek hafif kar serpmiştir. 

Hararet dün en az ( + 1 ), 

en çok ( + '3) ol•rak ıesbit 
edilmiştir. 

Bu gunkıi hava 
Rasataned.:n aldığımız malü

mata nazaran, bugün rüzgir 

poyraz istikametinden hafif ola

lark esecek. Hava bulutlu 

olacakur. Bu gün ya~mur yoktur. 

Denizlerde 
Deniz işleri müdürliil!il'lden 

· ald "ımız habere gôre 60ll 24 

aaat zarfında açık deaiz -lc1&aS1 

kayd~clılnıeaıi,ıir. 

Karadenizde Jını.a "lıııadı

ğından vapur seferleri munta· 
zamdır, 

Tütün nizamna
mes1nde tadilat 
ilaiwr alriığııııız:ı gü-. ' 

r~, !>İl' ıııiiddı>t C\ H'I 
it: ııl'lnııan tütüıı iulıi
~<1!'1 ııizaıı rıaııH':.;i .\ ıı
karntla a\:ikauarlar ta
rafıııdaıı lt•lf,ik cılil

ııwklediı·. Yt1 ııi ııizaııı
uaıııPtlc ei fı.i iP lı i ııc 
clıerııuıi~t'l!i dı 1 gi~ik
E klı>r ~ apıla(':ıl-i ıı·. --
Dört ahlrucsız 
İki genç kıza taarruz ettiler 

1 k111 Sili' ı·i 'olıııı<la 
il i gcııc kı1. dii;·ı eo!ı,ııı ' , . 
larat'ıııdaıı ~eııi hiı· ı:ı-
arı·uza uUı·amı..,lanlır. 

< ' 
Fı1rdaııP 'e 11:.ılı~ı· biııı-
İ<'riııı!c lıııluııaıı htı 
kıılt.r, ~olıııı f\•ıılıalı

ğuıdaıı bt ifalle ı•dPıı 
~ahan, ,\ lııııet, BPlılı'ıl, 
Be•\ azıt İl'ııtiııdı• tli\ı·ı • 
al:l:'tk~ıı ı·olıaıı ı:ırafııı-

• 
dan taarn1ıa uAl'aıııı~-
lar ve scı·il'ler bu fcııa • 
ıııab. atları na nıtn affak 
olınuşl<wdır. Ilir iki şa-, 
at -;oura s<'rhPsl lııı·a
kılan zaYallı kızlm· K('Y· 
fiy('lİ l :ılırr \Crıni~ler, 
.. ·rıet' yakalttnıııı · ye 
nıi.iddciunnınıiliğe 'e4 

rilınişLir. 



VAKiT 

;:ı:ıı l l!-,:mı:-ıı·=ıo:::,·:.::::ıııl""!!!!· ıım::ıw11:1mı::ım~::umı:•ısHMmH'llllttı, F h . d 
'ii r···ı ··=-··· --·· .. ;;::ı • :s:::".aa···c:::ı.-·- ·:e:1::11111UR11:ıu = era sinema a Harici haberler : i.ı·iii-' - ·5A-Ri'-zı\'MiıA ıN ·;ınnt7ııma; müm~ssiı:sı 

1
:,!. lb. ;: V ortlay canbaz heyeti varyete 

h-t-enı-iy-eti-H~-UH-ın ---Me ... ~S-İ~H-~9~-i İ-SYH_n _ lill BİLLİ DO V ~Jlılflll!!IB•.yr•aın_m_::-~: .. '.ile .. 
3 ~ftlim!!!ll 

jll l I··= Bayram ŞEHREMANETi 
Ô nümÜzdeki se:te Cenevreden 

başka nerelerde toplanacak 

Pari,, 12 (.\ .. \) - ı·:,cc

bior [(azctesine nm-:arcn .\k
vam cemiyeti medbi aza>ı 

bundan böyle senede bir 
içıim:ıını C~ncHcdcn b:ı~ka 
bir 'chirdc akdi hakkında .. 
mutabık k:ılmı~lurdır. Bu <u
rctle :.\l•ıdrit Berfin içtimala

rınd:ın <onra Prapıe da yahut 
kiiçlık itil :\f lılıkt'ımetlcrinden 

birinin merkezi idarv;inde 
toplanılma>ı dü;ünlild(i~ü ri

rnyet edilmektedir. Ottarn 

n! Cczayirdc de bir içtima 

yapılma<ı tkrpi~ edilmektedir. 

- --·- --
İS~HDYH~H ~uoiseler 
Prlmo de Rivera aleyhinde 

nümayi§ler yapılıyor 

Birçok kimseler yaralanmıı 

ve tevkif olunmuştur 

Pans, 12 (AA) Le Joumal 

gazetesi Madritıen istihbar ediyor : 

Talebe ve grevcıler M. Prımo 

Je Rivera ile harbiye ve maarif 

nazırlarının ilcametgihlan önünde 

muazzam nümayiıler yapmıılardır. 

Bir tal:ım kim..,fer hafifçe yara -

lanmıı ve yüz kadar ıevkılaı icra 

edilmiılir. 

Gece nümayiıçiler tekrar hare -

kete gelmiıl.rdir. Gene bir takım 

kimseler yaralanmış, bir çok kiıi 

de tevkif olunmuıtur. 

lki, üç, satır!~ 
Jngl~lere icralı nekahat devre .iade 

Lor.dra, (AA)- Dört aydanben 

ilk dafa olmak üzre Kıra! açık 

havada müteharrik >andaliye ile bir 

saat tenezzüh etmi~tir. Hava fev

kalade güzel idi. 
fren, Hayne lotih~t de mi yaptı 

AnYm, 12 (AA)- Mahhme 

Conan Dayle in bir romanını inti· 

hal etmiı olan Frank H eine i bin 

frank zararu ziyana m•hküm et

mi~tir. 

Otom ah il ıür'at rekoru 

Daytona, 12 (AA)- Sttgrave 

<i Coldenerro\\·» namındaki muaz· 

za:n CJtomobil ile saatte vasati 

231, 5 mıl katetmek •uretile 1eni 

Lir cihan rekoru te•i• elmiş oldu

ğundan Amerikalı bir otomobılci 

Triplcx namındaki 36 ailındırlı 

itomabıl ile bu rekoru kırınağa 

azmetmıştir. Halk tehalükle müsa

ba~"Y' ıeyreıınek içın koımaktadır, 

Merke~i Aıyada 1cldele 

Loııdra, (A.A)- Mo•kovadan 

bJdırıldığıne göre merkezi A<ynda 

f\.1anill1JOD da \'ukua gelen bir 

zelule bir tokım hasarata ıebebi-

yet Yermi~ t ı r. 

İnıtliz filosunun mane•raıı 

Lon<lra, 11 (AA)- Taymis 

gazetC>iııin Malta muhabiri bildiri

yor: İngilterenin Bahrimuhili Atlas! 

ve Akden'z filoları çarıamba günü 

11.1.forque tda•i açıkl•rında birleıe

rel: garbi Akdenizde müşterek 

mane••ral :ır icra edecektir. Bu ma· 

nc"rıılar 2 niı;~ıu:ı. kadar devam 

eyleyecektir. 

lütünleriıniz itin 
Bir müracaat 

yapıldı 

l l:ıhcr altlı ımıza gere, son 
günlerde Tütün inhisarı ida
re>inı.: bazı müracaatlar yapıl
mı:-;ar. 

\füraı.:aan yapanlar, lsviçre 
ve . .\lmanyada açacakları fab
rikalarda Türk t[itiilcrindcn 
cigara imal edeceklerini, bu 
şurctle oralardaki halkın gli
zel Türk tütünü içebileceğini 
>iiyleınektc YC buna miisaade 
l>tcmcktcdir. 

Amerika Meksika hükümetine 
yard'm edecek 

Pa ri<. 1 l (.\. \ .) - :.\lek,ika 
sdarcti Ceneral Kal!e,in l:e-
J..:ı tL·,,ık ı i*al etıııi ~ oltlu ı,unu 

lı il" ı ıııcktL·dir. -J. alay asiler 
rci ·i L rlı:ılcj ıı yt! lLrketmi~ YC 
m ıı nıJ i! ey firar cylcmi~tir. 

ht!Lnl kıL111t .\kk siko-L:ıred 

dLn1iryolu m ii 11 a kahlt1nı tc~İ:' 

etıni~tir. :.\ldı\ı'<lll meclisi 
h ıik ı'ımc tin icrn:ıtııı:ı k:ıyıt>ız 

Ye ~a rt< ız olarak iştirak:ı ka
rar '<:rmi~tir . .\lulıaldct fır
ka,ının rcbicumlıur namzedi 
olan .\ 1. Ya<koncdlos i;yanı 

takbih etmekte olduğuna da
ir bir lıcy:ınnamc .ne~rctmi~
tir. 

Lvıd ra, 12 r.\ .. \.) - • Riiy
ter) ajansı Sen yorktı111 istih
bar ed iyor . . \1. llooycri i~ya-

için Meksika 
hüktınıctiııc yardım etınri'.;e 

kurar vcrnıc:-;i ve nıczkt'ır 

hükumete Amcrik:ıdJn sil:\h 
ve mulıimmat tcdarki i>iıı 

mezuniyet vermlsi yeni re
isin illi hareketinin :\kbik:ı 

h:ılk tabakası arasıııda .\m~

rikaya kar~ı hasnı:ınc bir 
hartkct tc,·lir etmc:;indcn 

korkmakta olan :'i:cwyork ıııa

h:ı[İ!iııdc cndi~c tc\ !İt etmi~. 

~o~larına ~itıneıni~ .. 
Çemberlaynın Bulgarların 

lehinde beyanatta bulunma11 

Atin:ı, 12 (.\.A) - Siiy
km!iıtine nazaran \ unaıı 
hlıkt\mcti Sir Çcmlıcrl:ıyinin 

Ccncı rede Bulµ;:ır ııokt:ıi 

ıı:ız:ırı klıindd.i beyanatının 

Yım:ın clk ı\rı uımımiycsindı.: 

hu,ulc gctirnıii oltlu.~ı.ı elim 
intı h:ıı lng;iliz hüktlmctinc 
bildirmek 
maktadır.. 

niyctindc bulun-

Bayramda yapılacak 
maçlar 

na) ı·aınııı hiı·iııei ye 
iieliııcii giinlcri Tak-. ' 
sim sı~uh unıuııda \ıl-, . 
p1l:wagını yazd ı ğı mız 

nuwlardaıı birincisi bu 
• 

~ün icra edileccktiı·. • ilk maç hu gün saat 
üetc(llcşiktaş-F ene ı·
b~İlıçe )muhtclitilc( Gala
lasara) )arasında oyna
nacaktır. 

Rasatanenin vcr<liği 
mah mata güre hugi.iıı 

ha' anın güzel olacağı 
anl:ısı lmakta ye maem . , 
<la iy i bir şekilde cc ı·-

ynn ctleee~i i.iıııit edi
ıııektediı·. l'çtiııcü giin 
<le (Galatasaray- Be
siktas ) muhteliti ile 
(Fcn~l'lıalıçe) arasında 
ba~ka bir nıa<; yapı la
caktır. 

lleYt'lİ tcı· tihiyedı•n 
• • 

aldığımız biı· nıektu pla 
bilet ücretlerinin şu 
suı·etle tespit edildiği
nı haber veı·ilmekte

dir. 
Balkon tirbiin: 

kulüp 
men su bu, zabitan ve 
Mekteplilere 50, Resmi 
elbise' i lnbis askeri • 

sh illere 
300 , 
100, 

Mekı\tip talebeye 25 
kuruştur. 

• 

ım 1 lari>:a!ırın harikası ol;n ı;:: T il · 
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Ormancılar kongresi 

rinci ticaret dairesinden: .\hmet 
Scnı:ıii Tk)iı~ Cemal Beye 
tleyni bulunan (8·H8) liranm 
temini istifası zııııııında mcr
hun -1lJ19- <cne,;imlc ingiltc
rcdc imal et!ilınii olan - 1 15 

kadem tul -22,l- kadem :ırz 

ve -12. 1- uınuk -13.5- rlisum 
, 2:'5- ~:ıyri ;:ıfi -/7,;_ ı.amulc 

tonih\toluk l•tanbul limanına 
rıcn-up -22.'iOO- lira kıymeti 
ıııulıaıııın cnc1i (k ı ~t:ı iki hu-
~u~ i h ı:~ unı u nıi ranzalı YC 

b:ı~t:ı dört husu>l dürt umu-

nıi ranzalı 1'aınara ,.c üç a· 
det onar ki~ilik nı:ı:ı takını 

filikayı ,.c -.JOO- kiloluk iki 

toıım: dcınir i le ayrıca dli ki
loluk bir demiri ve -20· ku
laç -J- burgat:ılık ve 40 ku
laç -7,.5- bıır,ıı;atalık halatı ve 
yelken bezinden tenteyi be

ton çimentolu iki anbarı bir 

'inç ı · c bir ırgatı ikt atlet 
ispirtolu sehpalı bir adet ınli
taharrik ispirtolu liç pu;layı 

ve -J5- mantarlı ve -7- adet 

büyük c:ııı kurtaranı -20- san
dalye yedek bir demir dlime

ni Ye elcktırik dinamosile sa
ireyi ınulıte,· i) makinesi 62 
hakikl beygir kunetinde o 

lan K:\RABICA vapurunun 

bilnıli ı::ıycde liiruhtuna karar 
yerilmiş ve 26 mart ' 1929 salı 

ı;ünü ihalci katiyesinin icra
sı mukarrer olmakla talip o
lanların ·kıymeti muhanınıe

ncsinin ylizdc l Onu nisbetin
de pey akçesini hamilen yev
mi mczkılrda saat -10,30 da 
Kabata~da SalıpazarındDn 150 

metro açıklıkta bulunan mcz
kL\r yapurda hazır bulunma

ları fü\n olunur. 
-~--- ---~-~ 
Bayramlaşmalar 

Sporcuları tebrik 

T. İ. C. 1. İstanbul mıntaka
sından: 

lstanbul mıntakası, idmancı 
arkrdaşlarmın dini bayramlarını 

tedrik ve muvaffakıyetlerini te
menni eder. 

lif. 
Halk musıki Cemiyetinden: 
Bayramın 3 üncü cuma günü 

aaa 1 O da Cemiyet merkezinde 
yapılacak bayramlaşma merasi· 
mine bilumum azanın te§rilleri 
ric:. olunur. 

:.\lti~tcıııi!:\tı bodrum );atın

dan nıada [iç katta ikisi ~clı

ni~Ji \C ikisi balkonlu ve bir 
kbnu dolaplı sekiı: oda üç 
so[a liç hah\ zemini Ye ocak
ları clrnn çini mermer yalaklı 
YC sabit kazanlı ınaa te[ernıat 
tcrkos musluklu nnmrnzam 
iiç ımıtlıak, sofada yük, ıııer
di,·cıı altında. dolap, sokağa 

pencereleri bulunan odun Ye 

kömiirllik, mcrdi,en lıa'iların
daki aralıklar, caıııak:\nla nı[i[
rcz haricen 'kı\gir miiccddct 
olup, denıııiindc :\faza ta ,·c 
Jak Kohen ve medyune ma
dam F:stcr mukimdir, daha 
fazla mah\ınat 828 - 10608 
nuımıralı closyasındadır. i~ti

rnsına yüt:tle be~ zamla talip 
olanlar kıymeti ıııııhamnıenesi 
olan dört bin liranııı y[izdc 
onu nispetinde pey akçesini 
teslimi ye;1.11e etmeleri ,-e 
4 - 4 - 929 tarihinde saat 16 ya 
kadar müzayede 'itıhcsinde 

ihalci kafiyesi yapılacagından 
~i~terilcrin tarihi mezktınla 

hazır bulunmaları if,\n olunur. 

Şükufe 
ltnyat fabıi~ası 

Muhterem müıtenlerinn 

bayramını kutlular, Lilveoile 
herdem artan rağbetlerine arzı 
minnettari eyler. 

lsiımbul altıncı hukuktan: Nuriye 

Hanım tarafından Kadıköyünde 

Y eldeğirmeninde'IRıhtım caddesinde 

38 numaralı kahvehane fevkinde 

sabık şimendifer memurlrından 

K~nan Efendi aleyhine ikame 

eylediği bo~anma davasının 7 mart 

929 takihli celaei tahkikatında 

iliinen tebligata rağmen icabet 
eımedığioden bitıalep hukuk usul 

muhakemeleri kanununun 398 nci 

maddesi mncibince gıyabi kararı 

itıihaz edilerek yevmü tahkıkat 29-
4-929 pazartesi günü saat 14 le 

muallak bulunduğu ıebliğ makamına 

kainı olmak üzere illıı olunur • 

gündüz: Süı kardaşlar, Perıembe 

Kınalı iskelesinde 20 çeki ka

dar iskele ankazı mahallen Marlın 
15 ncı Cumartesi günü saat 11 
de memuru huzurunda satılacak
hr. Taliplerin orada bulunmaları. 

il~\ıı 
18 Mart Pazartesi Trabzon 

birinci postası yapılmıyacaktır. 

,r ortlay 

D 100 [!] O 00 00 !il 00 l!J O 
1 1 

Darülbedayide: .;. Melektet ı \ 
Avukat Zehra Son emri ve G ondollar beldesi 

D Elhamrada: M, jl'<te: [] 
Tuzak Muüm kurbanlar 1 

1 1 
Operada: Asride: 1 
Aık alevi ,. Düztaban Basdıbacak: Bahriyelı 

o aon _o 
®ı~l@l@l@~®l@J®j~~@ 
® Önümüzdeki cuma günü matinelerinden ilibaran 

Asri sinemada 

sanayı 

Odamız, Bayramı bütün ticaret ,.e sanayi erbabına tebnk ve bayr .. ,, 
günlerinde odanın kapalı bulundnğunu arzeyleriz. 



Büyük Emperyal oteli: açı 
Beyoğlunda tramvay Caddesinde lngiliz 
tine m' Utt ld T amtratı dahili ve haricl ya~lı b<>yası ve &aire$i 

ah ast Ir üzeredir. Bılcümle tezyinat ve telrişatı yenfdcn 
nmıştır. Ba}Tanını 4 üncü günü temam olacalc ve açılacaktır. 
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Zonguldak yük ek maden 
mühendi i mektebi der h
taplarının tabi ycsi 25 -2-929 
tarihinden itibarc 22 ölin 
müddetle münakasaya konul-;:: 2,J tan 5,5 a kadar matineler fm 

;:!l Asri Türk Musikisi ~li~ muştur. şeraitini anıamak 
il:: ıcrviyol . :i:: btiycnlerin lstanbulda şch-
ı:!~ onıst Mustafa bey, planist Anjel Hanım klemist fü~ remaneti civarında maden 111111· 

·:~~ Ramazan Efendi ifü takası mühendisliğine ve %011-

ı::: '" hanende artistler ifü guldnkta mektep miidiriyc-
.. :ı::••..... emiha, Nektar, Nekahat ve Melek Hanımlar ·I · - 1, 1 · . 
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'' 
8( zürnkızı 
~K T(. RK '.\1ILLETl~lN YÜC8 BAYRAMINI KUTLULAR 

D c v l et matbaası müdürlüğünden : 

pozito akçasını hava kapalı 

zarflar ile gekk 18 marttan 
evci mektep mLiduriiyetinc 
vasıl olma.mm temini iltm 
olunur. 

------------------------ Tepcbaşmdn 
Şanzelize Birahanesinde 

En Qüyülc yatak 
Mübalağa mı bu, derecesine 

ne demeli? 

U . 

UUNU 
Güzel fikir 

Ayaklar.ı ısıtmak için 
yeni bir icat 

. A LÜGATİ Bak üs 
10 türlü mezeyle 

•-• 80.Kuruıtur. --•l 

:\.iman filiııl \ompnıtynlaı·mJan hiJ'i son zanan- 1 Soğuk var, iişii~·oı·smnız .Oda i<;indc bul~ıı.
duğmnıza rağnıen hilha~sa cllcrnıizle ayat\lal'lmız 
doımyor. EUt•rinizi eehinizc sof,aı·.ık ı~ıımamz 
ıniinıki'111Fakat ya ayaklarınız '! İngilizl(•r hn 
malızuru izale etmek iizcı·c g<irdiiAlinüz kiirklii 
torbayı imal etmişler, hu ic:·nt pek kı~a bir 
zaman 1,arfında hiivi.ik hir l'ağbct kaı:mnHştı:·. 

Mevcudu kalmıyan 

Birinci cüzü 
'VE~linEN TAP VE NEŞHEDiLl\liŞTIR 

FİATI 15 KUIUJŞ 

Köy kıraati 
Mill~t nı~tte~ı~ri itin maarif ueteleti 

taraf m~en ıertip ettirilnıi~tir 
~ Fiatı 1 S kuruş 

ur iye milli ithalat ve ihracat anonım 
ı:ke~nin heyeti u~umiye. içti~":ı 

14 etm, hıascdaran heyeti umumlycsı martın 3lıncı pazar gunü saat 

,.1 .\e Ankarada Hım~yei E.tfal cemiyeti merkezi umumisi salonunda 
"·•Sd 
1 SCne}ik 1içtimaını al1edeccktir. Uakal 50 elli hisseye sahip ~lan· ,:n ba lçtinıaa itürak hakkı varılır. İçtimna girebilmek için hisse senct
erıllin . . 

1 ' ıçtıına gününden en az bir hafta evci ~irlet merkezıne te\'di edı-
1~~ rnu!cabııındc alınacak makbuzun duhulıye varakası dlar~ f imali 
ô11.ı~T U llŞrada bolunupla Ankara da başka mı tcvlcıl edecek olanl r 

~indel:ı hıssc acnctlerıni, lıtanbulda Calatada Şark hanında ~rket ~u
m • lırnırdc Kokaryalıda §irket mutemetlığinc 'e srur: mııhııller.de 
rn ~be 'e müseccel bir müesseseye tevdi ederek muhbilınde nlacııldan 
aıpuzla L1 r '-
ha~ n tevuı edecekleri z.atn göndermeleri 'e key iyetten şir.-cti 

d.lr ~hnelert mercudur. 

ltuznamei müzak-crat: 
S l 928 Senesi meclisi idare ve mürahp raporlsrının lıı aatl. 2 928 

eneu bi}t .... 
haU -..,.o, klrruuırar hC$aplannın tetkiki ve 928 ıenC!i temeııuu 
~ 1 ıntfa karar ittihazı. 3 Meclısi idarenin ibrası. 4 Y cnldcn intih.np 

1·ccck ~.L. 
iÇtn ~ intihabı ,.e hakkı huzurlannın lC$J>ili. 5- 929 Senesi 
~abp intihabı ''C ücretinin tespiti. 

Dlı:VLT MATBA \ I l\hidürliığunde:t: 

Ed )JI kraat ı1ıı111unesi 
Üçüncü cilt 

~ınıfları 'c lual· 
dördüncü smırıarı için tertip edil-

.................................................... ____ 
Cüz: 3 çıktı 

~ Her ciiziiu f iat 20 kuruş 
-----------------------------! 

Romatizmadan 
mu::ı[arip bi'ıtün lınstu.Jar için 

sükunet ,.e fifa ! 

'' Spirosal ,, ınahıuıü 
ı•nte ııüfoz, ağrıları teskin vo 

~üıel bir sicaklik ,·eren yegfıııc 

iJııı çllr . 

da yaptığı llir komedide k urdelcuirı kalıremaııı 
~------------------.! 

Üsküdar huhuk hôkimliğinden: olan erkek ve ktıdm i-;in şu gfirtliiğlinii'l. yntnğı 
l\Jadanı Ahsubctin Ü$kiic.lar-
da icadiycde Hacı bakkal so- yaptn·ııuşlır .~Hilwlağfuıın hu dcı·ecc~i gfiriilmc-
kağında 34 N. hnncdc sakin mişLir değil mı? 
Kirkor Efendi aleyhine iktıme 
etl'.iği davanın ye,?mi muha
kemesinde müddei n1cyh gel
mediğinden hittalcp hakkıncla 
hukuk !csulli muhakemeleri 
kanununun maddci mahsusa ı 

mucihince gıyap krırarı itti· 
hazına 'e gıyap kararmın i
lilncn tebliginc karar ''crılc

rck emri muhakeme 20 ni· 
san 929 cumartesi saat onbi· 
re t.1lik kılınmış olduğundan 

miiddci aleyhin vaktı mcz
ktirda mahkemede j patı Yii
cur ctmc_i hızumu füln olu 

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

Cütün irlandayı baştan 

· aşa aydınlatacak türbün · 

nur. 

NEZLE 
~K~Ü~ÜK 
BRONŞiT 
Boğaz nezlesi 
için hakiki 

l rlandalı lar mcml ketlerinin ınerkezindc 

Gudron 6:üyo 
İçiniz, bütün ınüstahzeratı 

üzerinde menekşe, yeşil ve 
kırmızı renkli etiketlerin de 

Avrupa ve Amerika hanl rnı
nl yaz hazırlıkları fle rneşf!ut. 
Resimde gôrdüğOmftt tek k f. 
lık kabili nakı1, katırneler plaj 

sahipleri t:ırafından çok beğc H
miı, bilhassa Amerıkada biln
ları yapan fabrikalara yüz bin
lerce siparış verimiştir. 

111uazzam hir elektrik f ahrika .. ..1 yapmaktatlır·· 

)ar. ne imde )J ı f abıiikanm dalı ilini görliy<ır

SllllllZ. Biı·inci 111c1ndaki tlirhin IJütlin İl'larnJa-

(Maison FRERE Paris nıe Jacop 
NO 16 I adresi yaz.ılıdır. 

DOKSA 
En miikem
ınel 'elam 
ayarlı ~n

attir. 
Dakika şair' 

maz, tem natlı 
ve ehven ihat
brla satılmakta
dır. 

Ba~lıcıı saat dükkılntnrından 

nraymız. Toptan satış; 

RIKARDO LEVI VE BİRADERİ 
lstan bul I la\llzlu h n 9- J 4 

JJer dn. !;:tat dcpo:.u 

lstanbul ia11 dairesimkn: Anar
giros l.ekos Efendinin I<ostantin 
Polizodald alacağından do
layı Üsküdar Rum Mehmetp:tş.'\ 
mahallf'Sinin Şemsipaşa cadde
sinde kain ı 0-8 ve 12 numara
larla mfırakkam mak;ım r hri
ka~mm yanm tmsesi 45 "-'" 
müddetle müzayede e Hlerrk 
11::;00 lira bedelle taUH uhtestn

de İS!' M ~edeli rnez• ür I :ı idi 

layı kında görfılemediii'in•lf'rı 

mfızayedcsinin bir ay mü lı-ietle 

teındidtnc k:mır vcrilınişlir. 

M z' ti" ın:ılıaf t"İtmirıeıı hl'c:vi"ı?. 

elli arşın üzerind" dört duvarı 
gayet metin ve t~ !'rr~ir dö
şen1eleri ve merdire"'IC'ri al's..1p 

olarak bina "edilmiş oluf\ Z('min 

yı fl)'(hnlatacak krn.lrcuedir. 

tihatı havi bir salon üzerinde 
l>ir yanın hhtaperde ile ikiye 
ayrılmış dört oda bir halfi ikinci 
katta binanın kısmı cüz'isindc 
ç~ı arasının içine airilir meth:ll 
ve deniz cihetine k!ırgir 

korkuluklu ve poyraz ciheti 
camtkanJa medur ıRmini :ı faJt 

kısmen c;inko sakafli tar:ıs.wı 

mıılıtevi olup en ü<;t k:ıtfa d:ı 

ic:fanc:t tabir olunur makamı ku
rutnıağ:ı mal•sus k:ıfeslH v:ırciır. 

f !udu hı üç tarafı t:ırik bir 

trnıfı Mustafa Eşref ve Asım 

R '!er dükkanı ile ın:ıhdtlur. 

D"rununda dain ı11iisteciridir. 

Kıvmcti ınuhamminesi yirmi 
c'örtbiıı liradır. MezkCır lıisstyi 

almak isteyenlerin mtılıaınmrıı 

İstanbul Ziraat ban- kalı zı-ınini çimentodur. kı~metinin yüzde onu nisp ti dr 

kasından: Dükkln ile hölüıımü tür. Ma- pe~' nk\(fsi 927 - '1QJ4 ~r:ı 
~ubcmiz miinhahlu ıı,;ın kine dairtsinde ıııewvli rruşfr- num.ırasını al r:ık d:ıir ye f.! J... 

mcınucr alınacaktır. Talip ile koym:ığa f11af•cw: m~zhut ıncleri ve 1 Nis:ın 027 tril1in le 
olanların ~erniri akkınınk ii1.- olup ve bir hala \C bir mcr- saat 14 den 16 ya kadar ınüza-
rc ~3 M:ırt 92<> t.arihinc dh•cn :ıfü « Tulunfüfüı kuyuyu redcyc devnm olunarak ih:ılci ı s 

''aza hazırlık 

Avrupa \'e Amerikaı nar. 
hani yaz hazırlığı ile ıne ul 
Resimde gördflğumüz maşlah 
mayolar iiurine giyilmk iıure 
erkek! r iç;n ilıd:ıs ve imal 
edilmiştir. Bn şekil maşlahların 
busenc moda ofacatı Jmvv.:tle 

tahmin edilmektedir. 

TİE 
l,adnr mlihnbcrat :ımirliğinc muhtevidir » bi)inci k:ıtta ma· ht'ıyrsinin yapılacağı il,·n 

:::---_ miir:ıcaatları. karna kurııtına]!:ı tnal sus ter- olunur. j 
§;tar.;ıij•v.n. ----- ----------- 1 

Motor ar ve tezf!ah a ı 
\T( 1'('\si ,re size ta.kd i 111 cd Pr " -· - - '%.;) (PEROOfN) öı..sıirwk- ~·~ haı;taJı~t .,,., d •. 

~~~C/ı<fLlı 
'Vt '<c,,,,;cıu. StRACA l.ILAI! /J, 'Ul'll 
VE SUT "'' l~YırL.11tUP.lfl''4, lllA "''' 6 
Rth 8/)ylJ.lflN ~A..lUMı.&llA.ÇOClJXUJ• 
Rı1.1A 6'A 1":,l S INç. KGlllX ~lllKJJJ(LA, 

' ~lll(IJ~JI llAl.lf4"'lARA 
'-

VELUT A SABUNU 

001' !OPLAPA SOPUNUZ 
qgç •u·wı:ılS'N 

~ (' M ~ c \( ... ~ ••• o 1 ··~ G ~ .... Üt c 
·ı•ıof 3 ödQI ;·s/'ıot 3 •~ş'" 

ocul<f11r11 "'~'' 

.! 

J~yoğhı, Tiiurl meydam 
İ:;tanhnl .\n~ara Cddtlr 

lm11 

··--·-----------·--·-· Mahfilinin kolonaysı 
Hasan ECZA deposu,. 

--
r. 
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ABONl ŞARTLARI, 1 Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı: ' resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

TıırL: ivede _!.iaocte 

Kuruş 

000 

---~---Gazeteye günde 11ecek ıııel..-ıupların üzerine 
idare için c ldare . } azı) a .ıitsc ( Y 111.ı 

i<areti konulmalıdır 
Kunış 

t Aylığı ıso 
3 '400 800 Buılruıyan mektupların !ade3lnden, kıymnti-

1 13 Mart 
1929 

• :'50 T450 mukac!dercı17. me::tupl::ı.rıı konulmut paraların tı 

2;-00 kaylıolnıasıııdan ve illnlıırm münderic<1.lından , ::ı • 1400 i idare me•ul değildır. ~ 

az 

. 
.l 

Nukut 
Iııı;:iliz lira"ı 
Dolar 

20 \ ıuıaıı ıJırahml 
1 RayhEmark 
1 A l'Ust urya şilini 
20 Le.} Roın:ınya 
20 Lela Ilulgal' 
1 Fclerueıık floriıü 
20 
20 
20 
1 
1 

Fl'aıısız frangı 

11.ıl): n 1 ircti 
kuron Çcko - Slovakya 
Çer' oııets c Soviyet > 
Zetoti c Lehistan » 

20 Dinar c Yogosıa·\'ya • 
20 Bel~ i!,:ı. frang1 
1 Pczcta Jspan~ a 
20 Js'ii<,:ro frangı 

1 ~Icchlı~ o 

Cek .. 
T.ondra üzerine bir lngıliz lirası l:uruş 

Nc>'IJ orl, 1 Türk lira~ı ,ıolar 

Pıırıs • • frank 
!\lilano • • • liret 
Bcrlin • • • mark 
Sofya • • • lcYa 
Brüksel • • • Jıı~lka 
Amistcı lanı• • • florin 
Ciıtcvro • • • fıank 
Pr. g • • " kuron 
VI) ana • • • ınhn 
Madrit • • • pezeta 
Varşo\'a • • • zcloü 
AtlDa • ı • dırabmı 
Bttkr<'ş ~ ley krus 
Belgırat Turk lirast dinar 

Tahviller 
IEtıkraz dalııli c Hı.leli • 
DUyunn ınuvabıLle 

tkraml> <'li d miryolu 
lst::ınbul tramuy Eiı'kcU 
Rıhtım Dok ve Antircpo 
Istanbul anonim Eu şiı·kdi 

Hisse senetleri 
ı, bankan 
Oımanlı bankası 

1 

ı2 Mart 

~- -"T" 
1 995 1 50 

2021?5 00 
52 50 00 
,.e !25,~ 
28 5000 
24 112 !O 
:.O'l ,25 OQ 
8•> 00 

158 50 ()() 
~12 1 50 
120 25 

0000 . 

22 1 25 

,~! /oo ~~ 
32 50 

780 • 00 

985 25 
20'2 25 01) 

52 15000 
48 25,00 
28 50 
24 12,50 
28 2SOO 
li'I 00 

rsaı '·ooo 
212 50 
120 1 25 

~ 1 26 
'11 50 
ııs oo 
32 50 

180 00 

987 50 987 ~s 

o 49 ı 2 so . o 49 
12 5fC (PO 1 12 
9 38 01 9 
2 ""•75 2 

68 00,00 68 
3 53,50 3 

• 1'2 50 
2 6!'\00 2 
ıs s2 so re 
• 4'9.~11 s 
s !280) 3 
4 37 lSO ,< 

38 00 38 
24 87 5f) 24 
~7 85 00 27 

274 

ı 2, <;O 
15800 
38.50 
{8 25 
ı:.t 50 
5350 
22 50 
552& 
ss,oo 
49,25 
3050 

3150 
8500 

1 
. 92 

r·8 

2~00 

7500 
90 

25 

e2 j2s oo 
~24 11s oo 
• 93 

1 

• 14 
1 138 

1 

:o 14 
00 

Ticaret ve zahire borsası 
natıır Ticaret borno:ı .kıübumumtlıgl tarafındııı. l'erilmletir. 

Okkası 

Azami Aıgarl 
K. P. it. P. 

Buğday% Çavdarlı 
umu@ak oa 08 00 00 00,00 

00.00 00 00 00.00 
00-00 00 00 00 00 
cı-1 1100 reoo 

Dönme 00-nG 0000 N>,00 
ert mahl1Jt 8-07 O 00 o0.00 

-ZAHiRELER-
800 
1320 
1820 
0000 
5000 

-HUBUBAT-

1131 
12 3'2 
f320 
0000 
4000 

4500 35 81 
20 20 2'2~ 

-UN
çn,.aıı kiloııı 

Ekistra eklııtra oo t41S 
F.kistra • 1371 
Birinci yumusak oo 0000 
Birinci sert • 0000 
ikinci • oooo 

A • .kara 

Akşehir 

TiFTiK -
000,00 
000.00 

YapagıGuz)unu 12200 f~2. 

-AV DERİSİ-
Zerılcva 

Sansar 
Tılki 

Kunduz 

ç fındık 
CelvUci 

çlfti 0000,00 0000 ~ 
0000,00 0000,~ı 

• 0000,00 0000,00 
.. 00001000 000,0G 

-FINDIK·-
00000 000.00 
0000 0000' 

Tiirkiye iŞ Bankasından: 
Bayram münasebetile 13, 14, 15 Mart 929 tarihinde Bankamız 

bpah bulunacaktır. 

fiazi HiYntop nana ~03 mü~endislimn~en : 
1 ~ sandı.le kü~adı : metro tul. 

2- Kırma taş: toplaması ,nalcli, kırılması ve feqi metro mik"ap 258 50 

3 Mevadı imtizaciye : nakli ve serpilmesi c « 107 00 

4 • Sılindiraj : 4 tonluk hayvanla mütaharrik • c 67 00 

5 - « 4 « motorla « 66 00 

6~ « 8 « buharlık « 71 00 

1- Gaziayıntap-Maraş yolunun O + 000 - 14 + 500 K. metrolan 

aruındaki kısmın tamiratı esasiyesi bedeli muhamıneni olan 25000 lira 

ile ve 1 mart 929 tarihinden 21 mart 929 tarihine kadar kapalı zarf 

usulil~ baladaki silailei fiat üzerinden münakasaya vazolunmuştur, 

2 Tal.ip olanlar i§tiralc mes'uliyetile çalıştıracakl&n fen memurlanıun 

yollar umum müdiriyetinden ve yahut vilayet başmühendisliğinden almış 
oldukları liyalcah fenniye vesikalarını tarihi ihaleden 8 gün evvel vilayet 
bşmühendislağine ibraza mecburdur. 

3 - T c.lip olanlar nafianın ~eraiti umumiye ve hususiyesine vakıf 
olmalıdırlar. 

~- Talip olanlar müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu mucibince 

ve usulu dairesinde teklif zarflarını, teminatlannı vermeğe mecburdur. 

5- Talip olımlar 21 mart 929 günü saat 16 ya kadar encümeni 

vilayete ve fazla malumat almalc istiyenlerin Nafia B. mühendisliğine 
müracaat e}·lemeleri ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide 11 Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 Hradır 

AYRICA: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Llrahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞfDEDE CEM'AN 3,900 

kazanacaktır 

Devlet demir yolları ve li·man
ları umumi idaresinden: 

Idaremize lüzumu olan beş adet devver köprünün münalrn~ası 25nisan 

929 perşembe günü saat 15,30 da Anlcarada umumt idare binasında 

icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif me1 tuplannı ve 

bin beş yilz dolarWc: teminatı muvalckatelerini yevmi mezkurda saat 15 e 

kadar umumi idare yazı işleri müdürlü~üne vermeleri IAzımdır. Talipler 

münalc.asa şartnamelerini 500 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme 

dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyonundan tedarik cdebılırler. 

iLAN TlRİ FESi: 
!'atırı Kuru1 

G-8 inci ~ayfada 12,SO 
5 2~ ,. 40 
4 • • 00 
2 • 1 
ı • : 2\)1) 

~azeiemi:ı:e husus1 iıt.r. k:.bul eden yer: ı-s inci ~a~ ırıd ı 'ıo 
rc~nıi ilanlır f 

10sla l>.UtllSU; 46-

Semti 

Bo.gaıiçi 

muh:ılbi 

Y L!llİ m:ıhallc 

..\J u.,cem ihltı: 

:.okagı 

.\tik pazarb:lşt 
ccd!t mektep 

H. S. H. ilanat ııcenleıl. 

:\o 
84-86 maklup 

cedit 1 

~ed 

ınaa dlikcin 
tıane 

Kı\'mcri icarı 
bedeli muhamini 
mdsulı bedeli 

ihalcSi 

Alu oda, iki ımıtbak 4 h:ıl:i, :-arnıç Ye hir mikdar b::ıhçc) i havi. "" 

k d. ı·ı k ·· · r • - -J-9~7 Balada evsafı muharrer -hanenin bedeli ~ekiz ::cncdc mu assatt:n te lj'e ec ı me u;ı; c • iıt 
tarihine müsadil' pazar günü 11aat J 5 de müuycdcsi mukarrerdir caliplcrin bedeli muhamın~n ş 
0 

117.50 hcsabilc ;100 lira pey akçeleri ye ya muteber banka mckrnplarile emvali metrtıkı! :atı 
komisyonuna ıniirac:ıat eylemeleri, 

semti mahallesi solcağı numarası kıymeti muhammenesi 

Beyoğlu Hıiseyinağa Taksim atik 31 cedit 41 9000 lira sekiz taksitte 

Müştemilatı : Zemin katile 4 kat ve kargir olup 9 oda bir mutpah ve iki halası vardır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer kargir hanenifı 
mülkiyeti 9000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile müzayedeye çıkanidı. Teklif zarflatl 

1-4-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te kü~at ve bil"ttizan hazineden ahnacak emre göre 

muamele ifası mukarrer bulunduğundan talipleriı~ yüzde yedi buçuk hc~abile 67 5 lira teminat akçeleri vaya 

muteber banka mektuplarile yevm ve saati mezkürda Emvali metruk<.. satış komisyonuna müracaat eyleme!~ 

Semti .Mahallesi 
Galata Okçuınusa 

Sokağı Ve cattesi 
şişhane 

karakolu ve tramvay 

l lazineye ait Kıymeti ın 
No. Nevi nısıf I lissesi hammenesi 

atik cedit 
70 82 
72 

Cazoplo nanıilc 1-2 20000 Ura 
maruf maa dükkan sekiz taksitte 

. güzergahında apartman kAgirdir 

Müştemilatı 
On daireden ibaret olup 1,2 ve üçünci"ı daireleri üçer oda· birer mutbak ve birer haladan 

dördüncü dairesi d?rt oda bir mut bak bir haladan 5,6, 7 ,8 ve dokuzuncu daireleri beşer 
oda birer mutbak birer haladan ve zemin katı oounluk ve çamaşırhk ve elektrik ve terkOS 
suyu teFtibat ve tesisatını havi olup tahtında bir de bakkal diikkanı vardır. · 

Bedeli .sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartile balada evsafı muharrer mrıf 
dükkan kargir apartmanın hazineye ait msıf hissesi 20,000 lira bedeli mufiammene ile ve kapa~• 
zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vazolunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine müsadıf 
perşenbe günü saat 12 de küşat, hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bull~n
duğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile 1500 lira teminat akçeleriııi malsandığına teslıın 
dereke emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

lstanbul vilayet yollar baş- j 
mühendisliğinden : 

Diyaribekir vilayeti sabık başmühendisi Ali Riza Beyin dairemize 
müracaet e !emesi. 

lstanbu1 Şehremaneti ilanları 

OPERATÖR 

Halil Sezai 
B.\SUR ~IEMELEld 
Fistlil ve sıracaları aın~ 

liyatlı a~cliyatsız clckcrikl• 

tedavi ve bilciimlc ameli)'ıl 

icra e(kr. Öğleden sonra Ol 
Yan yolu .\cı hamam No. 2'1 

Adalar belediye dairestnden : 20 temmuz 927 ve 9 mart 336 
tarihlerinde encümeni emanctçc musaaddak istikamet hari
taları mucibince istimlaki iktiza eden ve şehremaneti hcy'eti 
muhamminesinde kaimcn 3000 lira kiymct takdircdilmiş 

olan .Büylikadada 23 nisan l\facar caddesinde ruın cema
atine ait 155,50 metro murabbaı zemin üzerine mebni •ı·--------"'9!""---:-1 
.Ayayani namındaki kil.ise bina ve zemininin bu defa ~ 
muamclci istimlakiyesinin icrası mukarrer olduğundan ft ilk 
alAkadaranın malt.imu olmak ve bu bapta bir itirazları il 

Yeni yazılarla C 

milli roman 

:: 
varsa dermeyan edilmek uzrc 21 kanunsani 1329 tarihli İ İstıkliil harbı romanı 
belediye iı;:dmlak ~anunu muvakkatinin iiçündi maddesine fi Mehmet Rauf B. 

IIalas 

tevfikan ilftn olufütr. H (150) Ciltli (170) 
ŞelıremanelinMn: Balıkpaza=n-=n'"""d=a=-"'ic,_..r,-·1 ""'e,,,..d~il=m=c-k";""te~o""1<,_..ın_,,..,k=a-==- I Muallim A. Halit kütüqhaneti 

naJiza.-yon amcli\'atı dola) ı silc tesis edilmiş olan mu vak- ::::::::::::::::::::::::::::::=::::::: 
kat geçit kaldmlacağmdan 13 mart ça.rşamba akşamından 

I o mart cumartesi sabahına kadar Balıkpazarı 1\öşcsinden 

Y crnis iskelesine kadar olan Eminönü - Zındankapı cad 
desinin kapalı lnılonacağı ve Yesaiti nakUycnin Çiçckpaza
rı - Tahmis - Asmaaltı tarikilc gcçcbilccckleri ilı\n olunur. 

Ak akçe kara gün içindir 
kten artmaz dişten artar 
Bayramda çoculclannızı ailenizi sevindirmek isterseniz hemen Esnaf 

bankasına koşünuz ve mevcudu henüz tükenmeden bir kumbara alınız. 

! Şeoal 1 Burç: Hııl 
A) ın doıtuşu filr'il Arın hııtı 1 

.5,36 L!.I~ 12,47 Türkiye ziraat bankası mü
fettiş namzetleri müsabakası 

1- Nisan - 19~9 tarihinde yapılacak olan imtahanla I 5 

mi.ı1 ttiş namzedi alınacakor. 1mtahanlarda muvaffak olanlar 

b şl. ngıçta 120 lira a)lık ile se}ahat ve teftişlerde yol masr:ı -
fmdan &) rı olarak 5 lira ) e.., mi) e vcrilscektir 

Devlet demir yolları ve li- D'kk 1. . tt 
l . _, . _, 1 ' ~at C( llllZ .. 

man arı umumi ıaaresınaen: 

Çarşamba 
Bu gün münasip isim: 

Erkek: Ka:: 
Işık. Kutlu 

l\lüfectiş rıamzetleri stajl:ırını bitirdikten sonra müfettişlik 

imta:ıanı vererek müfettiş olacaklardır. imtahanlarda \c teftiş -
lerde fevkalılde muuffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı 

bilenler bir sene müddetle Avrupa) a gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için Ankarada 

bankanın teftiş müdürlüğüne dulunbukları yerdeki ziraat 

bar.katarından alacaklıın beyannameyi doldurarak göndermek 
\ e\ a bizzat vermek suretile mtiracaat edebilirler. 

( Vakt) mll ~lart 1928 Tefrikası: 102 

Sihirbazın kızı 
Muharriri ı 

Moris löbldn 
Dimağın bu kadar zaifladı 
mı ? Filhakika ar kam da gece
lik cnt:ırisi var ama, gene 
sence meçhu1 bir şahit deği -
lim. 

Raul sur'atlc elbisesini giy
di; kravatını bağlarken kadın 
tekrar ediyordu= 

- Sen ... sen ha! 
- Evet canım, şaşacak ne 

Miitercımı, 

111 elunet Gay·or 
var? .. işte ben .. 

Ve kadının yanına oturarak 
devam etti: 

- Bahusus azizan .. Prens 
Lavomt:fe gücenme. Beni bir 
def' a daha elinden kaçırmış 
olduğunu zannetme. Hayır, 
hayır, Lavoemef ve rüfekası 
beni götürmediler; yerime 
yorganlara saııJmış kıtıktan 

Haydarpaşa liman ve nhtını idaresine ait (3/4) numaralı dubalar 

münakasa sur~tile ve yevmi ihaleden 2 ay zarfında &amir ettirilecektir. 

Münakasa 8. 4. 9'19 tarihine müsadif pazartesi günü Anadolu-Ba~

dat i~letme müdürlU~ünce yapılacakbr. 

T amtrat tartnamesi şimdiden Haydarpaşa liman baş mür~""·'iğinden 
alınabilir ve mezkur dubalar arzu edenler tarafınmn Haydarpaşa men. 
direAınde göriilebılir. 

Tamir ata talip olanlann ( 450) lira teminat akçasile birlikte teklifna

melerini mezlcür tarihte saat 15,30 a kadar kapah zarf dahılinde idarei 

lmezkure katibi umumiliğine tevdi etmeleri lizımdır. 

bir aJ:;;;;-y;kaJ ;ıdılar. Bana 
gelince şu sakfondı~ım köşede 
herşeyi seyrettim; sen pencc
nin ônünden ayrıJd1ğın zarnan 
buraya iltica etmiştim. 

Jozefin Balsamo hartkctsiz 
duruyordu. Mükemmel bir 
dayak yemiş gibi bitaptı. Raul 
de\·am etti= 

- Vay canına be .. Ken -
dini bir türlü toplıyamıyorstm. 
nasıl aklını brşına getirmek 
için bir kadeh konyak ister 
misin? Zaten doğnısunu söy
liyeyim mi Jozcf in... senin 
bu saşkınlığını anlıyorum . 
Senin yerinde olmak istemez.. 

:; ıl' ıı 
ı /• 

ı-!l..!;!!!!11"'~ 

Şayanı ha. ~iizelliğin ancak KRE~I PERTEY i!e idame 
ve temini kabildir. 

- o öldü .. 
- E\·cc .. böyle birşey ko-

mıştuğumızu duydum. az e\·
vcl konuştu~tın genç onu 
yatağında öldürdüğünü söy
ledi, değil mi? 

- Evet .. 
- Bir bıçak darbesi ile mi 

öldürdü? 
- Ha yır tam kalbine olmak 

üzre bıçağı fıç defa ·sapladı. 

Raul dedi ki; 
- Oh! bir tek dcf'a vur

ması l\i'ıf i değil mi idi ? 
Kadın kendi kendine konu

şurmuş gibi tekrar etti: 
- O ölGü •• evet öldü •• 

Raul acı acı güldü: 
- Ne yapalım böyle şeyler 

daima olabilir. Bu kadarcık 
birşcy için projelerimi altu:;t 
edecek değilim ya J Diri ol • 
sun, ölmüş olsun omınb e\· -
Jcneccğim .. Elbette uyuşnıa -
nın yolunu buluruz. Sen bir 
çare buldun ya !.. 

Raulün bu müstehzi sözle
sözlcrindcn kuşkulanan Jo
zcfin Balsamo endişeli bir 
tarırfa sordu : 

- Ne demek istiyorsun? 
- Öyle değil mi ya? İlk 

def' asında baron seni denizde 
boğdu.. ikincisinde içinde bu-

Günün nasihate 
Güler yüz yılanı deliğloden çık ır 1 

Bu ııünkü hava 
Bugün riız Ar povraz 

bulutlu, yafmur yoktur. 

J.X'Cf'lunl IUUHa8 
Saat 0,1kika 

Ezan:i 12 48 L_ Zevali _ 6 51 

lunduğun A tcş böceği vıııı 
battı . Bak gene burada bulu 
nuyorstın.. KJaris de kaJbİll 
üç bıçak darbası ycmış olsuıı 
onunla C\ knınemc m~ tdi 
kif etmez.. Hem efe ıd 
ettiğin şeyin sahihten yapıl 
ğına emin misin ? 

•.. bt" 
- Adaml:mmdan mrı 

nu yaptı. 1 
Ve ya sana 

söyledi. 
Kadın itiraz etti : 
- Neye vahın soJccııı ? .. 

• a ~ Neye olacak .. mı, "'14 
diğin on bin frangı cebleDl 
için . • • (illlııı•.ıat'. 


