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kaleden itibaren şu tcşckklillc 

salı;ıya çıkmı~tı: 

1 lal is (B.) Kadir (J'.) Zeki 

(B.) Cevdet (I".) 1 Hi;nii (B.) 

Rqat (F.l ;\!;\ (F) ~ükrü (il.) 
Zeki (l'.) 1 ikret )F.) E;rd(B.) 

Galata,;ara y lı !ara 
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gelince; 

:'lkhmcı, 

cuden miistantikligc gi\ndc
rikn :\hıra tın i<ticı ~ptan «lll
ra scrbets bırakılnı~J:ın, kcn· 
dileriniıı Kadriye 1 anım nıc· 
scksile a1'\kahır ı\rlılmcdi-

ğini istid!Mc ııüi;ıı t lııılunnı

aktadır. 

Dij\a tarnftaıı, ;i'·ylcni di
;tinc göre, Kadriye 1 laıııın 
tahkikatın ;on .aıııa,ında 

nıL,hiın bazı it;r,ıfatt<ı bulıııı

nıL;, kcmfohin Ankaraya 
Rci>icumlıur 1 hı/.rctlcrine sui
kastta bulunmak mak adile 
gittij\i tespit etlilmi~tir. 

Kadriye 1 laııınıın bir dok
torun muayene hanesinde 
aktcdilcıı bir içtimada • Za

ten hayatımdan bıktı•ıı. Bu 

i~i yapmak için pııııııda 
silı\h gütlirmcğc ınuvnffak O· 

Jamazsam, iğne ile yapaca· 
"rnı ve mutlaka mm·affak 
b ·~ 
olacağıınıı dediği·.~) dcdil-
nıcktedir. 

~laznuıılardıııı bir erkeğin 
bir ecnebi zabiti ile ;üphcli 
tcrna>lanla huluduğu d:ı rirn-

. yccler cciınksindcııdir. 

rAd~~~-k;;b~~~-;d~; .... ···:·1 
İ Müstesna bir üslupla yepyeni bir tarzda : 
İ yazılmış 
1 Meraklı ve müheyyiç bir eser · ' ....... .,..... __ ! Perşembe gününden itibaren Vakit 
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Hastanenin ö.nü aksam üstü evlatlarının sıhh1-
'"" Kralın d h b b ki b b J f l sıhiıati, g;i.iıı tin en a er e iyen ana a a arın eryat arı 
den ı;unc içinde çok müessir bir manzaraya sahne olmuştu 

iyiJc,ti"i hal· • • b 

de dc\"lct 
i~lcrilc mc~

~uJ 0Jn1a!"1-
na hen(ı/. 

imkan nr-

Prens Döga/ 

mcmektc -
dir. Bu ı 'a-

ziyctiıı bir 

nıliddet daha 'lln:cegi, üııii -

mLiztlcki mayısta nıku bula • 

cak umumi intihabata kadar 

nıarasıııı fcshcdcnıiyccc~i gii -

riil nıck tcdir. 

1 lali hazırda i·ı~iltcrc lıli-

kt'ımcti bu mcfrlcyi dcrpış 

etmekte \·e lnµ;iltcre de kralın 

;afıılıiyctlcrini hiz lıir ııuibi 

saltanat tayini btrnıcktedir. 

!hı tıtkdirtlc >altaııat ııiyabcti, 

Tüyler ürpcrOcl 

Dlin Dulnıahalıçcde bir 
knmyoıı dcvrilmi~, on dokıız 

çıırnk yaralanmı~tır. 

Dcin salıah Br~ikta~ anılıa. 

cılarıııa alt bulıınıın J Sti~ ru -
ıııaralı kamyonun hayranı mli 

na>ilıetilc [\r;ikta' \·c Fıııdı' lı . . 
ara>mda çoc• k t.ı~ım.ı>ı tak:ır-
rL,r L'tmi~, nrğb~ı ~ao1t ondl:a 

itibaren bıı i~c ta!:»ıs o!uıı • 
nıu~tur. 

Kamyona ~aal bir buçukta 
Be,ikta~tan 3~ kıdar kLıçiik 

En büyugliııu.ı F·~I onu 

(acıadl\n ıonra 

gcçmiyeıı çonıkbr Lııııy, n 
.içinde güllip q;lcnirlcıi>c>ı 

arab;ı Dlmabıılı~c ürüne ı ,:
nıi~ \"C orada amızın 1-!;azlı .. -

neye ııit kanı,·onla kıır<•lı • • J .. ~ 

mı~, çocuklar hl ı, - ;ı d.ı 

~erek k.ımyc.:: ,m içe. ıJ. .le 
hir ı.ırda tl ;ıl~ •nıı ı.ırdı·. 

füı ~11 ku, ıa~m ı n \ Jl ·k
Jarııı feryadı ~efor j ,<ııırt ııı~. 

mı saı.lcmc ctnıe"Tlck içın c i· 

reksiyonu birı.lcnlıırc ~Jğa 

ÇCYirn1i~tir. 

Bu ınııııcne iizcriııe kanı-
yon kaldırıma çıkmı~ ve dcı·· 

rilmi~tir. 

1 Alttarah :lünciı rnyifamızdad., 1 

Bayram nasıl geçti? 
Bayram nasıl geçti ? 

Ramazan süren karlı, tipili 
ve yağmurlu havalardan 
sonra güneşin parlak yüzü, 

şeker bayramına tatlı bir 
mahiyet verdi. 

Bayramın fevkaladeliği 
daha ziyade bayram yer
lerindedir. Cinci meydanı, 
Karagümrük, Eyip, Şehre
mini ve Kadıköydeki bay· 
ram yerleri 3 gün bay
ramda çocuk müşterileri
nin heyecanile dolup taş

mıştır. Bayram günlerinde 
tiyatro ve sinemalar da dolgun 

bir müşteri hücumuna uğ
ramışlardır. 

Geçen sürekli kış kö
mürcülerin yüzünü güldür

düğü gibi bayramda şe
kercilerin keyfi yerine 

gelmişti. Arife gününden 
başka bayramın ilk günün
de bile maruf şekercilerin 
dükkanlarından şeker almak 
kalabalıktan hayli güç ve 

' zahmetli oluyordu. 

An/earada bayaram intibaları: Gazi Hz. ııe Başt'ekılimiz B. M Af. 

nden çıkarlarken 

\laaınafilı, hemi/. tahkikat 
ikmal edilmediği gibi t:ıhki· 
kauıı gcçinli~i 5a[lıalar te

krnıatilc ıc kat"iyctlc malum 
obııadığımtııı, hakiki vazi~ l't 
kararname yazılarak mcsc1.: • 
nıalıkcıııcyc · inti' al ettikte'! 
şonra etraflı surette anla~la· 
bilecektir. 

\lcsdcnin mahhn'rrc in-
tikaline daha cpi ıanıaıı ol· 

duğu tahmin cdilnıcktedif. 
· 1 Alttaıalt S lod sa}"llaml•dadır ] 

• 

lstanbulun bayram 1 ' 

~!;:!~=t verlerinden fi{ manzara &ii·ııilhİiııı-iiı-ii~İii ........ ılilı 



eti 
,Sultaıı sadakat dilenecekti .. 
... 

... lileyinan Paıa. bir sahalı erkeı~den s11lta11 
tflrafından isten il n1iş ı·e bir araba gön

derilerek sara 'a celbedilmişti. 

-11-
Şal<at atıp ortalık aydınlanır 

a dınl.ınınaz Abdülhamit baş

k" ıbi iStet i. 
Simdi Şüleyınan paşyı 

i 1 iııı. 

lra1.ksini verdi. Suleyman 
p F lı lı eh arında ollıru} ı dn. 

b yd n hu ıı i araba gön

dcrılıııişti. Süleyman ı aşaya 

e mı.le sahalı kahvesı içirnıed ıı 

aldı 

raya göt-receklrr-

Ilı Sü e ı ıaıı aşa d 

ikinci k t'p gel

A""''•"" Paşayı ıC r~e-

l y1Jkarıya 

- Paşa az ileri, efend'miz 
..ııtdm m.ıcnin iradesini 

..... unut lar, Şimdi tet-
ı f r ruorlar. 

Dedi. KAiıp letinden otur-
mıyordıı. Süleyman Paşa: 

• Çokşey, » demişti. 

fvel çokşeydi .• , Bukadar 

dılar. Abdüllıamidin huzuru a 

soktular. 
Snltan Haıı•it s-ıeymaıı Pa

şaya fevkalade iltıfat etti: 
-Ben bütiiıı gece düşümJi;m. 

Vakıt tlardır. Sizden fedak"rlık 
ve lılzıııel lıckliyoru n P ,r. 
1 ı ınan şimdi hareket edecehsi
ııiı. Arıladıııız mı? 

Deı.li. Sü!c}nıaıı Paşa l 'rş y-

1 r a ı amanııştı. ı.ıunıın için 
mi s;ıb 1ı s balı er' enden ı

ı il 

Z:ılcn n 1 olsa bu ün i t ıı
bul n ayrıl cak defil m ı!? 

Şu h d bu davet ve demek 
o ly d ? Süle man g şa: 

- Efendimiz mtısterlh olnnuz. 
dedi. Attık veda' edip gltn1i ·e 
lıaztrlaıııyordu. Evine döne ti. 

Abdülhamit h n bird c 
dedı ki: 

- Süleyman paş.1 ha ıa sa
dakat fizre bulunacağını temin 
eder misin? 

Bu sözler Süleyman paşaya 

pek de yabancı şeyler de;!ildi. 
Bir sene evvel gene zillıiicc 

ayınııı · yirmi beşinci cumartesi 
acelenin elbette bir sebebi ol· günü Hersek kumandanlığı ile 
nıak gerelıtf. Allah etmesin 
yoksa Ru lar Tıırk ordusunu 
mı ç irınişlcrdl? 

lstanbuldan ayrılırken, ayni 
cümleye maruz kalmıştı. 

Arada yalnız bir fark \'ardı. 

Akla elecck başkaca ına'kı 1 Ozaınaıı • sadakat va'di ~ is-
• hep y kltı. Suleynıan Paşa tiren malıeyıı ferıki iııgilız Sait 
lı o ı ın ış i. paşa idi. Bir sene sonra ger.e 

1 uıı:ı katip lel fp Beyle kıı· ayni ~ılhıccc ayında Abdülh--
i en ar baya bindıleı . 1 ıidln kendısi ile temin t 

Leh Bey abada su uyordu. istiyordu. 
S&leyma Pq in su ilerine: Ar daki faı k bııkadarcıktı. 

- V ilah efendimiz kulunu-

llôıet1tn 
ııue .. ~imdi 

pt lueybllöe köşesin
de llinİIİR aeaı ağıza 
erip te konu nıanız da 

bu fesadın ikinci per· 
d..-ini rlanıak icin-

• 
""llll1İnl 

.. de-

T bitti 
lf Pktep,erih bayraı J 

tatili dün ak~am bil
miş, ~,e bu sa
bahtan itıbaren yeni
den başlaıHuıştır . 

r 
flnıi ıstılalılarımızla 

uğı·aı:aıı OariHfiiının 
miiderri:le,i « A » fi -
leri İizt-'rirıdcki iııesa
ilerirıi lıitirıııi ·ıt>rdir. 

Tt-'"pit edilen ısıılalı
hır rakiiltf' konıis~ on
hırı larafmdan giirfıl

diikteıı soııra merkez 
komisyonuııa giiııde
r·ilıııi~lir. llerkt•z ko
mi"' oııu ) arın toph
ııae;ıldır. ................................................ 

A·ay·nıakanıının ::,ulmiindı 
şika..,vet için .İzınire gelnıiş olan Weş'tt 
ef isindi bir zat derdini Eşrt>_fe an 
tarak bir arzü1ıal )·a::.ınasun rica et
ruişıi. ı~·şn~f. ar/eti ı•eçihle bir taraftan 
lnyıldarını rolarken dfğer tara_ft<ffi 
:vr11111ula bulunan bir ::,ate şu kr(ayı 
ı·"::::,dırdr: 

Kıt'a. 

Ber biri halince icrayı mezaHm etmetle, 
G6rse bir me'muru insan bir f4ki unney 
Eyleme bihude, ey biçare, feryada flg•nı 
Ahı mazlilmu hiikılmet musiki zanneyliyotl 

Hal~ ~-ili uraeüi konarım 
18 marttaAnkarada toplanı 

• ---Istanbul mümessilliği hey 
buftin hareket ediyor 

nıe 'uliyetiııdeıı 

tulanıazsınız .• ct-z 
çek.eceksiuiz; çek. 

v• 
cegım •• 
Sernıel Nadir -

ıllıi belliyoruz .• 
deki havai dt-1 
i tediğitı rhahke 
nıüracaal edebili 

H u'rrent Llt 
M!ıl\kenieye nı r • 
elinlyecegıııı. 

S:
ZUOlU kendim 

&; t e ece,.,.m ••• 
Setnıel Nadir 
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olnırı k 

ı1ır111r11ı )"rı/111:::, 
luıkkuıdaki lııılı·alar11ıa 

bir kişi ı·ardı: \ ı~aıı/1$1 ... 
- '>() -

'b'b -gı 1 en de •An· ·· ·· b· ..... ı torunce ır az 
•açına 'Ö"l~m k .. 1 • J e , ıoy eyecq!ım 

~yleri bir az müphemleslirmek 
aı: ' ıusunu duyuyorum. 

.. Bu biraz da gençliği düşü· 
nuş ·b· b gı ı ir şey ..• 

Tomson: 

• - Evet.. Ala beliiğat 
rnusabıka.ındaki gibi .• 

b., •·· Usüldendir, azizim hila
l beı dakıkayı geçmesin! 

Geçmez, dostum geç· 
rııez. ~enin merakla beklediğin 
l•yi de şimdi söyliyeceğim. 
be Bilirim, sen vaktile, mesela 

~bır Yeni pantolon alsaydım 

Yazan : Sadri Elem 

bunu babam nasıl aldı kaç 
liraya aldı inced<'n inceye so
rardın bu T omoonun illeti idi, 
şimdi de içinde aynı arzu var. 
Y aı. saç, sakal in. nları pelr. az 
değiştiriyor T omson. 

•- Sıayvers sarılci kollecin 
kıdemli talebe:;i a=nilerle ko· 
nuşuyor. 

Ye hoşuma da gidiyor .. Gi
diyor ama.. Şu tiftik hikaye•ini 
anlat daha iyi olur. 

c - Ben kolleci bitirdikten 
sonra mt"Şhur misyonn amcamla 
birlikte Hint seyahatine çıktık .. 

Ben s<'yahatin yamında Hint 

ııe11ret kumpanyalarından birine 

" e ııur oldum ve seyahaıtmi 
Ka§mire k .. dar uzattım, vazifem 
gittiğim yerlerdeki ahalinin 
tabiatını tetkik ve tüccar! ihti · 
yaçlarını anlamaktı, uıun sl'zün 

kısası bu ticaret kur.larını 

bitirmiş bir adamın yapabileceği 
en iyi tecriibe idi. 

K~mir şehrine kıyafetimi 

tebdil ederek girdim. Orada 
mühim te7gahlar vordı, hepimiz 
bilirdik ki Kaşmir yünlüleri 
bütün Avrupa a·alet aleminin 
bir a!iimeti gibidir. Ona malik 
olmıyan asil yok gibidir. 

- - Coğraliyesini geç.. Bun
ları mekteple anlats3m sınıfta 

birinci olurdum . 

• - Peki o tarafı geçiyorum, 
burada Asyanın yük.ek 
yaylalarından getirilen bir nevi 
keçi yünü Kaşmir kumaşlarının 

esrarını t.·şkil ediyordu bunlar 
tıpkı bu gün gördüğün yünlere 
benziyordu. 

Büyük Kaşmir ticaretini srn 
çok iyi bilirsin.dünyanın alım 

oluğu Kaşmire akıyor; sırf bu 
kcçilc•r yüzünden. 

s 
VAKiT :1 r, !art 
' 

- Ey, sihirbaz, Stayvcr 

şimdi sen de bu altın olu~ bir 
Bahri muhit aşırı yere çevirdin. 

•- Hindt.~ndan döndüğüm 

ıaman kafamda yepyeni bir 
alem vardı. Bunu lngilıcrere 
dönünce anlattım, güldüler. 

Rober F uton icat elliği va

puru Napolyona takdim el!!fi 
zaman: 

• Atın bu herifi, atın bu 
dilenciyi bir daha söz söyletmeyin 
demiş, bende ona benzedim . 

Hayal arka.,ında koıuyor 
dediler. 

Bu işe inanaa yalnız birisi 
vardı: Nışanlım. 

Nışanlım İskoç asilzade aile· 
!erinden birine mPnsuptu , son 
zamanlarda servetlerini muhafaza 
edememişlerdi. Ona yeni servet 
hayali b;r maden ke:ıf<"tmiş gibi 
tesir yapıyordu , Bilhassa o 
benim zengin olmamdan ziyade 
kendisinin güzel , güzel kibar 
yül\den örülmüş kumaşlara hip 
olacağı için seYiniyordu . Bu 
sur<"tle kararmağa baılıyan 
asalet arma." parlıyacalc Ledi 
sevinecekti .. 

---· z== 

Şeytanın eli altında 
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ı. i (S~'Y! . )kfç ~J) 1Ifi l 
- 1~2( sene inde \' :r.tlr. ı tır -

-----·-
lucllili 

JORJ A\Kl:TIL 
l\',,1 .. ın 

\ı:H.\JI 

l \er h:ıkkı ın:ıhfıızdur 

Bir ciı ı ssi:::.ler 
~ - .. -

(~ Krıd111 kıJ·r~fetli lıerıf: < Cı"i::<'l Cr<!jıırıs 
(!trn /. • 7 /' /, '/ 1;;crusı\l111slır$e t1a::..1rı111. 1 ll)'<'f"<'.: 1'<':::.t • 

karılar gibi kıntıı·ordıı. » 

nı hfü, :ıtı hır "'< )zı:knt •• ba~ 
1~ arriri .\J. ~Pol l;c\ iııin .. dir. 

~.~ di i .. Lı:j,oıı Döniir ., 
~aııınııı >ö,·;;!\c>idir. il.. . -

0Ykc~ pcrYa:<ı1. bir surette 
lı:ık;katı· · l <l' · J 1 l 
k . t;J>\Jr C\ C li!,I ıa ( C 
(~ .. . . . 

. ltı ınin adabı umuıniyeü 
~ht\J mahi \'Ctiııdc nc>ri yat.la 
ıtrl · · · 1 ıaın cdilmcmc,ini '""anı tcb ·ı •. 

rı" hulunım. 

1 
Dcınck ki içtiın:ıiyatımız 

ıu kadar >ukut e.tmi~ .... 
L'1nunıi bir mlıc,;e,cde 

llo)ıtahtın lılitun ciıı>iııi kay-
1.ı:t~. 1 • • • 
h '" 1 ~ crı raııdcnı 'cı·ıyorlar, 
:ılku dekolte kadın J..ırnk

tinuc p;iiz.üküvorlar, rcziıanc 
•ak · ·ı lar yapıyorlar; bununla 
da ·k · 1 tı[a ctmiycrek opera da 
:en"ic!crini halka füln eyliı or
ar, Scürcilcre gelince ötedeıı 
~r~cn toplanmış halk dti!;il 

rı ın en nıksek talıaka>ın.ı 
~nstıp kiııı°,elLrdir. Suphe>iz
ır l..i l u ·yitcikr arasında 

Pauj ı· 
'ı huJ..amdan da ,·ardı. 

Urıhı· · ' Ci';lcııcc· mahallenne ko 
ına1-tan bıkmaF.lar; fakat 

l·crı· 
ıır hicviyeci abltlkımızm 

~n· tundan ,lkıh·ct .kalıahati· 
ı . . 

• ırtikı1p edecek olun,a, 
vı 

l ,'r abalıra" kaYllncc ona 

l•· •
1 kanunun en sedit mad· 

"l crj · ' 
ı tatbike ~itap cdcıler. 

ı ::1ı ll,sı4ııı:ın en ziyade 
k" tını 'İirdüğü rnsatlar hak-
ıntıa l . 

ı c crın tı:tkiklcrdc lıu· 
'11L 

r. . '• olan ~!. Etycn Şar! 
•rcttıı>'ı ·ı.· j ~ . · 

e . ., ı~ı csı:rl c emısız.,. r·n . . 
., 1 çı nıaıııa \c,ilc olan 

nrcti~-- 1 1 t.•• .
1 

.ı .. xı oları hakkında 

•
1
1 

at \'crmektnlir. Böyle 
l) ete . ı . · 

, '1 . . •1 ı~ 111tlnu~ oJan kadi 
• "" 1 ı · • ac' hayrete dii>liren 

' g'H\·r : , " 
• 11 

1 tabı! mahlukların 
andı~ıa k rı mc-hıır kadın 1ınktidir. ' 

\J. "ırl ı· · · ' '.tı\'Cnin " ::'\otrc-
c, 11 l.<i 'J'.-,fıo-•. 

· ' ·' kitabından •tdckı . ., 
i · tırları oku~ unu.ı ç riııi;( 1 k 1 

13} ret 'e dehsct 
:'l ı~acağnıa cnıirJm ' 
Bir k . 

ıırnavaJ akçamı ro-

k ~nııı kahramanı .. 1 ~·ı . 
aı:cı "\ . u ) en 

na ~ U!!;raın.. balosu • 
a~ıtıt "ı ·ı 

nıu d ·l•ı . ,L sycn Crcjıırn., 
c ~ ctılc ı;iri \'Or. 

-\'L.,;tircrd · · 
ll<t •

1 
en balo sokajı;ı-

l'\ .cclen • . 
lleıucı . . .. mcrdl\·cniıı J;u. 

crı 11, . d 
larJı. B - it e t u ~

Oı\ucu '-ı·r h '· u arc.:et 

liS -

'artlı. "J(ll yl'n .. ıııa,J..~.sini 

ç• karnıaı:n 15tı. Ya lıııt. •dom i ııo • 
>tımın baJı.~.,nı omuıl:ırın:ı 

:tlnıı~tı. 'anında 1 (:rcjura• 
şık hir smokin ··iyinıııi; ol
dııı',u h:ılde yliZLi açık duru

yordu. Refiki yüzunli kapa
ın,t:--ını ta\ ... iye edince ~l:rc~ 

jürn._ dedi ki : 
"lziz llii,yö lknim iı;lıı 

çekinıni) c mahal yok... i'.:ıtcn 

llizumunu gör;enı şu climdchi 

m:ısl,eyi hemen yiizümc iir

tcriııı... D:ıha biiytik 'alona 
p;irmiı•clim... Rurııda biraz 
duralım ... Cdenlcri b i
rer birer giiriırliz.. Saat on 
birdir mc~hurların gelme 7,a. 

manıdır. Bakınız i~tc narin 
bir "adam geliyor_, 

\' uzü dantela sakallı bir 
maske ile bir adam merdi\ eni 
çıkıyordu. Ark;ıı;ında ;an 
brokardan bir enrnri, bıı:ında 
kırmızı peruka rnrdı Cögsü 
dekolte arka"ı kemere kadar 
açıktı. Kırıtarak Ye uzun ete
ğini toplıyarak ylirliyordu. 
Arkası~da bulunanlar :öz 
atıyorlardı 

Kadın elbiseli mahli\k 
"Crc-juı·a,, nın hiza'1na gelince 

durınağa mecl.mr oldu. lt:dihıım 

pek çoktu. "Crcjurn.., "'Lü,yen..,e 

do~ru i~ilerck fa.ıkladı: 

Buranın meşhurlnnndandır. 

Iıikıthı "Didin" dir. 

l lcrif i~itmi~ti. '.\Ia>kc~i 

altında gö?.lcri parladı. Ccöim 
CLISSC'İ ile teYaftık ctmlyen 
ince bir sesle ceyap yerdi: 

- , ·asıl da bildin glizelim .. 

Tn kendisi... Eğer fükr,;c aşı

kının emrine amadeyim ... 

Ye ellndeki yelpazenin ucu 

ile~ jlllrcn..,c dokunarak il;\ye 

etti: 

- Yakı~ıldı şey .• zaten bil

mez mi\·im ! "Grejm·a" Ze\·kJ 

selim şahibi bir kızdır. 

,\ yııi zamıın<la yelpazeyi 
açıyor Ye tarnrlar yapanık 

yclpazekniyorclu. 
( Bitmedi ) 

Bir baca tutıqtu 
Paagaltıda Bilezikçi sol"14!1uda 

Aşir efendinin evinin bacası 
tuluşmuı, derhal söııd!lrQJmü~ 
tür· 

( hik&yel2ri 1 
~ ~ 
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adın komşuları 
- Alman edebiyatından -

Erkek, g'iiz gczdirdir;i gazc
te,iııi katladı . Bu 'aziycttc 
!{azete okumak imk:lno>11.tlı. 

1 :ıra r '"'' a dola~aıı kalabalı gın 
arıl:ır µ;ilıi yızıltı y<1pan glı

riiltü,Linc t~haınıııill olııııalıi

lirdi fakat v:ı:ıılıa<ınd:ı1'i nıa· . . . 
''"'" alı-ılaıııırnc:ık d~reccde ' . 
'lık -ek :-.e:-'le l\onıı~ulu\·ordu. . . 
ı ll.'.r ~tirll'nilcn :-;llz, ~anki 

1.cndi>inc mliteallikmiş gilıi 

J..ulagımla derin akbler bıra

kt \'Oftlll • 

Bu rnziyettc ne yapm:ılı·I 

Kalkıp 11itmcli mi ? Ctrafta 
hiç 1 o . mıha yoktu. \' e otur
duğu ) er tk u kutlar giizd
di ki .... Buradan ttkıııil parkı 

ıı;örcbiliyortlu. 

Rüzg;\r, ömındcki tarhlar. 

dan çiçeklerin kokusunu ha
fi!' hafif getiriyordu. Kadınla
rın ,apkaları üzerinden, çi
çeklerin Yücuda getirdiği ren

garenk lıir manzarayı doya 
doya seyredebiliyordu. 

Ak~ım gazcte:;iııl mutlaka 
~imdl <ıkuma'! l:\1.ım değildi 
ya! Kendisini etrafında ko

ııu~uııları dinlcrnc~c iclıar 
cdi yorlıırdL Pek ah\, kulak 
yercccktl. 

Yanındaki masada oturan 
üç ki~inin koııu~tu!Jarı, aile 
dedikodrn:u mahiyeinde de· 

ğildi. Günün haberleri de 
meYzuubahsolmıyurclu. Sı lii 
iki ~!adamla ott·r rn C\liıs)Ö· 

yü simasından tamyordu. Göz 

a~iııalığı olan bu zat kadın
lar arasında çok itilı:ırı ha
iz bir pröfc>ördu. 

Bununlalıcrabcr profc>:<ör 

çok ağız açmıyordu. O, bir 
me,·zu ortaya atıyor ve ka· 
dınlar bunu bol bol mütıa· 

kaşa ediyorlardı. Giizellikten 
lıah~açılmı~tı. Giizclll.kten, 

ı;lizel şeylerden .... 

fclse!e, edebiyat, re,;im, 
tiyatro, musi.kl ... l lcpsl birer 
birer sırııyıı giriı-ordlL Sayı

sız i>imler sayılıp dökiiliiyor 
cömertçe perestiş ve ya ncE· 
ret ifade olunuyordu. 

Kadınlar o tarzda söz >ÖY· 
lliyorlardı ki, her şeyi gör· 
dü!Jerine, her şe)i ol·aıduk· 
!arına, dinlediklerine hükın • 
olunabilirdi Her şey hakkın· 

da fikirleri, telakki ~11 hil· 
k.iimlcri vardı onlarJ har • 

mle ifade edişlerinden nıil• 

nakaşa edilen mevzularla ne 

kadar candan al~d'ar Ol· 
dukları aıftajıhyotdtf. f arıılı 

Muharriri : Gü.tav ŞYarhkopf 

>aat kad:ır sonra, profesör. 
parkta Sami rolüıüi oynaya· 

cak lıa:k:ı kaclınlıır da bulun
duğumı hatırladı. İid kadın 
y:ılnız kaldılar. 

l'rufrı'>ür, birkaç adım 
ıızakla<tıl.tan ><ınrn, .\ laduııı
lardaıı lıirbi di.ıtcrine ~öyle 
dedi: 

- llirdeıılıirc ne kadar da 
y:t)l:ındı . . . . Ye kendini de 
öyle kapıp kny\·cnli kl ... 

ne lakıryllik, ne ihmal! 

Di!';crinin ca' ahı: 
- .\':ısıl bir kallına dli~

tii!!"linü dli~Ün'cnı:! . . ' 
Karısı, sanki e,ı·apl:ırilc 

yatıyormu~ gibi bir halde! .... 
Bu izdi\ aç, pro[c,,ür için 

bir bedbahtlıktır. Son daki

kad:ı olsun lıunu idrak ednıe
nıe'i ne yazık! J la, ne elersin? 
l\larıı, p;cnc ni~anlısından ay
rılmış ... Biliyornın <lcıııck? yıı 

sebebini? Onu da lıiliyor nıu

oun? O hakle, dinle beni... 

\'e, yavaş, maamafih gene 
bitilclıil!r bir sesle dir macera • 
anlatıkk 

Sami, koııu~manın dcği~· 

mcsindcn, ı:iizel şeyler bah

sinln iki kadın ba~ba~a ka
lınca de~işh·crmcsinden şaşır

rnı~tır. Sandalrcsini lıiraz 

berire çeker, gezinti mahalli
ne bakma~a ba~lıır. 

Tam bu anda genç bir 
kadın, yaşhcasına: 

- Tayyör, dardı, modern 
de değildL Bunun ii1,erine 
iki metre kunıaj aldım. Te
sadüfen bir yerde örneğini 

buldum, hem o kadar da 

ucuz ki, adeta besbctlarn .... 

Ye iki metre de tül... 

Biraz sonra bir kı:r., başka 

bir kıza: 

- O sırada bana dedi ki: 
" ltimatsızlığın°ıı beni cidden 
rencide edivor .. ,, 

Sami, istemeksizin yaptığı 
kulak kabnrtıva tccriibeled
nin tesirilc tcessüse dlişmüş· 

t[ir. Kadınların, kızların ken· 

dl aralarında neler konuş· 

tuklarını ögrenmck merakına 

kapılmıştır. Fırsat, fırsattıJ. 

Kaplıcalar yolundaki gezinti. 
den hl9 bir kadın mahrwn 
kalmak istc:mez. l~te bu ko
nu~malar'dan birkaçı dabu 
ıenpı bir k,adm, refakadrt· 
deki ttı kadınıt 

- Ahçı kadııı, lıcnlın mut

paal1tı'ın.ememl ıarı kop~ 

Sevdigim kadının arzusunu 
yerine getirmek ise benim en 
kuvvetli arzum idi. 

İlimden anlıyanlara sordum , 
orta A>ya ke.;iler inin iklim 
itibarile Bdanya ~d,.ında 

yaıayamıyırol:larıı" 

ve dediler ki : 

anlattılar 

• - Bunun tecrübe<i e.kidir 
lort Bernluım lıu t•~urda ıııahv
oldu orta A,yadan getirdiği 

keçilerle Karun oldcağını 7.ann
ediyordu. Ümit ülmez. Bir giin 
yolum Şnrka diistü, O 'manlı 
imparatorluğunda hanbhr açı

lıyor, şimendifer imtiyazları alı

nıyordu, büyük bir ticaret ~ir

keli beni Hindistıuıda old~u 

gibi tetkika m"mur ~iti. Ben 
Şarkta seyyahaıe alışmıştım, bu 
defa açıktan a~ığa tüccıır memuru 
olduğumu söylemedim ve kendi
mi teıkikaıta bulunan ilahiyat 
mütaha•>1s1 diye takdim eltim. 
İlahiyat m•1tahw.•ı•ı sözüne güzel 
anahtarmış bana, başka dinde , 
fakat iyi kalpli , saf , samimi 
birçok meslektaşlıırın kalbini açtı. 

Bu c!osılar müftü , imam 
denen sürü, ıürü adamlardı 

l\ı~ Ye PKınur dol:ıy;,. 

ile .;ehrin bazı yerlerinde 

inhidaııılar ı ukua gclmckt~dir. 
Ak\kadar len heyetlerinin 

de bu ıı;ilıi tclılik<"kre mani 
olmak için tctkikatta lıuhın

duJ,J:ırıııı i~iıliyonız. llu arada 

aı.:alıa, 'anat'kı\rlara yurt olan 

'c lııı mtinaschetk mimarla
rımızın da ziyaretlerine >ıthnc 

olan, alay\ıeyi kü~künlin is
tinat ettijti dm :ır dikkati 
cclbctmi~ midir, etmemi~ mi

dir diye merak ediyoruz. 
Park kapısından itibaren ka
lın ,·e yiiksek lıir >ibile ı;ibi 

kıvrılarak uzayan hu durnr
da biri pek bariF. olmak 
üzere i.k1 çatlak vardır ki, te
sadüfen gözlcrl ili~enleri lıi
h:ıkkın tt:thi~ etmektedir. 

Bu yarıklar, yarın bir f~

cia yapacak bir mahiyette 
midir, yoksa hiçbir tehlikeyi 
i~aret ltmiyor mu? Bunıın 
tem ire mühtaç olduğunu zan· 

nediyoruz. 

tu. Ona itimat edebilirim, 
:;ıındım lakin iki ay ev\'el... 

Pek o kadar genç olma

yan bir hı muhiblıe<ine: 
- Bilnıcz<in, bu ne hile 

k<\rdır. Dü~iin bir kere •. 
Cç genç kıı, aralarında, 

sıra ile süylüyorlar: 

- Yüzüne bakarak bhkah 
giilliverdim. Tenis elbisesi ile 
öyle budala bir tanır alıyor 

kil 
- Sst ... Bakın, bakın .... 

Krüger geçiyor. Sen onu 

•Altın Em" da gördün m[i? 

Kınak digilnıi hele? 

- O beni artık alakadar 
etmiyor, çünkü eylendi. 

Başka bir konu~ma: 

- Birat badem, bir parça 

vanilya, fütilne de bi.Jb.~ 

damlıı limon sıktın mı ·-
Bir diğeri ı 
- Öyla şeker şey kl 

yavruccılft piyano ç.:ı.ldığım 

vakit "Dey, D y,. diyot. 

Baıta bir ıes ı 
.... Şapkamın biçimlnl dt-

:a e €6 l j 1 ...., 

bunlarlll çok iytliklerlni ,gördürıı. 
Nrreye cittisem onları bıddum, 

onlar koskocaman sa1~allan 

altında di,inyayı bir me1Çit 
halinde görüyorlar , msçit , 
nasıl Rabbila!eminin bir meskeni, 
bir evi i'e , anların ruhları da 
öyle derhal taıın münfirine 
açılıyor, ona ikr•m ediyorlar , 
ve dini miibar.i..,ye başlıyorlar, 

onlar i\~erile, ruhlarile söylüyor
lar inandıklarını pervasızca 

anlatıyorlar ve h•psjnde <al , 
ba>it kurUflu \'U tal bir mis ·oncr 
a~kı yar. Zannediyorlar ki, bir 
ikram , lıir hediye derhal bir 
adamı m ide ibadete >eYl..ed,,. 
cektir . 

- Er, Stayvers <en kim lıılir 
onları kaç gün hidayete İrİiİ· 
yorum diye sevindirdin. 

SeYindirmek laf mı ? do,t 
oldum, diyebilirim. Türkiye 
benim d•JStlarımla dolu. 

- Ne de çabuk } 

c Çabukluğ.ı ne .. Bir zi-
yafette Avrupadaı. ye<ıl gdınış 

bir Türk mühendU.i v rdı, yıl· 

dızlardan bahsolunuyordu. Dedi ki; 

Yıldızlar gün~in etraf
ında dönerler , ve adetleri 

1 L-,t tarafı btri" i on ıı1nfzda ] 

Kamyon i~ideki kı \"k 
çocuklar kanlar içinde y~r

lerc >crilıni~lerdir. K:ı7.ayı 

görenler kcyfiycttı:n Kahata, 
polis meYkiiııi ,.e Bc}ikta~ 

merkezini Jıahnhr ctnıi~kr

dir. 

Yak'a mahaline ycti~cn 

polbler ,·erlerde bulunan ;;u
cukları otomobillerle derhal 
, i~li eıf:tl hl,taııc;inc naklct
ıni~lcrdir. 

\J..:cnıh çocuklar hastanede 
derhal tedaYi altına :ılınınış

lar, ;ı ·ır olanl<ırma ameli) at 
yapıl mı ·tır. 

\'aralanan çocuklar ı rı 

ya\rudur. liunlardan beşi ha
fi[ yaralı olduhlar)nd;ın has
taııl·ye giıderilmi~lerdir. 

1 l:Lstaııerede tedavi :ılıına 

alııı:ııılar oııdörttiir. 

Btınl:mlan iiçu ba,tatll"lc 
paıNınuını müteakip l'dı:rioc 

gönderilmi~l~nlir. Geri kalan 

on birinden almı ağır rara
lıdır. 

1 !afif yaralılar ~mılarc1 ır. 

il y:ı~ında :-;evin, 9 yn~ıııda 
Turhan, 8 ) :ı~ıııda StıJ..:ynıaıı 

. \khmet, IO ya~ın<la Ali, ~ 

ya~ıııda Ahmet, l U ya~ıııda 

:-ııdınıet bmail, .ı \'a~ıııda 
karde~i Şahcnde. 

!\azarı halıcr alan çocuk
ların anne ,.e balJRbrı hasta
nenin iiıılinü doldurmuşlar, 

saatlerce amcliynt ııctice;ini 

bc!..knıijlcrdir. 

Zabıta ıöför !\c\'Z:ıtı dcnkst 
etıııiı, kaza hakkında tahkı 

katı t:ımika başlaıııııtır. 

gi~tirttinı. Tüyleri kışlık ~~p

kamdan si\ktiim, inciler! de 
kcıııcriıııd~ıı •••• 

Ba,ka: 
- Dün ann~nıle rc,im 

scrgbi nde idik. 
- Güzel mi idi? 
- ~iiyle lıü; le. lkrta 

ııl~anlı;ı ile arada idi. 
Diğer bir konu~nıa: 

- ErYdce St. '.\loriçe, 

sonra Ostanda gideceğiz Si
nirlerim o J..:ıdar bozuk ki, 

azizem .... 
Bir başk:m: 
- Tıpkı Rej:ınm acaip 

bir dckolt\' ile oynııdığı pi
yesteki gilıi bir \'ak'a 

ı ·ihayet, iki ;lfacl.tm bir 

:\Hlsyö ile: 
- Zannederim Llloal söy

lemi tir: 
"~lü takbele ait parayı ye

mek ..... ,, 
rni., irgilir. Bunlar, bir 

saat en·el f.8. ındııki nıa>a<la 

pr ııöı:Ie edebiyat \'et san'
attan b 
dınlardır. Şimdi bir meb'usla 
hirlikte ı:-iniyorlar. 

mahduttur. 
Derhal Yali kızdı, müftü cüb

be,ini topladı, ve ~rafların 
yü•leri 7.elz•leye tutulmuş gibi 
oldu. Ben iizr kıırı~tım : 

- Allah bilir, .e.,,ayı sema
dal.ine yeri yerdekiler• diye bir 
laf attım .• 

Bu söz onlara mülayim geldi, 
Yali elimı sıktı, müftü enfiyc
•ind"!ll bir tutam verdi. 

Ye dinsiz grnçlerden şikayet 
elli. 

B,,n onlara : 

- Dinlerınıiz ayrı da ol.a 
din,izlige larıı bir cephedeyiz 
dedigim zaman, e>ki zaman pa· 
şası coıtu, coştu, b mdaki uıun 
pü.l<tillü yeni gi) ml'ye alıştığı 
lornuzı fe.ını attı, bey"' ıakke
sile kaldı , lıoynuma sarıldı , 
şapur şupur öptü.. Sıkı fıkı 

dost olduk. tetkıkaıta bana sü

hulet g&<ermtlcri için validen 
bir de ta\siye aldım, ifım işli ... 
Şarkla memurun ne d nek 
oldugunu anlamak :çın Allahın 

bir ordu kumandanı. Pt:yg m
berlerin bir dev:~t idare memuru 

şeklinde dü§ünüldu. ilııü hatırla . 
{Bitmedi) 

Bayram ert .. si ... ,.,. 
O denmiyecek borç

lar, yerine geli
rilıniyecek sözler 

bizde çok kerre bayram 

crtesiye havale olunur. 

- Hele şu bayram 

ertesi bir gelsin de deriz, 

şu işe başlıyacağım; beriki 

İşi tamamlıyacağıııı... Hal· 

buki bayram ertesi gelir, 

farkında olmayız. Kadınlar 

arasında ıse şeker bay

ramı, laakal bir ay sürer 

ve bayram ertesi bir türlt: 
gelmek bilmez. 

Benden izin ise; 

- Bayram ertesi geldi l 

Dediler mi, yüreğim hop· 
eder, Çünkü dalgınlık yü
zünden bir takım dostları 
ziyaret edememiş, bayram
larını kutlulayamamışımdır. 

Onları hatırlarım. Bu yıl 

da öyle oldu. Bayram 
ertesi oldu; birçok çalınmış 
dost kapısı, birçok gön· 
derilmeıniş tebrik mektubu 
kaldı ... 

* Snçtan şiir: 

G ramsfonda bir şar· 
kı çalıyorlardı . 
Bwıun bestrsini 

hangi makamdan başlayıp 

hangi makamda karar kıl· 

dığını anlamak ta, yaznı~k 

ta bana düşmez; onu 

bizim seyyaha sormalı : 
Ben güftesine dikkat <'ttim. 
ilk mısraı iyice toparlaya· 

mıyorum; meali öyle bir 

şeydi ; " Bende kalan son 
hatıra bir sarı saçtı .• 

Hikaye ettiklerine b ı 
güfte kırkından sonra a~ı· 
kane şarkılar yazmağa !Ja~· 
lıyan bir zatın imiş. 

Bir tek saç l<'liııdeıı 
böyle yanık bır şiir mal
zemesi çıkarmak ıçın il!! 

velfit şair lazım, diye dü
şündüm. 

O giin mii, ertesi gun 

mü, her neyse berbere 

gittim; tıraş oluyordum. 

Dükkanın bir köşc·sinde çı· 
rak o gün kesilmiş kadın 

saçlarını süpürüyordu. 

- Ah nered~sin şair 

Elendi, dedim; işte siyah, 

kumral, san birçok saçbr 

ki illna hiç olmazsa bir 

küçük divan ilham edebilir. 



Hariçte 
Bahri tahdidi teslihat .. Bul~aristun~a mlzele 

İngiltere, Fcansa ve 

ita/ya hem bundan 

bahsediyorlar, hem de 

boyuna hacp gemisi 

yapıyoclac 

Londra, 
maraıında bahriye butçeıını ıevdı 

eden M. Bridgeman 1 N.,andu 
başlıyacalc olan mail .ene zarfında 
.3 yenı kruvazörün ınıaaı tezgAh
lanna konulaca~ı ve altı kadeınlık 

toplarla mücehhez olacak olan ilci 
tanesinin eskimiş bir talcım kUçUk 
huvazörlerin yerine kaim olacağını 
beyan eimlıtır. 

Tahdidi teslihaı mes'eie.ioden 
bahseden mumaıleyh İngılterenin 
h<r memleketten ııyade bu sahada 
laalıytt gö•terıniş olduğunu söyle
nu.ıtir. Ve sözüne devamla demi\
tır ki: Mütareked<n beri 2,160,000 
ton latiabında gemi çürüğe çıkanl

m:ı ve 314,000 iıtiabında geminin 
inıuuıdan arlı nazar edilmııtır. 

Baıvekıl bahri inıaat husu•unda 
Amerika ıle rekabete gırişmiyece

Aımızi evelce söylemıı idi. Biz bu 
niyetimizi gerek \V ashington ve 
gerek Ceııevrede izhar euık., 

* Pari•, 14 (A.A) - Apn meclisi 

f ronsız nıeclisin~e 
Kongregasyon me ~ 
selesi görüşülüyor 

Polncare ilk adın1da ( 234) 
e kartı (323) le itimat 

kazandı 

Pari"• 
sncdi.indc 

14 (A.A) - Meb'usan 

celsenin nıhayetinde 

M. Poıncare itimat me!«"lcıini ilen 

ılirerek kongregaıyonlara aıt pro
yknn aalen müzakcreıini ıalep et· 

mi\lır. 

Mum>ileyh mi•yonerlerin-bil!ıa"a 

Cenubi Amerıkada sarfctmekte ol
dukları ınühim laalıyetlerdcn bah
ıc tnıiş ve bu KÜP bu m!r.yonerferin 

mcvcudiyetltrini tahdide maruz 
buiunduıtunu söylemiı<ir. M. Poin
car~ bUtil~ münev\"crlcrio miıyoner· 

ler lehinde müdahalede bulunmuş 

oldukl.nnı hatırlatmıııır. 

~1l1iıe cnı:ümeni reiı.i M. Mah)" 

prole•to etmiş ,.e kollektife •il 
müzaı,;erihn inkataa 1Jğratılman"ıtuını 

tal<p cylemiıur. Mumaileyh proj -
kr Pak tatıllerindcn ewd intaç 
edılmedı~i takdirde encümenin 
me•ulıyet kabul eımiyeceğıni •Öy

mi .tir. l\t Briand meseleye müda
hale ederek M. Poincarenın ıe:ıli

finı ıiddeıle müdafaa etmi1tır. Mu
maıleyh kongreg .. yonlara aıt mıi

z.hratın •on hoddine gdmi~ oldu

~' nu ve daha ıiy..de gcciktirilemi
yc<eğini çünkü misyoulann vaı'iye!i 

ho'.i hazırda tehlikeli oldu~unu 

Leyan eylemiştir. 

Po:i•, 14 (AA) - H;ıküm•t ili· 
m t ;ne.:e!cıioi me\ ıuu bcıh!ett( .. 

~ınclı:n m~cli.& kongreg:ı~yanlara ait 

rroıd rin ac.l,n rnüzakemini 254 
rcı~ lar ,ı 323 rey ile kabul et-

Ôldiiceu fıctına .• 
Crco;-ı Ho ( Cenub1 Karolın ), 14 

( A.A } Dün •kıarn Siz milo 
C•,:nmun:ty ıchirinde bü)ük bir 
fırtına c!mut 6 litinin ölümüne ve 
U.ısin:n yar~sı vahim olmak üıre 

birçok ~imıclcrin mecruh olmasına 

ıdıtbiyet vcrmiıtir, Bır ki~ıe ıle 

hır çok bina }tkılmııtır. 

bahri programın ıkinti kumının 20 
haziran 929 dan eV\el inşao.na ait 

olan projenin 28 reye karıı 272 
rey ik kabul edilmiılir. Progra
mın bu k1'1nında 1 kruvazör, 6 
T orp!tomunbi 7 Tahtelbahir ve 
2 Tayyare vardır. 

fvıüzalcerat eınıuıuda muı.bata 

muharrin bahri prv~ranun Fransa ~ 

nın bahri müdaf.ıasııun ihtyacabrnn 

dunünde oldu~unu •Ö)'lemı\!ir. Mu
maileyh Almanyanın yakında 10,000 
tonluk bir l.:ruvuörü ite bôiJatac..ı • 

ğını ve lıalyanın onar bın t ııluk 
2 kruvazörün ın~A.sını derpiş eden 

bir program k1.1bul etıııiş olJ11~unu, 

buna kar~ı Fransanın tek bir kru • 

vazör jnia t}'!cmiş ve geı.ıe İtalyanın 

in~a etmiş oldu~u 2 500 tonluk iki 
ke;ıf gemi•ine mukabıl Fran•anın 

bu ne>iden hiç bir gemi yaptırma
mış olduAunu ıaylemı;lir. --

Çirpan ve Filibede tiddetli 
sar11ntılar hiuedlliyor 

Sofya, 14 - Dünkil Çarşamba 

günü Filibede şiddeti! bir zelzele 

hissedilmiş, bunu diğer zelzele

ler takip etmittir , Zelzele 

tahribat yapmamakla beraber 

halk pek ziyade korkmuştur. 

Birçok binalar geçen seneki 

zelzelede hasara uğrad~ı için 

halk bunların içine girmemektedir. 

Şiddetli bir soğuk hüküm sür

mesine rağmen holk geceyi 

açıkta geçirmiştir. 

Sofya, 14 (a.a)- Çirpanda 

kuvvetli bir zelzele kaydedil

mittir. Bir bina yıkılmış bir 

çokları çatlamıştır. 

feyezan ve ~eyelan 
Cenubi Amrika da bir ıehir 

ıular altında kaldı 

Nontgomery, ( Alabama ) , 15 
(A.A.) Ayın on dördüncü günü 
vah T ea kenannda kAm ve dört 
bin nulusa sahip olan Elba şehiri 

için tel&izle acilen imdat talebetmiı 

ve alu ila ıehz ıaata kadar imdaı

lanna koşulmadığı takdirde bütün 
ahalinin mahvolaco~ını bildirmiıtir. 

Nel.nn feyezaru netice&inde etrafı 

istila etmiı olan ıulann bazı ma
hallerde beş metroya çıkmıı oldu
Au •Ö) 1er.mebedir. 

Lıma, 14 (AA)- Lima nehri
nin feyezanlan artmıttır. Sular 

gürühilü seylaplor halinde ıehrin 

dJdınde akmaktadır. Heyelanlar 
dcla)ı•ile demiryollan nıünakalıltı 

inkıtaa u~ramıttır. 

Atioa, 15 ( A.A ) - Phitiotiı 

Bir m2r~iu2n ~Ki kazası dahiliud. bir 1c ... bad. ar•-
- - zinin çökmeıi birçok evlerin yık1l-

Bazen iki hükümet ara11nda ma.~ınu. sebebiyet vermiştir.İnhidam 
hattı fasıl otuyor! • de,·ra.m ediyor. 

ltalyada o:du!u gibi.. ~ı111111llllLllll111tıll•llı1111ullllllı11111ıııııı111111ıııııı11111ı~ 
Roma, 14 (A.A) - Latran l:: • = 

itilaflannın metni bu giin ne~re- i iki,, ÜÇ !fthrla f 
dilmi~lir. Bu itilaflar Sainte Pitrre 51ııı1111 11111111 111ıı11 111111 ıuııı 11111 ııııuı 11111 ıııııı 1111111 nıııi7; 
meydınının Valikcının cezasından Y0.nan 9clun·k1mı11 taı·JaJuı 

olmakla beraber halka küşade 

k.lacağ.nı ve lt.!yan polis ve 
menıurl•rının nüfuzuna tabi 
bulunacağını ve bu memurların 

kilisenin merdiveninin altbatında 
tevakkuf edeceklerini ta.rih 
t!mektedir . Vatikana \"eya 
Papalığa tabi olan teşkilöta ait 
ontia gümrök muafiyetinden 
Lıtifade edectktir. 

Papa.tarla kili.., mensupla -
rından aill'!'i olmıyanlar umumi 
~clerberlik icrası takdirinde , 
hizmeti askeriyelerini ifaya 
mecbur olacaklar ve fakat 
kıtaatta ruhani vazifelerini ifa 
edebilmeleri için ruhani Kıyafet

leı ini muhafaza edebileceklerdir, ... 
Me~si~a1ati isyan 

Hükümct gittikçe kuvvetli 
bir vaz.iyet alıyor 

Mebi!:o, 14 (a.a) Resmi 
bir tebliğ Goahuila hülOmeti 
dahilinde Encantadada bir 

muharebe vuku bulınu~ ve 
neticede a•ilerdcn 30 kişinin 
maktul düın.üı ve 80 inin e~ir 
edilmiş olduğunu bildirmektedir. 
Üç federal kolu asilerin T orre
onc!aki kuvvetli bir mevzilerine 
karşı ılcrilemektedir . 

Mek•iko, 14 ( aa ) - Dün 
ele geçirilen ceneral Siruon 
aguirre • divanı harbe scvkedil
dikten sonra kurşuna dizilmiştir. 
Ceneral Siruon Meksikanın ce • 
nubu ~Jrki>indeki asilerin baş

kumandanı olup elyevm scrbest 
bulunan ceneral Jeso aguirre>
nin kardaıı idi, 

Meksiko, 13 (a.a)- Cencral 
E..cobanr. kumada.ındalı.i asiler 
bankaları yağma ettikten sonra 
Saltillo 1ehrini tahliye eımı1lerdır, 
Reisi cumhur Jil isyanmın ifl&sı 
üzerine artık ordu için asker 
toplamıyacağını ilin etlllİflil'. 

Havana, 14 ( A.A ) - Bir 

yangın pazartesi günü iki bin 

ş•ker kamışı tarlasuıı tahrip 

etmiştjr. 

Monte,ideo, 14 (A.A) Bir 

yangın kundura fabrikasını tahrip 

etnıi~tir. On amele 

kilap etmi.•tir, 

kömüre in-

ltaJ1a banlr.Mınln lıkonto (h•ıh 

Roma, 14 ( A .A) - Bir 

emirname ltalya bankasının 
Iskonto fiatını yüzde &fan 7 ye 

çıkarmıştır. 

Leh mecll•I ve KellOfl mi•alı::ı 

Varşo' a, 1 4 (A.A) Diyet 

meriyete \'azına 

!a;dik etmi~tir. 

Çinde patırdı 

ait proto!.:.o!u 

hou.alılıı:la.rı 

Londra, 14 (A.A) - Daly 

Express gazetesi Canton ve 

l-ladkeouda ör[i idarenin ilan 

edılmiş olduğunu bildirmektedir. 
Milliyetperverler kongresi yarın 

Nankinde inikat edecektır. 

Avrupada Alman rnua.heded 

Bcrlin, 14 (A.A) - Avus
turya ile Almanya arasında bir 
ticaret muahedesi akdi için icra 
edilmekte olan müzakerat inkıtaa 
uğramışt·r, 

Akit 

Felemenk Bnhri,cfit Banka

sı memurlarından 'aadi Cafer 

Bey ile Bahriye •Utekaitlc

rindcn :.\lelımct Şclik Beyin 

kerimetcrl Giiziıı I !anımın a

kitleri icra edilmiş ve bu 

müna8ebetle Tiirkuvazda bir 

çay ziyafeti verilmiştir. Yeni 

evlilere saadetler dileriz. 

Cinavet 
Urlada bir k~hve halkı 

boğazlaşblar 
Urlada Sıra mahallesi civarııı· 

daki kavchaııelekde feci bir 
cinayet olınu~, bir kişi öldürül
müş iki kişi agır ~ıırettc yara
lanmıştır. 

Hadise, l'~aklı l lüseyinin 
kahvehanesinde çıkmış ve ka· 
tillerlc maktul ve mecruhların 
arasında çtkaıı kavgadaıı hasıl 

olmuştur. 

İki taraf saat 16 sularmda 
kahvehanede otururken bu ha
diseyi aalarırıda ıııüııakaşaya 

başlamışlar ve bıçak, odun ve 
sandalyalarla biribiriııe girmiş

lerdir. 8-JO kişinin kanlı müca
delesini ınü!vıtkıp kavehaneniıı 

içinde bir maktulle iki agır 

yaralı vars.ı da yaraları eheııı

miyetsizdir. 
Maktul, 315 tevellütlü Mel:-

met oğlu ı 'aildir. Yaralılar da 
305 tcvellülü Yusuf oğlu Hrmit 
ile 36 yaşında Bahtiyardır. 

ik;si de memleket hastahane~in

be tedavi oluıııııak iizre lzınirc 

getirilmişlerdir. Zabıta hadiseye 
vaz'ıyet etm!Ş ve maznun olarak 
Kel oğlu Ya~ up,İsnıaii oğlu 

Ragıp ve Ahdullalı oğlu Velıbi 

namında 3 kişiyi tevki etmiştir. 

Mersınde bir hadise 
Oazetesile ,\\ersin tüccar ku

lübu aleyhine nıulıilli lıaysiyet 

ve namus neşriyatta bulıındu

ğuııdarı balıis'.e hı'.iip ııamwa 

vekili avukat llalil Bey tarafin-
dan ınezkiır Gazete sahibi 

iır.tiyaz ve müdürü mts'ulii 
~lcıııet Ra>İıtı llc·ı aleyiııe bir 
dava açilmıi!ır. 

Müddd uınıııııilik k;ıtı \111 

cez~~·ın 48•) inci ıııadJı si ınuci

dince R sim Beyin tecziyesi 
talebile enaııi n!a lı keıııeı e 
verınfstir. 

Ayrka gene bu hususlara ait 
dlrt dava daha if:aPıe edilıııi~

tir. 

Giresonda bir memur 
tevkif edildi 

Tiıtüıı iıılıisan Oire~oıı mü
diıriyetiniıı Bul:ııırak ııal~iyesi 

memuru Osman rıendinin,dısnp 
!adadın.ta ( 4AOO ) lira açıj!ı 

çıkmış \'e dcrl·aJ iştrn el çek
tir;ierek tevkif edilmek üzre 
müJdei ıııı. uıniliğc bildiriJııı;ş 

ise de ilıtil~'S: yapan memur 
Osman Ucndi ortadan kayboi
rnuş, on iki gün karlar aranı1-

dıktaıı wnra nih:ıyet yakayı tle 
vernıiştr. 

J)e]i 1111? 
Sökede bir çocuk feci 

bir hadiseye sebep oldu 
lzınir, ~öke i~trı$ynnnnda n1ü~ 

e~,ef bir hadise olııı.;ştnr. 

lzmirdeıı gelrcek !reni bek
lemek üzre birçok iı: san istas
yoııJa huluı:uyor. Rnııiar ıır:ı

sıııda İzmirden gelecek yolcu
sunu beklemekte olan Sö'.<e 
ticar~t odası reisi 1 lalil Beyin 

oğlu Mehıııel ff~ııdi de bulun
maktadır. 

/\\ehıııet [fendi hat boyunda 
gezinirken trcıı de karşıdan 

görünmüştür. Tren taın istFsyo
na girecel!'i sırada mumaileyh 
belindeki tabancayı çıkararak 

katarın fızeıine doğru ateş 

etıııeğe b~laııııştır. 

Trende bulunanlar atılan si
rnhların neye işaret olduğunu 

anlamadıkları gibi istasyonda 
treni beklemekte olanlar da 
şaşırmışlardır. BLt sırada treni!! 
içinde: 

- Yandım! 

Diyen bir feryat yükselmiştir. 
İki dakika sonra tren istasyona 

girdiği zaman Siıtan Efendi is
minde birinin göziiııden yara
landı~ı anlaşılınıştır. Mehmet 
EfcPdinin attı~ı kurşuıılardan 

Dallilde 
Palamar ~ereli 

Bir tarifeye raptedllecek 

Limanda şimdiye kadar 
Scyrisefainiıı klağuzluk kısmı 

tarafından y:ıpılmakta olan pala
ı mar işleri için birkaç ay son
ra toplanaciık olan tarife ko-
misyonu bir tarife tanzim 
edecektir. 

Avcılar kongresi 

Avcılar cemiyeti kongre
sinin dtin içtimaı mukarrcr
di. Bayram mlina-ebetile aza
dan bir .,:oğu gelcmcdiklc
rimkn içtima 24 marta ta

lik cdilnıi~tir. Gelecek kon
ıı;rcde aycılar bu sene yapı
lan av seferleri lıal,kınd:ı 

i:mhat \erecekler, ,.e mem
leketimizde a\·crlıllın teıısiki 
Ye av lıayvanaanın himayesi 
hakkında bazı teklif;ıtta bu
l ıım ılacak ttr . 

Muhittin 8. Ankaradan geldi 
llir hafta ev'cl ı\nkaray:ı 

gitmi~ olan Vali vekili ,-c 
Şclırenıini i\luhittiıı B. evclki 
sabah Ankaradan ~chrimizc 

antet etmiştir. ,\luhittiıı beyin 
lzıııire de gideceği ~üyknili
yordtı. \lumnileyh lznıire git
mekten v:ıı: g~çıııi~ti. ;\Juhit
tin il bu Jıu,nsta demiştir ki 

• - Bdcdiyc nıcdhinin 

ku~adı yakla~tığındaıı lzıııirc 
gitmekten sarfınaı:ar ettim. 

Şik kaı makamı ik hakimi 
anısındaki ihtil:lftan huıiiz 

ıııalı.'ııııaum yoktur: mcs'elcı i 
tahkik cılcceftim. 

Emanet heyeti har<"ket etti 
Se\ildc ayın 19 unda t11p

lanacak olan Bcynelnıilcl 

~ehirlcr ittihadı koıııı;rcsinc 

lstanlıul sehrenıancti namına 
iştirak etmek üzere nıcktupcu 
o,man, fen miidlirii Ziya, 
[en mii~a\ iri Bıırh:ıncttin Rey
ler harcJ,ct etıni;knlir. Sc, il 
kongresi 27 ;\!arta kadar 

deyaııı edecektir. Em;ıııet 

heyeti konp;rcdcn "ııır:ı Paris, 
lkrliıı \C \'iyanada beledi 
tetkikat }"pacaklar ve bir 
buçuk ay sonra ~clıriıııizc 

anlet edeceklerdir. 
Gelen seyyahla.c 

ı:, ycJki ıı;iin linıarııııııza 

µ;elen Slirzof \'e Amazon rn
purlarilc :340 ka<lar ~CV\':th 

p;elmi~tir. Bu şc\·\'ıtlıl:ır ekse
riyetle :\lınaııl:ırdan ııılirck 

kep nlııp dii'l İ<t;ııılııılıııı ıııii
hiın ahitkkrini zil·:ırct etnı'.<-. ' 
ferdir. Seyyahlar cbcriycrle 
mualliııı ı·c mcnıtırl:ırdan ilıa-

rettir. 

:\[artııı 20 simle :\driyatik 
ve Patriya vapıırlarile (iOO 

YC 23 martta <»cana rnpııri
le 2~0 >cyyalı ,;clcccl,tir. 

Fransız ıeflri 

Bir aydan beri ccdaYi için 
nıemlckctiııdc bulunan Fran
,ız sefiri :\1. Dii~mıbroııun 

nvLlki g;ıin ~chrinıizc avdeti
ne intizar olnıııyordu. An
cak ha\ ahır dıılay1'ilc tren
lerde tcahlnır oldıı~ıından 

munıaikylı henii:t. ı.tclmeıııİitir 
'lcfiriıı yarın muv:ı,alcti bck
kıınıcktcdir. 

.\1. Dü~;ınhron Suriye hu
dudu ve Tiirk eml;\ki nıcsc

Jc,;i hakkında hükLımctinin 

yeni talimatını hamil bulun
ınakcmlır. 

Tütün amcleıinin içtimaı 

Tiitliıı amelesinin aktcde
ceği fcvkal;\clc içtima ıHiıı 

ekseriyet olmadıgından aktc
dilnıcnıi~tir. içtima gelecek 
cuma yapılacak, iş,iz kalan 
amelcniniıı vaziyetleri ile 

yevmiye meseleleri göriişii

lceektir. . ............................................... . 
biri o sırada kompartımanın 

pençer inden bakmakta olan 
Sinan Efendinin gözüne isabet 
etmiştir. Zavallı Sinan Efendi 
aldıl!ı yaranın tesirile vefat 
et~ıiş!ir. 

Bazı meselenin 
idare 

müzakeresinden sonra yeni 
heyeti seçilmiştir 

Orman mektebi alisi mezun
ları cemiyetinin senelik kongresi 
düıı Türbedeki cemiyet bina
sında aktedilıniştir. Kongreye 
50 yi mütecaviz ôza iştirak 

eimiştir. 

Evvela teftiş heyeti raporu 
okuıınıuş ve sabık idare heye
tine vazifesini mükemmelen ifa 
eltij(inden naşi teşekkür edil
ır.i~tir. 

biifıhara idore hey . tini tck:if
leri münakaşa edilmiştir. Bilhassa 
cemiyet tarafıııban imal edilen 

rozetlerin kimler tarafından 

istimal edilmesi münakaşayı 

mucip olmuş, en nihayet ceıııi

ı·ete mensup bulunan asli, 
falıri aza ile orman mektebi 
talebEsiııiıı bu rozetleri kullanr-
1 ilecekleri kararlaştırılmıştır, 

Sonra idare heyeti intihabı 

yapılmıştır. 

Neticede, Amemjman şube 

m. ~litlıat B. reis, mühendis 
Şevkrl B. kftibi nınumi, Yakııp 
il. muhasip, nırıderris Tchk Ali 
,.e mühendis l lilmi Beyler aza 
intilıap edilmi~lerdir. 

Kongre münasibetilc 
cııııı•ur, Başvekil ismet 

Rei~i -
Paşa 

Hazeratına ve iktisat V. RaJııııl 
Beye tazimat telgrafları çekil • 
miştir. Cemiyetin asil ve 1a1ıri 
mukayyet 260 azazı bulunmak· 
tadır. 

Orman müdürü ıehrimizde 
Orman müdürü unıuıııiyesl 

Cafer Bey Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Oıfer Bey bugün 
Düzcede orman davasında tııır 

bulunmak üzere Düzceye ve 
oradan Anknraya gidecektir. 

Troçki geziyor 
Bir haftadan beri Tokat· 

ltyaıı oteline nakleden sabık 
rus harbiye komiseri ı\J. 
Troçki diiıı Beyoğlunda kü· 
çük bir gezinti yapını~ur. 

Leon Sade! namı; mü>tcarl~ 
~ehrimlzde ikamet eden 
Troçkinin rahatsızlığı dcvaın 

eniğinden, mıımaile) h otel
den dı~arı çıkmamaktadır. 

\1. Troçkiııin l~tanbul cilıe· 
tine geçerek camileri ziyaret 
etciği dogru d~ğildir. Sabıl' 
koıııberin Alınmıyaya gitmek 
ıçııı talep ettiği vize için 
~ehrimlz Alınan konsolo:<lıt· 

ğı.ına hen üz hiç bir i{ar 
vald olmamıştır. 

Z~bıt~, 
SÜtUNU 

Şenaat 
Üvey kızına!;;llut etli, kız 

bağırınca bıçakladı 

~lırkayışeri!te oltıra•ı Safiye 
hanım isminde genç bir hadın 
eve:ki gece evine l?Clirken !iveği 

b.1bası Macit öniıııe çıkmış 

t:ı~allut etınek istemiş, gcııç kadın 

feryat edin re bıçnğım çekerek 
Safiye l lanııııı lıornuııdan teh
likdi rnrelte yaralamıştır. 

Mecnılı lıoslanededir. Carih 
yablaıınııştır. 

Bet oda yandı 
M,ıhmutp:ışa c~· dd< sinde Şe

l:erd hanıııda 6 nıınıaralı ipekçi 
Sinıonun o.J::sıııdaıı yangtıt çık
ıniş, ~it ve üst kat odalarından 
J,e ~i yarnııı~tır. 

Kıskançlık 
Bir koca, kar11ının iki 

memesini keıti 

Şchrnnininde Çinizade ıııahal· 

lesinde oiuraıı 33 yaşında Safiye 
l laııınıla kocası helvacı Sali'.ı 

k• vı:a etınişlerJir. Salih zevce-
sinin bıcakla iki memesini 
kesıniştir. fi lecrulı lıastaneye 

kaldırılınız, carilı yakalanmıştır. 

bvı:aya kıs>:aııçhk sebebiyet 
vermiştir. 

Yanan yavrucuk 

l<asımyaşada otıırnıı amele 
Salıthattinin iki aylık kızının 

üzerine mangal devrilmiş, ço

cuk yanarak ölmüştür. 

Sinema 

T' __ oomı o oo oo [j] oo (!] __ 
Darülbedayide: 

Çenl EaJrız.ı 

Elhamrada: 
Tuz.ık 

Operada: 
Aık ale'i 

.l Melekte: ı ı 

1 

Son emri ve Gondollar beldesi 

Mtjl'.de: o 
B~bcımı isterun 

I Aıride: 1 1 
't' Sevda yuva" 

___ DDD O 
FERAH SİNEMA MÜDÜRiYETİ 

V'uku bulan ınürac<::at Uzerinc 

V t11 Caııdaz kumpanyasını 0 r !l d Vbuyuk !cdaksrııkıarıa bu 
1 giinden itibaren yalnız 

6 gii
0
n dalıa t•mdit etıirmeğe muvaffak oldugunu arzeder. 

SiNEMADA ATES. YARl\1 MASKE. LUİ 3 filim 
• • · GG1Gc:ı::E888881~J!E:l~!~ 

Fevkaliide bir muvaffakiyet ~ 
ASRİ SİNEMADA • 

Kemali muvalfakiyeıle gö•krılmekte ola:. • 
SEVDA YUVASI • 

Filmir.in cetytn e•tizi hodi.e b,;·.ı g>iııahk'ir kadınlann zevk ve ~· 
selalı~t Ble ... ,ler\ni tasvir edıl:-.1e! t-:: i'e de mtvzuu ibretamiı:dir. ~ 

• 16.1 /2 Matinesile suvar~de VARYETE • 

G~~G8Gf!EE8r!l . . rm 
f rlıhal Tepebaıı ŞEHREMANETi 

Mısırlı merhum Hüseyin GJlıp liyatro!un- Mt!f 

p::::~~o~y::ıid~:;em~:~:~::m~:::m 1 ::mbu ,::~ 111!1 1 1 
21,.30 ta 

efendi kısa bir hastalığı ınüteakıp ciur. Çam Sa-

sabah irtihal eylemiıtir. Ccn•zeoi buglin J lem lcome-
' Süleymaniye camiinde öğle nenıazı , di 3 per-

kılındıktan sonra Rumelıhisarındo t: ~:~~ 11111111. 
Şehitlikte aile kabristanına delııedi. bey. 
lecektir. Mevli rahmet eyleye 
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ö 

UUNU 
( Berlin) in yeni şekli 

M '\mrrıka rıyueti çumhur mua>ini 
1\1~ • 1K~rt!u in huı"'l kitabetine 
uın 8 ~la Filyaııu isrninc!e bir ka· 

bukJıın _ edılmitttr. Bir icadının leri«.\leksan<lr Plac.~,> nıeydamııa ı;_·u • Pkli Ycı·nwk 
Berliııin yeni hir şekle ifra~ı H:ııı projc-lcri ~iıPıı .\luıaıı ·Jııiiheııılis-

•lıne .•r y-ıbek bir vazife deruhte • , istiyorlar. j:ısaıı h'ıı
~ıı rl·r~ ~41~~~~~r:r •opnklarında 'ilk dini «~letrepoli:;» f ilnıini göriiyonmı zaıııwdt•ı·. 

:~i::-~-lı-=-~-.-f-~-~h-a:-- (Niyagara) Va .. --ra_.:_k_i p-ç-ı k-tı-ı ~-~-:-!-~r-;--z-:ı-;:~ 
4 

r llir Amerika µaraht•-
1 d:ılıa! ( Nı,Y) ork ) ta 
«Naııoleonıı ismindeki 
~ııayııııııı, et't-ıuJisiııin 
ıl~l'~larıııa bt>del lıaeiz 
a lıııa alııınııs Ye haıı-

.\nwl'il\.adaki ~iya~:.wa ~cl:'ılcleı·i cihamn Pil 

mc~lıur şt>l:\ldcl'i olarak taııılır. Soıı gdeıı 

.A n·ııpil gazct"l"ri Xi~·agara~a bir ı·akip zuhur 
cuiµini hildirnwktctlirlcı·. 

Biz kar 'e buzlar i

rin de titresirkPn A' ıı--. . 
tıral) a kızgııı hir gıı

nes altında eavıı· ca-
~ . 

sııct·ı ., l: ı ıııiştir. Bu hadise 
111::we lınvYaııın lıas-hh . ' • ııınasıııa sebep o1-

CPmahİl'i Mliltcf ikadald (( nroton )) ·rh\leleri 

giiııdı~ hir mil.var ~alon su akıtmaktadır. 

~imdi) e katlar ~iy:ıgar:ıyı zi) arcte ~iden sey

yahlar ~imdi cc Bnıtoıı » a koşmaktadırlar. 

y ıı· yaıınıaKtadır. ncs

minıiz !iıcaktaıı hıma

.1111'~hır. Ooktorlar lıa
~aıı ı.ıııdi~ededil'ler. 

d li y 

lan bir 

ırfü;Wı·i yor. ,.., . 
~rııc 
< • kızı 

Sehab· _. _ tile şah,eıı nıuta1,arqr olan- >öylemi~. maznun i'ıka1<la 1 Tahkikatımıza güre, mu>tan-

h~ ıle Terkos tirketi aley- lar, hukuk mahkeınc<ine rnr ctıııi~ti. tiklik, hazı yerlerden Yakı 
•ııde henüz açılmıı bir nıuracaatla zarar \ c ziran 1 laber al llığı m;r.a :;ıirc, istilamlara cevap lıcklcınck-

d da,·ası :ıçar:ık, anonim .bir Fikret diin tcı kifanede kih- tcdir. Bu arada Kadri\e 1 la-
Taıavı·~va yoktulr kk 

1 
~irket olan Terke" ~irketindcn rit ha:ılurıııı bir fincan suda nıınııı '.\foınh~ hulunan eski 

t:ıhki].. ' '·Ln(\llll ın · ·ııH a tazminat istivdıilcccklcrdir. ezerek \ıu ·ıını içnıck urc- zc,-ci doktor %eki llcvin de 

'-·~ Uta tnustantiklil.ı·e de- llLı r-.ı}:,ıı·ı-,ı" .:ıçılan damlara l ı ı \0 

..... ' · " tile intihara te~chbııs Ltmi~, istina ıc ;;ıırcti e ma ı matıııa 
\ . oluıımakt:ıdır. ı1 ,·ıılı·ı- ,J,·ıı·ı-.. ,_·inde al;\kadar ı·ı · · 'l 

ıın • fakat suyu tamnııı!le içmeden muraq;ıt ec ı rııı~ur. :ı uma-
,,, ı gının IHbıl ve har~i malık"mclercle bakılacaktır. ·ı ı 1 · f t·ı 1• ı · .. "'Cn - • ll,önilnıli~, fincan dinden lın- ı c ıten sa ut sı a ı c "ac nye 
1. • Çıktığın, kat'iyctle lcs- Ve~' m~"ren J 1 ı' 1 l l • ııt ıçın . JHYI U ınış ye kcn<lbi tnkil':me has- anıma ara arın< a ıvsaııma-
tl·ılı'r. ' ahitlcr dmlcııilınd .. - k ,1-111 clola' ı·ı \1ı·r • 'J"ıhrı· ınıı·ıc tanesine ·aklırılını~tır. · '. ·1 

• -

l l~kkııı,ıa lııı k 1 Fikret lntilıarıııa mani ol- ccl, miiecccl• meselesi meı -
t Fikret ismindeki talebe, 1 ı d ~ f t:ıkiiı,•t .. , ııo - :ıt a:ı ~ cıır o up o ma ıı;ı ,;oru muş-

İ<tl. " l lJıı' ın Dimitri de tevklfanede intihara mak istiyenlerc Ben de ül- tur. 
· qı-ıp 1 te..,bbils etti mck istiy' orum. Niçin hırak- 1 k 

' C< ilnl'kt t· 'l .- Gc ~cc • carnp, Kiıdri_,-c t_ an ı''Jı"k c . Cl ır. iı US· l'ı"'-r"t j,-nıitıll" lıı·r t,·ılulıe- " <l . . '-' • ı .. - , , mı\_-or:;ıınuz~.. cnıı>,-tır. r1cen- ı ı ' k <l ·k k l>ti"\'•lı' 
1 

>ı:tllıı ,ahitkriıı " anımın .rn ·ar;ı a ı ·en ·ar-
' q ııı · nin \ıirkaç ay e\\ el Kızıltop- cfüi tcdaıi edilmektedir. ı · • B <l ı ı..., 1 · ~ 1111 ,. c a:ı ıınra, ha<fücclc l c,ı • asır ey en u < ı,~, ıır 

1 •C )·a ·ııı 1 rakta kendi;ine yıiz Ycrınc\_'en Bir mahkılmun iflası mektU[)ta ki ~\lihr! nıuat·ccl., '' uıı 1 ' nıa nıeıcut 
kaı--ır" nındı~ı lıakkıııda lıir \' cdia i>ıninde g·cııç bir Bir ıııiiddcl cı·el ,;ıılıte mıicccl ınc,L"ll:~i ne oldu?,. 

,.\ ''trcccktir 1 laıııını bıçakln müteaddit ~ekle bir İtalyan hankasıııı ' ccimlcsiııin neye dcl;\kt etti 
lılı~ıınız ·! • 1 · 1 1• 1 .. ır ık ··ı clol.·ııı<lır111,·ıkl.·ı nl"''.ııııııe·n J,·. l ı· k · il ~•in ıtl<;> • maumata göre )'Crcnnccn yara .. ,,; U· u'- ğini izaı ClCte·tır. llntlt1 

1. .~ dan dulııvı 'l" k , · diirchi•-(i ye bu katil dam- tan\ıul iidincii ceza nıahkc· u·izli bir mcs'clenin iki br-•llı . er o, şır- " T " 

aııı· le nıınc, elliler hakkımla sının l>tanbnl a~ır ~eza ıncsiııde muhakeme edilen deş ara:mıda tııkarrlir ctnıi~ 
'Ycce ·k lık ı k k" l ,. ı 1 · 1 · t. 1 -ll;ıya 1 aınc cdilnıis bir ma ·em esime td ·i ·ıne ıa~- ı orgi, i d setlere nı:ıhkı\nı ıır tarzc a 1' ıza ıın:ı ışarct 

ılıki Y•ıktur. Tnhkllcatn' siın- lıımlı!1;ı yazılını~tı. olmuştu. olup olmadı~ı meydana çıkn-
·ılha ı • ı•ı·ı· t, hke l tırıın Bankıtı cvelce bir ,,,·ızıh,·ı- caktır "ı t ını n mevcut vazi- ,re nıa mc ıııı - . 

" f nıı;ıar;uı ' da cürnııinü inkar ıc Cskü- nede ticaretle de i~tig;I eden Rc"am .\Iİ Rız:ı !ley, \ıay-
lıııı\l~~ h '·!' şımdiki hai<le dar mıı,;tanıikli"'ııılcki ikra- Yorginin birinci ticaret malı- ram miinasebtlilt! tcvkifanc-
1 · 

8
" cı da L-ezal t· k·- 5' k [ '· k .ıı yap 1 a ı rfr.ı tevil etmişti. cmesinilc i i;hını talep ctmi~ )'e g;clcrt:ı.. ailesine ~c ·er 

ını~- ıı .ı masıııa kaııuııncn Son celsede .alıitler dinle- mahkeme kendi,;inl mevkufen gctirmi~tir. Dij'.tcr mcvkuflara 
A' gurufenıeıııl,tir • 

ıw·ıli ı . ' · nilnılş, bunlardan biri Fikre- isticvapıın sonnı, liakiunda da ailtleri ht:<li -c gctirnıi,ler, 
. • • fangından c•lcrı· . k' "". . 

• tın va - <Ul.aıı evvel Mn hu iflas karan vermi.tir. ziyarette lıulunnıuşlarJır. 

ı ıuı~ ı 
l'ottarafı tl:1ci a~·ıfanuzdadır) 

\!aç iki sayıya J,urşı 4 sayiic 
YC .\luhtelitııı ı;alibh-eti ile ,.., . 
hitti. Çoktan} lıcri sahaya 
ıw!k blnıaktan olacak, bıitun 
oyuncularda topa kur~ı 

büyük biJ arzu ı·e hcYCs 
s~zlliyor~. 

. \ksama Ye fabo gibi bek

lenen scvlcrden e>er Yoktu . ' . -
\faç seri. cınlı hatta zam:n 

i • 

zaman 'cdit cereyan cdil'or-' . . 
dıı. Bidayette Calatasanıyın 

daha ;ı~ır basagı, <lalı,; mii-
. ... ... 

tec:ınİ< oldukları g;üriiJı,\•or-

du. l 'akat muhacim hattı ili· 
zıııı><uz tert:dlhitlerlc 'akıt 

gcçinli~i için takımın g;.ıli

biret ilıtiın:ıliııi te adufe ta
lıi hir cereyana \ıırakr-ı~ 
oldu. 

\lıılıtdite ı;clince l'cncr;i. 
lcr ı;ok ınukeııııııddilcr. g, ı _ 

h ıs,a %eki çok ı;cn,' t ,mi~ 

t(ci;·ımiiyor, l'ikrctte daha 
t'lah,u; terakki eseri g;i ıze 
,·:ırpıyur<lu. Zekinin fıu can
lılıjtı lıiituıı takını iızcrinde 

m~ıe<,ir oldu: ıc ku\·ıetlcrin 
müt~rnzin olma<ıntı ra~·•ııcıı 

• Zekinin fırsat 

•nuhtclitc giizd 
'erdi. 

'Dünka 

kaÇırınaı·ı~ı 
bir g;alihiyd 

maç 
Dlllıkü maça gel ııı:c, hu 

daha lıcrCL'anlı n: d:ıba g;ıizcl 

.. , .. ..,-. -- -
demir yolları ve li:. 

• 

mantarı um·umi idaresinden: 
Haydarpata liman \'e nhıım ıdaresıne aıt (3, 4) numaralı dubalar 

münakaıa suret!le ve yevmi ihaleden 2 ay zarhnda ıamir ;ttirile<ektir. 

Münakan 8. 4. 929 tarihine mü•adıl pazarte•i günü Anadolu-Bağ· 
dat tıleıme müdürlüğünce yopıiacaklır. 

T amırat ıartnamesi ıımdıden Haydarpaıa liman baı mületııılcAinden 
alınabilir ve mezkür dubalar arzu edenler tarahndan Haydarpaıa men• 
direğinde görülebilir . 

Tamirata tahp olanların (4)0) luıı teminat akça•ile birhltıe teklıfoa, 
mclerini mezklır ıarıhıe ıaaı 15,30 a kadar kapalı zarf dahilinde tdar.l 
mcılcüre katibi umumilığine tevdi etmeleri lıizımdır. 

" Ist~nbiıl mıntakası Maadin 
Mühendisliğinden; .... ~ 

Bal kesir l'ilayetinin Sn Sığır ık l;azasın_rı neıııir karu ; •-y 0 -

sinde .l<~iıı oiııp imtiyazı 2-11-313 tnriJılı ferıııenla ilı~I·• J- ı. ~ 
oları Antimon. ıııadtııinde Sadettın ı·c 1 layrett.n Bey Zere ı ( ~) 
sehim iıisse ı>ııııııaiieylıinıa L.ra! ... :·ınctan nıütlıletı '. "' .sı 
z,1rfıı1<.la tasfiye edil• e ... <:<: e ıııerni ~~kiıınctçe t fvc _ ı t ı 

eylemiş · olnıağia zikrnluıı n mJdrn en yüksek hcd•I ,. ren t ıl'c 
satılacağından t tiplerin kır. !ı zarfla martın ll ki ra,1r .ıınuı c 
kadar i :ttisat \·ek:ı;eıi mlden ınOd!iriyetrne r•ıır:ıcı t e ' J, r i 
fön olıınur. 

lstanbul vilayet yollar baş
mühendisliğinden : 

Diyaribekir dayeli •abık la muhcnd<Si Ah Rıza Beyin daıremize 
müracaet eylemeı;i. 

-.:::: 

oldu.: ha olduk et! kurun;. ~t::tu. 1-------------.: :::::::::::::::::::::::-:1:::::::::::::::::::::::;,: 

ı ı.na eh o kadar .ıı~.ık 0 1- Seyrisefain 1 ıı Yelkenci ıı 
P'<Hlı h_~ı kin tiribunlcr l;c if ııı---.;..-----·---ıı'!: li - • ı: ı: 

ııir ~eyirci kirlc•ile dotııııı~tu. flersin sür'at postası ,ii VAPURLAR! H 
1 ·: •• (;alata;:ır:l\_ - Bc,i <t.a-.- mı •. ı- (Mahmut•evketpa•a) vapuru 19 11 ı· d · 1 k · I'' :: 

-s: ı .i '\.'.ll':t cı117. u s ,.e sür a! v ... t:ı ı:: 
ıcliti .! lali~ ( il) 1 lii,ııiı ( il ) Mart Salı 12de Galata nhllmından 1 :: :ı 

Burhan (C) .\litlıat (cı \i. hareketle İzmir, Antalya, Alruye ii SamSOD ~I 
( • l l ' ("- esin• gide<ek ,.e T ~ucu .An:ımor " . ·I 

1 l at .CJ ~uphi ((;ı 1 e )ii ( ' ) Alaiye, Anı:ılya, İzmire uğraya· İıi20"~'1~~[ Çarşamba.iı= 
l·:;rcf (B) .\crckt ;(;) \leh· rak gelecektir. 

ij~ünü :ıl\şamı Sirkeci rıhtımından!! ıı- et (C'ı .\h:slih ( C') 1-'cncrdc •• 
Antalya Posta •! !i hareketle doğru ( Zongııld~:,, ı=ı1' "çık .ırda ornnm~ı "znt J •ı 

1 
• 

\l' Refik Beyelcrdt•l ıııada (ANAFAB.TA) vapuru 17 mart \lİ ndıohı ... Samsun.. Ordu, lİ 
pazar 10 da Galata nhtımından :!Gwe,on, 1 rabzon, Surmeııe ve:: t">hi ~eklini ıııuhaf:ı za t•di- ,:ı :ı 

vpnlu. ı_ ,. hc;ikta,li "!uncu hare~eıle İzmır, Külluk, Bodrum, ı·~ Rir.e ) iskelelerine gidetckı;r. !i 
Radoo, Feılu_ve, Finike, Anıoi}'lıya 

8
:1 'l'af;ilAt için Sirkecide :ile;. !! 

11,c,i<na e,lilır'e Fener (;ııhtıı- d k 1_, k ,.. d 
11 

_ . 
1
. d 

1
• lk .• ·ı 

gi ece , .• dönüt!e ll)<'z.,..r ıs e- ı anı m ·a ın e c • 
~arayla kar-.,· ıla~ıv c ır <.lcnıt: 1 ti. !:! 3 e ' • ·~: t:'!l'-~l ii 

ldde birlıkte Dalyan Marmar•se i •• 1 da ka" ·ı 
\i:ı~ \1unuıı kin<lir ki dnh· f. ıanın ın accnto;ına m~r•- i! , , Sabz, Çanakkale, Gelıholuya 1 f 

zirndc lıir clıcııııııi_ı·et kaz;ır k 1 k ! c:ıııt Tel. strnbul 1515 :ı 
uğrayan ııe ece_ -ti~ :ı :. 

nı ı ':-ll. - :::::::::::::::::ıc:m:a:::::::::..-:::::::::=:': 

llirind de\Te ahenkle b j }t\ l 1 •••••••• •••••••• •••••••• 
rı~ık bir ~iddctk lıa~lallı. ik; ••••• nr~n ıle~ırı·kı·ye :.w. ! 8 Mart Pazartesi T dııon U ~ ~ 
dakil.a "'C•'ince kbldıi .\leh- ı 

" , birinci posta.ı yapılnııyaca.fır. •r • t 1 • 
mcdiıı ıı;iizcl hir hııcıın•, i a m 1 r a 1 :. 
'\luhtditc ilk >•ıyı,;ını kazan- İlan • • 
ılınlı. .: Elektrik şirketinin ••• '.\lııhtelıt bidayette Yll7.İydc Tahli iye Müdürlüğünden: fda-

h k 1 . 1 11 remizin Kav:1k 3.nb:ırında ll'tC\'· : 1. b elektrı· l.;...enı· n : ;\·im )lr can 1 11<. taşıyor, • a a ıuy • 
cuı hıılıınan ınııhıclifükın, IOb • • 

• 'ilıat, .'.1itat '" ilk nıaçııı •. Ku'"çu''k tamır· •hnı .• kakın hurda \ e kiıhnc :ıl~t ve u 
hilafına l li, nıi ıe Burlıa·ı • M • edevat ile q\ ayı mııtcferrjk.ının • • 
ımikcnımcl ın-nuyı.rdu. pazarlık surcıilc mahallinde fu- :. ec can en == 

Gnlibiyct ihtimali dalın ruhtu mukarrer lmlıındoj\undan • • 
ziyade Sarı-Kırmızı formalı talip olanların Galatad1c nhıım : d İ i C r J C r İ O İ : 

• • takıma na,ip olacak giirunii· caddesindeki idaremize ıniıracaat : el emelini : 
\'Onlu. Buna mukabil Fener- ederek c pnın cins ,-e ne\ıicrini • " 
ıııcr ıı;ittikçc açıııırnrn ba~ıa- mü{ir li;tc.,ini ~ördükten .onr. E almadan mal ; 

14 ınarc 1129 ıarihıildc l'••&K • )d • l:ılar \e f'ikrctin Jıir sa\'!>! •
8 

0 U~U fiatla 
8
• 

:-ınb:ırındaki :-atış komi!'yonuna g: 
ile ınıi<;n·au te,i> ettı!u. \inç - :• 1·cra ... ffi;ı,1• hı'ç :• • nıiir;ıc:ı:ıt ctmclcrı. "" 6 n\haYcte kadar hiçbir ıaral:ı ı-------------1 
e:<:bl~ hir hakimiyet ı crl'ıcıh. Şimendüfer mecmuası 5 kimseye meç- 5 
iki kale de lıir çok t lılike Demir yollar idarc'i ı· n- 5 bul dei!iJdir. ! 
ntlattll ·,1r \ •· ı'l,-ı·nc·ı lfC\ re lı·ı,· f 1 1 •••••••D ••••• • --·•••• 

' T llll an ıer ay nc<rcl ilmekte NEZ 
sayı ıwnwden lıitti. i~\c olan Şimcndıİfcr ~t·cmuasıııın LE 
B:ıyraım!a lsı:ıııılıııllıılar:t iki ~',~80 .. ~U"K ·Hı ıııcı sayı;ı şinıcııd·J kr ve 
nıizcl maç !\<istercıı futbol 
" simcnduferciliyc ait nıııtc-
[aaliyctiııin lrnl;isası. ' · BRONŞİT 

nevıi mlimlcrcatla çıkrııı.~tır. 
\'ukar,la hu ild ımıçın Boğaz ı rr.hi 

Karilcriıııizc mı ,iye etlcriz, . 
i.ı mit balı~ o 1 d tığlı n u ~Ü y 1e 111 i~· ~ı::::::::::::::::::::::::::~:ıı:::::::::::::::: it\ in hakiki 
tik. Zekinin l''ki ı;eıiklir;ini ii Bakteriyolog Do. Ihsan Sami ii 
g;ö~tt·rnıc~i, J·'jkrctin ternkki- :: •• 

;; B:ıkıcriyoluji l:ıburato\'arı i: 
,i, 'ihadın ııım a[foki,vcti, :; k k k :: i: !'ek do ·; · ·an ıahlil:ııı. :: 
l\adriniıı metaneti yeni 'cııe :ı fi 

;: (ı·a,crman teamülü , kiirenaı .. 
[ut\ıolunıı.z için aı·rı ~Hl :: d d ·r . il nudron Gu-yo 

1 :: ta. a ı. tı o ve ı:;ıtma hasta - •11• U limit ıerecck dclı'kr, ir, hu- •• 
1 H iıkları ıqhi,], i ar, lıalgam, ij İçıniz, blitilıı müstahzeratı 

ııııııla lıcr:ıhcr \-cnic en ı;or- :: : üzerinde menekşe, yı·şil ve 
meklc nıtitec>sir olduk ki n cerahat tahlil;\a, Ü!ıra mikros- ~l kırm11.1 rerkli etiketlerin de 
takımlarımız ı.:l"aıı \ıir iki jj kobi ile frengi ıaharrı<i, kan fj [Maistın f'RERE l'aris rue Jarnp 

111 a rıı İ el cnııına bti na t crnı ek- li ~ı ban 1 arı ve er~ enlik için !1 -~ı,:>::o~J 6~J~ad:;:r;;;c;;;;si;....,Y~;;,;z:;:ıl:;:ıd:;,;ı,;,;r ·;,_,, __ 
!E hu~n~t aşılur. İ! M tb ı } 

te \C bu clanıünirır bazı se- ii (.'il·anwıluııda Sıılıan.\l:ılımııı u a aaC} ara İ an 
lıeplcrlc nyııru terkcdlncc !!türbesi kar~ısımlo ıdefıııı k '.llllil Zonguldak yühek maden miıhen-
takımlarını mlih.itn llir za'[a :::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::: diı mektebi dera kıtaplannın ıahı w 

SCkt · k 1 'eıl l5-2-292 tarihinden itibaren 
ve teşc,·ni~e ıı~ratm:ıktadırhır. eı a P 22 gün müddetle münakasaya 
'Diğer mifsal>akalar Topapnede Hacı Ali frendi konulmuıtur. Şeraitini anlamak i•ti-

Dün stadyomda (;:ılatasa- lokantasının üzerindeki odada yenlerın lsanbulda Şehremaneti 
ray n: han bul . por iı\·lin- oturan Kılıçal[ mahallesi hereti civarında ınaaen minıaka .. mühen-
c ii takımları da br,,ıla-,m1>· ilıtiyariyesi:ıden Ali Ffrm!i dulJQine ve Zonguldakıa mekı..p 

• ıniitliaj:etine miirncat eylemeleri ve 
]ar 'i·e Gala ·ıs:ıraylılar heye- .sektei kalpten ölın~. ıeltWleiiiıin ll2 Lralık depozlto 
canlı bir miı.t;ı mlill'akıp Jc § Ileşi'.üaşta Vnko Bey apart- liı;es ni ha•i kapalı zarflar ıle 

gelecek marttan evvel mektep mü -
ka.s,-ı .ı >aı_·ı ile ncticı."-·i ka- ınamrıda sakin tornacı Ali Ulvi ı ı 

• 1 diriyetine vaaı o ma!lnın temini ilan 
zannııtlar<lır. [fendi &ektei kalpten ölmİi~tür. ılıtn olunur. 
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... - - HER GÇ.~ ÇJX.~ TÜR!{ G.'ı.ZE1'ES1 :::::! 

1 ABONL ~·Rrt•nı Gazetemizde çıkan yazı ve 

1 T~rkı~:.le IT:içt~ r~:!:c',:ri:o:~::e:~::p:~nh:.:~: ! 
! idare lf:n.sc (İdare • yazıya ait::c ( Yolzı ) ! · 

16 Mart 
19 29 

1 nct Ta•ı 
6 Sayıta 

a 
Türk mekteplerile faydalı eşerlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

iLAN TARİ FESi: 
Satırı 

6-8 inci sayfaJ.ı 

KurJ~ 
ı~)il} 

2.~ Kunı, 1'.uru; 
1 A~ İtbl 150 ooo 
3 400 ~00 

16 
2 

• :"'50 
1400 

1450 
2~00 

- "' 

lşarcli ~~olmalıt.lır 

Baıılmıyan meklupla.rın iadeıinden, luym.nti· 

mukaddereıl:r: mektuplara konulmut paralum 
kaybolmaımdan ve i1Anlarm mü.ndericatmdan 

idare meıul dei:Udlr. 

lstanlJtıl Ticaret \Te Saı1a,ri 
• 

oclası ~ı.,oı)aııc aı1l)arıı1clan 
Aşagıdaki Iıusus~ta alakadJraııuı nazarı dikkatleri ehemmiyetle 

celbolunıır: 

1 - Aııbarm tahliyesi 16 Martta başlayııp Nisan soııu!ıda 

biteceği evvelce ilan olunmuştu. işbu iki tarih arasıııda henüz 
başka bir yere nakledilmemiş olan eşyanın kenıafissabık anbardan 
usul en ihracına mani deği!Jir. 

2 - • 'akliyata 928 Mayıs iptidasından itibaren anbara dahil 
olmuş ol:ın eşyadan başlanacaktır. işbu tarihten mukaddem anbara 
dahil olmuş olan eşya ııakledilnıevip anbarda k~lacağı ve gümrük 

kanununun 35 inci maddesi hükmünce müddetleri geçtikçe güm

rük emrine verilmesi zaruri olduğu cihetle bu kabil eşya sahibinin 

ona göre hareket etmeleri il1ıı olunur. 

Gümrükler U.M. lstanbul 
imtihan komisyonundan: 

1 Umum müdürlükten alınan emir mucıbince şimdiye kadar imtihan 
vererek 'esika almış olan bütün komi~yoncu, tüc.:J.1' müstahdemin ve 

maiyet memurları )'eniden imtihana tabi tutulacaklardır. 
2 İmtıhanlar aşağıda J'azılı gün ve saaderde gümrük ıaıbikat 

mektebinde yapılacaktır. 
lcomi~yon tüccar müstahdimini maiyet memuru 

t:ırih saat numara~ı saat numaraaı ıaat numaraı;ı 
26 mart 929 ;alı 14 1-40 13,30 1-20 
9 nisan 929 ,: 14 41-80 13,30 21-40 

24 « 929 çarıamba 14 81-120 13,30 41-60 
7 mayıs 929 ıalı 14 121-160 13,30 61-80 
4 haziran 929 salı 14 161-206 13,30 81-110 

18 c « 13,30 111-150 
18 • l> 14,00 151-202 

13,30 
13,30 
13,30 
13,30 
13,30 

1-20 
21-40 
41-60 
61-80 
81.91 

3- Tayin olunan günlerde imtihanlara girmeyenler o günden itibaren 
gümrüklerde muamele yapmaktan men edilırler. 

4 İmtihana gireceklerin hepsi altııar tane fotoğrafi getirmelidirler. 
Kom'1yoncular bundan baıka kefalet yoklama vereka ı getirmek medıu
riyeıindcclırler. 

5- Dördüncü maddede yazılı foto~r•li ve kefalet yoklama verekası 
getirip imtihana girenlere muvakkat bir vesika Yerilir bu veaih hiinıilinin 

:mı•ın neticesıne kadar muamele yapmasını temin eder. 

Bu şartlan ifa etmiyenler 3 ncü madde mucibince imtihan gününden 

ilibaren muamele yapmak ıclahiyetini kaybederler. 

6 Kom•iyona getirilecek foyogralilerin net olmalaıı ve •imaya 

tarrıarnile benzemeai lazımdır. 

7- Kefalet, yoklama, verekaları komsiyon katıbinden parasız 
tlınabilir. 

8- İmti~on olmolc <izere müracaat edenlerin imtıhan günleri aynca 
il~n edılccektır. 

• Türkiye ziraat bankası mü-
fettiş namzetleri müsabakası 

1- '.\isan- 1929 tarihinde yapılacak olan imtahanla IS 
mtifettij namzedi alınacaktır. lmcahan!arda muvaffak olanlar 

başlanı;ı\ta 120 lira nylık ile seyahat "e teftişlerde yol masra -
fmdan aı rı vlarak 5 lira ye\ mi ye vcrilscektir. 

i\Jufeıtiş ruımzctleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik 

imıahanı \'ercr<k müfettiş olacaklardır. İmtabaniorda ve teftiş -
\erde fe\ ka\;\de mııvaffakiyet ı;fotercnlcrden ecnebi lisanı 

t itenler l>ir <ene mCiddctlc A vrupaya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için ,\nkarada 

lankan· ı te.tiş mudürlüğJne dulunbukları yerdeki ziraat 

t ankalorıml:ın a13eakları bcyann.:neyi doldurarak 
ve'! 1 l izzat \ermek surctilc 

Gümrükler umum müdürlü
günden: 

Cümruk idaresi açık Dena.lerde e'e'fe mütehammil motörler alacaktır. 

TelJilnameleriru vermek ve bu hus"ıta Taf ılat ı.lmak iıtiyenlcr 30 mart 

929 tarıiııne kadar Ankarada Gümrükler umum müdürlüğüne müracaat 

etmeleri. 

IVJanisa Vilayetinden: 
~et-Ojemi. ~olun·" 0-0.ıo ıı;i ,.000 inci kiloınetre~ine kadar 

beş kilometrelik tesvheı tür: bıyc ıle bu kilometreler ara~ında on 

l'ıetre açıklığında b:r bt!ünarme köprü ve ınuhtelii eb'atta 

011 sekiz reton menfez ve ( 191 ) metre mıkap beton istinat 

"--·-':· .... ~ 

BUyük ve ya bir çok dcra için \'erile;:n iL\nlarl;.t ' 
hu~usi nıahiycttck.i lldnt.ırın ücreti 

ill3rc ne karar'a tJrıltt. 

5 • 
4 • 
2 • 

1 
1 • 

. ı-s inci 

• 
• 
• 

,!<) 

ıüO 
ıüO 

Bu gccetı ay..,..· ---b-1__,8,,....--1--A--k----d,..d.,....--d,,----------ı Sayısı lstan u, abıii i, n araca esin e "Vakıt.. yurdu 
Cazeteıni;,ı;e huıwi ili.n kabul eden yer: 

H. S. H. illnat acı,ıteli. ' resmi 

--"' 
ilanLır 

' o ' 
tı.:11970 ıd.ıre İ'ilCrı 1971 \i17.J 1 ır:ıı * rer 11 \ \ rıt-. O~la kUIU'IU• 46-

, !füfü:Mekteplere ve herkese lazım olan:ggg;• 
memleketimızin harita,.dır. ' 

i~ii En doğru, en nehs harita da bu defa !i!i :::. . .. . .... . .. . 
~m Kanaat kütüphanesi mi 
ıın ~~ .... tarufından neşredılen : Yeni .... :::: :::: 

!il! Türkiye Cumhuriyeti haritasidır im 
11.mmıım~Fiatı 50, taşraya 60 huruştur .• gmmm.11 
i lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı l - . 

Satılık ev - Beykoz.da Yalı mahallesinin atık Çınarlı cedit Çeıme 

sokağında N: 48.25, muhammen bedii 680 liradır. Bedeli 4 taksitle 

vertlecektır. Müzayede 25 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 449 

fiazi Hiynta~ HafiH ~a~ nıü~endisliöinden : 
kuruş 

1 sandık küıadi : metro tul 26 00 
2 Kırma tar toplaması ,nakli, kırtlması ve ferşi metro mik'ap 258 50 
3- Mevadı imbzaciye : naklı ve serpilmesi « « 107 00 
4 - Sılındiraj : 4 tonluk hayvanla mütaharnk « 1< 67 00 
5 « 4 « motorla « 66 00 
6 - « 8 « buharlık « 71 00 

Gaziayıntap-Maraı yolunun O + 000 • 14 + 500 K. metroları 

arasındaki kısmın tamiratı esasiyesi bedelı muhammeni olan 25000 lira 

ile ve 1 mart 929 tarihinden 21 mart 929 tarihine lcadar kapalı zari 
u•uWe baladaki silsılci liat üzerinden münakasaya vaı..olunmuıtur. 

2 • Talip olanlar iştirak mes'uliyetile çalıştıracaklan fen memurlannın 

yoUar umum müdiriyetindcn ve yahut vilayet başmühendisliğinden alınış 

olduklan lıyakatı fenniye vesikalannı tarihi i~aledeıı 8 gün evvel ,·tlayet 

bımühendiılağine ibraza mecburdur. 
3 Talip olanlar nafiarun şeraiti umumiye ve hususiyesirıe vakıf 

olmalıdırlar. 

4 - Talip olanlar müzayede ve münakasa ve ihalaı kanunu mucibince 

ve uıulu dairesinde teklıf zarfiannı, teminatlannı verm~e mecburdur. 

5-- Talip olanlar 21 mart 929 günü ıaat 16 ya kadar encümeni 
vilayete \'e fazla malümat almak istiyenlerin Nafia B. mühendisliğine 
müracaat eylemeleri iliin olunur. 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
sandık hlo 

7 758 müstamel kundura 

21 vidala • 

2 5 vaketa lohn 

62 1802 şayak takke 

4 124 diş macunu 

5 230 saç boyası 

1 83 ıabil ipek ipliği 

2 

2 
1 

226 ipeklı pamuklu mensucat 

538 yünlü mensucat ve pamuklu 

{
47

3 
pamuklu ipekli mensucat 
pamuklu işlemeli mensucat abanı 

Balada muharrer l 1 kalem eşyanın 16-3-929 tarihinde 

ıanş günlerinde İııanbul ithalat gümrüğü satış anbannda 

luruht edıleceği ilan olunur. 

ve moıaakıp 

bilmüzayede 

Çanakkale nafia baş mühen-
d • l •., • J Yüz bin lira bedeli muhammcneli 

lS ıgınuen: Balıkesır·Çana~kale tarikının (.'andan 

itibaren Çanakkaleye doğru 16 kilometroluk kışmının ıcsviyci türabi-

yesi şose \·e imalatı şınaıvc~ilc birlikte k:ımih.:n inşa~ı c\rakı kcşriyc~i 

henüz tanzime<lilmckte olduj!;undan ra\'ici üzerinden ı mart <J'.!9 

tarihinden itibaren bir ay müıldette \'e kapalı zarf usulile mfi~akasO\·a 

konulmuştur, ~lünaka,aya hii<nü haline itimat olunan\arla ehliyeti 

fenniye<i nafia dai since tasdik olunanlar kabul olunacaktır. Talip· 

!erin ı üz<lc 7,5 he<ahilc 7500 liradan ibaret muvakkat dcpozitolarını 

nakten ziraat banka<ına tcvdile makbuzunu rc\'a buna mııkabli 
hükumetçe kabul edilmiş bankalrın teminat mektubunu kapalı za.ı! 
derununda tcklifnamelerinc rapı etmeleri iktiza eder. 

Talipler 1 Nisan 929 tarihine müsadif pazartesi günü saat J 7 

den eve! encümeni ,·i\ayete isteyenlerin nafia baş mühendisli!\'inc 

müracaatları ilan olunur. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi müdürlüğünden: 

Samson-S11as hattı üzerinde kain :\lusaköy istasyonundan hattı mezkuru Kayseri-Si,·a< Jı;ıttı ;Je 
Q·l(' 

mülceka" olon Kalın istas\'onuna kadar olan takriben 80 kilomeıroluk bir kısmın inşaatı 18 mart ;
1 

tarihine ınü~adi[ paı:ırtc~i .gününe kadar münakasa.ya yazc<lilmişrir. Talipler mt!zkıir ~ünde ,._._.L or J · 
kl l il k Bumu"naka-uJ:ıil buçuğa k:ıd:ır De\'lct demir yolları yazı işleri müdürlüğünce ·a JU e< i ece 'tir. 

şartname ,.c saircı i arzu edenler yüz lira bedel mukabilinde Aııkcra De\ !et demir yolları \ c Jiın:ı•l .il 
maliye ,.e muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti mahallesi sokağı atik '\: cedit r.e'.i hi:·esi kıymeti muhammen•~ 

l.labacafcr .\hiçelebi Çulıançeşmesi 15 \'c 17 J 5, e2 I iki bap dükk.\n 8 !0-4320 I 500 lira pcşin,-ıı 
] lisscnin bC\·anı. 1 lcr iki dükk,\nın bakkal gediğinden münkalip mahallinin 630 hissesi - 1000 

·• ınağaza 4 
"' "' 21 O "' • ,;OO 

Bir senede merbut olan balada evsafı muharrer her iki dükl«indaki 840 hissenin '20 ,1 •!!9 

tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te [urubt edilecek, müzayedesi mukarrerdir. Taliplcrı0 

yüzde ~.5 hesabile 112,5 lira pey akçelerini mal sandığına re.Hm ederek Em\'ali mcıruke sotı: 

komisyonuna müracaat eylemeleri. 
.......... llİll ....................... 11!!11~ 

Komprlmelİtrl ekserıya taklit. 
edilirler~ 

Tıı.klitlerınden sakınmak iç'in tlıılma 

kirmızı bandıroltu 

,.&1>18'" markah hakıki 

'.lmbalajına dikkat ve 

aigeı·lerinı reddeclitiiz. 

DOKSA 
En mii"-eın
mel ve tanı 
aJtl.rlı sa
allir. 

Dakika şaş
maz, tem natlı 
ve ehven ifiat
larla satılmakta
dır. 

Başlıca saat dükk~ntarıııJ31' 
arayınız. Topcaıı satı~; • 

RİKARDO LEYi VE BİRADERi 
İstanbul Havuzlu han '' JJ 

l lt!r cins !'aat deposll 

ı Damla 
PERTEV 
Esansı 
Mendilinizi bir 
haf ta muattar 

Türkiye İşbankası umu- 1 :.1_.._.kiiiiiııar •. --="'' 
Emrazı dahtlıye 

Müdürlüğünden: 
A 

mı 
'fürkiyc İş bankasının İıınir şubesi binasının inşası münakasaya 

yazedilıni~tir •. \Iiinakas:ıya i~tirak etmek isteyenler, şartname mukO!

velename sureti 'e tam seri planları, Bankamızın Ankaradaki umu

mi l\lüdürlü~ünc müracaatla (20) lira mukabilinde alabilirler. 

Teklifnamclcr, muteber bir Bankadan alınacak ( 20.000) Türk 

iralık bir kefalet mektubuyla beraber ünümüzdeki 20 :\fart 1929 

<;arşamlıa günü iiğlcden e\·cl Umumi Müdürlüğümüze te\'di edil

miş olmalıdır. 

Umumi .\lüdürlüj\Llmüz bir g~na fiat kaydı gözetmeksizin dile

diği mütcahlıidc ihalede serbesttir. 

Cildin bt'ŞCrcsi için şa)·ani tavsiye mevattan mü.rekkt>p 'Vt tabii çiçek 
csanslariyle muattar ve son derece saf olan 

KREM SIMON 
<CREME SIMON) 

endin bütün tazellglnl, güzeJligini ,.e t:ıra,·etlrıi hüsnü 
muhafaza için bir lolzımı gayri mufuriktir. Cildi lıesler, 
tallililşltrır. yumuşatır, beyazlatır ,.e ~adifc gibi na· 
zikle ·tirir. Kreıu Simon, yüzün tagnyuratınl, buru
~uklarını ve kırmızıtıklarını izale ve gün('~in tesiri 
şedidinden ve haşeratuı ısırı~larından vll..aye e_yler. 

Pariıte SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

VEREM 
ve göğü• hastalıkları müıaha• '" 

'Doktor 

ŞekiıJ IIabip 
Ayarnfya Yerebataıı l lae< Sulel" 

d .-.ı· man apartıma'l!CI d Ltım...._ ... İ, r31 
te~J. çarşaınba ve ı::erşCJnbe Tel. f.ı. 

3035 

!----~-----~-· ... 

Kokuları izale eden 

Devlet demir yolları ve liman- ı 

En mükemmel muzadı 
taaffün<lür 

Sıhhatine ıa ıakir kıd111 ı~ 

rın sanıiıııi do. ıJdur. 

ları umumi idaresinden: 
duv:ırı inşaatı ( 69055 ) lira (37) kuruş bedeli keşfi üzerinden idaremize lüzumu olan beş adet devver köprünün münak .. ası 25nisan 

2J.- )-CJ2Ç saat on buçuga kadar müddetle ve kapalı zarf usulile 929 perıembe günü aaat 15,30 da Ankarada umumi ıdare binasında 

Türkiye milli ithalat ve ihracat anonım 
şirketinin heyeti umumiye içtimaı 

:lchirli dcf{ildir. B;ı~iıı:~ı ' 

'a depol:ırik .ez '1ek· ' 

ıt. · ~ ~t n1ağ;.ıl:ılarınd 

ır.1ııakasaya çı· arılmıştır. Mufassal malumat istiyenlerin vilayet icra edilecektir. Münakaaaya iıbralc edeceklerin teklif mektuplannı ve 
b.ış mfılıerıJisliğine müracaa!iarı. 

l }' bin beş yüz dolarlık teminatı muvakh•·'-"'"' ... ,mi mezkürda saat 15 e 

Manisa y ilayetinden: kadar umumi idare yazı iıleri müd' rlüAüne verme •ri lôzımdir. Talıpler 
ı\\:ınisa ile Kasaba arasındaki yol üzerinde mulıtelelif ebatta münak .. a şartnamelerini 500 kurLı m Ankarada malzeme 

iiç :ıı.let beton arme köprü inşaattı (31119) lira (98) kuruş bedeli daiminden Haydarpaşada mübayaat komisyonundan tedarik edebilırler. 
k~fi üzerinden 23-3-929 saat on bere kadar müddetle ve kapalı 1--------------------------
z~rf ıısııliıe müna::asaya çıkarılmıştır. ızalıat almak isteyenlerin Gümrükler U.M. fstanbul 
\'l ayet baş mülıendisligine müracaat!Jrı. 

ıl I rı (trİ/. <'elt(Llelılıdeıı: 
lllilkt me' '•p\~rı müdavimleri için vekaletçe kıraat kitapları 

yaptın ı,tır. Bu kitapları ikmal ettikten sonra müdavimlerin 

şeviyelerıne { 'lre resmi ilk ve orta mektep kıraat kitaplarından 

rr u llinıleriııce tnlihap ve kendilerine ta\'sİye edilecek olanları 
t \,-.. cd.ce"leri de alakdarlara teblii! olun~ uştıır. Bu itibarla 

\'e aktçe bu mekteple• için ayrıca başka kıraat kitabı kabul 

c :•mı ı,ac1ktır. Bu nıa•atla Maarif Vekaletine talim ve terbiye 

,_.ıresine ıııür"c• ılı hı/um.iması ilan olunnur. 

mübayaat komisyonundan: 
1- E\'elcc kapalı zarı usulile rr.unakasa·• yapılan 100 adet 

22 santim kurşcn makinesi yeniden açık münakasaya konmuıtur. 

2- .\lünakasa 2 maııs 19'.!9 perşembe günü saat J4,30da içtima 

salonunda yapılacakur. 

3 • :\lakinclcrin 25 mayısa kadar teslimi şarttır. 

4- Şartnamesini ve numuneyi görmek istiyenler kiıabeıc 
müracat etmelidirler. 

5- Münakasaya girmek istiycnler teminat mektubu veya mak • 

bm:ile yukarda yazılı gün ve 5a.atte komisyona., gelmelidirler. 

Şirketin, his$edaran heyeti umumiyesi martın 3linci pazar günü saat 

14 te Ankarada Himeyei Etfal cemiyeti merkezi umumi•i oalonu,da 

alelade senelilı: içtimaını aktedecektir. Laakal 50 elli hisseye ıahip olan

ların bu içtımaa iştirak haklu vardır. İçtimaa girebilmek için hisse senet

lerinin, içtima gününden en az bir hafta eve! şirket merkezine tevdi edi

lerek mulı:abihnde alınacak makbuzun duhuliye varakası olarak istimali 

lazımdır. Taşrada bulunupta Ankara da baıkaıını ıevkıl edecek olanlar 

ellerindeki hisse senetlerini, lstanbulda Galatada Şark hanında ıirket ıu
besine, İımirde Kokaryabda şirket mutemeıliğine ve sair mahallerde 

muteber ve müseccel bir müesseseye tevdi ederek mukabılinde alac khn 

makpuzlan tevkil edecekleri zata göndermeleri ve keyfiyetıen şirketi 

haberdar etmeleri mercudur. 

Ruznamei müzakerat: 
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Günün nasilıatı: l i 
1 928 Sene<i meclisi idare ve mürakıp raporlannın kıraati. 2 928 I 1 C,'ok naz , k ıı ı iı• ı' 

Senesi bilanço, karruzarar hesaplarının tetkıki ve 928 senesi temeııuu İ f Bu günkü ha\ta 

hakkında karar ittihazı. 3 Mecli>i idarenin ıbrası. 4- Yeniden intihap 'lf J:ııgun ""I"' poyr.' 1 
edılecek azalana intihabı ve hakkı huzurlannın tespiti. 5- 929 Sen i bulutlu. y;ıtmur , <ı 

için mürakıp intihabl ve ücretinin tespiti. -- M •• ·~·-miİ~\i~:· Ahın t şu:.:-iJ 


