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Rasatan~ye göre hava iyiliğe yüz tutt 
~~kat telgraf im: soğuk dalgasının yaklaştığım bildiriyor 

dır,, ktnd.r ~01.umtzu )ll- 13o(~·az·ı do<1·ru l>i=i\ iil,.. ]Juz l--l.itle- rnıın 1'irçok kö}lcriııı sıJar b,s-
\ "' ır çnk,ııkur th n d~- tı • ~ (""'I .i \... :..ı \. mı. cır. Saı ıbey 1 ,· ü ün 70 C\'i 
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11 

<:ı. ıı.,arm dun~ rııllll gc Jfft )3 JCr ' ' CJ°J J, ,.Or 
~tnıc . h ne na1.arcn daha l) i l fı . . 

:' ;r d~n ~·:~~ı~mi~rla~~~~~ i ıHG rivaseti ıe~li~evi Mlün uaourıara ~il~ir~i 
ha\ raıı \ c erzakları c 'u altında 
kalmıştır. Bu k~y b, in K rnc:ı 
beye iltica etmişlcr ir. l li .. li
:ıhııı er lıfıkıimct ve h Ik yardım 
ctmc.ktcdir. Meznıat harap o!-

ıt edece , ı. . 
() ~c UCO/l~ ı)r. 

l il hi. k 
'c ı <r nr \'a ınndı 

( cnizlcr ı ı · f " 
I' 

-- ıı ı ıışhı r. 
biraz · <et1.ı ırtına d1 
(Jldu. uktiııct b.ılm gibi 
d · Beklenen 'apL rlar 
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Tckirdağıııda : I<ı r Perşem
beden beri de\'aın c .. or . 

11 ~ekliler 
C.idcnı· · 

ııı r. I)tnkr de j<ı a •:ık-

Gidcn v 
( • I e gelen vapurlar •c en 
ln . . 'apurlrr t nlardır: 

ı;ılı/, b 11 l 1 'l' . 
\ar}il, 

1 
l lr ı r:ıu-.ı1· 

llr ın loman) .t bandıralı 
.\f ~n~a, .\I:ıhnıut C\ ket P. 

L._:_ .===:7 

·- -

~' 
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A\ nfpa ekspresi Alpulluda 
kara saplanmış, gönderilen kar 
treni de S9 uncu ıloınetı ede 
kar altıııda kalmıştır 1\rJrnı;ıı:
dan ı"iden diğer bir ı ndat treni 
de 116 nc:ı kilometrede kara 
s:ıplruımıştır; içınde bulunan 18 
kişiİıin ekmekleri ka namıştır. 

* ~r n ( .. J 

C\ · ıl<ıcnler de Feniçy:ı 
neraı Cart· V . ı' 

'apu J· " \O tantınop, 

l:ümudiyenin denizin }'ÜZünde ve içinde ne vaziyette 
bulunduğunu gösterir kroki 

Soğuk dalgası 
- --

balkan ra r .ındır. 

p l<atadeni:z: ve İzmir 
er cınbc 

]erinde de 18 Turk ':ıpuru Temizleme aleti bozuldu 
bulunan Y:tpmlur hah\ kurta- Şirket emanete de otomobile indi 

<:decckk . ;:,unu harı..:kct 
dcnL c:n, ~tdemi) ll1 Kara

"· \np lkcck uru, cuma gumi 
tı da l olan h:mir 'apnrla

c <m n' 
Bekı hıt111i .. krdir. 

A cnt.:n 1\ d 
·lt.iın ar cm a, u .. ter, 
ille .... ~ 1 \ apurhırı hen uz o·clc-

•uJ) C:rdi~ ~ 
ltrıin 
Btı kva.puru yüzdürüldü 
Hı· k ı::unti çe mcccdc cuma 

han.ı. 
1
knra) ,ı oturan Rus 

\IJra ı (L . ) 
tıa k cnın \ apuru kur-ra d 
flıi r lın 1imanımıza gel

' ır. 
Bugun Ol 

ftllrt d c C5a) a gı,fcccktir. 
D az an haber veriyorlar 

llurı;: . hah Karadcri1.dchi 
llıı7.;ı b' lıman rı a Iımtını

b~r tclgıraf gonJcrmi,tir. ou hk , 
~UI ~ cürnudiyeJer 

hurunf:ırıstanın Galam-Emine 
bı..1. kan lirasında çokbu) uk 
b tıtlcJcrinı' . · ıd lf . .. unı n g11ru u6unu 

urın R 
k;Parak , . U • sahillerinden 
~ıtu~ini' ~ tı~k sularına doğm 

Bo" bıldırmi~tir. 
• lf~a do" l' l'eJ gru ge ıyor 

br <iL ~.ıfta btıl kutlckrinin 
tıı a doğru ) unıme~\.: de-

rıhımaım;-tır. 

llamı < .Koriç~ .ı ) \ apunı 
mtirı..:ttcbnu tnra"mdan t.ıhli

) c edilerek tcrkcdilmi~tir, 

Vapurlar ne yapıyor i' 

Buzda malı ur kalan ':ı-

purlar, anbarlarmda atc,lcr 
yak:ırak saçlarım ı-.ıtırnıkta 

\ c o suretle dı~arılarmd3ki 
bu;:l.m I"ısmen cıitmektedirkr. 
K.aradcnize çıkmı:ımnlı mı ? 

Bı z kiılclcrinin karnclcni.r.
cle~j btt 'ali yed tizcrinc Ro
manya 'c Ru yaya gidecek bir 
çok 'apurlifr seferden rnzgcç
mi~lcrdir. Bunlar ararcındn,l.:kcn· 
dcril c - 1 tmıbul - rı· tcnç ek 
presini y:ıp111 İngil't bandıralı 
Roda 'apuru, po ta mı ikm31 
ekmek uzrl! Küstencc) e gide
memiş 'c Jimanı.nızdmı 1 ·• 
kenderiycyc dönmli~tiir. 

Tren seferleri 

Demir yolfarının \ aziyrt
lerinc gelince, .. ark demir 
yollarında banlyo seferleri 
di.in de gtı) ri ımıntazaın i~le-

takılacak bir temizleme aleti 
vermiştir. 

fak at bu alet otomobile ta -
kılıp işletilirken bozulmuş ve 
tamir edilmek üzre Anadolu 
demiryolu tamiraııesiııe gönde -
rilmişür. 

Kaymamak için kum 

Dünkü soğuklar caddelerde 
delışetli don yapmıştır. Emanet 
yürürken kayıp düşmemek için 
caddelere kamyonla kum nak J 

Iettirip döktürmüştür. 

>f 
Taşradan lıaberler 

ev 
~ 

Su olhnda kaldı 
Ankara, 23 (Vakıt)- Buraya 

gelen ınalCımata göre son kar
yiizüııden A \ustafaK eıııaJ paşa kaza-

-Y unanistanda ve Bul-
garistanda soguk ye

niden ar ti 
.\tina, 2.3 (.\ne~ rciro )-

y npılan tetkikatı c: \ h c nc-
th:c inde merkezi \, nıpndıı
hi soğuk dalga::ıını ı merkezi 
Balkanlara intikal çtti~i an
fasıtmı:;-tır. 

ı:cı=-----==------------.... 
RHSHtone d i r ti: 
Bugün rüzgAr h Jıf ve mü· 

tehcıvvil olacaktır. i a'Va kapalı 
bt1lunacak fakat k r y~mıya
aktır. 

Dün hararet azami - 2 as
vari - 5 idi. 

Havaların iyile§m<1kte oldu
ğu anlaşılmaktadır. -. ......... ._ __ ._llllliıııiı.._.._. 

Millet mektepleri -- --

Ders müddeti uzatılacak 
- - -Cttiıı-· b· b 

lt . h 1 ılh,ı -.a ka) dı..:dil
cdır 

Bu ~ ~hlike işareti !. 
1 

11 llz • rın bu t ı ı..:Uc 

mi~tir. Pcr~emb~ giinıi ~chri

ınizc g-clm(-.i kap eden el" ~ 

pre:; Çcrkc-; koytinde kal
mı;-tır. Per-.cmb~ gmrn hura
dan lıan:l,lt: eden po-.r.ı cin 
) ccbkukdc bı..:kkn~cl ... tcdir . 

ı 
Ge ten kar tedrisata f as da verilmesini 
- muciu olmuştur 

t \: ~ ' pur H' iç'n çt k 
. 

1 .olduı.,und. n lim:m 
l 1 (>"\ f. . 

-, l)c.:ti t\.:'..,j k \C ( . ı 
.-ın c bu tun , , pt rl r 

c~~~lı rt: bildırın' tir. 
1 I 'Yeler neden oldu? 
.ı zJ r1 1 lh l.... \C • \ 
\1 ı' . 

~ı l c tt. '1 l l 

' or td.m k< pt t, n 
ık) da irlc L 1 

tll: 1.:r ı· .ı 
ı nu \ 

ılrn· ktad ar ır. 

~aıınd kalanlar 

• 1 lı~anları ıda l t zhır 
rn.ıh ur k· ıJn '(; iç-

Y nrındn böyle mi olacak ? 
J'arlarıı ı t m·zıeıımcsi için 

L r makine>! ı i ıle imdat maki-
ıı 1cri · iııderilmi .. tir. 
• J 05taııuı bu ı t gdrııesiııc 
lnt ı.r el'i'nı • dır . V, rııı 
se: rl riıı giı c:c 
h. hr \C"İ mek cdir. 

Cnddderde temizlik 
Sokak! r 1-ı k rı ı ın temiz-

lennı .... sinc d.;n dC; dc\aın cdıl

nııştir. Trm~1\ay eçcıı caddeler 
şirkc:tiıı J..ar temizleme arabasılc 
t mizlenmiş ir. 

Şile unsuz kaldı .. 
Yol/ar k l. ı-1 , , t. apa ı oıuuğu ıçııı 
dJ!Yare ile un g6nderiliyor 
Şilecıcn • -----

1 }ı ıle başta şehrimiz!e müll akat arasında, )agaıı karlar 
ti r Ü k~abıta duıı in~ ıt. a uğr, ınarnışlır. Yalııız Şı'eyc düne 

e kıi 11~ Udar larıkıle mfıııakal.1t yapılırkt:ıı, dün kirazclere 
r: ŞıJ~ııı de kapaıınıaı;ı üzerine münakale kt.:;ilmişfir. 
r 1 n Unsııı k 1 - . ~.·arı t Şii a dığı haber olınınıştır. Bu haber uzcrıne 
: lıc.! le t e; c tın .,öndcrmck içı t ç ıre düşüıııııeğe başl:uıııştır. 
Q" ayyar' · 
b '1 ııı Üz . • c ııc un sevkinden başka çare bulunamamıştır. 

r erıne 13 -k 
t Y~ar uyu dere italyıı tayyare şirketıne müracaatla 
rıı e ıstenmı~ tır. 

l ~r t raft 
( •tı·ıe11 ,.. 

1 
an .o ıd rilecek unun tedarikine başlanılmıştır. 

1 .ı er ( ) 

~ Ye ~v~~ıı.ıa .taşınınış, bur dan da bir istimpotta Büyük· 

&alatasaray k~·undan çıkan ıatdie 

.;'illet mekl i)pleri ta- miidiirliiµ·i imtihan 
~apmakla 

1 linıatnamesi mucibince pro~ramım 
2 ayhk ((n» kursların- meşgul lür. 
da deJ'slerin hu ny .. o- Bugiinl r-Oc kursla
nunda bitmesi 'c im- rm hnlluıdukla11ı ınek
tihanlara baslamlma~ı • 
l:tzım gclmektediı·. 

teplerin ıniidiirlcıile 

ilk tedri.:at miifettişleri 
imtihan nıiimeyizleri- l 1 

.. ~1 intihap edeceklordir. 
Ihı imtihanlarda mu .. 

\
1 a ff ak olaınıyanlar ı 

hundan sonra acıla-
ı> 

ilerımlz için 
e ı~ efrik 

azırlıyoruz 
Tarihte meşhur 
muhakemeler 

Kasım Tevfik is
minde biri bu it

fihamla 

ev if ed· 
Polis kısmı ~ivasisi . 

e' dki ğece bir ~ahsı 

··ı -y-
Pa$a 

Ve 

a 

Ak. eti 
Muhorr·ri 

... yJ1a11 

(Yakıt) aziz olan ı·cuJarın-

dnn gôrdl'ğıi tc\ c ... ciıhe l ur~i: 

'J urk (t.ııibindc ıııe:ht.r ımı. 

lıakcnıeler) namı altı 1d:ı ~ a

kın t:ırihiıı en mı..:ral ... Jı \'C 

e-., Jı safhalarını nal.;lc ba-.lı-
} 

yacakuc. 

lkinci .\ bdulhanıidin ilk 

5altanatı dın rc::.inc te-..ndüf 

eden me)'hur uk \'man Pa;;a . ~ 

ınuhakeınc .. i tarihin çok cs-
(p' kif t'llllİŞ{İI'. 

# 

lü1sıın Tc' fik ismin-
1!!!!!!!~------~ıw rnrıcngiz saUıalarmı ihrirn e

deki hu salus b, lırivc 
diyor. 

Abdülazizi hal' ederek Türk 

Tarihinde kızıl sultan dıye 

tanınan Abdulhamıdi litreden 

bu zat ile. Abdülharr,it arasında 
neler geçmişti? 

I ... 

zahitliğindc çıkarılnn~-
ı u·. Geçen ~eıw .genç· 
dfı. lincf\lcr i~miııde bil' . 
mremua <:tkaran pey-

wuuhcr alc~ hine) azdı~ı 1 

biı· 'azıdan dola, J m(}('
n:u~i ı kapatılan hu adanı 
lzmil askcı·i nw' kiiniı> 
ph\nını elde elmiş, 't' 
:-;atmağa tcşehhiis et
mi~tir. Eakat bazı ya
baued ~alJSİYetlcrle • • 
(('mu eden Ka. un 
Te' fik nihaye elind~l\i 

~ 'e~ikalarln. birlikte 
ciirmii mo\iJmt halinde 
~ akalmımıştır. - --Maar.if mimarlan kanunu 

Ankara, (V akıt) 23 Ya • 
pılacak muallim mektepleri inşa
atında kullanılacak muhendis ve 
mimarlar için Maarifçe yapılan 

layiha heyeti vekileden meclise 
verilmi.tlr. 

Günün hulasası 

--------İnkılap müzesi ha-
zırlıklarıilerliyor. İs
tiktal harbine ait 
olup ta askeri mü
zede bulunan eşya
da inkilap müzesi
ne nakleclilecektir. 
[Bu yazının tafsilatı 2 inci 
sııyıfaınızdadır] 

~ Peştede açıla
cak beynelmilel 
sergi için İstanbul 
ve İzmir limanları
mıza ait istatistik
ler istenilmiştir. 
* 1 l mi ıstılahlar 
hakkında goruş
mek için darulfü
n un divanı bugün 
fevkalade bir ıç
tima aktedecektir. 
(Hu h berin tafsilatı 

s }ıfan zdadır ) 

1 Haricte: , 

2 inci 

* M. Troçkinin 
Çekoslovakyada 
bir sanatoryomda 
is ti r a ha t etmek 
üzere Çek komü .. 
nistlerine müraca .. 
at ettiği anlaşıl
maktadır. 
[ Bu yazıııın tafsilAtı 3üncii 
sayıfamızdadır J 

* Sofya sefirimiz 

• ulcynıun pa;-.ı hakikaten 

Abclülat.it gibi Abdiılhamidi 

de hal'cdccek miydi? 

Bir gün orduyu brakrırak 

lsranbula nac:ıl geldir Kızıl 

sultanfa J1clcr konu~tu? 

tl.liiiiii;iiiiiiıiliiiiiiiiiiliiiiiiııılııll {Alı Sum:i) meselesıle ala-

Sillcyınan Pata: Abdülazlzi hal'tnden 
iki aene aonra müıirlük rcıml 

kası var rn_1ydı1 Ali Suavi 

meselesinde (Süleyman) Paşa 

aleyhine bir tm.ak korulmu~ 

muydu? 

, üleyımm Pa~a na~ıı tC\ kif 
edildi ? nkibcti ne oldu ? bun· 

lan (\)han) biıtün incelik

leı i jk 

(~~ ıu~nt ınznnesD 
gününden illbaren nakletmeğe 

b~ıyacaktır. Uzun r.1uddet
tenberi tetkik ve tasnifi ile 

uW-aıılan (Süleyman paşa \'C 

akibeti)ni pazartesi günü n~rc 

başlıyoruz • 

Umumi vilayet meclisi 
~unı~rtesi ~ünü ibtinıuo ~H~I~~ r 

Meclisin fırkaya mensup azalan düı. f rkada 
ktin1a ederek bazı husu"atı görüstü:~ .. 

O n fırkad" içtim eden vıl 1ct meçi.al • la ındaıı otr gnı,.. 

L ı umi 'il. ;et meclisi 929 Maarif vergisi 
içtima • dc\l'c:;i faali} etine ay M arıf \er isi de cç n ı ' i 
lıaşıııJa" b. şlı}a.caklır. ı bb t ·zeri ıdendir. 'f'. • 

i \tını I mı 2 şu bal cııınuı !>İ 

günü b. n c ı~tır. Meclisin 
f ırk:ıya mensup azaları dün 
fırka merkezinde içtiın:ı ederek 
aralaı ıııda encümenlere : z.ı tef
riki ve ikinci rci !iğe 1 anızet 

g-österılecek zat lıalrlm da gö
rü~ıııüşlerdi r. 

Geçen içtimada ikinci reis 
lliisnü beydi. Bu sene Bacı 

Adil beyin ıınınzetllği tekarrür 
ettiği haber alınmıştır. 

Bütçeler 
Vil:ıyet masraf ve varidat 

bütçelerinin -tetkiki bitmiştir. 

Varidat bütçesi ( 4,319,000) lira
dır, masraf da ~una göre tanzim 
edilmiştir. 

\ c arazi Vlr ilerinde ~ · 
l ·azaııç \ e s;ıyıııı 'c 
} üzde 50 dır. 

asıf 
~1rırırıf oeA~//i 

• 

oldıı 
.Ankara, 23 (Yakıl) - B ı :n 

B. M. meclisinde izmir mel 'm;u 
Vasıf beyin intilı:ıp ın zbat:-sı 

oku nar ak knbul edildi h: :ı.ı • -
smdaıı da tahlifi yapıldı. 

l ta rıtıt :> <.;uv, 1 un teberru etmişfcrdir. Bu nnlar 

lele Öııd dı!ınıştır. Or, dan tedarik cdılc.c~:{ tanarelcr ile 
...., erıteceHır. • -

l.ltkin geçeu kar f ırlı
nasında bu kuı·slarda 
10 glin kadar ders 
yapılamachğınd\l.n ted
risatın bil' müddet da
im uzatılmasına ihti
ıual yerilmektedir. Di
ğer ıaraftan Maarif 

Husrev B. pek 
parlak bir b a 1 o 
vermiştir. 

cak kurslara ınal edl- I [Bu yazının tafsilati 3üncü 
ı ecek l erdiı-. . sayıfamızdad ır J 

Tarik bedeli 
Tarik bedeli busene de geçen 

seneki gibi ( 10) lira üzerinden 

tayin edilmesi karnrlaşt rı ım~

tır. Dıı husustaki kar rı ne 
Baş\Jekilimiı tarafmdnn irn7:ıla

ııarak Reisicümlıur lıazr Ueriniıı 

tasdikine arıolunmuştur • teklif edilmektedir~ '[ ~lttarııfı of 'ilncil ş:ı~'lfaınızdadır ![ Jı•~~~~~~~e~• . 



or:ıaali 
1929 A rrupa -a111pı .roı1lıığu 

111açlarıııa doğTu 
Glrr~, ı;on enderde en 

~iyadt: al:\kıı ll) nndlran bir 
spor ,übeı;i ha1ini ikci::ap et

ti. Ferdi muca.dele !:porl n 
içinde, ssdecc pıır.::.de\·~irmi

) c mah,u:ı h: r p Jr
4 

haline 
gelen bok-tan 5C ı.ı. er-afında 

en kalab~ lık Se) irci kütlt::ıini 

toplıyan gtire~, bilha$Sa Gre
koromen tarzında.ki gtireş 

eimu tur. 
Grokor ımen bir koks ma

çındaki seri, çabuk degi,cn 
harck,ltilc ctraiıncla ht r tin 
bir az daha bu) iıyen bir sC· 
yirci çcnberi topluyor. bu 
suretle gureş bil ha sa A vru
pada en çok seyredilen ve 
en çok ) apılan spor oldu. 

Biz sporun bu sahasında 

ytizümı.izü ağımın bir varlı

ğa malikiz. Amsterdam olim
piyo.dında Türkiyeyi şerefli 

s:ıırettc tem il ederek ferden 
dünya dördunou, altıncı ve 
sekizindliklerini elde eden 
ve 23 mHlet arasında seki

zinciliği kazanan güreşçilerl

miz, bu suretle -ytik'sek kıy

meclerini dosta ve .düşmana 

teslim cttirmi,lerdi. 

\.Icmnuniyetle müşahede 

ed.i)Oruz ki Am:ıterdnmda bü
tün dünya tarafından allnş

lanan glireşçilcrlmiz buraya 

avdetten sonra bü :bütün 
arttırdıkları foalirctlerinc de
dikodu yapmadan, hocalarına 
kafa tutmadan bu~·uk bir he
' .. ıc de\ am ecliyorlar. • 

da kaykctıni;;-tik. 

Acaba bu birincilikler ınu
Yacehe inde güreşteki kabi
liyetimizden istifude edemez 
miyiz? 

cyahar yapılma~ını i te-
mi) Oruz. Fakat çok çalı~rak 
milletini lıihakkin tem. il 
kudretini iktisap eden bir
kaç güreşçimizin bu mühim 
mli abaknlnra i~ir:ık ettirilme
leri çok faydalı olacaj:tı ka
naatinde olduğumuzu gerek 
glire foderaS) onumuzun 'c 
gerek diğer alakadar maka
matın nazarı dikkatlerine 

ar~ederi7 ... 
Pcştcdc son yagılan Macar 

birinciliklerinin bizi alllkadar 
eden netayicini de yarın ya· 
Y ..a cağız. 

18Martta 
HAik bilt?isi deme-
1 inin kont?resi 
toplanacaktır 

Halk bilgisi derneğinin umu
mi kongresi 18 Martta Anka· 
rada toplancaktlr. lstanbuldaıı 

bu kongreye faal heyet azasın
dan Ziya, Halit Beylerle Raife 
Hanım iştirak edecektir. Bunlar
dan başka Jstanbulda bulunan 

azalar tarafından müntehap 2 zat 
te faal heyete iltihak edecektir. 

Kongreye gidecek murahhas
lar hakkında görüşülmek iizrc, 
önümfizdcki cuma günü konser
vatuvar binasında umumi bir 
içtima yapılacaktır. 

Bu topl:uıtı~·a 100 kadar aza 
iştırak edecektir. 

Diğer taraftan A nup:ı 
l'por gazatelerindc okuduğu

muza göre, nisanın diirdu ile 
yedici ara ında Alman) :ıda 
'"Dartmunr,, ~ehrindc yapıla- ' 

cak olan ı 929 \vrupa birin ff !1drı·11e H ı~h~ı·"~ıı 
ciliği mw•abakalqrın:ı i~tirak uu 1 . ulln nu 
ed1.:1.;ck olan bt"cun ·rupa 
milh.:tkri, faaliyetlerini yeni
den urttırmışbrdır. iman. 
.\ \ u tur) a, Çek kdenısyonlan 

me ailcrin~ leni hir proğram
la de\ am ..:diyarlar. Gur~tc 

pek kıymetli <lo--tumuz Ye 
Jıo..:.:ımız olan macarlnr bu 
hu .. u..,taki faaliyetlerini şam

pi) onluk müsabakaları yap
mıya kadaı ileri götürdüler. 

1.ıcarlar bu defaki AYnıpa 
., mpiyonasında birinciliklerin 
kı m azamını elde etmek 
bti~or1ar. 

Bu defUki i~riraklerindcn 
bekledikleri en hafif netice 
bu. 

iliz ne yapacağız? Acaba 
1929 Avrupa birinciliği mü
cakıkal:m karşı-ında bizim 
glırcş f edcrnsyonumu7, ne 
diişünüyor? 

Cureşçilerimizin büyük bir 

ısa\ retle çalıştıklarını yuknr-

Kadriye Hanım ve ark~d:ış

lan hakkındaki tnlıkikatı yapan 
Hikmet Bey, griı>tcn rahatsız 

buhmduğundaıı dün tahkikatla 
me~gul olrunaını,tır. Dün yalnız 

ınümaileyhe yardım eden mus
tantık Nazım Bey tcvkifaney-e 
gelmiş, evrak İİlerinde bir 
müddet tetkik:ıt icra etmiştir. 

~ 1art maa~ının Cumartesi 
giinii te,·ziinc başlanacaktır. 

Miitekaidin Eytam Ye ernmi
lin de ala aylık yoklamalanna 
dünden itibaren başlanmıştır. 
Bunlann da mart ve üçer 
aylık maaşlarının tediyesine 
mart bidayetinde haşlanmış 

olacaktır. 
--..----· -
Manüeller bitti 

Orta cah il talebesi için 
hazırlanan manuellerin basıl
ması bitmektedir. 

-

( Vakt )in 24 Şubat 1929 tefrika .. ı : 86 
_. ,..,,,,.._. ............... ___,...,. - --

N umu s 1 u 
kokotlilr 
- Beyfcndi, 

Afu/iar1·ı1~i: llüsm1i11 llalnni 
a ıl fer de 'ar. Ciirmü hii-

• 
simdi affr.(\ersiniz. Ihı .. 
i)J liil'dlikleJ'iniı tavuk 
d~~il, iıı~~nın eli. i. i 

~ ~ 

dm .. Kabalıatleri de 
kPndi ya.)arile mi.ite
na:-;i p birer gcuç a~uş 
aramaları .. 

Bu katili rde bize 
'1 ii ~ eıı ağır me 'u liyet-

tiiu nğırhğilc yalmz 
kadınlara yükletmı) c
liın. 

- Tuhaf öylüyor
... nnuz beyim .. adukut-. 
..,iz kadının kabalıatiui 
kocaya yükletınek bu 
hangi adete, adalete 
tevafuk edebilir? eiir-

Müfettişlerin 

Biı· '"~!ıv~~· Rüsüm•t İşe başlanıyor 
teff ~ lieyeii reisi Raif Bey aley- - .,. 
hine müfettişlerden Celfıl Rey J)arülfünun divanı Ve fakülte meclisleri 
tar,.fmdaıı bir lıakarct da\·ası bugün f evkalide olarak toplanıyorlar 
acılmıştı. 

1 
Celal Be}', Raif Be, in hakkın

da tahkikat yapıldığı sırada 

cıBu kaçakçılık ediyor..ıı dediği 

iddiasındadır. 

Birinci ceza, dön bu da\·ayı 

teti\ik etmiş, Raıf Be)üı memur 
l ulunın; S1 hascbıle eV\'ela hak

kında memurin muhakemat ka· 
ıruııuııa tevfikan bir karar :itti
lrnzı lazım geleceği i1oktas111-

dan c\•rakı iade etmiştir. 

Peşte sereisi 
ÖııiimlizdPki . I~n ıs . 

ayı i~inrle Pcşıedc ti-
raı·eti haltı iyeye ait 
bir scı·gi açılacaktır. 

ergi heyeti, İstan
bul, İzmir Jiınanltu·uıa., 
,,aziı: llerine aiı g•·afik .r ~ 

mahlmat istem 'ktedir. 
A vrıca bir heYet lıa-

4 • 

linde sergiye iştirak 

edHmesi de arzu olun
maktadır. 

Vuıranhlamn hu ..,er
gidP Pire Jimanı Y 

hurada yaptıkları ken-
di te Lat ve aireleri
ne ait hu. usat1 te. hiJ' .. 
etmek içiu çalı~tıkları 
. öylenmektedir. . 
Bankacılık tahsili 

İki sene evci ·ameli 
harıkacıhk tahsili ic·in 

~ 

İtalya) a gfü1dcriten 
"C'ıwlf•ı·in vedisi hiı'kar. ~ .. . ., 

~iine kndar aYdet ede-.., 
reklcrrlir. halyada han-
kalm·da . ita~iYPI' olarak 
<"ah au bu f:{cnrlf•J' ., " " ., 
schrimiz hankataı·nıa 
~ 

lak.,,im cdile<·cktil'. 

lnkilHı müzesi 
n steri mo z e ~en 

exerıer aırnacat 
İnkilap müıı:c:ıinc konacak 

c~yayı tcsbit edecek olan komis

~ on Pazancsi günü Emanetcc 

coplan:ıcnktır. inkilıip müze::i için 
Askeri müzede mercut Ye i tik

l:il harbına ait tserJer de G:ızi 

Hz. niıı Şişlideki c\ !erine nakle-
dilcccktir. 

lnkil:lp müzesinin csa-larını 
bu eserler tc kil edecektir. 

nıii oıılar işlcsiuf(•r 

miicl'iın hiz olahm. Bu 
fet Ya va ltic hir koca 

• • 
amin div "nıez do"ı·n-. ~ 

su .• 
- Kim c kendi hnk

kında fet' a vermek :a
lfthiyetini haiz olaınaz . 

• 
Ciiukü ._ orıra llükt)m-.. 
lerimiz hep kendi 1 "-
himize (•ıkal'. iz daima .. 
zeve t.arafım ilti7.alll • 
c<liyorsumız. 

• 
- nu pek tabii dc-

ğilmi ya?.. Çiirıkü 
kendinı altlatılmış hir . 
ZC\CIUı. 

- ~lii. adeuizle hcıı 

de 1.rtvce tarnf mnı a
vnkatlığmı yaılaea~ım. 

D:ır[ilf unun dh anı buı..riin 

lc.\ kah\de olarak wphı.nacaktır. 

Bu içtimada, İlim ,.c fen 

ı tılahlanmız h:ıkkrndn geçen 

harca .~nRai'ada çlZ1len csn"lar 

k<ırlu\'ulaclı15tı r. 

Öariıffunun emini Dr . . ~e,er 
. "' Omer B. für Ultıharririmizc 

bu coplanma hkkında şu . öz

kri ö~ kmi:;-tir: 

•" - DartilfLiıum dh anının 

bn içtim:m ta mm ·~ e teknik 
ı tılahfarımt'z meselesi görli
şulcccktır. 

Bu içtimada t.hlhh ziyade 

ç.alı.şma tarzı teı:pit edile

cek. bu arada eldeki i,lcrin 

taksimile '.de uğr:ışılacakn:-. 
Istılahlı:ı,rımı7 .. a ajt (.\) fi~i 

.Anl~anıdan tnmamcn gönde· 
rilmi~tir. 

Y ktn (B) fi)'İ ,.c bun-

dan 'l<mrn da sıra ile diğer

leri _.gclecekt;ı:. Bu fi-;-ler, fa ... 

kUlı:c komLı;yontan tarafından 

t<:tkik olunmak sıırctiJc ı~tı-

Ooyot meselesin~e 
Oç memura işten 

el çektirildi 
Habe~ alındığına göre Ak

seray polıs merkezine tabi 
Haseki mevlciinde Yusuf Ağa-
yı döger& bir ay hastalanma
sına sebebiyet veren komiser 
muavini İbrahim Ef endile iki 
polis memuru hakkında mül
k.iye mµf ttişligince yapılan 
tah\:ikat Httmiş, "bu memurlara 
muvakkaten işten el çektirilmiş 
tir. 

---
Takaza tabi emlak için 
tazminat \rermiyeceklermif 

Atina 23 (Aneksartitos)
Y unan hükCımeti müzakere 
edilen meseleler hakkında Tür
kiyenin ta\uiri tekliflerini b~k
liyor, 

* Atina, 23 (Apoye malini) -
Yunanan hukümcti takaza tabi 
emlak için tazminat ödemeA-i ka
bul etmiyecektir .. -Kazanç komisyonu 

Kazanç yergilerine itiraz 
komi yonu dlin Yali mua' ini 
be) in ri yasctinde toplanmış-

tır. . ..~. 

Levazım anbar memurlufu 
imtihanı 

l\1aliyc levazım idaresi 
anbar memurluğu için diin 

defterdarlıkta bir miisabaka 
imtihanı ynpımıştır. 

- lhıyrnuuz .. 
- i~ıe bir daha tek-

ı·ar etlivornm .. Riz ih-
4, 

tb ar1z, zeH·elerimiz 
genctir. 

~ 

- ile~ (t'Udİ 
yaşı ~oktur. 
daiına erkP.klir. 

erkek 
Erk k 

- Erkei!in '\·rışı var-. .. ~ .1 ., 

dJr. De~ fendi. Erkek 
daima ayni erkek ,ıe
~iltlir. Yirn1i be~iude 
bir ~cnclc altını. bcs-

, ., -41 -

lik bir ihtiyarı na ıl 
• 

bünvc ku rret Ye si-. , 
mnca ~ey) an t utahiliriz . 
Karı koca arasındaki 

otuz he.,,, kırk senelik 
bir yaş farkı, bu bir 
twtn·umclur bevfeııcli. 

• 

g;otirilnıcsinc çalışılıcaktır. Bu 
komi-.yonların yaptı~ı i.]cr de 
~on olarak benim riya etim 
altındaki merkez komi yomı 
tarafından retkik edilecektir. 

:.\ lcrkez komisyon unda 
'""Gii.1.el an "atlar nkndcmi"i rı 

ile '"'ficaret mcktebL.ndcn de 
birer mlı ınc ·il bulunncakur. 

.erek fakiilte komi~) onları 

gcn:k~c merkez kombyonu 
tcşckki.il ctrni., bir 'aZi) ette

dir. Yalnız bazt dep;i~il liklcr 
yapıJmn .. ı muhtemeldir.,. 

Fakı1llelerde 

1 fabcr aldığmuza göre, bu 
giin Dariilfiinun fakiiltelcri 

. müderris mccli !eri de fcvka-

l:lde olarak toplanacaklar, ısn
lahlar hakkında Yerilen karar 
rci !er mrafında müdcrri-lerc 

bildirilecek Ye bu L>Sa:-lar 
Lizerincle miizakereler yapıla
c:ıknr. 

Evclcc <le yazdığımız gi
bi, ı..tılahlarımızm yalnız 

Tiırkçc kelimelerden seçilmc
jne miimkiin olduğu kadar dik
kat edilecektir. 

Soguk daleası 
( C n.ır.ırı b1rhıcl ııayrtamızdadır J 

Büti.in \."un:ınistanda miithiş 
bir n:ır fırtınası luiküm siırii

yor. 1uhaberat ve munakalat 

kesildiğinden tahrib:ıtın tahmini 
imkan~ızdır. Makedonyadan 
anlet eden nnfia nazırı f d:l
ketzcdc :köylerin va7jycti feci 
oldu~unu scyl:\bın tahrip etme
diği şeyleri "iddetli sog-ukların 
muhYettiğini ~ölemi.:tir. 

Açılan iane neticesinde 
,_imdi ıc kndar 4 buçuk mil
) on drahmi toplanmı;,-tır. 

:\ofya, 23 ( A.A ) - Bir 
çok ~erlerde hararet ıfırdan 
nşa ı !'l~ dereceye düşmüştlir. 
Ruçukta kara kar y:ığmışnr. 

Bu .hudL e h:ı,·aya Yolkanlar
dao çıkmış siyah tozların 

knrışmış oiınac:ındnn ileri gel-

ıni~tir. 
italyada 

R.1ma, ~2 (.\. A ) - Kar 
fırtınası Abruzze ve Poııilles 

dağlanna doğru ileri1emcJ...'1e
dir. Dcmiryollnrmda miinaka
ıat güçleşmiştir. Koggia - Ter
moli hattında karın irtifaı 3 ilA 
4 metroya çıkmış olduğuntlan 
münakaldt durmu,tur. AYez
zano - Sulmano hattında bir 
eren karlar arasında mahsur 
kalmış Ye yolcular geri dön -
mü.,lcrdir. Şark cksprc i !\lila
noya 41 saat teahhiirlc gel -
mıştir. 

Londra, 22 (A.A.) - •Aki-

l'eceği cevabı bnhnak 
ic·in a~u· ac;.n· ..,aatinin 

o • 

kordonife oymyarak: 
- Hu diinYada kcu-, 

dLiuden çok genç ka
dınla e' lcncn erkek 
yalmz biz miyiz? 

- f )ular için ıyı 

yaımn lar d mi~·orum 
ki.. H<•yle nv~un ·uz 

• • u 

hareketlerde em al 
glistermek kim e için 
bir nıazeret teskil e-. 
de.ınez. Bövle ni het-• 
~iz izdh aclar cok var-.. .. 
dır. Fakat ınes'ut olan-
lar var nu ~ 

- Eski muşnnı la ı)a
dişahlar, vezirler sürü 

... ,······=-.. ······················.·.·.:::::::::a=: .,, .... _ ......................... . 

Kuyru~lu yıl~ıı 
- Muharriri : Eyef -

....... .... ••· 3o., .:..11•·····==· ~ .•••••• n •••• :cr. .... ._ t. .... ···-·· 

Biraz yukarıda da beyan ettiğim Yeçlıile Ziya p:ışaıtlll 
kabri kabili nakildir. Merhumun, hayırs1z olmak üzre, klZ~ı 51 
bir oğlu kalmışür. J layırsı?. dediğim haksıı değildir. De 1~~ 
öyle bin haytt·sızı besliyecek Mersinde, Adanada epeyce e~ rJ 
bıraktığı ha.Jde böyle hayırlı bir işte imsaki hinıınet edı~ 

11
' 

czınC·' 
hayırsızlık ediyor. Bu oğlanı sıkıştırmalı, kamburunu 
dede~inin kabrini istanbula naklettirmeli. 

Kıt'a. 

o:ma ey kuyn.ıkluyıldız öy1e pek sahip guı'Ur. 
Kerbelayı pür belli.da can veren şnh nşkına! 

Hakpayinden bizim yok başkn istirhamımız, 

KuyruAunca bir selamla nrzı Allah aşkına ... rr.·· 
füı gün bu kıt'a hürmetine olsun kuyruklumuz :ırzı se 

far mı ? Malfıındur ki mütarassıtı meşhur Kamil flaınar i 
. l 

cenapl:ırı bu ı !aile~· kuynıkluyıldızının ıırnyısm beşincı • c 
saat alafranga dün}·amıza ı;-arpacağım, küreyi adeta bir kıt çe 
haline getireceğini bundan üç dört ay mukaddem gazete ~rjn 
ilan etmişti. Binaenaleyh fenne inananlardan olduğumuz 1~ 
bu kuynıkhıdan daha o umanlar l:orkınağa başlamıştık· il 
ıııayıs yaklaştıkça eı.:clce söylediğimiz ,·cı;lıilc bu b:r ıer 
nsümaniden daha ziyade korkurorduk; helak olurduk. oun it 
geçti, işte o müthiş beJalı gün geldi. Bıı gün mayıs beŞt ~ 
Eğer Kamil flamaryon cenapları k~ifleriııde yanıiınadıl:ı; f· 
bu gün dünyanın son giınü demektir. Çünkü bu gece :ı ~ıı 
ı-anga saat ikide daha bir takım müneccimlerin hesabınca 1 • • Jdire) küreden büyük olan kuyrukluyıldtt, o afeti seına\l 

ayak altında kalan karıııcaya döndürecektir, yani düı1>a> 
ezecektir. 

~eter· in~isarı 
Uşak fabrikasına 
yardım edecek 

Aldığımız malumata göre, 
şeker ,.c petrol inhi an 
jdarcsi Cşak ~d,cr fabrikasilc 
yaptığı bir mukavele ile fab- , 
rik:ı y:ı •· J " mil yon liralıK 

mmı,·cncttc bulunacaktır . 
bir kaç sene zarfında öde

necek olan hu kredi ile fab
rikanın yc:::aiti ve makinelerine 
kun ei ic:tihc;aliyenin tezyidi 
için yeni bazı mnkinelcr iHlvc 
edilecek 'e bu sene pancar 
zcr'iyatı çognltılacaknr. 

Geçen . ene " 1300,, ton 

~eker i tihsal eden fabnka 
tahmin edildiğine göre lıu 

sene "'5000,., ton şeker 

i tihsal edebilecektir. 
~--~--·--~~~ 

Seyyahlara konferans 

Emanet şehrimize gelen 
~eyyah 'apurlarmtla konic
ranslar Yerdirmcğc karar vcr-
mi\'tir. :eyyahlara mcmJcke
tiınizin tarihi~ coğraf ya .. ı ve 
inkllahımız hakkında izahat 
ycrilccektir. -:---Kruvazörlerin tahsisah 

Vashington, 23 (A.A) - Ayan 
meclisi rem kruvazürler inşası 
için ı 2 milyon dolar tahsisat 
itasını kabul etmiştir. 

·····················-············-····· ..... mnya• Ynpurundan alınan bir 
tcl~iıde Ilahri muhiti atlasi 

orra mda dcrecci haraietin 
hemen hemen yaz gibi ol
duğu ,.c :hatta yolcuların gii-
cr.tedc oekct ·ir. olarak ..,cz-

1 iMıglara uunmı~ oldukları 
1 bildirimel."tcdir. 

He kürpe kadımn ko-
cnları de«rilmi idiler '! 
Uizim de birer gcuç 
ze' cen)iz olursa kıya-. 
met mi kopar~ 

- Eevet kıvamet .. 
kopar... Netckiın işte 

biziın başımıza koptu. 
Eski matuh padişahla
ı·a, ycz~rlere gelince 
bunların firaşma gö
nul ho~nutluğule gir
nıiş bit· kız ta ... a vvur 
edemem. 

- Ucycfendi itirazı
mı iz de afedersiniz. 
.Mmlenı ki nisbetsiz iz
di\ acın hu kadar alcy .. 
hinde idiuiz. llu güııa
hı kendiııiz mçın işle-

( Devamı var ) 

für~istanılaki iiflil 
Sırp sefiri müzakere 1~ 

Ankaraya gitti .. d, 
Sırbistan scfiı i !\1. 1 ~k 

sefaret baskatibilc birlı 
' b3' 

Ankaraya gitmiştir. Ora~a nôl 
zı muallak mesai! hal<lO 

~11'' 
müzakerat cereyan edece tı~ 
Sırbistandaki Türk ent rt 
mcsdcsi de bu nıiizııl'C 
me\>-zulan dahilindedir. 

Boğaziçi harita•• 

Emanetçe tabellirilen ~ 
() .. k60"' 

haritasının lstanbul , s 

kısımları vaktile ikmale~ 
Şimdi de Boğaziçi h 1' 
ba51lmaktadır • Bu harita 
haıflerle tabedilmektedir. 

Varım asır evetki 

VAKiT 
24 Şubat ısf9 

-·----- te Almanya erkdnı lıarbının 
IJ4' 

elliAi tabiye ve sevkülceyş r fJ 
lelai ofkadar mükemmel it111i 

Hazreti Musa ı.ıc Yuşa alt~~ 
messl4mın yaptıl(.lan harf>'P~ 

ne lOrlü sev~alceyş icra ey~ 
'feri dahi mezkör risalelerde ı 
orunmuştur. 

* Berlin 21 Şubat 

Veba lıasta!ığınrn bahrerı ~ 
netini mm için resmi. go~ 
hükümet canibinden bır ,, 

1 
neFdmfpir. Pnısyaya ttı0 ~ 
meclisi meb'nsan bu g~ 

talil olunmuştur. 

diniz~ • 11e~· 
Husrev rizamı t' 

1, ı< ı verinıleıı kalkıp c 11 
11, • Jıl 

C'ıgarası ve asabi 3 nt 
larla odanın içinde~ 
zinmeye başlaya•~ di 

• ı;;ıll1 - ilah ışte '> • 1, 

ıneselenin mani''ehı" 
na basdımz. J\eo' 

- Bu hn usta .. ·o'' 
dinizi ınnzur gör11! ,11i 

1 · de '1• sanız >em , 1,ıı' nıuaf iyetle telakk1 ft 
. u•• ynrmanız ıeap e 

ıni? ,ı~ 

Bu 1ıns11sta .. 'i' 
. ,,of' 

kendiıni nıazuı T' ,iı'' 
yorunı ve ne de 111iP 
b. f · ·et te ır nllıa ı) J 

{JJltıııc 



- Ali bi.ae mi •eldi ? Buruı Ahnin 

mczarıdtr ! 
Ah Wninin &ilui Alevt kan kocayı 

a.yaja ka1dırmay" klfi ~elMfbr. Dudu 
aene bir haber a.lınıt olAc.ak. 

Birer buda~ tlellfl bularak komıu 

Fatiha oku, .. Fatiha oku .... 

Burası Alinin m"1arıdır. Bu ev 

yıkılacak... üstüne gökten altın 

bir kubbe gelecek ... 

Anladın mı? 

- Anladım? 

İnandın mı? 
- inandım ... 
Bili~ik evde imaret 

Oda yıkılacak,.. 

olacak. 

v ubat 

DavuUarla, zunıiLırla asker yola Kadın kocasının kolundan yanında bağıra, bağır bir ~y bögürdü, tavulilar gıdaldad 
çıktı. H~r kes diyordu ki çocuklar çekti: söylenemez, hemen gözleri afağı yukarı köy uyandı, elin 

artıj giden ıı.tmez yoluna düşlü. Aman Duduya bir şey döner.. bir çıra demeti gözlerini oğu 
Dudu çıktı: olmasın bu seo fena!., Dudunun evinden tekrar se;- turan kıvrık rnkallı ve eli 

- Hayır, d~i, gitmiyecek- Ona bir şey olmaz.. O ler aksetti: deynekli ihtiyarlar, iç don 

ler. Onlar •Yemene• gitmiye- daha dün sabah ne günler göre- Yanuna geliniz... gömlekle sokağa fırlayan gen 

ceklçr .. Üç gün geçmiıti. Haber ceğiz diyordu. Ayakta geçen iki üç saniyelik erkekler, esneyerel< ve gözle 

geldi çocuklar dajtda" zaptiye Öyle ama... Evelki gün- konuşmadan sonra kan koca rinin çapaklarını silerek Dudu 

elinden kurtulmuşlar... Kıtlık den beri sekiz defa bayıldı; ha- çıralarını savura, .savura, Dudu- nun evine yaklaşan heyecan! 

olacağını da söyledi idi. tunda hal mi kaldı? nun evine doğru hızla yürüdül .. r.. kadınlar ~la')arak analan~ı 
Değirmenin batacağını da o - Kücük oğlanın a,kere gidişi Tahta kapı ihtiyar ve nezleli bir arkasından koşan çocuklar oda 

söyledi. onu kötületti.. öksürük gibi, elıhhheeel.. nın eşiğinden itibaren havluy 

Ya bizim eve ne dersin... Allah selamet versin ehhheee .. I diye açıldı, kapandı, sıra, sıra dizildiler .. 

O da yıkılacak diyor... Hüseyini çok sever.. Karı koca içeri girdıler. Dudunun Toplananlar biribirlerinin yü 

Ne diyelim... Onun bir Hatun bayılsa da, ölse de yüzü limon küfü rengini almıştı. !erine hayretle bakıyorlar, 
dediğini iki etmek olmaz .. Dudu haklıdır. Bu kaçıncı?.. Alnında soğuk, soğuk ter dam- Hayırdır .. 
bitişik evde hala söyleniyordu: Üç çocuk üçü de{Y emende) laları vardı. Saçları sanki bir Oğurdur inıallah .. 

Geliniz etrafımda cem- çocuklar sağ mıdırlar öldülermi?.. demet diken olmuştu. • Oğurdur, hepimizi me 

olunuz... Allah bilir. Kadın kapkara gözlerinin !ekler uyadırdı... Diye fısılda 
Karı koca bu sözü kendilerine - Duduyu hen bilirim... bebekleri bir köşede çivilcş- şıyorlar. Dudunun söyleycek 

tevcih edilmiş ilahi bir hitap Çocukken de böyle idi;ona karışık mişti. Pahsı okadar kaskatı idi . !erini dinlemek için bekleşi 
gibi karııladılar. Kadın bir tutam derlerdi, ona periler gözükür- Dudaklan mütemadiyen kıpır- yorlardı. 
çıra tutuşturdu, eline aldı, arka- müş ... iyi saatte olsunlar.. Dudu danıyordu. Dudu hala dall(ln, hala bit•A 

sında kocası bitişik eve doğru on bir on iki yaşında vardı.yoktu Kara Süleymanla kamwn ve -~zının kenarları köpürmü 
ni aöxetJernlye baılıyor1ar. il d 1 .... 

· Kadın hoca•ına seslendi: yo an ı ar. üvey anası her gün döğer durur- bitişik eve mrişleri, ve ellerinde bır· halde bı·r •eyler so-ylu··vo ihtiyar, Musaf yapraklarını 6' • , 

çiğneyen bir zahit gıbi korka, Dudu bizim evin de yıkı- Korkunç ve hırıltıya benziyen du. Kız bir gün: çıra demetlerinin çıkardığı ay- fakat bu yalnıı. bir dudak kıpır 
korka kamının yanına geliyordu. lacağını söylüyor.. bir ses onların kulaklarına pa.lı - Anam, anam diye bağır· dınlık, karı ve kocanın hızlı, dama.ından başka bir şey diğil 

- ıc.., ö Biti~ikteki sesler durmadı; Ona ne malam olmaz.·· bir çivi gibi saplandı . ikisininde mağa başladı bundan sonra ona hızlı konuşmaları ahırdaki hayla- Odada çıt bile yoktu. Her-
.,., 1_. • merlerin evinden aelen 1 d 1 1 

'"' dinle! gür, kuvv ·tli kadın sesi tekrar Daha bir hafıa cvel çocuk arın a ım arı durdu, biribirlerinin bir şeyler oldu. O zamandan vanlan ürküttü, körekler hav- kesin gözü Duduya dikilmişti. 
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Zeginliğin sırrı! 

Rokfeller dünyanın en şöh
retli zenginbıi belki değil, 

b· . fakat muhakkak onlardan 
l ırıdir. Fabrikalarında yüzbin
erce iıçi çalı~an bu adamın 
rvet;, dillere destandır. 

Hatta merakı gibi vaktı da 

çok olan bır zat, Rokfellerin 

~namelerdeki kazancını hesap
aıtııştı. Senelik varidattan baş
lıye b h lıa n u esap, gitgide aylara, 

J,,. ha. ve gürlere, nihayet sahife
Ul bır nefeslik zamanına varıncaya 

kadar ilerlem ti. Hatırımda 
le l%na sıör , RokfeHerin 

llt ı ı kazancı, Türkiye 

c. kı en yuksek memurun bir 

' dı maaşlar,,c an fazla idi. 

Dünra cc~rafyasmın bu son 

~fl<:llğu, gerçı geç doğdu fal.at 

:kbal!i çır.tı. Gogs!inde yaııyan
..ra •ı Ti e.kılln beraber bol 

a da sa:ı c. r. Amer kd
' ddişm nl !enle yilzhi 

~ ki ' erinı bild !deri c n vanlarmda . -
ma şrşman b·r c ~an :a,ırlar. 

'3en nb ık 'n ha\kındakı 
rveı bol! unu, h p Toprak 

~ iklimın kerametine verirdim. 

•~r yanılıyormuşum. Bu 

P<ıra bereketinde ıoprağın hi<Se

;:den ziyade kazan usullerinin 

lllct ve tesiri varmış. 

ha Dun hir gazetede gördüğüm 
b herde zenginliğin bütün sırları 
lrbır <ıkunuyor. 

Rokfellerin çocuklarına karşı 
Rllaınelea , onlan yeni birer 

okfellcr yapmak istediğini gös
'eri 

Yor, Onun onyedi, onbeş ve 

's·n Yaşlarında üç oğlu varmış. 
ır•···1 ..oı e 5, 3, 2, dolar haftalık 

alır! H 
L armı§. er bırisinin de yaşına 
·~ına <•öre v.ııifclcri işleri h t) ' ' 

di iııııetler! var. Ancak bu sa yede-

r ki haftaııklarına hak kazan
rıı~ olurlar. 

b· ~imdi aziz kariler, bir de 
~zım Zenginlerimızi düşününüz. 
tı bır mukayese olacak, ama 

·arayı "Cilcrl~mekten çekinme
Yiniz. 

.J beğJ Rokfdler ayarında altın 
""~!arına 1 d 1 • yas anmuı servet ev-
kt~ı· .. onlardan bir milyon kere 

çuk Zenginlerimiz bile kendi 
Ç0<:ukla haı 

rını ·ap eden bir terbiye 
aısıem·1 b 

ı e oğazlaşıp duruyorlar. 

al israfa daha yaldızlı beşiklerde 
itti n teng!n <;ocukları büyüdük-

<a.ııan da mürabahacılara 
., net kırdırma•ı .. - · 1 
"ok • og enır er • 
!!ilı.<l.fellerin usulü, çok dikkatle 

<>r ke~ geçirilme~e layık bir 
ne tır Z . b 

!hın I · engın abalar bunu 
il etnıeeeler b~ril 

~I 

UUNU 
il" 

UlSYA 
~~-~-----------------------__.ı __ __. 

Kı~ın sefaınnı nlar Bir rrsin1aJnıak: Jln da })Hl'aşüt 
sürüyorlBr IÇlll a111a 

Karlı havalara mahsus yeni 
bir şap~a icat dildi 

l\ışın ~·lf:ı.;ını i\vruprılıl~r .-.ü -
rü,·orlar. Biz hurııdn soğ"uktan 

titrer~ sol!:ukt ın ri.irüycmcıkcn 

onl:.ır karı yerı renı c ·lcncclere 

\"c:-.ılc ,.c \a,:,ıta yapl\·,1rlar. llntt.ı.'l 

bundan c~lcnmck arzu;u kadar ( 

sü~lcnmck ihti~·acı hile İ:'tifadc 

1 cdirnr. Resmimiz karlı hU\alarda 

gi~·ilmck üzere icat edilen yeni 

111oda a:>trağan bir ş3pka~ ı g·i)s • 

tcrmcktedir. 

Böyle bir gırık üstünde 
scı::ıderre dııı:ıır mu:;ıını:z 

(~cçcnlcrdc \·crnıiş 'a"t"'.1'" ha 
>.ın sabık \iman kralı \ ı · c'mı 
bütlin ailt:-i crk;\nılc l'1:rabcr 
[)0111da \·trlc~ti~i \"c ora<la sakin 
nıünze,-i bir hayal yn~adıA·ı ma· 
rnıııdur. 

Sabık K"ay:-0cri11 rctıniş \a'-ına 

Tayyareciler için değil 
iayyareler için 

I< ·..-r11ini 61 ırı.luJt .. ılUY. par 1"L. .. c 
h:ı1'.ıp ıf.L hllrlT k .la\ U rh 'ln 

ta.\\ rccilcr \C 'a t \ ~ .. rl' ~ ')l
cul rıııa ,·;ırat bir J!i.'t ıannl't 

ınt..'' iniz. \md"ikaı..lı .'ion z;ım .. :1-

da ,·apılan 9H metre kuırundaki 
hu pa.r:ışlit ~· nınnı kaxara uğ

rayacak tay)arclerir1 ya\"tı' y:ı,aş 

parçalanma<.l:ın dU~mclcrini tcmtin 

cdt.:<.:cktir. ................................................ 
idrak ettiği gün ı:ıtosunu lıir 

çok mücccc.ı.~i;; halk çc,·irn1iş, 

gazccclcrin foco~raf mahabirlLri 
ck:-ocr zamanını haht;t:dc geçiren 
\ ilhelmin bir rc<ınini nl:ıbilmck 

du ·Jnl.'l:::'ilc ~aat11:rcc bcklcmi~ .. 
!erdir. 

Rc,miıniı lıu foto~rafçılorJan ' 
birini muvnHaki ,·et kaz.'.lnahiınck 

jçiıı ne müşkühlt içinde ç:ılışrıp,ını 
gü:->teriyor. 

lin~~erue uuur ueuren 
tadın 

Meşhur tayyareci A merikada 
mühim bir mamur oldu 

,\lc~hur ta\ ı :ırcd l .indl u·~ ili 

c\ lcndiği haberini hir ha~ka 

im adi< takip etti. 1 .indlıcr,,; ) 

.\mcrika ha\·a fiJo.;u ren ~ı;hc~i 

mıiclürhijtünc ta\ in celi idi. 

Bu iki hadi~cnin birilıır: arka~ı 

:-ır;ı t'llmı::-ı hirinıa tli~ı:rini tı.:\ 

lic ettı!J zannını ortJ\':t i'.lttl. 

l\"arı:=.ı ( ~\rıne . ' ırr.n· ) un 

( 1 .indlıcrg ) c u~ıır ırctirdi~i 

siİ\ lc~Ji. l :lladaın Lindlıcr;;) iıı 

re~mini derccdiyclruz. 

[ IHI ricfi ©\lbı~ırli~rJ Sofy a sefirimiz 

~--------a 
M. Troçki 
Bir sanatoryomda 

oturmak istiyor 
Paris, 22 ( A.A) - l!avas 

aj111si bildiriror: Trot1ky niıı 

fraıısada rerleşnıesine Fransız 

Hariciye na11rıııın muarız bu

lunduğuna dair olan haberler 

sal'ılıiyettar mahafil tar:ıfıııdan 

tel· zip oluıım:ıkbdır. M.Trotzky 

ne doğrudan doğrura ne de 

bilvasıta hiç bir talepte bulun
mamıştır. 

Prague, 23 (A.A) - Gazete

lere nazaran Madam Trotzki, 

zcı·cinin çekoslovakya saııator

yomlarındaıı bıriııde ikametine 

müsaade istihsal etmesini Ko
münist lıızbırıdcn rica etmiştir. 

Mı zkur hızırı Dahiliye nazm 

nezdinde teş :bbüste bulunmajl'ı 

kabul etıııistir. 

Afganistan da 
İngiliz sefaret heyeti Kabil

den ayrılmak üzere .. 
Pişaver, 23 ( A. A ) - Irak 

kuvvetleri kadrosuna dahil bir 

tayyarenin İngiliz sefaretile di

ğer sefaretler ıneıııurıııın tahli

yesine başlamak üzre bu sabah 

Kabile gittiği haber alınmıştır. 

ingiliz sefaretinin bütün ınc

ııııırlarıııı nakletmek için 4 

tayyare daha Kabile gitmeğe 

hazır bulıınıııaktadır. Birinci 

llyyare vazifesini yapmağa mu

vaffak olmuştur. 

Sultan Atraı boyun mu eğiyor? 

lskenderiye, 22 (A.A) - Kı
yam erbabının reisi Sultan Atra
şm mutavaat etmek il7Te nıüza

kernta girişmiş olduğu söylen
mektedir. 

Uyuştular •• 
Artık Selıinik limanından Sırp

lar da iıtifade edebilecek 

Belgrat, 23 (A.A) - Atiııadaıı 

« Politika» gazdcsine hildiril

diğiııe nazaran Sel!inık limaııuıda 

Yougo - Slavyaya serbest bir~ 

ınıııhka talı5isi hakkında yuna -

nistaıı ile Sırbist:ııı arasıııda 

cereyan eden müzakerat itil.1fla 

neticelenmiştir. l lıısule gelen 

itilaf yakıııda Belgratla imza 

edilecektir. .. 
Türk-Bulgar misakı hazır 

Sofya, '.l2 ( .A) - liaricire 

nazırı J\\. BLıroff meclis lı:ırıch·e 

eııcünıeııiııde Rulgtristanııı tcy

nelıııilel vaziyeti halckıll'la hr

yaııatta hıılunurkeıı Tiir1< • Bul
gar misakı h:ıl··kııı f:ı1<i ıııüza· 
krratın bilkuvve ıbhııvN buldu-

ğunu beyaıı eylemı~ıır. 

Muvaffak bir balo verdi 

Sofya, 22 (A./\) - Fırki)"e 

~liri HJsr"· B< le ref; ,ası 
dün meı·siınin eıı ııı"'·aff-kir ·t:i 

ba!olarıııdan l'iriııi • şkıl ' feıı 

büıü< bir b~lo ıcrmi~lerJir. 

Davrtlilerin pek ziı·ade takdi

ri:ıi mucip olan balo çok rar

lak o!ınuş sab;ılılara !:adar 

dcvaııı etmiştir. 1 lariciye nazırı 

1\\. J\\oloff sefırler, hey'di, 

1\ \ütcadJit nıeb, uslar ve Jı.ırı

ciye nezaretinin yüksek ıııeımır· 

l3rı, siyasi zerntla nıalire, 

tic.ıret ve edebiyat mensupları 

davetliler ıııeyaıııııda bulıııııı

yordu. 

------ --'"---
Lebrikı Allahabattil 

Allahabal, 23 ( A. A ) 

Tayyareci « Lebriks > burada 

yere iıımi~tir. Akşam özcri 
doğ-rudan doğruya Saigoııa lıa

rcket edecktir. 

·----
Rusyaya deri ihra~ı müsa
desini Sui iStimal edenler 

Ticaret mlıdiriycti birkaç 

ihracat taciri hakkında tah

kikata lıa~lamı~tır. 

131111 dan bir ar eni, ikti

sat vckıllctince t<Nlik edilen 

Ru<rnya ihracat lbw-ilc kt n
<lilcıfoc deri ihracı Ycsikası 

ı crilmi~tir. 

Ru>yaya deri mlisadcsiııi 

alan hu tacirlerden ii~li ha

riçten <ıldıkbrı derileri Ttirk 

yerli malı namı altında Ru-

yaya ,;e\ kctmck btcmi:h:r

dir. l'akat deriler ilır1~ edilir

ken ,-npılan nıı.mrcncck kcv· 

fi yet meydana çı' mı< 'c bu 
tacirlerin ihraç 'L' ik<1ları d
lcriııdcıı :ılınmı~tır. -

Bi;- tav.ılı 
licY<tık .ıır nıcnbill.lntı 

:ılın 1 rrnl.'.nrnt:ı ;.,• •c r.ıc 

P::tZCtı.:lcrdl.! ~chriı;ıizdı:k. Jan 
ka l\c,,,c ·çıyala İtah.ıııa ile 

il;. ko .li Ronııı;•m lıırlc,;-ccc

p;inc daır vazılaıı halıcriıı 

n°.,k1rini hnkik:ıt < lıı:ıdıp,ı 

ı" i:hu iki bankaııın kcnıa

fi;,;alıık ayrı ayn faaliyette 

lıuluınakta oldukları 1i~rc· 

nilrni~tir. 

K'\dınlara 

23 Şubat Cumar esi 

25 « Pazartesi 

27 « Ça11amba 

Erkeklere 

24 Şubat Pazar 

26 « Salı 

28 « Perıembe 

lstanbul Zatıııaa~ları ıııu

ha•c beciliğiııduı uildiıildıi{i

ııe göre maaş alıııa~la bu

lun:ııı bılünıuın /\\ulekaıdiıı 

ve eı am ve cramili asi-e
rive ve nıiılkiye ıe ılıııiyı: 

.ıe lıiclenıatı va1.ani}e eslı~

hın:ıı mart 1929 yoklamaları 

ol:lda gi:sterileıı tarihlcnk 

"erkc,in tabi bıılııııd"ı:ıı 
:)tılıelcrcc alınacaktır. 

Aıı_ak Sult.nalııııd şubc

iniıı taıııirinin hitan~ bulnıa· 

, ııJaıı u• laıi ı.u şubeye 

~İL rt k!aıııa ıruaınelfıtı nıer

zde icra olw ara'·tır. 

Maaş cüzdanlarında fol•ı;_

r iı bulunması lazımdır . 

[slıabı ıııaa ın bizzat şu
.ıeleriııe müracaaNa ı·okla

mafarını icra ettirmeleri 

ı :c~nü olup .gideıııiyeccklcrinll 
Lızıyetı polıs ıııcrakızincc , 

yoklama ilıııülıab.ri:ıe ıııeş· ıl 
rulıat ıcrilnıei. surdılc la; ,J.. 
olunacaktır. 

Zam ! 

T
rr.mvaydaydım. Burnunuz, 
nezleli burunların burnu 
dibinde , bir eliniz çanta

nızla ba>tcnu ıutar, bir elin'z 

bir lcanapenin kenarına san! r 

bir vaziy~tte seyahat etmek ~c 

demek olduğunu iarife ne hacet' 

Bu halı inhisarlar erkanı bile 

son zamanlarda öğrenmişlerdir. 

lfle tramvayda bu haldeydim . 

Biri>i öksürdü; arkasından biri 

daha, bıri daha bunu takip elti 

Sütun bu öksürükler, daimi 

surette açılc kalan tramvay kapı -

lan arasında borçlu nefesi gibi 

esen poyrazla karayelin yadiga • 

rıdır. Bu kapıların kapanabilme i 

için ya biletçi efendilere H iz· s -

ha kuralan açmak, } ı.lrut d k rı
ları kendi kendine kapanır Lir 

hale gehrmck 1 azım. 

Bu y jJılınadı, y•pıl. vor v 

galii.ıa y pılmıyacak. Ö tl<"y 

o sür n fend•' r, bc..tıol ök ü 

ilao alm z. Buna sarfedcı.~ ı 

ıı.ırayı da yen\ bir u.r.1 y• -
bılirsıniz . 

>f. 

B r aOfstız! 

Soy uzun Liri İz itteki v 1, 
mınıakaya dair haberleı 
dolu do .. yasını ı;atnıak ıi .r 

bir yabancı de,letin seları·tanesi 

kapısından girerken yakavı cı· 
vermiş . 

Evelki gün, bir Amerikalı 
seyyahın (Köpekleriniz nl"rede}) 

şeklindeki •ualine cevap ı·eren 

bir fıkra yazmış ve demiştim kı 

Köpek!: ri hudut dışına 
attık ! 

Bu soysuzun vakalandığını 

haber aldıktan '4 bu kadar 

uğursuz bir mahlükun Tür~iycdc 
yaşadığını öğrendiktan sonra o 

Amerikalıya - egcr h1la lstan 

bulda i'e - tavsiye <d·rim: 

Şayet köp,k gi rm -k i terı.e 
bu rezili gör.ün. 

Köpeklerdı·n bakiye kalan 
kop~lc qclur. 

-Gelen seyyahiar 
Dıııı ~chrınııze Trnn,ilı .m

) u ııaıııı~d:ıl;i ı .ıpurla ;; .. .

\nıcriLtlı scı·y:ıh gc·lnıi~tir 

\";ıpur fırtına y iiı ·inden 23 
.:aat tl':ıhlıurla ı;.lıııi nr. 1.ı

maııa ~dince dotı;rıı hıl\ t k 

dereye kadar 1 o~azd:ı l'i• 
~ezinti y~ıpm1~ Ye ~tl r l 

:'•) yah!ar k:ırnı a çtkıııı~l:ırtoır 

J~u~Lı!l ~1.:hri ;:..:zt ikt~n s1..ı • 

r:ı ak~anı 1 layLıya nu tcvcı.:· 

cihcıı l(idcn.lkrd•r. llu -alı. ı 

'~at 5 tc de Fransız handı 

rnlı Prmid:ıns bnıiııdeki ı ,ı· 

purla 12 f seyyah l(dccck· 

Lir. bu h:ıfilc de pa1.aric'i 
ı;iiııü l(idn:chlı rchr. 

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



@!! __ _ 
- _f 

VAKiT 24 Şuba! 

: 1 
1 

Şeytanın eli altında Vn~ıf onralnr mü~· rıovn ~en: 
1<121 ~cnc~lnde \"87.ılmı.tır - 1. .\Hitaycdc Jkr.ız So. 
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Şunu da size lıabcr Ycre

lım ki .\latmazd •\'crleıı·ııa-
rin lı,1><.;1,; bir kızc.:agızdır. Hir 
rncuk bile bir fbke ile onu 
ı crtarar Cllcbiliı. i"ıylc iken 
•Lepiıı•, •I l:ınoto•nuıı kcndi
,•ııc Fransız akadcmi>imlc bir 

, z:ılık vnadctme'i ,crefirıe bu 
nııııir 1 ini kızca:--.ız lizt:rinc <.:n 
lı. .\lı memurlarını ,al,lırdı. 

Ccııç kıl. bir ~ok ıı~ra~ma,ı

!ı.t ra~mcn her taraftan ~id
dcılı: kM~ılmıdı. 

. ıh:ryct fd;\kct;nc katlan
ır .ık tan lı:ı~ka hır çare bu':ı

rı' ııı 7.a\ allı mahltık en bü
) 11k clunlcr iı,indc h;ı,tane 

kı· ,clcr''lc dü~tu. Acaba lıu 

!(un f111.1lct ııııık;\fatını •I laııoto• 
k>/.ı cduhcıı, hıı al '.\k·ız 
m"hlıikL • mc.kkta,;l.ırından 

1 iç blri hrıdisirirı lıuyle 

tir ,ey vupa•ak .aliıhiycttc 

1 ul• nnı dı~ıııı i ıtar etmiye
cck mit 

ı:.ı;cr hu lazıkL piri ro!Lirı(i 

i ada i rur nkr,;c hıizzardan 

hiç hımsc: •.\latmazcl Ycrlcni 
t;J .. '·n! • di~t.: ·csh.:nıniyc· 

ı:ckıni '!) 
1 layır, Lcon Dudcnin ha-

' 
tırlaltıl!,ı bu hard.di k,ın,c 

y.ıpıııiyac-ıj',ınd .ıı ~u aç•k 
mcktıılıu ynzıııiya hl/tını 

gordunı. 

ı lcpinıiz ehle bır ahliık 

~t kutuna ı1r,ran11~, 'l) le hir 

dcr.-xdc rezalet çi ·k;ib n.ı lı~t

nıııız ki r c lı;r dcııaate kar-ı 

iurnz ~ .\) hJ" y.ı~-dLc:ıııyo 
n.z, hüt,m .. J~:.!Jıklara k.tt1a

nıyoruz. ~l lı:ıyn,•z nıahllıl vı 

[azilcttcn balı ctınc,ine de lıu 

sebepten suk.hl.ı ım. \abck 

edccq:,iz. 

Fakat bir :, .. ıı ı;ckcc'- ki 

blr daıııla u dchııı~ 'll ı..u 

pa ıııı !a ır.ıcu.' tır. 1 lalıa pek 
yakın l1ır .zaın;. ı.da avand.~h 

(~ar! !Jolıi) er) in bıi) ı I;. hir 
cc:--Lrcti nıLdlni)c "O't~n.:·ck 

silylcdi~i şu !"CZl r\• unuLnl • 

yınız: 

(l 'ilhakik.ı millet 1 eııdı,t 

;ıi ıdcrc ellcnkri :ıı la·nıyor. 

i laik umunıı ahLık-ızlııta 

seYkolumıor. \ ·ık,a ımı-ı; 

zam .ı?:Ul'Ubc ]]l ulu lllll nıat

Juplur·? ~imdiden zulnıu ıi· ı

rı ı.:or~liyor ... ) 
(1 ne • ) 
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1 

L 
.... h d.. Ortaköyde bir 1 

ayı a un kaç duvar dahal 
intaç edildi i 

J\ııkar•, 23 (t\ ı\) - Türkiye ' 

r.:ır,hurı;eli ılc scsyalist şuralar 
•tilıaJı hükiııne!ı aras:ıula An

hrada akt ve imza olunan 
, ııduttafi ıhtd;\lata ait ıııuka· 

\'eh:n:une ve ıncr'1lar ırıuRavc· 

lrnamcsıle lıııuuttan ıiıürur ve 
t m ııakkındaki ınul<avelcname 

, c ı\ıık.ırada lıaricıye vekili ile 
~ :ı ıst şı; alar ıtt. adı fevkala-

'"' 11 ı rı lıh s ve biıyü k elçibi 
• r ırıJa tc ti ol- •arı notaların 

re ;.ı.ı~t.ri mukavekrıaıııc ile 
ı, e ı;c ıı pr.ıtokc.lürı ve \ıu ınu-

v 'l .; nıı.:itrin ıınza suretini 
ı ubcı ·in iki imza protokolf:-

•ıı t , ii.i fıaki..ıııJa dört tane 

k nıın l<hilıa~ı ve ıı-ric•re 

' •c rıeni ıı aztı. tası mı zakcrc 
' •:tl,ııl edı. i,'ir. 

, laaş ı·a .. unuıı on yedinci, 
ı· .mıl r >.ın nun (lll ıiokurnncu 

r r dd, nin il.~a edilıp edilme
' ı«ıııin ,efsıri h:ıkkıııda bışvc
L iri teskere~: ve adliye, maliye 
e !ı' -~~ etıL '•ı:enlcri ın~zbata-

1 · ı l"ııci d.f:ı clarnk kıraat 

ı 1·: 11 .~t r. Bfıfrc eucünıtnl tara· 

fı ıcl~·ı bu husustı tanzim edilen 
t ,-ı,!·lı '-ıan!-'niye,Jn hir defa 
d ld.ıye endiınrninre tetkikine 
J. ·r olan kklii ı·e buna miite
d ·c tı.u,lııanıe müzakere edil -
·ıı·' \e layıha aJliye, maliye 
\e i>' ıcc cııc!imenleri tarafnJan 

eı ck('ll !t tkik edilmek iizre 
bı L\t..: cr.c:i11ıtJıinc tevtli edil
ır.·~tir. 

Mcmlehtiınize gelaıı unların 

ııiımrtık resminiıı muvakkaten 
tcımlı hakkındakı kanun J;\yi
Jıası ı·c ıklisat ve bütçe enciı

ıncıılcri ınazbatalaıııııı ikinci 
ıııiizakrrcsi :ntaç edilmiştir. 

rj Cl h~t/)(l [ 
~Iiil'~itlt·ı· kaııuııa l<>i:)lim 

ed i il'<'(' kler 
ı\n>ara, 23 (Vakıt) - D.ıhiliye 

ı~ktleii Amasya, l lavza ve Zile 
lal'"'; ndc bazı ıniifsitleriıı çir

·ı \e müheyyiç şayialar çıkar
ı,,d.ııı ı.a.ıcnlar olmuş, bunlar 
hıııda derhal şiddetli hamını 

t .. kıı ıt yapılmasını eıııretıııiştir. 

Emanet fen heyeli Ortaköyd:! 
yıkılan Yıldız duvan~ın yaııuıda 
bazı duvarların daha yıkılmak 

üzre oldu~unu te•pit tlmi~tir, 

Bunun üzerine d~varkrın sahip
lerine liwm gelen edbirlerin 
alınması için tebligat yapılmışlır. 
Aksi ıakdirdc Emanet bu duvar-
lan yıkııracakıır. 

Bu dıvarlar yıkılmadıkça 

Bef..ek tramrnymda ikinci hallın 

açılmasında ielılikc 5örülmekıe

dir. 

lstanbul filmi 
Mukavele feshedi'ecek 
htanbul filmi mukavelesi En

cümeni emanete verilmi~tir . 

Filmin tadili müddeti geçmiş , 
fakat lılim ,irkcıçe tadil ec!:lmemişlir. 

Encumeni emanetin şirketle 

Emanet arasındaki mukaveleyi 
lelkik edere~ feshedilmesi hak
kında bir karar ittihaz edeceği 
söy lenılmekıe<l;r. 

Gazi köprüsü 

Gazi köprüsünün prc.jo<ir.in 
imali için Emanet fen heyeti 
Fransız mühendisler şirketine 

mektup yazmıştır. 
--- -

Bir tefsir 
Memurin kanununun 

85 inci maddf'si 
\nkara, (\'akıı) ::?.3 .\lemu 

rin kanııııu:ıun S.) irci maddc-İ· 
nin •.\le h:j:!,i ınccıurivct olan 
lakat ıntihapları zum:ın.ınd:ı hali 
ın.:ızuliyenc hull1nan m'-.:bu-;hırdan 

miiddetleri l•iııikıen ,onra 
tekrar intihap cdilnıcmİi olanlurn 
ycrilmt.::-'İ muktazi maaş mazuH • 
yctlcriııe ı:ıkad.Jüm tdcıı m«ınu

ri~ cılcrinc ait ;ıçık maaşından 

ilıarcııir.., ~eklinde ıefıiri kabul 
edildi. 

Maaş layihası 
Tetkik ediliyor 
Ankara, 23 ( Vakıt ) - me

muriıı maaş projesinin tetkiki 
için vekaletlerde teşekkül eden 
komisyonlar işe başladılar_ 

lira 
400 

roo 

200 

ıoo 

700 

200 

2:12.50 Jlc;krn,ıa ,\hl a-ağa mahalksiııtlc 

1 ey1.i B. scık:ı~ıııda .J. numaralı YC 
bir tara[ı ahzı a,kcr ~ııhc,i. hazan 

1 htı;c Sahibi I'~. lıanc>i. hazan mu
r.::ıileyin . ":ıcİ\e l lanıma air ahır 
bir taralı Fahri Bey, 'oka~ı, bir 
t.ı~afı 1 lıhmı il. Ycre,c>inin hane 
lıalıçc<i, b,uan Saciyc l lanınıırı 7 

ı.ı:ııı :r;ılı h;ıne>i "" tarafı rnhii Feyzi 
11. ::oka!tı ile ıııahdut \ c butfru
mumla iJ..i oda, bir hal•\., zemin 
htımla: methal, ,lürt oda, bir hah\, 
bir kiler, lıirirıd katta: ile> od<. bir 
> •lorı, iki h:ılıi, bir kiler, çatı ka
tl'ıda: iki cıda bir ,;aloıı,dürt yükü 
muhteYi YC bahçc,indc a\Tıca mü

sı"ka[ çama~ırh\.., hamam. hal: "ı

> ·ıma mıılıalli nıcı·cut 'e ı :no 
zira aNmın ;J•Jü zira mahallinde 
ırdmi bıııurıan 485 lirn kıymeti 

muhammcncli bir bap koııagın ta
nl .. ınıı. 

22251 ( 'anıl11.:ada Bulv;urlu karye,;inin Ça

J,. ,ı! da~ı mc\ kiindc Şckerkaya s 1-b
t;ııH.i:ı (t1

) nıunaralı YC saJt taral't 
ı _riıunı Tc\ [ik lky Hröcsi 1 ö,k 

'c lıahçe>i, mi tarafı clnktor 'J':ılat 

l'cy tı .. hçcsi, arka tarafı v;enc mcr-
lı ııııı 'l'C\ fik Bey tarlası. cephc,i 
:-.L·kcrl,aya tarikilc mahdut ,.e iki 
sıtılıta sekiı cıda, bir ca~Jık, lıir >nfu, 

ı,. hal;\ ı e bir ımıtrak ,.e ayrıca 

ıııu .;eJ,ı..,•r ahırı ııııı~temil ,.e yedi 
\ıuçıık dönüm ar>anın 2!'i0 zlf:1 
mahall nde nıdıni bulunan 112:i 

lira kıımcti ınulı:ınımencli lıir hap 
k 1~klın ranıan11. 

, racivl' 

1 lanıııı 

~Likyman 

Rc)at B. 

212(ı(ı \tpa1.arında .\lankılı ~khmet !\. Emine 11. 
ııı!'·:ıllcsinde .\krdilTnli 'Oka~ında 
t:cdit r (ı ııumarnlı \C 'ajt tarafı Ce-
r 1 .l,!1;anın ra"ırrufunda bulıın:ın 

dırıiyL' Ye baz:ın 2.'i sıra numaralı 

Pıumailcylı Emine 1 lanınıa ait :ır-

'il \ e r '.!•) harita ııum;\r;ılı ııı.ıh:ıl 

\ c arka,;ı l 8h nıııJ..crrer hrrita mı-

111:.ralı mahal \'t' sol tararı r 1-1~ \ e 
! 77 h~rit:ı nıım~r:ılı malı•.! 'c et' • - ' 
lıe.<f arik ile nı;ıhdııt ve' bodmm 

k,ıtıııd:ı muhal, bir otla, nuıtfak, 

zemin katıııd:ı: methal, bir oda, ha
h\, qmJık nd:ı>ı, birinci katta iı~ 

oda ',. halı\yı ı c ııııi,tcrek kunını , ' . 
11uhtc\ i Ye 24(} zinl ar'.'anın :-'O ıi· 

ııi mahallinde mebni bulunan 2.100 
lioa li!ymeti muhanımincli lıir bap 
kıir~ir hanenin taııı:ımı 

'.: ı .5fı6 L»klldarcl:ı .\!ccidiye ın:ıhallc-indc 
ı\tı[ B. sok:ıp;ında cedit 12, f4, 12 
• 'o. bir tarafı Canip B. his>c>inc air 
mahal, bir tarafı suyolcu turl:l'ı bi · 
rnra[ı nıcrhu•n Ferit P. ). 'crcscsinin 
lıağ w kü~kıı ye tarafı rabii tariki 
ılın ile mahdur \C 8.10 lira kıymeti 
ınuhammcncli iki lıap alı,ap hane 
nıczkı\r lıanclcrtleıı bii~·iik hane; be~ 
0da, lıir sofa, bir >anthk odası, bir 
mutfak, iki hal;i, kiler, bir :ıhırı 'ç 
yalnı1. zemin kattan ibaret olan k1içük 
k'>'ıoıı, iki oda bir kapı altı mahalli, 
lıir lwU ı·c bir ahırı muhteri \ e 
l !)~fı7 zir;\ ar,aııın lıiıy[ik hane 245 

kıiçiık hane l l .J. zid mahallinde 
mcbııidirkr. 

Fıtnat 11. 

Ye zcn:i 
l la><ın B . 

2 l 5G') l locapa~ada l\araki 1 lıısc) in çelebi .\ ldıctAli . \. 
malıallc>indc nübetlıanc cadde,iııdc 

cedit JR,.3.~- 1,40 rıuımırnlarla nı iinık
kaııı ı·e ,alt tarafı \ lahnıut Cdakt
tiıı B. hane;i ;ol tarafı Xcmli zade 
Cemal H. hmıe;i arka;ı Tedik B. 
"" .\lakhulc 11. ve ,\luiz ,\noh 
efendinin ınii~terek dükkı\nı ile mah
dut ve zemin katında clyernı kah
vehane clükkı\rı ve methal mahal
lini ve :ı,;ma kaunda ;eki/. oda bir 
hah\. birinci katında üç oda bir 

hah\ ikinci katında bir daraçayi 
mulıtc\i ve ikiyiiz onyeıli zira arsa 
iizerinc mebni bulunan l Ol 61 lıra 

kıymeti mulıammcneli bir bap ote
lin tliirtre üç his>c>i 

21572 h'.adıküyündc ibralıinı ai!;a mahalle 
~inde Alibaba soka~ında cedit 2, 4 
ve t-2 numaralı ve sag \'C sol ta
rafları l lalime 1 !anım tarla,ı, arka,;ı 

l\lclımct B. ı·cre,;e,;i arazbi YC Şııkir 

Ef. ve bazaıı Mahmut Er. vcre;e>i 
kö;kii ve cephesi Alibaba rurikilc 
mahdut ve 8792 zin\ arsanın 307 
zira mahallinde mebni bulunan 2935 
lira kıymeti muhammcncli iki bap 
kagir hane. ~Iezkı\r emlakten biri 

Bahçivaıı 

TcvfikA. 

rif Z~bıt~j 
: SlitUN~ 

O~unıarm aıtın~a 
l(asııııpaşada iskele civarında 

Ahmet Beyin odun deposunda 
bekçi llalil dün odunları yer -
leştirirkeıı istifler birdenbire 
yıkılmış, kendisine yardım eden 
.111ıele Sivaslı Musa odunların 

.11tında kalarak ağır surette 
mecruh vlmuştur. 
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ili! Ll.srı.A. i. ~1111\\. da 1 ~~~ . 
Böyle şey olur mu ? 

==== Luçyano Albert·n·ı nin temsili mı 1 muazzamı 
ı\la~l<ada oturan Bulgar sefa

rebıesi şoförü Piyar Petroviç 
evelki gece Nikola, Prikovar, 
Leıı:ı ismlııde üç arkadJşile 

evinde k.:rısının isiın gününü 
ttb'it ederken komşulardan Sara 
ve zorgi içc·ri girmek istemişler, 
kabul e. ilmeyiııce eğleııenlere 

dayak atını~lar ve camları kır -
mışlardır. 

.... 
111! Feci dakika 

0 
~ 

:::: Filmi emsalsiz muzafferiyetler kazanmakta berdevamdır. u lİli 
ii!! gün ıam saaı 16,30 da Varyete ve sürprizler tevzii. Her lif. 
Hı! akşam büyük ve zengin zettı" ·ııe Arslanı :5' 
iiii varytte numaralarında I~ 
:ın ~ m; cıdden muvaffak oluyorlar. :==· 
"'' ~ ~-··································--···-·········----·::ı·::·"··············::::: • L:Ji!!::::::.~:::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::iF.ii::!:!i!ii!E:iiii!:ii!::::; 

Seviyesi düşkün bir adam 
'iir;" cide Sel.inik lokantası 

salnhi l\tbi ağa diin caddeden 
geçen Şerife l lanm isminde bir 
kadına l;if attığı için derdest 
edilmiştir. 

Macera sevdası, aşk macera'1, romantizm, mücadele 

muhas~meler işte RAMON NOV ARO nun 
remsili muazzamı 

Müvazene kaybolursa 
Beyoğlııııda oturan J2 yaş111-

da To.lori dün tramvaya bi· 
rrrkeıı ıniı\·~zcııesirıi kavlıetlerek 
düşıııii~. b~şındarı yaralanmış
tır. Todori hastaneye yatırı!-

Koı·saı1 şövalye 
Filınin'n nıevıu KORSAN ŞÖVALYE teshir etıiği 

gibi aynile ıemaşageranı teshir edecektir 
ın:~tır, 

50 

200 

-
bodrum katında kömürlük, "durıluk 

zemin k:ıtıııda: iiç oda, bir mutfak, 

bir ta,lık, bir hala, birinci katımla, 

tıç oda, lıir sofa, bir hal:in \C di

ğeri zemin katında üç oda, lıir ;;ofa 

bir hala bir mutfak, birinci katıııd.ı 

dürt oda, bir mertli\·en ha~ı mahalli 

bir hala, bir hamam, ikinci katında 

bir çatı arasını muhtcYitlirkr. 

21585 Saraç.'nebaşında, llayd1raııe mahalle- $lıkrü B. ve 
sındc Yeşil tekke sokağmda cedit 60 l alma 11. 

ı unı:ıralı \'e s:ığ t:ırafı ınüezzin l las:tıı 

Lf. ze,·ccsi F.1tma Ji. menzili 'ol larar 
zenciye Ferahnak H. menzıli arsası 

krlikçi Mehmet ,\ğa arsası, öıı tarafı 

tarikle ma!ıdııt ve bcdnım katında o -
dıııılıık J.l-ınürllı , zemin k.11111.la bir 
oda bir taşlık, bir mutfak bir 
hala hırirıci katımla bir oda lıir soh 
hır hara, ikinci fatıııda bir oda bir 

sofa, bir smdık o lasını muhtevi ve 68 

7ir:\ arsan111 60 zira mahallinde ınebııi 
lıuluıwn 421 lira kıymeti mııhanımencli 

bir hap alışap h.111e 
211;6 liaydarpaşada [lvaıızade mahallesinde tladiye 11. 

Orlıaııiye caddesiııtle 31i ve :ıs ııumaralı 
ve sağ farafı 1 akkal Şiınaya hanesi 
arkası Neııılizatlc tasarrufuııda bulu
nan ııaı<evi mektebi bahçesi sol tarafı 

jandarma zah:tliğinı!erı ıııiıkkait İbra

him B. Jıane~i , cephesi Orhaııiye 

cadriesile malıtiııl ve zemin katıııda: 

Dlıkkiııı, methal, taşlık mutfak. Birıııci 
k.1tıııda: iki od.1, bir hala. ikiııci katt.1: 
iki oJa, bir sofa, bir haltı, lıir kiler. 
Üçüııcü katında: iki oda, s«fa, h:ılii, 

kiler. Dôrdiıııciı k.ı tırıda: Üç oda, hali 
ve kileri muhtevi ve 120 zir:\ arsanııı 

106 zira mahallince nıebrıi bul11111ıı 

2175 lira k11111eti ıırnlıaınmeneli ınaa 

dükk;ô,, bir bap kiirgır hane. l laççe 

ıoo 21816 Beşikt~ş!a l<öyiçi ınalıalle>inde Aşıklar Kcvsn liıı. 

JOO 

mcydaııı cadJe;iı;de s·ı No. \'e sai(tarafı kür"

çübaşı Kiğork Af::a lıaııesi so l tarafı 

, 'iyir H. lıarcsi arkası tarikı lıas, cep
l:esi tarikı iinı ile mahtut ve zemiıı 

katında, methal ta]lık, iki oda, mutfak, 
hala, köıııiirlük, sarnıç, birinci kalfa: 

('ç oda, s: fa, lı~I;\ ikinci fatto iki o;fa, sofı 
lıal:ıyı muhtevi ve 273 zira arsasııı111 

190 zira nwlullinde mebni buiurıaıı 

[J033] lira kıı·mcti mulıaınerıeli bir bap 
ahşap hane 

22283 Çcngelköydc ve ımhallesiııde Sekeci- fit. Fual 13. 
yüzü sokağında cedit 2 numaralı ve 
sağ taraf Fevzi Ef. bağı, sol tarafı 

Zeynep 1 lanıma ait ıııelıal ön tarafı 

l'\ecip El. bağı, arkası tarik am ile 
mahdut ve bodrııınnııda kiimürliık, 

zemin katında, methal, taşlık, üç oda, 
mutfak, birinci katında, dört oda, 
sofa ve halayı muhtevi ve 2979 zira 
arsanın 160 zirtı mahallinde mebni 
bulunan • 788 » lira kıymeti muhanı-

meııeli bir bap nim !<agir hane 

Balada cins \e nc\i ile mc\ki \e hududu ve mlijtemcldrı mu
harrer eml~k hizalarında gösterilen bedeller ile talipleri uhde;indc 
takarrür ederek ihalci C\ cliyelcri icra kılınmış oldu~undan ylizde 
beşten aşağı olmamak üzere zamma talip olanların bu il:ln tarihinden 
itibaren otu>< bir gün zarfında yüzde on nispetinde depozit0 akça

arını mü>tashiben hergün saat ondan on aluya kadar Dördüncü Vakıf hanın 
ikinci kaunda No. 17 Vakıf paralar müdürlüğüne müracaat eyleme-
!eri ilan olunur. 

:::::::::;;c:::i :::::::::ı:::ı:: ı::ı:ı::ıa::::;: 
!I 

!i 
i! ·' 
ı: 

:: 
ji 
:! .. 
!I 
ii 
·ı I· .ı 

!l Lora Laplante ~ 
i! Jorj Sigınan ve ~:dmon Karv İli!~ 
i! işıirakile P 

i! Kedi ve Kanarya ~ 
!i Filminde f: 
!I Önümüzdeki Perşembe akşa· ~ 
ıı mıııdnn itidaren h 
ıi Majık sinemasınba f, 
::::::::a.::::11 :::n:u::11:::: :::::ı:::::::::; 

[!] [!] o 00 [!] [i] 00 l!.l 
;5 Oarülbedaytdc ; ,t\~arpl. J,;Jdı 1 ~ 
i! Elhamra : Kadın pe~inde ~i 
55 Opera : Kıyanıctlt:n sonra :: .. .. 
:: Melek ; Ç:ınn ya\·eri :: 
i! Majlk ; ~lacJ.t rapsl)<li~i :: 
:§ A•rl : Feci d.ıkikn :: 
iı:::::::::::::: ::::::::::::1::: :::s:::::::::::. 

Ferah sinemada 
Vortley can~oz ~eyeti 

Variyete -bale 
Sinema : aşk ölünce 

Ttpeba;ı 

Tiyatro • 
'unda bu 
akşam ~<t<.tt 

~ı.:ıo da 

Aynaroz Kadısı 
Komedi li tablo 

l\luharriri: 1\lu~ahip zade 
CeUI B. 

ı ·J- Matbuatın - . 1 

1128Şubatta 
1 

1 Yalnız Türk ve 
• ecnebi davetlilerine 1 

mahsus , 
aile balosu 

Millet mektepleri 

Lst t,ırafl birinci sayır.ınıızd:ıdır [ 

Habel' aldığ1nııza gii· 

re, ilk te<lr;ı;at ıııüfct· 

ti~leri millet nıeklcplc· 
ı·iıır deYaıll ctmiycıılr· 

• 
rin listelc1'ini yapal'nk 
ıınnıakalarm<laki polis 
ıııcrkrzlcl'i ne Y('rnıi~lt'r 
, c polis tarafı n<lan thı 
hunlar hakkında taki
bata ba!'laııılnn:;tır. ' . 
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tAKIT 24 Şubat 

=t 1 - := = il 

(Vakt)ın millet m kle[!.leri sayıfası j 

D LER )) l ,ayanı lı.ıyrct ;(tıZdli~it1 ancak KRf:ll Pf~RTF.V ile idame 

azı makinesi\ : --'-c_t_c_ın_iı_ıi __ ka_h_il_d_ir_. ____________________________ _ 

Adler in ...cı.: i: rufat tiri :lhı uµu .... r 

tııunlıa ·<f'cn Adler \Ul 

~nesine mahsus bir h~ ı • 
'ıtır 

r;:u <ı!tınduıu kadar çok 
al:ır çılarılobilir. lldcbcı 

ınv. 

Yatı mektepleri mübayaat 
komisyonından: 

1 - Gazi l'~ Ilakimiycti ıııilliı e, llumlupmar 

'.\fayıs 19'.!9 nıh•yctine kadar Ekmek ihtirncı. 

mekteplerinin 

~- Dumlupınar ~atı mektebinin layı> 1929 nihaıetinc kadar s ı;, Yazı makinesi 1898 
' <sındc .\DIXR h.brika.ı ı. 1 ~- • lıt:yaEpc}ıtir. soğ:ın. zeytinyagı, un yumuata, patates ihtiyacı. 

ıtı~n ırnal lu11muştur. k b' · \I J9'l9 ·h · k d iıt!in dünrnd:ı 
360000 

1 3 Du.nlupınar ,·ıu ıne tc ının . ans - nı ayctmc a ar 
Ilı, ~ 

1 
pirinç ihtiy:ıcı. pa1.arlık surctile (2S • Şubat pazartesi günü mübayaı 

1 ~k: e '1111mı;ıtır. 
c ekili umumili ·İ: ı c<lileccktir. 

nlıı.ıı, Ca!aı:ı \'on da han l~kmck ~aat (21 de di.~<rlcri '33t (~) te Ortaköydc Cazi paşa 
• 

'· 
' ·2\J, Pnstt kuumı, Galata mektebi müdurllık da:re•indeki komi"·onda pazarlıkla ihale edile-

;\ ccktir. Talip olaniar •, ~ - nbbctindcki pey akçclerini Fındıklıda 
\ nodülu "!*'ti için iıi k k d 

~··•-ı.. Güzd onaı"1.r ıka<lemisindc Yükcs me ·teplcr muha>cl '·'• ,e ıeı i 
-°""r \C nıı.r memur. 

...,..._•rıİİ•nı;-.,1.0•r•. -··----· ederek alacakları makbuzu komis-·ona µ; .. ;tcreceklerdir. Şartnameler 
her gün kombrnn k:ltipli~inc müracaat edilerek giirülehilir· 

r '~cmbuf fr:ra t!aırwnJcn: El:- '"ii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiil l 
ll1 ldr•s ı• · '1 d ı··ı ıı· n~ki • 'ın , a an · ı o . ,. 

İııir~hı.cağından tlol:tn mahcuz 
l\ı:nı k' ><ry oğlunda !" «ıı ünde 
~8 tlı arka <ık uda cskı 

"'" ıl ııl t nı .um:ır ı orsanın \O· 

""' ırınci ilıale'i 'apıl-
11' ll«rc <tuz ,., :ı müddetle 

.,,_;' •t.l 1 k nııh uştc-. 
ı o ;ıııru 1 Tahminen 2ı.ı: ar ın 

, ltınokt,r ı hıd dn: Rum 

l' Si ka ok~ •c L ; ,c 
t a !\'•)Ti m:mkubıı ılc mıh"r' l\ı)ıncti mulumminc-i 
re . 1 s: ', adır. l'z.;rinde 

) •n . :tit t hn·, c ıne\ <.:ut ı .. c <le 
''- ~r • 1 k ~ • s:ııı ına tadır. 

lııl'tıı k ' \i eve ı. <>la:rtarııı 
ın iizdc onu · bcıin<ie 

., lt Sı '" '92o·801 l <Hak 
lq' alır,ıl. dair< c clnıc· 

'" 28 1 an •121) t:ırihindc 
,, ın ltı,a k ' ı· . 1 
"'~ aua ınuza\ cdct,·c 1 <.lun.:ı.rali lııraıci ıhalcn.in l 

1 lnnUT. 
• 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Stttılık ev - Beşiktaşta Hasan paşa deresinde 64 N. 3 
kat 5 odalı ve müştemilatı ,;aireli kagir," bedeli 8 senede verilecektir, 

muhammen bedeli 2450 lira, müzayede 1 O mart 929 da defterdar

lılııa rapılacakhr. 

Satılık ev ~ Betilt<llta H asan paşa deresinde 62 N. 3 ka t 

müıtcwilatıle 5 odalı kagi r ev bedeli 8 senede verilecektir , 

Muhammen b.deli 3063 lira , münyede 1 O mart 929 da defterdar

lıkta yapılacakllr . 

+ 
Satılık köşk bahçe - E renköyde Sahrayı ceditte atik 

Ali bey cedit R idvan paşa sokagmda 33,26 N. 6 sehim itibarile 1 

sehim bedeli delaten verilecektir , muhammen bedeli 300 lira, 

müz:ıyede 4 mart 929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

'°' + '°' Satıhk ev - Beşiktaşta Cihannüma mahallesinde Hasan 

paşa deresinin V eli d endi soltagında 58 N • ki.gir müştenıilitı 

5 odalı muhatnmen b.-dc-li 860 ltra, bed eli 4 senede verilecektir. 

Miiıayede 4 mıırt 929 da clefterdarhkta ya(>ılacaktır • 

Seyrisef ain 
Mersin sür'at postası 

( l\IAl n1L;T ŞEYJ\J,;T l'.\S.\) 
,·apuru 26 .;ubat Salı (12) de 
Galata rıhtımını.L\Jl hareketi• 
İzmir, Antaka. ı\Wyc, :\ kr,iııc 
gidecek ,.c Taıucu, .\namor. 
ı\l~iye, ı\ntaka, İzınirc ıql;rıya
rak gelecektir . 

Ayvalık sür'at postası 

- w. 

HU~MAYI rt\URZAGI - ISITMA 
KANSIZLIK ..... Zafiyeı ve K uvvetsizllk halallnda 

KINYUM LABARAK 
11111 hızım, cıafil humma ve kuvve! şara bını lılimal ediniz. 

Yemekten evvel ve ya sonra bir tllcör kadehi. 

Ecanet.rde Nt11ıt : MalllOtl L: FllER! <fi . ValUant & Cla) 
11, Ruc Jacob. PARll 

Gümrükler umum müdürlüğü 
mübayaat komisyonundan : 

( .\!ersin ) vapuru 2h Şubat 
Salı 17 de Sirkeci nhu -
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkunı, ~:dre· 

mi~ nurhanire, ;-1alıJt:ı gidc-
C .ımrüklcrin ihüracı için ~I kalem lli:ıter ve c\rak ı..ıp ve 

cek ve dimüŞte mezkılr iskclc-
reclit ettirilecektir lerle birlikte Alıınıılu~:ı uğrı-

y:ıcakar. ~- llu iş kapalı zarf u~ulü Ur.ere mün:ık:tsı~ı kunulınLJ~Lur. 

Gclilıol u için ıolcu alınır, 3- .\lünaka"' IG m:ırt 9'!'l cum:ırtesi ~ü~ü saat 1 + O da 
\·ilk al ınmaz. k - yapılaca tır. ________ ,,, 

ilan 4 Üçüncü maddede gü>tcrilen saattaıı '<mr• hiçbi r Lcklıf kabul 

olunmaz. 

25 şubat paıanc,i Trabzon 
hirirl·i po~ta:;ı y3pılmarıcaktır. 

SATIUK EV 
Ka,;ımpa~ada .\ [utlı:ık so

k~ğında ı\khaha tiirlıc,;i itti

salimlc 3 oda hir >ola hir 

mutbak Yı.: küyulu c\· <atı

lıktır. Hu hu,w;r:: p;iirii~md. 
i.stiycnlerin flaliçtc l lıdır re

is g;amlıonı kum:.ndanı lıin

ba~ı Zihni Hı.:yı.: müraca:ıtl:ırı. 

Kadtkôy sulh iftınci hıı~ufe mah

i{emesinckn: Kadıko; ünde llolha -

riyc caddesinde 112 namaralı 

hanede sakin iken \l!f:.ıt eden 

doktor Öını:r :5c\ ki Ilı:\ in :ıla -

cakları ile horçların1n tarihi ih\n-

dan itibaren hin nY i<,;ndı.!' ){adı 

kiiı >ulh ikind hukııl• mahkeme

sine ınüracatla be' an YC kaydi 

kcy fiy et t-) 1 ınclt'ri ı c ak,; tak -

dink lıt1>ulc ).(dccck zararların 

kt.:ndilcrioc ait olaca;;ı kanunu 

medeninin ö(ı(), ö(ı'hıncu moıldc

lcrinc tevfikan ilA.n olunur. -..... 

!1- ·raliplcr ,·artnamc ile dcftl'r ,.c c\Takın cins ,.r miktarını 

gö:>tcrir cetfeli komisyon k!tibi n~zdinde ~ilrebilir \"C ~craitin 

lıula~asın ı ihti\·a eden ,·1ı-.1kayı p:ıra ... ız alabilir. 

6- lJu işi dt· r uhtc elmek i>:tİ\cnlcr kanuu Ye talimat.ı muvafık 

olarak hazırlıYacaklan teklif mcktuplurııll uçüncü maddede yazılı 

.<;aattcn evci komi:> ·on fL.,, ... li~inc ·cr:n~liclirlcr 

Emlak Ve Eytam 
bankasından: 

.lkı kii :\liktan metro E>as :\o 
113 BL11 ükad:ıda ,\ ıaııikola <.':ttldc<!ndc 25.10 

.1'l 41 4h \o :ır;a 

Bal:ld.'\ nıe,kii ve cv:->lfı mL 11:ılTcr aria ..?8-..!·.!'l cırihinac p:ızar

lıkl:t ;3ul•cağından talip ob· ların 'ernıı ıno:tkCt1«lı ;ut ım ! inle 

hank:ınıı?.:t g-clnıl·lcri. 

ı~----------------~----------------- 1 
Evkaf müdürlüğünden : 

l)arü\funun ltn [akültt.:sİ İÇlll ahnal•ak a]atı dcr ... i~C J.i:.'.lp:ı1ı 7.Brt 

U:'ulilc nıünaka~a\:t \alrdilcrck ınarun altıcı ç.ır~aın'ıa günü Jh.ılcsi 

icra cdilcceP,-indcn talıp olanların ~craıti . 3n'a~;~k üzr.c le\ ızım ı 
idarc"'inc 'c ihale günü de iJ:ırr.: crıcümcn: 11ı: nıu\:lC:Jtlaı ı. · 

Zonguldak defterdarlığından: 

Kolculan izale eden 

En mükemmel muzadı 

taaffündür 
Sıhhatine itinakAr kadınla· 

rın snmimi dostudur 

Zehirli dej!;ildi r. Başlıca ec

za dcpolar ile eczaneler YO 

ttrı ~ .. ı maj!;azalarında satılır. 

TEBLİG 
Rama7,an ınunasdıetile 

OROZDl-BAK müe:scscsinin 

her clai.resi:ıde zengin çe~i rlik 

eşya satılmaktad ı r. ;\Tamfatura, 

ipekli. hazır dbise, çanta YI! 

tuhafiye dairckrindc yeni 

m eYsim lik mallar gclmi~tir . 

l\lezkiır müessesede tatbik 
olunan Hatlardan anla· ıldı~ı 
veçbile 

Orozdi-Bak 
l.tanbulda en ucuz mal 

~atan ucnratham:dir. 

~ark Malt hülasası 

Vngllizce ve Fransızca 
llualfi11ıesi 

/.<ın~uldakta ,,.hildc iıııa-ı mukarrer hukıımct kona~ının 42JOO 
lira kc,if L'-=Ucli tt:"tncl kı::.ını to-~~~9:,!tJ curtınrtc:;:;i ~üni.J kat'i ihalct'İ 
) apılm~k üzcı c rntinaka:'a~ a k11ntt1ınu~! r. ·rafiplı:rin mü~akasa 
~artnanH.:~i proje plin ,.\.. ::.;ı,ir C\ rakını ~•>rınck için .\ nkarada \illi ve 
\ 'ek.ilet \li!li eml:lk müdtirlüjtUne. btanhul ve Zonı:ul<Lık ddtcrdar

!ıkla r ına m ürac:ı•tlurı ilan olunur. I 

İştilıa. Kunet ve S!hhat icin 

en mücs;ir devadır. mı mum 
ccundordc bulunur. Cmuml 
lıepolan llomonti fabrikası. Tele-

l 
fon: Bcyoj!;lu ;s~. ve İs!anbulda 
F.krem · edp ecza depO>U. 'l'dc
fon ı lsıanbul ;'8. 
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ABONl ŞABTLARI, [ Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı; • resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

T rb·c 1·: J{ ts_ıe 

K.:ı.ru' l\.uru~ 

( .azetcye ondcrlıe~::k mt tufıl:ırın tizerine 
1 

ıdare için _ ld.:ıre . \azı ıı _tse ( l azı ~ 
ı~rcti J;.~ulm.Wdtr 

ı A) !ılı :50 000 
3 400 800 

16 ~50 1450 
'2 • 1400 ı:-oo 

Baaılmıyan rnekbıpl&nn iade•indea • kıymnti~ 
mukadder-caiz ınektuplArıı konulmUf puala.rın 

kaybolmaımdan ve ilinların m~ndericatu:ıda.n 

idare meıul delildir. 

Borsalar 23 Şubat r929 
-- -~=~ 

!\' ukut 
Jnı: ız hı<ı~l 

1 l!clar 
20 Yunnn d::-alırul 
1 Bal lı~nı:u·k 
l AlUSttır)ot şllilli 
20 ı .ey Roıuaııya 
20 l.e\a Bulj!ar 
1 l cl(·ıllcıık fluriıı\ 
~'O Fransız frauj.!;ı 
20 lt3l)an lireli 
20 Jr.u· on-Çt·ko - ::ııo,akya 
1 Çeı·voui'IS c SO\ iytt • 
1 .z,...ıoti • Lehistan • 
20 Dinar • 'Yogt.ı:.;lavya • 
20 llclı·ika froııgı 
ı Pezcta ispanya. 

20 18\ i~re frangı 

1 )lccidiyo 

Cek 
• 

! 
ı 
1 

.\çıld~ 

984 60 
201 25 oo 

S2 31 50 
48 2500 
28 25 00 

2 ~o 

2l 115 co 
80 15 

157 15 00 
211 25 

25 120 
0000 

22 25 
11 2~ 

113 25 00 
31 25 

180 150 

K~gin~ı 

984 00 
201 /25 oo 

52 

1

31.SO 
48 25,00 
28 25 
24 12,50 
28 115 00 
80 75 

151 1 ' 00 
211 25 
120 25 

0000 
22 25 
11 15 

113 25 
31 25 

180 50 

..ı 

Londra lızerine bir lııgiliz lirı~t kuru$ ~ 984 50 
'\. ';ork ı Türk lira" dolar o 49 52 25 

984 00 
0.49 3f,2toj 

f ans • • fratıl< 12 62.00 12 62 50 
9 41 00 
2 C815 

~i!auo • • • liret 9 40 0) 
Derlin • • mark 2 08 Sl 
Sofy:ı • • • Jt,,.a G8 25 00 68 25 00 

3 54.15 HrLık"-if'l • • • lıelka 3 54.'50 
Anı16tcrd:tm• • • flor1u ı 72 ıs 1 123 oo 

2 156 o Cine' ro • • • frank 2 5617~ 
Prag • kurou ıs Sl 50 19 Is' 110 

3 5025 
3 11,50 
4 3875 

Yi) aua • • • Filın 3 so 25 
:ı.ıad....t • • • p ıtta 3 17.60 
''arşova "' • • .ıtlotl 4 38 75 
Atina • • '.iiralınıi 38 oo 
JJükr<ş 20 ley krµ• 24 31 51) 

38 OJ 
~4 31 51) 
27 95.00 !Jelgırat Tilrk lira•! dinar 21 ı95 oıı 

00 00 
ı;o oo 

Tahviller 
ı~t.Ktaı dahili c 'a.ı.h.:li > 
IHlyunn ıuu,·alıido 
İlframjycli demil'yolu 

lstanbul troınnr •irk·'li 
Rıhtıın Dok ve Antirepo 
IEtanLul anonim ıu şirkeU 

Hisse senetleri 
r~ banka- ı 

Osmanlı banka!ı 

= 

93 
221 

• 8 

• 13 715 

85 
25 

136 00 

93 31 50 
:21 15 00 
8 85 

13 
00 

j r ı~~:!:!~~;·!~.ıvk~ıı~~!~~~i 
[ Okkası 

r Azami . .Atıt:,rart 
1 K. P. it. P. 

.Buğday% Çavdarfı 
1Yuıı:u'8k 01 (3 COOO 0000 
Kmlca 20. 2 00 00 00.00 
, ·un ter 02-C5 0000 00 oo 
.Sert ~ - ıo 11 35 11 3) 
D<ııme 00-00 00 ;)() 00 00 
,Sert mahlul 4..( 5 00 00 00 00 

tav dar 
Arpa 
Uı ır 

\ulaf 
l' ..zlye 

-ZAHİRELER-
ıs 20 
1330 
1330 

09 20 
42 00 

-liUBUBAT-

15 1 ı; 
1300 
13 12 
~920 

4200 

O'l 00 0000 
1820 , 2l 

-UN-
Çuvalı kilosu 
H!•lra eklstra oo 
E~·i~lra • 
Birinri yumu!ak OiJ 
Birinci Eert • 

ıı;oo 

1350 
1385 
0000 

ikinci • 0000 
TİFTİK -

A tılara 000100 OOOıOO j 
A•ı•,Jıir 000.00 000,QO 

Ya1ıa~1 Guz yuuu oaooo 000100 

-AV DERiSl-
Zerdeva 
San~ar 

Tılkl 

Kunduz 

fç •ıad k 
Crvl i(' 

ti!! 1 0000 00 0000, 00 
66:>0 00 5800.00 

• 0000,00 0000,00 
• 000 000 0000,00 

-FINDIK·-
f 10 00 l:)CO 

oo ro oo O'> 

~seee®®®®®®®eeeseeeeesee~ @k A l"h tmektebi mü-© 
b) 1 z m e 1 aya dürlüğündenm 
@ Sı n ' tem yazı ııı.ıkir, aril.. t~d-'.t. edilen d· tilo (<§ 
~ ·' r ,a 15 ~ulıat tarilıi11dc ı eri Yl i talebe k&ydinc S2 
'l:'I ba l .... nır ._tır. ~ 

ltj) i t~m \•o tok V~ OJİ\ltİ )tlZI m· inala·ı dil (~ m g~ irti\ıJtk tdebq c : -r cin ) • 'l makin. i.1:crindc l(ô 
Q) çal , . ı ' i ıkanı verilmi;t . 

Q)) JIT' ·~t olarak knyt •t'ikn 1 J. rn ve B. riıı ycrkrini 

~sse@6ı@@s~eseee@~~~e~~ 
( \'akt ) 111 2-1 ~ulıat l~J28 Tcfrika::;ı: 90 

i1 ilır IbJa?t;rılfü ~1l2(; 
l\Ju ~nrl : 

J/ oris löbldn 
(:iınıy~ / de bulunurlar. Son

ra Raul ile ı~tig:ıl ederim •. 

l\ kğcr ki... ne isç b:ına ~im
dillı< fazla bir ~ey >orma •. 

b ita t: '.ll-
- Va Boıııanyan? .• 

·- Def.neyi elde ettikten 
sor -ı o. u serbes bırakırız ... 

- Va Klaris bizi ele verirse .• 

J~ıı J rnıa feneri ablu' a ederse .• 

~ D liıııi<in t>e • Hıç Kl:ıris 
b• 1111" ve Rö.ılüıı jandarına

!a a !ıe<;aiı vemıclerini i'ter nıi? 
Kadın sandalyede doğruldu; 

fa, •• t in:yerek tekrar oturdu. 

Bir kaç dakika geçti; Nihayet 

wn dtrece gayret sarfederek 

do~ ruillu, ve Dominikin omu

zuna daya113rak Raule yaklaştı, 

Alutercfml: 

111 elı nıet Ga; ·or 
mırıfdaııclı: 

- Biraz sersemlemiş. Leonar 

lıeın onu hem ötekini iyi muha
faza et; yoksa her şey altüst 
olur. .. 

Yavaş yavı.ş dişarı çıkfı; Lc
oııar onu köhne arabaya kadar 

götürdü; ve fenerin önündeki 

tahta perdeyi tekrar kilitledik

ten sonra, elinde bir paket er

zak olduğu hafde avdet etti. 
Az sonra beygirlerin çakılhk 

yolda yfırüdükleri duyuldu. 

Raul bu sırada henı iplerini 

yokl·yor hem de mırıldanıyordu; 

-Nafile ... Kadın zaif malılfık! 

hiç iı;san şühut nıüvacehesinde 

hususi işlerini velev alçak seda 

ile olsun söyler mi? Bundan 
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1 ilanlarında o o 2~ ~ilat yapılır I . '·'" ~;, · 
l.r·" ını.: sa~ fJJ 

BU.yük \.'e y;ı. bL çok dc:r.ı için \ "' len 'nlDlJ.rla 5 ,. ~ 
hususr ~.1h t•etp il nt _, uercu 4 • 

1 
1 

1J.U\: 'e kararla tırıl r. 2 • 'll)J 
ı . 

Ca.zetemb:e hu•uti il.\~ k:ıbul eden yer: 
80 

' '''' ·1 İstanbul, Babıali, Ankara caddesirtde ·· V akıt .. yurdu 1 ~"'""' 
ıel 1970 ıt..iare ısteu 1971 \.3.7.ı ·-1'!' i • ıelı.nf: \" ,\htT - pn•ta kutu"u 46 

H. S. H. ili.nat .:u:cnteıl. 

1 • .cl .1~ ıi.ıJ.ı : ,~ 
i 1 re nıi i!Anl r .. 

lstanbul Hilaliahmer 
kezinden: 

mer-

1 - (~(trülcn Jüzum üzerine :\lac3r, Sırp, Ilaron[(·r, .\liksctdo
rom, Amerika ve Trakya mallmndan İ>tanbulda mncuı \c hariçten 
~ctircbilinecek tohumluk ve ycmckli~c clvtri~li ( 1,200,000) kilo 
Buğday kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir· 

2 - .\]acar, !:'ırp. Amerika malları tip üzerine Tr:;kı a malları 
•10 3 ano\izle alınacaktır. 

3 .\falların ÇU\allrı IliWiahıncr tarafından ita olunacak \ c 
mallar llaydarpşada ar:har<la ,.c }a ı lgomla ilııılc tHihinJcn itibaren 
a7.nmi bir av z;ırfın<la tc<lim e<lilecekıir. ' İl alc müddctL~in temdit 
ve tnksirinl' - l"em!·rct mc undur. 

4 - lallnrın ev afı <Lhilindc tabddus edecek analiz farkı 
Borsa arlıitr1jılc halledilccckıır. 

5 - il' 'ımcr me~şc itibarile cııs ve mikdarını t· \İn~c ~cr
b stir. 

6 İtasına talip 0lanJar he-er kılıı num..ınc 'e n 1 IT tı:ın at 

akçc.i ve y1 ır ıte e• lir Banka k_fale 
şenbc ~ü ü <aat bL·c kadar İ,ı.ırlıul ı~· 
caat etme "ıdirlcr. 

ne ıle .8 bat CJ~ı.< p •-
! mer mcrkc · c murd· 

7 1 fer teslim alınan p· er ıi ı,. ' ' i taıı'ıı l T" · ret \o z.hir" 
Jlorsa ının dbapaki talim:ııııamı si 1hk ııına \iik 1 rk lira 1 

olarak nakden , .• deraıcn İ>t.1nbul llılalı hmcr mı rkcz nd te,, • 
edilccckur. 

8 ı·:n nıı . .afık şerait ıcklif eden tek: •· in merk zi mnumlcc 
ta~tikini t" m. 1c l ) t\ mi mczkOr ihaleden uç gJn sonra cevap vc:ri 
kccktir 

l, şka B< manyıuı ve ben ı; bi 

iki sağlam adamı bir tek ad~· 

111111 nazoretiı·d~ brakına. la 

ikınci bir zaaf ve lıaıııakat 

meselesi... Bu gibi hareketler 

asap bozukluğuna de!Jlet eder. 
Şurasını d.ı ikrar etmek 1.1-

zııııdı ki Leoııar gibi feleğin 

çenberindeıı gtçıniş bir adanıa 

dolap etmesi kolay birşey de· 

~ildi. Herif içeri girerken dedi ki: 

- ipferinfe çok oynama ... 

inerim ha ! .• 

l' ul Jec 

- Vay çanıı.a .. sen gözük -

tüg-ıı !a rfal ae il nı . he!. 
Le.oıJr oınurdaı(u!; 

- Çok silyk nme . .. İnerim 
dedi< ya!. .. 

Herif direr 5.1mlalycye kıırıı

larak yeyip içmeğe bşlaJı. 

Raul bir süz daha s.1rfdınek 
istedi : 

- Afiyet ol ını ... Knlırs.ı beni 

unutnu ..• 

Leonar yuııırıık!arıııı sıkarak 

ayağa kafhtı. O vakıt Raul 

munis bir sesle dedi ki: 

- Yetişir, es'd dostum ... 

Dilimi yuttum . . . rillıakika 
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~ Türkiye Ziraat Bankası lI 
st Adana mensucat m 
~ Fabrikasından :. \ 

• • lf\; kanunu ucı 

nıaddd mahsu,;a'ı 

ilim olunur. 

· tı;r• 
ıcıuc1 • 

m p H nı u ~ i o ' ; i i -K H o ot ~el i ~ ı-S•hah ~a7a~.~~kı~.1:;,-: 
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ı'"1 Bu gün doğanlara isif11' 

ğ!.· dana mensucat fabrikasının·.·. l:'.ıf<ek, "'j1 
~ Yılmaz 1 

t:l Yıınııı~ak · \atrr - kivrnk- ekstra - iplik- . 
~ lt'ı·ilP İtH't' kalııı kaı~ot lıez~el'İ ucuz '-~' :a~
f-1 laıııılıı·. )lııaıııelesı ıııfo suı·at 't' sulnılt>I f3j' 
m gibh·ı·ilir. . 
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- Ondan şüphe!. nıııeli idim .. 

Daha ı;o~ 1 rs .almaga ınühta

cıııı. Kalyostronu'.ı benim ka

dar kıymeti yok, fakat karar 

vermekte emsalsiz. 1 fakika tı ne 

kadar çabuk kavri.or ! Vicdan 

denilen şeyden de tJmamcıı 

ınalırunı ... Yalnız bir tek zaıf 

noktası var, asabıııııı zafiyeti .. 

Yoksa eııısalsi7. bir canavar 

olacak... Rcrckct versin bu 

:ls•p zafıııa .. O sayede bu gün 

Mcsnildc bulunacağnı ... 

Evet, Raul, Leonarııı elinden 

yakayı sıytrac;ığıııa katiycn emin 

idi. Baldıılarıııdaki hağ!arın 

Sa cm/.· z,ıJıııc ziyaı.Jc c;i)·or

du. Leoııar Lir ıııuııı ya tı. 

Bir çubuk daha içti; şişede 

kalan şarabı yuvarfadı. 

Bundan sonra kendisini bir 

ağırlık bastırdı; ofdugu reı\!c 

sağa, sob sallanınağa başladı. 

İhtiyat olarak mumu eline al

mıştı; arasıra sıcak ınuımuı 

eline akarak yakması kendisini 

uyandırıyordu. O vakıf mah

puslara, ve sandalyeyo bir defa 

!'akıyor ve sonra tekrar dalı

yordu. 

R.uıl kurtulmak için lıaşlad:gı 

harekette oldukça nıııv;ıffakıyetlc 

-
Günün nasihatı: 

lı ıy c.ıcı Jt· ·J;ı 1 c:ırt t· 
'ınca uı,: ı,:ıkm:ıı _ _. ....... 

Bu günkü hava , d · 
Rtiz"i\r mutch 'u, k·1r 

~Jr )ı ktıır._.:-____ _ . ı;~~ 

Mc•'ul müdür Ah~ 
- - . ti 

derinesi be nı CC'L--ane 1 
• S 

etıııiş olur. Evet cel:ıiıTle·· 
· · ·· •· ı< r ı ı ,,,tıı ış gorur.en a ı·c cı p" 

dinıe muavin aramanı. . 

fakat s:ıat on buçuk 01"". 

halde dcfıkanlı lıal:i verinJ' . 
1 ~aı~· yıyor,fu. Bağlar sıkı o"" • 

eC1 
beraber liizıımu !T'ıkUrı ~ , .,> 
mirordu. Raııl ümit . k'~b· ı 
deresine geliııişL. [l.'. at· 

J ·' g·eccııin siikfıııu :ir1c:ı:ı '
1 

.. 

muntazam bir tık;rdı d•:>'0 .·, 
1 ~· 

Bu tıktrdı y.ıprnk !ıışır~, ·r ı 
rfıı 

huşlarm hıpırc'.aıııası Jı( · 
ötmesi gibi geceyi d

01 .,i. 
k I · "' lıafii giıriıltülcn!en far ' .. 

l\\ütlıiş zındancı işini teshil 

edecek vesaiti hemen çoğalttı. 

Mahpusları hağlıyan iki ipi!ı 

uçlarını birbirine rapteyleıniş 

ve yarım ınüvaıenede duran 
s:ındalyelerden birinin arkalığına 

tutturmuştu . Aynı zamanda 

Jozefin Bals:ımonun kendisme 

karnımı pek deyurını)·orsa da bazı harekfit lcsirilc cvşediğini devam ediyordu. Saat takriben 
Bu tıkırtı iki d i,ı ıe'd''. 

. ı 

elti. Raıı! sedan; ' açıı< ,.~11 ,r ıc • yan pcncer,dCil gel Ilı'.' aÇI''~ onunla ikli'a ederim. farketınişti. Soğ bacağını kur- akşaınm doh,.zu idi. rıc~i!.anlı 

Saati r geçti. Ortalık karar, farır kurtarmaz zamanını bularak düşüniyordcı: 

m ğa başla fı. Ilomanyan uyur Lc•ıı arın çenesine adanı akıflı - Eğer s.ıat oıı birde gi4e-
verdiği hançeri sandalye iize - gibi duruyor, Leonar pıpo içi, Lır tekme indinııek arzusunda bilirsem Lillıonc varır karnımı 

rinc hafifçe saplamıştı. Mevkuf

ların en küçük bir hareketi 

sandalyeyi ve hanceri düşürürdü. 

yor, Raul, Yüzüne karşı ıhti· 

yatsız dauandığıııdaıı dolayı 

kendi kendini takbih ediyordu. 

idi. Baııa bir defa ıııuvaf ak doıururınıı. Sabahın beşine doğru 

olunca, olanca suratile hazinenin 

olduğu yere koşacaktı. 
kıymettar nıevkie variriın . 

Şchl' sökerken ııapaslarm 

g-etirdi. ı:eonar, Rauh~n v,:· 
olduğu bu peııctı e> 

yamalak kapamı<!ı · . k~'' ı· 
fillı~kil:a pençercnın eçııoı• 

.. b' aç daha 
!arından bırı ır . di) 

( BıhtıC 


