
nıe karan tastik edilmedi 
Tali Beden terbiyesi 

Buna derler kursunda 

sebep oldu 

'f.ayyare pqankosunun 

kfidesi 



Afemifa.T_ Mustafa pa§(l 

wo..r.---~ AY H N ~ _ . . E (! r ..... __ _ 
fimlefen Asif aneye hareket ait haberi 

- -
Öyleyse ben de gider efendimizin mubarek didarını 

görür, ayağı tozuna yüzümü sürerim 

--.\1\.e atcd'" rikinde ne ' ağına ) . aldırdılaı· . 
thıcı AH yamna ( \ t~
~ e noğl n) nu aldı. G ee 
' aı·ı sı hareket elti. 

" 
ınrrtrhrlerdc u~ret ol-
d nğu ınalt'ım. Ordunun 
EdirnC'de kalmasından 

fa) da ~ ok. « Siiddei 
scnh ~' c » Jmreketin 
kiilli menf aatı vardu·. 

1 ><·diler. Mecliste c -
sel'iyet ha ıl olmu~tu . ., " 

.\rka~nu.Jan sadraza-
ına oluk almıya 'akıt 
bırakmadılar. H p bir
den: 

- Bilittif ak ciimle
ıniz birden ( Jtane) e) 
IH') fi) ti rikap ricaline 
'c }ladişahımıza arze
drriz. ~ ulh ohır~a fe
l>iha .. i tanbuldan mii
Jıimmat nok~ammızı 
tp);lfi ederiz 'c mtzo-

a döneriz. 
Diye Edirnetlen Jıa

rekcte karar eı·dil r. 
.. Jen1dar u tara l>a

.• , 1~t n vetden. ku
ı·tılmu~tu: 

- « Öyle) se 1) n de 
lıerab r giderim. ~-
f( ndimizin miibare 
didarını gfiriiriim . ..:\
'ağı tozuna üziimii • • 
.. iircrjm ... » Dedi. lhıs-
~uk ~~ı\ nı .. \J mdaı~u 

' te lifini a\ ısladılar. .. 
F"' kat adruzmn (~ele-• 
J1i Pa~a itiı\ ı etti: 

- OrdtHnm hareke
lİJıi Pacli~ahıımzdan is-• 
tizaıı etmel\ JUzmıdıJ'. 

fıc' ahını ' ·rdi. ~le(~
li:-;c uihr\\ et 'erildi. 

• nu ... euk ·aı\ IH Edirne-
" . 

'e dii~tiiler. ~ adrazl -• • 
mın ordunun har ke-
lini J,laubula bil<liJ' .. 
mr~i lel&likcli i<li. İli
raz edileceµiııe .. iiplıc 
yoklu. Hu~cuk ynnuıı . " "' 
lu.·ı· ihtimale kaı\ı İs-
tanbul zorbaları mu 
rt'İ~i (Kuhak~ı~ ı) giz
liee <.H<liirtnw~ e karar 
\erdiler. (Pmar Jli~ar) 
ayam llaeı Aliyi 300 
~iİ\ ari ile (Humrli Ka-

il 

• 
Ha<:ı Aliden oıırn , 

Hcf ik Efendi, gizlice 
adrazann gfirdli. c('

lcbi Pa ... aya J ohuk 
Yerdi: 
İstanbula gidip dev

letin nizanıını iade ( t
lll inden ultan . n -. 
taf mıın nıcınnun o ta-
ca fiun ~öyledi. 

- « lltı bendelf'ri 
nıütekeffil \C zaminin. )) 

Dhe e' hmna dü. en • • 
sadrazanıı ' ola O' eti rd i. • 
Artık ınc. le kalma-

nu ... t1. • ac1razmn Çel -
bi . lu taf a Pa .• a i ' lm -
bula hah r izrc gidil
ıne.Jne razı ohını. tu. .. 

Ordudan habeı· ahı -
nıa ın di~ t, Edirucd n 
1 tanbu\a gid c k•t rin 
se ·ahalinc ınani •l-. 
dulur. 
A~·rıca, yollara mu

ba. ·h·ler diktiler. istau-• 
bul yolunu h< ş nwn
zile ayn·dılar. 

~ 

Oı·du hiitiin allırh -
laruıı Edfrııcde hırn
ka<'aktı. Cahnk ·ol al-

u • 

ınak i~in ( ebiiıdmr ) 
hnlnııaeaktı. 

Ertc~i giiu 1223 se
nc:'i <'PnHw.iycl <'Yeti .. 
nin yırminri peı·şemhe 
giinu idi : p] 

Giin doğmadan Edir
nrden harekrt edildi : 
Hareket gizli tutuldu
!' mdan, ordu zabitleri 
~aşkına döndfılt•r. ( 2] 

.Alemdar tam kurnaz 
.bir dcrcbC\'İ 0İhİ daY-• 
ı·amvorthı. 

1 

Edirucdt•n kf•ndi a~-
keriui ayrı vere kon-

• • 
durdn"u gihi, İslan-
huJa yliriirkcn de en 
arkada kaldı. Sadra
zamla f,~whaec Ali 'e 

~ 

Ur·hram Pa.~a kll\ vet-

l 
uslu 

Altthan·wi : lliiseyin /lalnni 
l lamnıın Yiizföı-- Ut•n de sa11a ayni 

~<,ltılıi) etle ya 1 ı n d u 
lıaddiııi hildiı·ec(.)ğinı .• 

' 
Eıner Rq~ıp bir kah-

katın' la: . 
- Sen mi bana had

dimi bildirceeksiu ha·
ta çocuk~ 

- Erel sabrlanı a
,Jum .• 

• 
deki i ti knlllcn hi<~ 

• 
aıılamıyorsu 11 •• 

• 
- 1.. en de he rcf~n-

• 
dinin cchrejnd ~ki i ·ti -.. 
kale lıic aldırrnıvor-. ., 
sun. 

Dn UlllhHY •reyi . a-
lon kapı:ımn arkasm-

1 dan dinleyen Kolom-

• e y r 
Londr·ı l J (. \. \) fü: 1~1i 

lnp;iliz tcJ,.izi] R:'ıbfüh:n tıhnai1 

mallım:ma l:fg:ın ~ralı \ m. -
nullah h:ınm hükiımdarlıktan 

hli~ iık hir:ıdcri Jnayı~~Lııl:ıh 

han lehine- kragat ettiği YC 

hunu !"iitt."tlkıp tayyare ile 
K:rnderhar:ı gitti~i h.ildiril
mckcedir. 

Anadolu. :ıjmı mm nutu:'" \11-

karadal.;i Efgan sefaretine hu 

htNtı.ta hcniiz malt'lmat g-cl

mediP,i ~ npnıtım ı z tuhkik:ıttan 

:ınln~ılmıştır.] 

• 
s anbul 

Filim yeniden çevrilec~k 

İ tanhul filmini yap:ın Alman 

irketi bu filim bcğenilm ediği 

için yeniden Emanetin ne1.aretl 

alanda bir filim ÇC\ irmeğc talip 

ulrnuştur. Bu talep tetkik edile -
cektir. 

Acı bir haber 
Cazctcmlzin ·uarc memuru 

.\ hmct Can be) in iki buçuk 
yc::-ındaki kızı " Güniil ~ ii 
diin ebediyen hıybctmek feU\-
1 etine uğrndı. Biıtiin (\.ukıt) 

ailesi bu foızin ölümün acı-

mdtı müstcrcktir. :\ rkııdn"t
mızı taziye ederken :kendi • 
mizi de tn7.i~cye muhnıç 

göriiyoruz. .............................................. 
ferini flni'ıııe · dibiirdii. .. 
K<'ıu.li arkasll)ı ('mni-

yt'lc alını~ oldu. 
.. 

1ç gfin sonra ((orlu) 
<t"\"t '6ln "'>nd ı\ 

lehi Mu. tafa Pa. ~ mu .. 
h:ll:'ı biı' ... e)lerden ha-
h< ri voktu. ... . 
Corhı ahra~uıda nm-
" la Ycrilmi 'ti. Sadra-• 

zaın Çt'lchi l)n..,a A
lcınd3ı'nl vanmu gel-. ._, 
ıni~li. 

" 
~\leıu<lnr ( lü·t 'BCİ 

oğln ) nun ~('ldiJ:ırini 
haber 't•rdi. l\ett\JH•i 
onlu <'adırdan i('Cl'İ'' tı M ~ • ,1 

oirdi. Elinde bir (y()m 
torlıa~ı) vardı. Torlıa

yı Sadrnzaıııla All'IH-. 
dtu·ın füılt1rinde ilk<'-
ledi: 

( Bl llTICl1i 

[l) 2 Temmuz 1808 . 
(2] ( Vakayi seliıniyedc) he r 

kesin elinde kahvesi kaldiğ iıı;ı 
dair filan gülünç fıkralar \'ardır. 

Bu ;-azına eser : Velittin efendi 
ve millet kiıtüpanelcrinde vardır. 

bina hemen kosarak .. 
e .. ki Yeni iki aman 

• 
aı·nsııt<la af e~lcııcu hu .. 
dil doellosiui . cluıaza .. 
hahcr 'erdi. 
Hamın Yakıt 'akıt 

ikisini de sine inde 
valırdını ve ikLini de . ~ 

aşkmm kerserile nıe.._ '-
ut etmi. oldu"'lı Ye .. 

,Avrupadan gelırilen 

Y<:~il .hilal t-cm i ~ eti ~ıhhi 

nıtizcdcki duire.;indc bir içti
ma :ık tcdcccktir . 

Bu içtimada alu u~ lık 

mü rnk cı. faaliyet tespit edi
lccckii,r • 

Bu faaliyet c :ı:;.ıtı .kcm
fcran lnr, ~k~riyat. gençlik 
ara-;ıntfaki y~il hilal tc::kilı\
tıdır. idare heyeti \"erilecek 
konfcran" li :ı tc .. ini i hı.ar ct
mi~ti,:. Bii h:ı.sa rnckteplcr<lc 
fozlt. konferans ' cri lcı:cktir. 
) akında Kuleli Ji,,c,indc Fah
rcttin Kerim, C'c\ at • 'üzhet 
oca~<:ı cemiyet az.ılannd:ın 
biri tar,rın çfan ' c hundan 
ha~ka diğer mcktep1crdc içk i 
aleyhinde konferans 'crilc
ccktir. Cemi) etin :\zası 2 500 zc 
baliğ olmu~tur. 

Ceza reisi 
~asıl ~ir usuısozlül g~r~ü 1 

t '~t tZjh birinci sa3 ı!:ıını7.dadır 

n: tm:arıudan haşh1ml
d1kl.:lll .... l •• .. ~,i, . . . 
Bt'yiu aynı i .. c nıt•uuır 
edilme ·i re daha ~mı-
ra <l~ bfriıwi ceza aza
sıudau llikmet Ur' iıı • 
adlh'f' , .ek:ilctinec ka-. 
ıu11nı rnaJı~us ınul'i

hiıwe ye kaz, ı al:)lıi

ycti imiz olarul\. hu ıalı
kikata 1ucnmr edilme-

tasmQaıı 
-" '-" ... _l.\_{Li I' • 

Anonim şirKetler 
Anonim :i rkt.ıtl 'l'i n • 

Hmmui idimaları hn~-.. .. 
lamı~t1r. Bir eok ~ir-. " . 
k(•tlcl'in ~t'rmavt•lt~ı·ini 

" 
t<·zvit edccek.lcri huna . 
mukabil hazı otomobil 
, irkelleriııin <le h'nzil . 
euef'ckleri ~cHenmek-

lcdir. 

<lükii lmiistü: . 
En\ cı· Hağıp-Za' allı 

co<·nJ\. aklıııda c'İ.: nıin .. 
~ihi zaif.. saua • acıvo-

• 
mu .. 

\fif Jllbnü 
dikle~tirnıeye uğra~a
rak; 

- 1Jana aeıma .. 
senin merhamet iue 

şimdi hissen hirhiriyle nuılıta~ değilim ... 
itih\ftarı kahil olnnvan - ~luhlnc~ıu .. Sa11a ., ~ 

hu iki gencin araları-
u 

nı nasıl hnlahilct• 'ğini 
diişl.iucrek hem ~n sa
lona giriverdi. Uir 
ınücldet kapı arka~rn
da durdu. içeriyi diıı
ledıi. 

~Hinazaa şu ~ekle 

a-: yau yalmz hen clc
"ilim.l laumı da acıvor .. • • 
h(•ycTeııdi de arıyoı ... . .. 
&·n h'lı~Ya aucak hu 
iie m ·ltamatiu .JlYc-• . 
inde gidip ırel bili-

yorsun . 
. - r ç ın ı~ınıuctin 

levhalardan biri 

Aza ndcdinin tez~ idi için 

bazı l"amrhır ittihaz cdilc
c~ktir. .. kktcpJcrdı:ki Yı: .. ıl 

hilıllin ~cnçlik te~kilı\tı tc\ ~i 
edilccd:tir. 

içtimada He"im Ômcr pa
~·anın .'l \"rupadan ~etircrck 

lhta cttijti içki knalıklanııı 
gö~eren lchalar tetkik olu-

rmc:ık ' c bunlardan hnzı lan 
tck:\ir olunarak her yere tc,·zi 
olunacaktı r. füı Jevtıalar f:ızl:11.:a 

teksi r olunacak J~t:ınbuldan 
ımtuıda .\nadoluya da gündc
rilcccktir. cemiyet beynelmilel 
tcsckkullcr ile tenrn~ını tez
yide çalı~acaktır. 

~on p;unkrde Pari .. tcki içki 
du~manhtn cemi~ tik de mu
habereye ha:;-l:ımı~tır. 

Şehremini 

Ne zaman gelecek ? 
Sehrcmini ~luhiddiu 
~ 

it in 10 ~tin it•in izin • • 
aldığı. biuaeııalcyh an-
t·ak t•ar~amlm 

( ~ •t b 
almmt tır. 

• 
·~ 

lüzumsus masraf yapılıyormüş 
. 'Pif•arN mii<liirive-
t iuc ın~nha ~uİarı 
şi ı·kpt.i lıissPclarlm·rn
<laıı hazıla.ı·ı miiraeaat 
('d('l'ck şit·ketiu hazı 
lilzurn~nz sarfiyatla 
lmlnndu~undan sik:'ı-. . 
yet <)trnişh)rdiı·. 'rit•fl-
rct miidiirh eli <·iddi 
t<•tkikata ha;lam1!'\t1r. . . 

Köprü bilet1eri 
l~rnaııl'l küpı·fıdt•n 

~w~cn tı·muyayln.ı·da 
kiipı·ii hilt•ıi koııtı·uhıııu 

> apan nıemurlar ka<l-
1·0~1111 fe~h~ kaı·aı· '<'l'

mi~tir. Badema küpı·ü 
hiif'tlr.riıı trrtmY~l\ . 
konı ı·olt»rlari hakaf'ak-
lard1r. 

i<'tiınai ~a, e~i udc ! .. • • 
Cok tul ıaf kara t·iimlc .. .. 
E' :sahihi hanımla hey 
<·fendi hr.ui h'ıtfen l\.a
hul odiyorlarmı~ .. ı)e-
k~il:\ fakat ŞU Clllll 

merhametine nedt•n 

Sayı fa 

Eşref in ber:güzarı 
-.. - ----•"l• ·_..__..__ 

Bundaki s ı.lcr medarı Ht hsrımJı r benim, 
Çi.ı~kıı oı;luın Musı;ıfJ}.ı berguzarımdır benim . 

40 
.\l:lmcttir hay:•ta, dcpreni~lcrdir bu dinblı !er, 
Siikun iiJ.rc p;cçirmc '.ıktım, ehli :;.üunat ol. 
.'uyu, topra!t1 atc~lc, ha\ :t) ı e) le hi/.nll'tkilr, 
!Hinin diın) ayı gez, miımkiins syyahı ~cma\ at ol! 

(De\•anı olunacaktır ) 

. o 

R~rr~w @;@liw@w 
L l •tarafı birinci sanfamızdadır 
" E ki fakülte hocaları ~ihi 

~ cnilcri de 3) ni usul ile kendi -

rc.kl.lm gazctelcrile nih:l\ et bir 
Prc:-ınedikııl 'e ) a kla ik bir 

kaç kitabı nl:ınlıırımız cc r ·~anı 
lcrini mtidafa:ı t!cli~ orJ:ır, onlar en kip celi~ o ruz • :ııı) orl:ır. Bakıın 

da mc~kkcaşlık tesanüdu di~or - hiıkumctlcri \"C İuıl~anm bir çok 
l:ır ' e hu tc,:ını.idii :ınc:ık kcn - şchi.rfcri foki.ılte y:ıpmng·a özen-

dıkl1 tchk t edildiği \akıt h:ıtır - mişlcr, fak:ıt yaptıklarını kendi· 

lı~ort:ırdı . lcri de beğenmiyorlar. i lim mcr-

Burııd:ı ıı) rı :ı~ rı iki me ele ke?.lcri merkezi A' rup:ının bir 

Hırdır. Tıp fokül t Ldcmek T ür.k kaç , ehrindc toplıınmıştır. l lııtta 
tababeti demek değildir. Türk ı bu hile k:Hi gclmi~or. Amerika-
tah:ıbctinin bir cüı·udür. Tlirk nın çok zengin l:ıhor:ıtuvıırı e::.ki 

tababeti m:ı:1le ef f:ıkülcc muhi· dünyanın ağızınn suyunu akıu~ or. 
tinden ziyade hariçte dahıı ) iik- ·Biiyle yarım yamalak bir f:ı. 
clcuilıniştir. 

T ürk ı:ıb:ılll>:ti gerek hııstanc

lcrlle 'c gerek raşrıı~ :t giden bir 

çok hckimler ile, a ı l ilim rncn

lı:ıımı z olan hu karnakcan mü, -
tekidir. ~ ırmi senedcııbcri kurak
lığıncl:ın bahsedilmektedir. Hunu 

fakülte içinde ol:ınl:ır da i ı irııf 

edi~or. 

l ":ıkü lte.' i müdafaa edenler 

Turk hekimlerinin memlekete 

) aptığı hizın\:tl crdcn b:ıh.cdiyor 

ve hu hizmetleri kendilerine 

mal ediniyorlar. l la~aL. 

\ ·aranın her koşesine koş:ır:ık, 

hudut bo)J:ırınd:ı gençliklerini 
feda edenler. mektepten çıkrığı 

\ akit müktc.cp malOmatilc hayata 
kprkıırnk ııııl:ınl:ır \'C' nih:ıyc.t h:ıst:ı 

başında kendi kendine yetişenler 

fakülte hocaları deği~ Türk 

ht.>kimlcridir. 

,:ıh h atıı girişmek ıistemiyoruz. 

.20 • cnclik fakülte~ i bili ri1., Sı

hh \ c ,·ckillcrinin de ıı:ısıl 1ikd· 

~ et ctnklcri de m:ılt'ımumuzdur . 
Biz r kulte~ l yaşatanın) 17., 

dcdık Bunda sen, hen muıuap 

dcğildır. 

Blıtiin muhit haıırlanm:ımışur. 

Buracb i~ i bir hoca ye:işmez, . 
dil·kat lımurul un, iyi hoc:ı di -

" orum. İ) i doktor demi~~orum. 

a f ıımdolsun. A \"fup:ıda tab~I \ "C 

h:ı,tııncleriıniz ve ecnebi füan:ı 

rnkıır ~:ı) e inde pek iyi doktor

larımız ':ırdır. fakat fakülte gibi 

bi r mfü:sscseyi idare edecek bir 

ü'tadı ınız \al' mı? Ucn bilıniyo • 

rum. rnr f:ıkiıl tc için büyük bir 

bütçe. g:n et yüksek şnhsiyetlcr, 

klinik ' lnboratU\·ar<le çalış:ıc:ık 

kı) ıncdi dcman ister, koca bir 
kücupanc i er. 

Fııkiiltc hocalarınm tıbbi terak

kı~ ati tnkip ettikleri iddıasını dn 

klilccdcnse, bur:ı~ a s:ırfcıci~imiz 

p:ı.ra ile gençleri or:ılanı gôn
dcr,:,ck ne knd:ır İ\ i olur. fakul

tc~i de SQnra düşünürüz. Eğlr 

mutl:ık3 bir tıbbi~ cmiz olsun 

deni) or ·ak, onu f:ıkültatif idare 
edeceğim ize d:.th3 mahdut bir 

bütçeli bir mektep haline ~ok· 

m:ılı. lıocıılnn laycnazil yapmıya

ra k, çalı~ m:ığa ' c çalı, mı ynnları 

~·ckilmeğe mecbur ederek t:ılcbc 

) ctiştirmcli 'c gene AYrupa mü

esseselerinde bir iki sene tahsil 

ctdrilmelidir. 

Bu bir içtihııttJr, bunu yene 
ilimle reddetmek icap eder. Faknt 
Dank hn tal ığında olduğu gibi 

nsabi~ et ve hiddetle mesleki 
nezakctl ka~;QeÇı,nesek dııha iyi 

olur. Fakülte hocaları de bilir 

ler ki karşılarl)ld:ıki arkad:ışl:ı

rının d:ı bu işlere kendileri ka

dar nkılları erer.,, 

Yanın asır evelki 

VAKiT 
--· --18 kfJıı111wsa11i 1879 

Şclıremaneli icraatı 0$/efıdar -
da pazarda sebzeci Vasilin allı 
buçuk k_ıyye prasada bir kıyye 
yüz Jı'rhem noksan salmış Ol -
duğu memuru mahsusun jur -
nalı oc olunan tahkikat üzerine 
tebcyylin ctme~le ~anuncrı mcr· 
-kumdan 25 lik kaime cezayı 
nakli ahzi ile beraber 24 saat 
luıpsedilmijtir. 

* Samafyada kuru kahveci Mu-
sik nam l{lmse ~uru kahveye 
katıp salmak üzre nohut kavur
muş olduğu memuru mahswun 
jurnalı c>e olıman tahktkat ııize
rine lebeyyDn eimekle kanunen 
merkumdan bir 100 lük l{aime 
ahzile beraber -l{cndisini 24 sa· 
at haps Ve nohuda zaptedil -
mişlir • 

doirru bulamam. Ilcda\a gelen ı------------= 

d P n J c r c karısmak .. 
c' salıiplcı·inc ınlısus 
hir tıakıu· ... 

- işte ben de onlar 
t n rafı ı ı<laıı ve k:llcteu 
sn~ liiyoruın.. ve scn
d<'u ı.c Ol'UYOl'UJU:. hu 

' 

- Ben hamnun göıı
luuu celbettim .. 

Afif Hii~nü lıelecaıı
dan incclmis bir sesle: • 
-. Ben de öyle ... 

muhtrw ohl\·ornm~tml.. ('\ c nirin d 'mn edi-

Enver Uagıp iki eli 
iki kalça ında Heri geı·i 
sallan sallana giilcrek: 

- en de n1i öyle? bn 
arartma suratla hu ? 

... t. ~ • 

oııu anlıvamn oı·uıu.. 'or~un'! 
O iki ı;wrlı~unf'll<'H - S u h< ngi ehep 

..:eııiukiui ıarlwdenwz- \e illelle de,a.ın edi-
mi\ im'! voı·:.-rın ben de o saik-
~ E(1emez~iıı.. İe g('liyornm ... 
- ~t\tlcn? Eunw llagıp iki av-
- (!iiukii bcuirn l'i- cmHı 1 arşı kur"i.ıya 

zam olrnadık('a sen bn ktn i:lendirip ellerini 
t'\ e a~ ak atamaz'°'m... b wu y3ptıktau sonra 

- \'a~ ! rakih:nin kula"n1a çği-
- Yayı mayı yok.. 1 r k mii. lehd bir ya-
- Buraya g~Aip gi- \a)~kla: ı 

~ . 

- E\ct iste hu su-
" 

rada hanımın ınnhah-
bet.iui cotbcttim ... uıah
bulıu, m rgubu oldum .• 

- l\lahbubu, n1ergu
hu, ne '""Ofiuk tabirler. 

- ... oğuk sıcak ha
kikat budur. 

{Bitmedi) 
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fjzr,ll,r,,-\ Beğazlar kornişyorru Harici hallerler 
Manş tünelive Fransa 

ZanJlt: ilıykılttas !.. Dü t pi dı -h 1 't..J. - n o an , azır anmaa:.aa 
A1'idcler yapmış n: A rnıp.t, I f .• 1 l h• • d 

san'at rm:cımıalarıııın sö\'ll.:- o an rapor amamı e e ımız e 
• • 

diklı.:rİnc h:ıktlırSa bü\'ük Jnnı•ınt·i//PAre mu!'aJ',Afakat ederse Bkj!;azlar kuıııisyıınu c.llin bir ehcmmivcti olnm«tc.:aktır. g "-' ,,..,.._ .,. 
kompozisyonlar yaratmış bır · · F h 
İngiliz hcykcltra~ı \':trnıı5. amir:ıl ra ... ır Pa:-nın riya~ı:- Lozan. muahedesinin Boµ;a1.- . ransa Duvrdan inşaata emen 

tinde içtima ederek kunıb- hıra ait meyadı Tlirk hliku-
Bn kıymetli !'an':ıtk:ır, mq- l.ıi.. lıyacak yonun Cemiyeti Aka' ama mcti tanüından kemali ciddi- 118C. u. u 
hur « liolkn » den sonra 'f 

llll"rınerı: can Yerenlerin sanlı 
takdim edcl'cj? :-enelik rapor yetlc takip 'c t:ıtbik·cc.lilrııcktc Londra., 16 <A .• \.) - Deyli .\lcyilin ( Daily ~Tail) 

hakkında mLv.al,eracta hullln- olc.luğondan rapor bu lıusu:-ta Pari~ muhabiri hildiri.ror: 
ha ·q~ını km·rctli omuzları 

mu~tur. Raporun dı:rhal tah- '-İtayl~k:larane c:timlch:ri ihtirn Fran:-a hükumetinin .\lan~ tiinclinin 
ü. tünde taşıyormuş. 

ririnc ba::-lamlm:ı ... ı dlinkti iı,:- edecektir. derhal in~a:>ını can \ e ylircktcn ta~\ ip 
Burara bdar her sc,· \·olunda • "' . • . timada tı.:karrlır ctmh 'c Rapor heyeti unnımi ~ e..:i cylcdip;ini beyan eylemeye :-ah\hiyettarım. 

takılacak, duracak bir nokta J · · · ı nıc' a ı c;:-a~ıyc:-ı k ... pıt o un- itibarile lchimizdedir. 1 .oı.an Fran:-anın tünelin in,a~ına ~irn~ı ,.e :-;cddl-
yok. Fakat bcl:ı,_·~ı b.ıkın \,i m u:::tur. ' · muahedesinin Bu~azlar;ı ait ccy~I mahiyette hie bir itirazı yoktur. 
ne şöhret, nc ~ercf, ne de Bu r:ıpor. ay ba~ma !\adar ı-

Ser' et 1 l tlltlls ln ikmal cdib:d: :\ e tabolun-
maddL"lcrinin cd..:irindcıı ınii- Bunun her iki ım:mlc:1'ctin cirnrcti için 

, omtı.t ru ıuncı « - tı.:\'cllit ihti!Mlar cam:ımill.! büyi.ik hir tc~yik ola~aıı;ı fikrindedir .. \htn~ 
ihtirası söndürınü";>. Taş bir duktan sonra C'emiyctiakva-
L ma takdiın olun~ıl'aktır. bertaraf edildi~indcn, l\omi.-- tliııeli ıniicadelcı'iniıı ı.:anlanıııa..;ı üzerin ~·eni 
lıir bileğe daraban ,·crmc:-:-c 

\ıdl ,..11~11 z 111 tl'ınıaca ff"ı·. ,_·onun bu :-encki raılOnı ta- in~aatı umumh.·e faali.veci b:ı-;lamı~tır. Frnn;;a 
çalı~ır, mermc:r bir gögü<;tc ..., ' · ~ l · :-.

0 c r 

f 
k<ımi,ycınun bu ~c:nd:i raporu mamik normal , uf...oatın hu- htikı.'ımcti crk;\ııından bir zat bana dedi ki: 

hı:yccanh H.:nffü krin o ıı is 1 Fran:-a h·u·umetı·. tt·ı·n··lin Dt\\T tarafından in~a-:ına inıı;iltcn.: L'ok kı~a cılac::ık \ e hii\ lik ];)~a:;mdan i 1arcttir. · , ... 
mcddü cezrini ·ar:ıtmag.ı ug- · -------•·+-..,!""1":"'4_______ }uikı.'mıctinc:e mm·afakat cdildip;i takdirde Fran.;;a tara(ındaki 
:-:ı an bu hcyb.:ltrn~, hep llitA et .. · · D ., J ., kı:'mının in~a,ına ba~lanı:ıga lrnzırdır. 
l,cndi hay;1tınd;l,i mutlak \e VI HY mumeyyızı ogru aeğı • • 
kı.ı.-ursuz gi'ızclli~i arar durur• A ., •• ' ' " \ lnnilterede lran niyiniyor 
muş. · Komisyon tarafından Emlak tefevvuzu ıçm muracaaı " 6 

Dcın y,ı c Cr,ıril,)> tc, ,.n , . . 
« İlhıstr~ioı1 )) d,ı onun bir 

tasfiye edildi müddeti temdit edilmedi 

resmini n.: nilı<ıyct araya 
ara ya huldug u bı..:;ursuz 

güzeli gördlım. 

Ki.ıçud"ık bir futogr.~İt.ıki 
çizği irtisnml.ınııa b:ıl .. ır:1k, 
nispet ,·e tcnasup ıne ele inı 
halctını.:1- bbil olmadıgı iı;in 
ben bir şey söylemi~ L'Ccgiın. 
Z,ıh:n bu atırlann gayesi de 
höylc bir hülmıc rarınak 
dı..:gildir. O hız, iı;;tcr eski 
b1:t!ii) atın; « husnü mutlak» 
c.kdig İ kuı;;ur~uz güzel olsun, 
istt:r olmasın, Nı:ticc hic 

degişıncz. i\fodı.:mki :ırny:ın, 
onu o ;;.ckilde, . o hcy'cttc 
go.rmi.ıştl'ır, bize ııc h:ıltcrmcğc 
bu işe burnumuzu sokabiliriz. 
1 l:tyır dunyadc en aşılmaz 
hi .ırın, gönül lıudutbrı ctr.ı-

da halbbndığınd.1 imamınız 
\'ar .Zevkin i.;,tikl:ılinı.: <le dil \ c 

cl uz:ıtam:ı) ız. 1 :.ık.ıt lıı..:vkd
tr.ışın idc.ılik l.c.ndi resmini 
\'am·~ma gfümc l.tc n içimin 
~ızh~dıgmı <la s:ıldamıyac.tğım. 
Çüııku gördCığuın manz.ı:.-.ı 
şu idi: 

Bund.ın hir k:ıç a~ c\ el 'i\;l~ et 

münıc~ İ7.İ .ı\ptuh chhap be) le, 

arkadaşları ara~ında, hir şi,·c 

mc~·eıcsi olarak ka) dcdilcn bir 

ihtil:lf çıktı~ından hah-edilmi~ 

'c bilahcre ınc•d..: ınüme~ ~ i1. 

he' in mektupçu 1 lüdai lıc~ le kalem 

efendileri :ılc' hine da, a ikan'c

.'.'İnc nıü111.:cr olmu.-cu. 1 )j~·er 

taralcan 'il:hct rnrafrndan bazı 

:-dıcplcrdcn mümc~ )j1. he) in 

e,rakı \ila~ct idare he}etinl! 

'erilmi:-ti. 1 labcr aldıgımıza ıı;l'ıre 

rn-fi~ c komb~ onu .ı:\ ptüh·e!ıhap 

Ik~ in ta.;fj~ c~inc ait kararı 

dunkü içtimaında tastık cmıi~tir 

kendir.ine cclılijt 

edilmi~tir. 

Bu kar:ırııı :ıci1. 'c iJarc-izlik 

ğibi maddelere i-tinat elti~i ~o~-. 

leni~ ı ır. l )iJ!,cr taraft·m nıüınc\ ~ ir. 
be~in .\nkara\a giderek hu k:ı-

r:ır etrafında hazı tc~elıbtı~atta 

bulunacaj!;ı d:ı !'oii\ lcıımckteJir. 

Ta~fhc krnıı•\Ullll a\nİ icti· 

m:ıd:t da defterdarlık memurla· 

rıııchn dürdii hakkındaki ta.;fi~ c 

kararını da rnstık ccnıi~tir. · 
-------

l~rif e ~omisyonu Saı;laı 111 lwl\,.tlı bülJuın
lcrindcn b.ışll\ .m bir gi.ızellil. 
dilber çi1,gilı:;, ncf is 1,1\ rmılar Şirketi hayriye hu-
n; ins.mın tııpr.ıkla al:ıkasını 1 sust bir tarife yaptı 
Lc:<.en Lılıuti ahenk tepeden Tarife 1.nmb,·onu di.in 
tırnag,ı bd.ır iııivcırJu. Blıtün ticareti bahriyı: miidürliığundc 
bunl.uın fıqund · taze, parl.tk Zeki Heyin ri~·a ... etindc top-
\'c atq k.mlı bir gL·ndiA"ln !anarak Sirkcti hın ri~·eniıı 
düıwayc dl!gi ... ilıncz t ıcı '.mlı. tarife , e he~ahatını tetkik ,·c 
Hu İ~k san' atk.iı·ı n, bütl"m intaç ctmi~ti r. 
bir oıntır icindc ar.t<.lıgı l\omi-.yı ııı B<ı!'.!;azi~·inin 

~laliıın olduğu iizı·p v 

muh~wiı·Jcı·iu <•mltlk 
tah·hi i~~iıı ıui'u·acaat
ları müddeti kaınııurn 
g('N'n ay nilt~lYctiude 
" .ı • • 

hitmi~ H' lıeuüz tasa\-
' uf Ye~ikalarım ikmal 
e<lemiven hir kısnu 

• 
rnulaaeil'Jer hu nıiiddc-
1in temdidi ü·in· ı·ieada 

" 
hulunu11ıslaı·d11'. Baıı . 
riifokamız hu miiddt•
tiu şuhata kadar lt•m
dit edildi~iui vazmı~-

.. e_ .. ' 

farsa da hu dogı·u 

degildiı·. nu ~(·kitti(\ 

h~mdit her ~<\' dt•H t• el 
~ . 

hir kannn nıe~<·lcsidir . . 
-- -

Tapu senetlerinde 

Tahrifat mı yapmııiar? 

Ceiineii ct•za mahkc-
• 

nıe~i lh'ffrnlal'lık ta-
rafından nt;ılau ~ e11i 
hir tapu salıtt•k:'u·lıgı 

thl\ a~mı rü \t'l e ha~la-. . 
mı~tn·. 

J }ef'tcı·ual'lığuı iddia
~um 0 fü•t• Jk, o"hmda 

~ 4 ~ 

oturan ~ikoli 'r• Ha-

Çiftçiler muhafazakar
lara rey vermiyecek -

ler mi? 
7.ondra, Hı ( . \ .• \. ) - .\!illi 

çiftçiler birliginin 

umumi içtimama ~ 
l 20,000 çiftçi~ i J:.?:;~_ ı.' L. ... 

tcm~il ı::dcn !100 l.r. 

murahha~ iştirak 

eylemiştir. İçtimad:ı ş11 karar :-u

reti kabul edilmiştir: 

.\le\ kii iktidard.1 bulunan mu

hal'a1.akar hüktırneti ı 92-:1 intiha

batı urnumiycsindcki taahhi.ida· 

t1111 ifa C\ lcmedijti takdirlte gele-
. "" 

cek umumi intihabatt« mııh;ıf;ı-

z:ık·lrlar fırb -ının namzetlerin..: 

re,· 'eril mi yccektir. 

Atin ada 
Veda ziya/ etleri devam 

ediyor 
Atina. 17" -

t::J=> 
akşam i\T. Ye- ~~. ::ı ) 
ni1.clos ile .\L 

Karapano:,un şc- • 

rdinc bir Yeda 

~ ziyafeti 'crcct>krir. :\ l. \"cnizclo~ rn 

Cc, at B. ile refiku~ıııa bir lıp,lc 

ziyafeti ,·ermiştir. 

·Kellog misakı 

Kılığı kıyafeti düzletmek 
için kanun çıktı 

Basrn, 16 (A.A) - ( Röyter) 

İrandan bildiritdiğine göre yeııi 

( Milli kıyafet ) kanunu şehir

lerde 22 martta me\·kii tatbika 
\'azolunacaktır. Llkin köyler 

ile diğer ufak yerlere bir sene
lik mühlet verlecektir. Veni 
kıyafet nizam atımı riayet etıııi

yen her hangi şahıs ilk cümiü 

için nakdi ceza \'erecektir . 
Tekerrürü halinde her defası 
için hapsolunacaktır. 

Bir tren bir oto 
Amerikada feci surette 

çarpıştı_ 

• ·u~mk. 17" ~it (.\ .. \ ) l .onµ; -- ; 
ı~ıanta ~iden e- iA'. ·, r 
J,~pre:- bir oto- · ]• 

mobiiik ımi~ıdcmc ctmhtir. 

otomı ıhilin he) rakihi telef 
ol m Ll':'ttır. 

Almanyada 
Heyecan tevlit eden 

11eşriyat 

Bcrlin, l ô ( \.:\) - Yor~ 
yert:> µ;azete'i bir 
ingiliz meı.:ınua· 

~ının jcncı:al Crü-

- ncr in zırhlı kru-

hakkındaki geçen tc"rini ... ani 
tarihli muı:ıra:-ım nc:;-rctmel·ac 
oldu)1;lınu yazmı::; \ ' C hu ha
ber büyi.ik lıir hcycc::.ın te' • 
lit ctmi~tir. 

Romanyada gene iki 
feci kaza oldu 

Berlin, 16 (A.A} - Bükrşteıı 

varit olan haberlere nazaran 
\\\ff -.,.... Bükreşten gelen 

d ekspres Prüsnila 
istasyonunda bir 

yolcu trenile çar
pışmıştır. On dört kişi ölmüş, 

40 kişi de ağır surette yara
lanmıştır. 

Üç amele ezilmit .. 
Bükreş, J 7 (A.A) - Tompa 

istasyonunda manevra yapan 
birkaç vagon çarpışmış, üç 

amele ölmiiş beş amele de 
yn rallnınıştır. ----
Avrupada fırhna 

Vapur ve trenler 
müşkülatla işliyor 

Uerlin, 17 (A. A) - l\\enıle

kcliıı her tarafında yeniden bir 

takım kar fırt111aları Pi 
zuhur etmiş olduğu ı-

hildirilmektedir. He- I: 
men lıeınen dar lıatlı . 
yollar iizerindcki bütün miina
kaltıt munkati olmuştur. Telefon 
muhaberatı biiyük teehhurlcrc 
ulırnm:ıktadır. İs\·eçten geleıı 

ekspresler 2 ilfı 3 saat teehhurla 

gelmiştir. 

Vapurlar işleyemiyor .. 
Ostant, 16 ( A.A ) - Şimal 

denizinde hükÜ!n süren fırtına

dan dolayı Doııvr Jirrıam ile 
Ostant a rasınd:ı. seyl'i sefer 
ımmkati olınu~tLır. 

Bir vapur karaya oturdu 
Amsterdaın, 16 ( A. /\ ) -

ı~eloııra bandıralı bir \'.:tpur 

l lckvenlıoland ch·annd:ı. karaya 
oturınu~hır. Vardım için denize 

açılan bir tahlisiye sandalı 

<lcYrilıniştir • jçinde bulunan 
~ekiz kişinin boğulmuş olmasın

dan korkuluyor. 

Adam öldüren dalgalar 

\ '<'sllıarlilpul, ( \'estlıarlle

pool ), 16 ( A. A ) - Burap 

gelen « Gcrlrude Capplenıan » 
ıı:ınıındaki b.ılıkc;-ı vapurunun 
kaptanı gemisinin tutulduğu 

bir fırtına esnasıııda g-üğerteyi 

süı iireıı hiiyük hir dalganın 

ııı iirettcbaliatı bir kişiyi öldür
düğünü ve üç :kişiyi yaraladı

ğını haber \"ermiştir. Ölen 
taıfeııin crsedi karaya c;-ıka ılmış 

\ c üç ınecrnlı hastaneye gli::

derilıniştir. 

Hep o nakarat 
k.ıdındı. R .... ~miıı hiraz snlunda miıc:l\ ir , ı.: ınukııbil i,;kclc 

ak s:ıkallı, . i.ıirlcrinin titrcdigi h:ri ara,,md:ı tcnzi1;1tlı hir 

san Eft•ntli isrnindt' iki 
ki~i, iki tapu ~(·uedi 
iisı.iindeki ( GOOO). \e 
( 8000) rakaııılm·ının 
haşlarma hirt•r ( 1) a
drdi ihh c ctlPrt•k lnm
hu·ı 16000 '•· ı sooo 
stlkliue sokmu:lat·. 

Koliç tarafından mera
simle imzaJanıyor 
\'aşington. 1 ;- (ı\.ı\)- Sabah

lc~ in Mt:lt 10.IO da ı\l. l\:uliç 

··Cli<lıı;e .. Kellog mi~akının t:ı•di

kinc ait olan ,·csika) ı imzalı) a -
caktır. ı\ lerasim cuınhuri~ el :-a -

rayının ~ark oda~ınd:ı icra t>dile· 
ı.:cktir. 

Ctızctekr hi.iyiik bir rcza- Kral Ale-;;;a.ndr da 
lc:t tcl:ik ki etmekte oklukla-

ayni 
ağzı kullanıyor 

lkl~ırnt. I :-( \ .• \.)- Kral :llh:ta hdli ol.ın hir h:ışk tarif enin tathikfoi \,.nrarlw~tır-
golğc de: gorüml\ or. Bu mı~tır. 
ihti\ .1r, .ıı·.l\.ı ann:a, bddİ\'l.' füma nazaran ':'imdi~ c kadar 
bel,liyc çöl.en ~.:.m'atkiır<lır. zabitan için ~ tizb:ışıyu ktdar 
Bir o h.1h.ıra, biı de bu b\;m- c ılaıılard;ın alımııı nı,..ıf licrı:t 
be )'•17. kı-;,ı bal,tım \ c : (( \':llll:111 bil umum zabiran:ı tl'';-111 il edil-
y..:n.k gLın .ıks.ıın olı;rns!>' ınHir. 
1.kırn.:htcn kendimi ;ıl:ıınadı;n.. A wıca. ırnı:ı~ları iiç hin 

11. 
/~ınıct Selim B1.:\ c · 
\azınız Ho~tam·ıH, gonderil

mi~ti, efendim. 

~-

Hapisane tahkikatı 
11 apısaııc ınuaıııelalı•ı:ı ait ı 

ıniilki}e nıiifettişiliği brafıııdaıı 
yapılaıı lahlokalın laıııiki tekar
ri'ıı ctıııiştır. 

B::.; 1 kl:tri Yolsmlııklara lcsn
diıi eLlildi[:i sfıyleniyor. 

İrtihal 

ktın;:-a kadar oln hlikı.'ımct 
mı.:nıurl:ırıntlan :ıl111an nı~ıf 

Lıı:rd tc biitliıı ıııcmurl:ıra te~

mil cdilnıi~tir. 
DLitı :ıynı zıını:ında ! .iman 

tahmil , c t:ıhliyc ~irkctinin 
tarifc:-inin de tctkikııı~ ha::-
Janılmı~tır. 

l\onı:-i ~ ı >n p:ı;ı;:ır ·1 ıınli tel,
r:ır tcıplanac:ıktır. • 

intihap mazbatası 
Veni İstanbul meb'usu Aptü!

lıak ı !amit Reyin intihap mazba
tası Ankarara gönderilmiştir. 

,_._..-$ 

~He~hir Şair- -

fsrefiı eserleri 

~ . 
~lalıkt•m<' hazı ~ahit-. 

leri dinlemek i~~in da
' ayı hasla hiı· •riiııc. 

' ııJ ~ 

bıraktı. 

Hıundot za~eıer 
Borçlarına karşılık 

gösterdiler 

~lüfli~ .\ yunthık za
de hiradt•rlcr ahiren 
alar.akhlarnıa koııkor
dato teklif ctıui~tfr. . 

Oainler a,·ın 26 ıncı 
• 

gunu h>planarak ( hu 
teklifi nıiizakere ede
ceklerdir. 

Orman suiistimali ? 
lsb:ık ıııahc)n nıiidürü mer

hum Ahmet Berin d:tınadı rüsu
mat rıenıurlarıııdan Bntunıhı 

füza Bey ankarada damadı dok
tor F:ıfa Beyin nezdinde vafnt 
eylemi~tir. He:-huııı pek lıalük 

ve pek ııamushı idi. Cenabı hak 
rahmet e1lcJıı. 

fzmitte bazı orman suiistmali 

olduğu ve Orman başmüdürü 
Kitap halinde çıktı izzet Beyin JLmite gittiği yazıl-
Tevzi yeri: (Vakıt yqrdu) ıntşh. Mumaıleyh henuz avdet 

Platı 125 kutuı etmediğh1den suiistimaliıı mahi· 
. P=ı::;;'=:.R.C••ll=-=-11 reti anla~ılmaıu1~tır_. 

Bütün :!yan aza~ı l'Ci -; '..:kili 

Jeııcr:ıt De':; , c kabine erkanı 

mera-imde hazır bulunacaktır. 

feci bir yanfın 
Fabrika. iie beraber 
kadınlar da yandı 
Briik..;c] , ı {ı 

( 1\.ı\. ) - Bir 

paça vrn ayırma , 
daire:-inc.lc ~oba 

tutu:-:mu::-. iki i-5<;i 
• 

kadın kömür haline •relmi..; b ,, 

di!!;er altıst a~ır ~urdtc yara
Janmı~tır. 

T eff iz işleri 
Temmuz bidayetine kadar 

behemal bitirilecek . 
U. Yek~lletindt'n nıii-

lkiye ıniit'ett.işliğiııe 

~önderilen veni hiı· 
4.' 

tanıiınde U'ftiz unm- · 
ıuelatının hehcınal t.cın
ınuz bidayetine kad~u • 
intacı b\zııngeldiği ,, e 
bunun ~llıas" tcnıini . 
bildirilmiştir. 

rı bu 'L':'ikanm çalmma~ı 

hakkmda bir takım l':ırziye

krde bulunmaktadır. Re:-ıni 

hiç hir tel,~ip nc~redilıne

ınHir. 

i.\luhtıra l-rll\ aziinin in~;hı 

husu~unda brnr etmektedir. 
Ç'linkii bir ihtilt'i.f ;t.uhuru 
ttkdirindc Almanya 1 .ehi..;ta
na kar~1 H•tltı k tlcn izine Jı:). 

1,im olmalıdır. 

\' on·crt.;; 1-!;:tZete:-i lıu ne~· 

rirntın ~iya:-i lıir fnali\·etc . . . 
yol açac:a~ı 1mltal:i:ı-.111da lm-

lunmaktadır. ---·-
Leydi Beyley 

Cenubi Afrikaya yaptığı ' 
seyahati bitirdi -

1.nndra, I fi ~ 

(,\,ı\) - r.ey<li ~-
lkylcy Fransa- :~· , · 

daki Borı.:k ac- , ~l 
·rodrnmun<lan ta· -

yyare:-ilyc hareket cdı.:rck 

Londranın ha\ a· liınam Ce
rm dona mm·a~alat ctmi~tir. 

Bu :;urctlc mumailcyha hafif 
bir tayyare He J .ondradan 
ccnubı .\frilfara azimet: Ye 

' anlet seyahatini ikmal cylc

mijtir • 

lı.:bandr .\latcn 
~azetc ... ının ımıh:ı
hiri ınah._n ... una 'aki 
olan he,·anatında 
bir m iıdd~t :-onra 
mı:nılc:ketine hakiki 
parlcmantarizm ile 

hakiki bir dcmoknı::-icil'ıı ııı'lıı· 

hem \ c makul intihap !~a

mınlan h:ıh7cdc<:egini :- 1:i~ IL'

nıi~tir. 

30 Mi~yon 

Bu Fransada bir ba. ... 
ronun dolandırdığı 

paradır 

olınaklıl<.hr . 

Pari~. ı :-J .\ .. \ )
Barcın Pakm:ın l'<tl' • 

Qucııı..:nt) ın dolan

dırınış cıldup;u mcb:ı

lijt 30 milyona halij!,· 

R'--'-u-syada 
Buharin yoldaş istifa 

etli 
Berlin, 17 ( \. A.)-.\lm:ın 

konılini:-.tlerin na"iri dkl\rı 

olan Yolgsvik gaz\!t1..sine na

zaran Buharin L~,talin ile ara

sımla zuhur eden bir ihtiltıf 

izerine Liçiincii c:ntcı:.nai'yon:ıl 

riya:;ctindcn i:;tHa ctnıiitir. 

Yusuf Ziya geçen gün 
ccCumhuriyet»tc, aldusu[ 
gene bir 1:\asrcttin hoca 

hik;t \·esine leff cn bir fıkra 
yazarnk c\·iııc misafir gelmc
sinden şik[ıyt:t etti. 

O Hcykrbcyli, ben Beyler ... 
beyli; onun için belki zannc
dcnh.:r olm,u~tı.ır ki .sabık şairi 
sık ~ık ziyaret cdcnlt:r_arasın:ı 
bcn <le dahilimdir. 

Böyk bir şüpheyi ta~hih 
cJcrim. Hu kadar yıldır, bir 
dcfa~ık bile kendisine uğra
mak nasip olmadı. 

YusufZiyaııın çok ıneşgLtl 
bir Z<lt olduğuntı bildiğim 

için, bcn1.h.:n başkaları tarafın
dıın da taôz cdik~ek zaman
hırını c\·dc • geçirebilmesine 
pek imk[ın yoktur. Bana 
öyle geliyor ki «Akbaba>,nın 
sen \"C zeki ~.ıhibi bu fıkra vı . . 
::\asrcttin IHKa merhumun 
hik:ıyc!'i için ibda etmiştir, 

Eski zan1.111 zurafası nuz
ımın \arına tı ygun bir hikrt n: 
bulup sôylcnıek itiyadında 

idih.:r, böyk-, bildikleri hildy<.:
lı:re crörc hadise \'C fıkra b • 

\'.iZi \"nı-Jar. 

• Kavuk 

Bu ~ütun:ı pc:k o L1dar 
siy:~s.ct sığmaz. _Çfmku 
gdı~ı güzel sıy~:-ct 

olmaz \"c bizim sütun d:ı 
bilirsiniz, o adı taşır. 

ı .rtkin Efganistan işkrine 
dair dCın \'c cvdki g-ün 
İngiliz 1111.:nbabnııdan gelen 
bir iki tı:lgr:din lıizc getirdiği 

haberleri dilimize dolamalıyız~ 
Bu haberler kara kur\'ctin 

o mc:mkkcttc genç \'C mütt
ceddit bir hrıkumdarı tahtımbıı 
uzakl:tşm.tg~t mcı.:bur ettiğini 

~öyliyor. 
Hu habere İnanmak h~wli 

möşküldur. Zira bnaat edi
yt mız ki moll.ı k:t\ ugu bir 
milletin iktid,ır mc:\'kti i~in 
çeJ,ilırn:z, t,ıh.mmıül edilmez 
bir yüktür \ c daima o bnık 
bir c~nehi nıuzahcrctin kul
tugu alt111da iş görür. 

ı .:ıkin o k.ınıg,ı Elg:ıııi,tand i 
bik ha\·at hakkı k:ılnrn-
dı. Bilnıcın ne Jc\'kti-
nın millyonl.ırın:ı \'n~bıun 

kı nıkl.ır.ı ( ~c~ h S.ıit ) in 
.ıkıbı:ti nrnk:tdderdir. 

Çatalcada iskan işleri 
Çatalc:ıda 7ttlmr . eden hazt 

iskan ilıtil<lfıııı tetkik için Çatal
caya giden iskfın M. Tnhsin 
Bey dün avdet etmiştir. 

Tahsin Bey evel;i S:-ıfra 

ki.iyüııc gitmiş, oradan Çatal

caya geçmiştir. Bu sey:ıhat \'e 

tetkik neticesinde şikayetin 

chenıi) eti lıaiı olıııadığ ı ve 
ıııulıal'irlcriıı \'aziyetiııin eyi 
oldıığu anlaşılmıştır. 

İhtiyat zabitleri ve harcirah 
İhtiyat zabilleri ve llıti}nt 

:ıskeri meıııur!~n hal·kıııd:ıki Hi 

lia~.iraıı 1027 tarilı ve ı 76 mı -
ırnıralı taıııiıııiıı 1 ()uncu maddesi 
ınucibiııce Iıizınete çağırılan 

ihtiyat z:ılıit \'C menııırlaıııa, 

celp ve terhislcdıı<.lc \·erilecek 
hardrahııı ayııı olduğu~ı:ı. dair 
trf. iı· kararı vilayete bildiri! -

ıııişlir. 

~lrım(\~~illik ıcvtlii 
Jlc~huru :\lcırı amerikan mu· 

ka\ \it 'eznclcrini imal eden 
'ı\;l'İO:\AL ('.\Si 1 Rl~Gl~Tl:R 

( '( >. ! .T i). Fabrika-.ının. Tiirki~ e 
müme ... -.illiğini Sanıı~l")an hamn
da 2:i nümcro~la ı .. Bt:ll<;ı~T 
, e 11. BO\ ı·:~- ticarcth:ı-~~im: 

tc\ ui cdi!di~ini :ilcıni tic:ı.rı.:tin 

enıarı itlııına ar;r,:ı. m'b:Lfilat 'e 
rıumaik~ lıiınanın hu ~eni 'al'.İ· 
{clcrin de mu~·aff:ıki) etleri temen-

ni olunur. 

• 
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Timurun dili tutulmuştu .. -Timurun hastalığı ağırlaştığından mabeyin
ciler İ spanya , Mısır, Türkiye sefirlerini bir 

an evel memleket lerine göndermek istediler 
- 65 -

Mabeyiııcilek bizi l abu! etti
ler, bızc de Tiıııur taratından 

son defa kahul oluııduğuııııız 

zaman kcııdisıni tekrar gurmek 

için emir le a <ki cttii:imizi 

söyledik, Tinıur bu ıııüllikalı 

mü\eakıp lııze izin verecekti. 

Bize evelce gtnderileıı ç~ğatay 

gene ertesi gün hareket için 

Jıazırlanınaınız icap etliğini tek

rar etli. Biz bll tarzı hareketlen 

ırüteessir olduk. Büyük ma

beyirıelcr bize Timuru görme-

nin imkfü;sız olduğunu, 

sarayda da kalmakta 

sonra 

fayda 

tur. Belki en muhteşem, en 
ııuzel binahr şehrin haridnde

dir, Tiımırıın da şehir haricinde 

bir çok sarayları ve zevku safa 

yerleri vardı. Biitiin.' hükiınıet 

ricalinin ve eşrafıııdan bütün 

zenginlerin burada evleri vardı. 

Bunların hepsi baglar ve bah

çeler içindedir. Semcrkaııdi 

ihata eden bu bağlar o kadar 

çok ki şehre gelen bir seyyah 

yüksek ağaçlardan müteşekkil 

dağlar, ve bu yeşil dağlar ara

sında gizlenmiş kaşaneler görür, 

semerkandin içinden ve dışın-

kalmadığını ilave etliler. dan bir çok m yolları geçiyor 

O halde hazırlanınahian başka ve her tarafı irva ediyor. Bu 

çare yoktu. Çünkü Tiıııur son bağlar içinde bir çok kavun 

derece zaaf içinde idi. Bir söz tarlaları bulunduğu gibi bir 

söyliyemiyordu, tabiplerin an

lalışıııa göre Timur son daki

kalarını yaşıyordu. Timur 

sekerat halinde olduğundan 

bizim bir an eve! hareket 

etmemiz icap etmekte idi. Ti

murnn ölümü ilan olunmadan 

bizim gitmemiz menfaatimiz 

icalıatındandı. Büyük mabeyin-

çok pamuk tarlaları da vardır. 

Burada kavun son derece 

mebzuldür. Okadar ki yıl ba

şında bile her yerde üzüm ve 
kavun çoktur. Develer hkr 

taraftan kavun vüklenerek geli

yor, bunlarııı hepsi çarşıda 

satılıyor. Kavunun mebzulizetine 

mebni lıcrkes inciri kuruttuğu 

cılerin bu beyanatına karşı gibi kavunu da kurutuyor ve 

İspanya kralından getirdiğimiz 

nameye cevap verilmediğini 

söyledikse de mabeyinciler sözrı 

uzatmakla fayda olmadığını, 

hareketimizi ne kadar tacil 

edersek hakkımızda hayırlı ola

~ağını söylediler. 
Getırdiğiıniz namenin cevabı 

daha soma gönderilecekii. 

Teşrinisaninin 4 iınciı giıııüıı

den ıs inci gününe kadar vari
yet son derece müşevveş bir 

lıalcle kaldı. Büyük maheyinciler 

evelce gönderdikleri çağatayı 

tekrar ,bizim yaııımıza gönder

diler. Çağatayııı elınde dürt 

pasaport ile müteaddit emirler 

vardı. Bu tmirler yolda u~ra

yacağımız dört şehrin valisine 

tebliğ olunacaktı. Bu emirler 
mucibince uğradığınıız her yer
de bize :ıt!ar verilecekti. Büyük 

mabeyiııcilerııı kat'i emrine met-

ni ertesi günü erkenden Jıare

'ket edecektik. 

Bııııa karşı Timurıı görmeden 

Tiımırun tahriri emrini teJakki 

dnıedcn , hareket etmeyeceği

mizi söyledik. Fakat ınabeyiııci

leriıı elçisi ister istemez hare· 

l<et edeceğimizi söyledi. Bu 

kat'i ihtar karşısında hareketten 

başka çare yoktu. Omın için 

bizi şehrin haricinde l;ir lıağa 

götürdüler. Burada "\ısır sulta
nının elçilerile birle~tik. Geceyi 

burada geçirerek Tiırkij'e sefir

lerini bekledik, onlar da hize 

rtfakat edeceklerdi. 

S~lı. Çarşamba, Perşembe, 

• Cuma günleri burada kaldıktan 

5oııra hepimiz toplandığımızdan 

Seıııerkaııtten hareket ettik. 

Scmerkantte başımızdan ge

çeni anlattıktan sonra şehirde 

ı;<irdükleriıııizi anlatmak sırası 

ı:eliyor. 
Scmerkaııt 5ehri bir ovada

dır . Şehrin etrafında 1opraktan 

bir duvar inşa oluınuş ve bir 

hendek kazılmıştır. Semerkant 

•Seil• den büyüktür. Şehrin 

haricinde bir çok evler, bağlar 

ve bahçeler bulunuyorlar. Se

mer:mıdin etrafındak i bu ma

ımıreler bir iki fersah kad;r 

imtidat etmektedir. Bağlar ve 

bahçeler arasında meydanlara 

v:ıraıı caddeler açılmıştır. Her 

taraf meskun ve mamur bulu

nuyor. Her yerde mağazalar 

Jazım olan her şeyi satıyor. 

Şehrin haricinde yaııyanlar da

hilinde yaşıyaıılardan daha ~ok-

onu bütün sene kullanıyor. 

Kavunu kurutmak izin onu 
kesmek icapeder. Bunlar ku

ruduktan sonra bağfanıyor , 

anbarlara yerleştiriliyor, ye bu 

suretle bütün sene kullanılıyor. 

Semerkaııdin ilerisinde ma

mur köyler çoktur. Timunın 

fetetliği yerlerden getirdiği 

muhacirler burada ikamet edi

yorlar. 
Semerkandın bütün arazisi 

son derece nıünbittir. Burada 

buğday, ıneyva, üzüm pek 

mebzul bulunuyor. Burada bü

tün ehli h~yvaıılar mükemmel 

surette yetişmektedir. 

Koyunların kuyrııkları okka 
tartıyor. !(oyun sürüleri okadar 

çok ki Timıır karargahmı bura

da kurduğu halde bir koyunu 

[ buğünkü para ile ] 150 'ku

ruşa almak mümkün oluyor. 

Ekmek, pirinç her yerde ıneb-

wldür. 
( BiuncJi 

Mükafat 
la~lisWe memurları 

Ankara, 17 ( \";ıkıt ) -

Tahli-iyc nıcmur ve mü,tah-

tkmlerinc ikramiye talimat

namc,j ta-tikten çıktı. \kr-

kcztk, ~ubdcrdc mcdJ, le-

ncr, i-:-an.:t ıı;enıih:rindc fc,~

knlıldc çalı,aıı memur ve 

mii,-rahdcııılcre iki maaşı 

!!'cçmcmek ve 'cnctk bir 

dafa ıılmak ıizerc nakten 

miik:\fat 'erilir, 

Ilayau khlikckrtlc faaliyet 

!!'lİ:'tcrcnkr ::cncdc bir kay

dinden mıbte,-nadır. ("ah~ır

ken kazaya tı!'rıyanlara H

fatları halinde ailelerine 500 

lirayı !!'eçmcmck lizere mii

kafat 'erilir. 

İstanbul gazetecileri lnkarada 
Ankara, 17 'akıt) - Türkive 

matbuar ctmiyetinin daveti üze

r ine J,ıanhuldan ~elen ıı;azeıe-

cilcrle, mecmuaçılar, bugün 

"J Jokimiycti milliye. de ıolandı 

lar ve mf!leki ha~bıhalde bulun

dular. Ştrelcrine bu gece KaJpıçce 

ziyafet verildi. 

VAKiT 18 kAnıvıusml = 
Tıp alemimiz hakkında sual ve cevap 

S ı hh iye Vekili Ankaraya ecnebi mütehas
sıslar getirileceğini söylem işt i r 

r f nara(t l·irt ıci ~J.. u.~; '•J.ı.l~ ı.lır 

kcntfüi daha yük,ek lıir 

muayeneye Hızum p:ormiı~ .. 
lıa~ka hir ha,talık lıulunmu~, 

yanı apandi,it yoktur dc
nilmi~ ,.c ıilunıundcn iki 

gün cnl rahatsızlanıııca 

apandi,tte hekimler ittifak 

ctmhkr, derhal ameli\ at 

kararımla lıirlc~mcWi~lcr ! 

Bu f,can huldan ça!);ırılan YC 

apandbit olmadıi\ı tc~hi,indc 

bulunan hel;inılerin gelmesini 

bekliyen • ceati tarafının 

arztbuna tıy!!'un gdmi>, fakat 

crtc>i gun hekimleri Pulatlı -
dan hu,u;l tren le yetiııirmck 

mümklin olmadıjtı anlaıılmı~. 

Doktorlanııı, ~inıdiki ameliyat 

dllnku ameli) att;ın yüzde 

otuz farklıdır, miitalı\a,ilc 

ameliyat yapıl mı~. 

Burada nazarı dikkate 

alınacak emri Yakidcn biri 

~udur: .\ankaradayız, bir has
tamız ye hu,;u,-ilc paramız 

'ardır. Ya ],ıanbuldan hekim 

bekliyoruz ya hıMayı l>tan -

hula J.!:ıindermek Hıyoruz. 

lstanbuldayız: ne bir ha,tamız 
ne de paramız müsaittir. Ya 

,\nupaya giindcrmek i'1iyo -

ruz, ya .hrupadan hekim 
gcl'C .. diyoruz. lkiııd emri 

yaki: bir doktorun tc,hbi 

menfidir, di!!,wininki mu,-pet! 

ikbini hulu>ttırmak., te~hi'i 

babcte yakJa,tırmamaktır. 

_\celıa muayene u,-ullımlı;r, 

mü hozuktııf'? lıte ,;uallcridc 
hu miilahazalarla miiteha;,ıs 

i~inc tcn1a~ ediyorum. 
Diyorlar ki :mutehı1',1'iarı

mızın atletli belki ek,ilmiynr. 
fekat arınıiyonla ... Diyorlar ki 
n1tıtcha:-;~ı:-- yı.:ti~tirmck: h;in 
mektepten çıkan l'cnçlcrc 

Yerdig-imi7. kanuni mcclıuri

yctlcrc btisna koymak lı\zım

dır. Diyorlarki; FaJ..iiltedc 

miiteha..,ı,; Yetbtirilcı:eJ.. t1'tılü . ' 
dej!;i~tirmclidir... Diyorlar. ki 

Fakiiltedc hir takım nıiider

rblerin hn, hiraktıkları yerler 

doldurıılamaıııı~tı! Dil«ırlar 1-i 

Fakiıltenin yeri agır Juı,.ıaları 

gıirmiye m(ı.<ait olnıadıp;ı iı;in 

tedri,au f,-ranlıul h:1'tanck

rivle tenıa'a ).!;Ctirccek bir 

Yaziyct ihdıl'l faydalıdır. 

Bu ,uallerin muhatahi :\la

ari[ wkı\lcti olmakla beraber 

miıtaha"" arttırma ~ualiyle 

· Sıhhi~c· Yckı\lctiiıin, halı ha

zırdaki \aziyeti hastaneleri· 

miz için ne dereceye kakar 

m Lİ~ait netice Ycrir ı.;<>rdüp;ü

mi ü!);renmek i,tiyorunı. 

Ankaranın hususi vazi

yetine gelince; yapılmakta 

olanı eyi itleri biliyorum, 

öğrenmek istediğim 24 sa

at intizara tahammülü ol

mıyan hadiselerde tıbbın 

kurtarıcı kararını tatbik 

edecek her mütehassıs eli 
mevcutmudur? 

Sıhhiye vdill Refik bey 

suafıcre cernplarını yaz ıp 
gctirmi~ti. Yeni sualler kar~ı

sında kaldıl(ı yaziyetini gfo

tenli~ için rci,., dahili nizam 

name mad(ksini haurlatarak, 

tahriri sue l dairc,;indc kalına

cap;ını -ıiylcdi. llakk ı Tarık 

Bey: 

- Sözlerim ;uallcri izah

tır, hiçbir \eni ,;ual ilave 

etmedim, mukabelc,-indc bu

lundu. Sihhıye vekili, me

kii nin kendisine verdijti hu· 

susi endi>e İYe tee%urle ola

cak, qıallerin açık, 'amimi 

maksadını hiçbir icabı olma
dan muzli m ).!;Ös termiye ça
lıştı. Tarık Bey gibi ruhu, 
hüiyeti, karakteri a~ik:lr ~bir 

arl.ada~ına kokcu !ere kiın·d 

Yerecek ifadeleri bnat ede

rek hekimlerimizin unıuımına 

~Liya bir hiicnrn varn11~ da 
onun ınıidafaasını kcııdbi 

deruhte edi ormuı haYa,ını 

uyandırmak, 't.ılinin muhtemel 

sui te,-irindcn !uzumu vıırnıi~ 

gibi !(liya korumak i'tcdi. 

Sıhhiye vckıllctinin Yazifcle

rini ,;ayarak a,;ıl vazife-inin 

hıfzı"ıhJıa miiteha..,ısları ye· 

ti~tirmck olduğı.ımı, ha,-tane 

i~lerinin ikinci derecede ol
dul(uııu söyledi. ;ı,39 dan 

beri mütch""" vcti,tirmck . , 
mak,ııdıyla takip edilen asb

taıılık ıe, 'lıltıııın seyrını, 

haıı1'i ::eneler nckadar tayin 

edildiAini, ne kadar ıminhal 

kaldıgını taf,-iJ etti. 
xnkarada yeni hastane ya

ypıldığını ıöyliyerek buraya 
ecnebi mütehaasıslar ıretirile
cejiini ifade etti, 

Takrirde yerli mutcha,,-ı,-, 

tabirini an lamadımadiJ\i, dedi. 
Sonra .. takririn ruhuna l!;C· 

çelim- diye • "ecati Bnin 

\dacı iizerine huklımctin tah

kikat icrn,ına karar ,-ercliJ:tini 

tahkik hinin wkıllcte 'eril· 

di!);iııi >üyliyerck, raptırlan, 

Kendi,-inin Ba~\·ck:lletc Hnlig-i 

ceYabı okudu. Raporlar e- · 

eati beyin 27 kı\mınue\ cJ,Ie 

~iddetlcnen rahat>ılıjtındaıı lıa~

lıvanık ,eratına kadar !!'cçır

dip;i >on ,eni ihtirn ediyordu 

Tarık Bey cc\ ap verdi, 'cka

ktin yazifeleri, \C faaliyetleri 

hakında Ycrdij!;i maltımat kendi

since mechul olmamakla beraber 

aldı~ı der,tcn nııit ·~ekkir ye 
hu icraat l umhurirctin nııı

' affakiyctlerinden oldııp;u için 

tekrar zeı klc dinlcıııirc 

fur.,.at nrdİ!);inden memnun 

oldu~ınu hcrnn etti 'e 
dedi ki: 

r alnız der,; hu-u-uııda 

litk~mck btcrim; yerli tabi

rini anla~ılıııad ı p;inı 'öylcdiler. 
Türkiye hududunun hari

cinde bir tabiiyete niıbet olu
nam iyan, demektir. 

\ekil Bcv ~azetclerdeki . . 
ne~ri yata hıırnda ccı ap 

'eri yolar, hen H. \I. nıccli.-i 

kiir>ibii ile ·\'akıt.. Ye -son 

.;aat_ müdiirlıi)!ıiniin hirlıirin

den ayrı ~eyler oldu11;unun 
ınlidrikim. Yalnız ~ah.; ı·c 

me,Jek hay,-iyetlcri ayrılamı

yacııp;ı için bana biıtlin dok

torlar aleyhinde neıriyaı 

bnat etmeyi reddediyorum. 

Kendileri evciden hazırladık

ları cevap okumak için 

lıiiyle bir lıarnya mlihtaç 

olabilirlerdi, fakat benim 

böyle bir harakettc ne men

faaum olabilirdi? 

Ben Türk \ ckiliyim, Tlirk 

hckimlij!;inin murnffakiyctle
rilc iftihar ctmezmiyim·? lıliy

lc umumi bir hücum ma'

na::ızlıjtıııı yapacak !.adar 

beni idrak,-iz zannedecek 

idrabiz kim olabilir? 

~eeati bey hakkındaki tah

kikattan bah,-cttikr, dinledim. 
Hafif tab ir olarak ıöyle

meJ;yim ki Ba~vekıi.letin sualine 
Sıhhiye vekili eksik cevap 
venniştir. 

_\ccati, 2-± kı\ııununeldc mi 

ha,ıalanmı.jar. Jıa,talıjtm bir 

mazbi yok mu dur? yapılaı:ak 

tahkikat., lıu noktaları ihti

ya etmedikce tamam ulnıaz. 

Bari kcndi,-inc yardım 

edeyim; ben bizzat ameliyatı 

yapan 'c bu acı 'e,-iklcrle 
kı yıııeti meydana çıkan p;cnç 

operatiir $cı ket heyle J.!:Örü~

tiım. Rana bu neticeyi : 
Bir doktorun öbür doktora 

itimatsızlığı suretinde hulaıa 
olunacak zihniyet halatı ola
rak gösterdi! 

,\nkaraya ecnebi mütehassıs 

ıı;ctirilecc!';ini kendileri .;(iyJe

dilcr. Bunun ee\ ahı içindcl-i 
n1a"nasını İZ<lh C!tıniyı.!t,,;t.:J111n. 

yalnız diyeec)!İm ki hu mii
tcha ... :-;ı:-;Jarı ha .. tanenin ikma
linden C\CI u·ctirmck hem 

" mumJ..iin hem lazımdır. 

llenim, Tıp ı\lcmimiz, 

talıirini Yekil Bey anlamak 
i~tcn1 mi , l1\r llc' \ı..:t tı..:.tk.ilat ı 

ile ım·-ı;ulüm, demek i<tiyor

lar. :\ lceut kanunlara ıı;iirc 

Tiirkircde çalı~an doktntların 

haııı\isi sıhhiye Yekaktinin 

mıırakalıcsimkn hariçtir? Tıp 

ıllcmi dcp;il, tıp ıllemimiz tabii 

Türkiyede çalı,an hekimlerin, 
ht'\;cti ıııecmua>1nı ifade et -

mcz mi? mamafih ımı teha"ı" 

hliıne,iııe filan yerden bir 

~ehadetnanıe alan kim,e ma'

nasıııı \erdikten mnra benim 

verecek bir kelime <.:cYabım 

kalmaz. 

Refik bey huna mukalıc

lcde bulundu, hu i1.ahaun 

karanlık oldup;unu >iiylcdi 

u"iirmck i'temiı-cıılcr kendi-" . . 
]erinden \ıa~ka her ,eyi 

karanlık ,ı;örııeler ıçın ifade

ler, karanlık kalmakta tabii 
idi. 

,----·-----------------------, 1 Fran.sız t iya. tırosun.da 1 
~·---------=---~----------~ Lü Lü 

Evelki gece Fransız t iı a rr
sunda Mogadcr trupu son 

müsameresi ni ı erli. Progı a >ı a 

şunlar ilan edilmişti: 

Lü lü operet 3 perde 

Müzikhol 1 perde 

Tiyatroya girenler ellerine 
ald ıkları iJ;inda hayretle şu 

sa ı 1: r . gfüdüler. 

Gaye/ mühim ilan 
Bu ıünld !üvuenhı hit..ul için 

e'n'cke ilan ed iJeo orlı~•tra havanla 

bozuklulından hen üıo: •Urut etmedijin

den prOtTamln mı:zlkhaJ kurnı lafvlle 

yerıne No. No, Nanctte in blrloe:I kt· 

muu ilave etmek mecburiyetinde bulun

dufu. müıtull kerun.e maell't ::!:ar mu.• 

"dirletce ~yam olunuc. Bununle her• · 

her meÜ:u..r k'-ed.ülattaııı memnun 

kalmayaıWı.r oy6nün ~a.tlanılclnclarıı 

C•'lel •czaeye mü racut etmek ıartUe 

~Uet paralarını atrlye alal:ııllirler. 

Mosador trapu mudlrietJ telırar bu. 

tebeddWatda.D mü.htereftl lııalka ard 

ftlz&r Ua kc•tlder1ae ıL:terilen hüenü. 

bbal.tan .Wayl da ı.ta.M .W' ., ... 

Veda müsameresi 
leremeıine be yan leıekür eder. 

Bu gayet mühim ilanın üslü

bü nü ve yanlışlarını düzeltme

den aynen naklediyoruz. Perde 

açıldı, Lülü opereti ki Par iste son 

mevsimin en muvaffak opereti 

diye takdim edilmişti- oynanın ı
ya başlandı. Daha ilk perdede 

bütün art istlerin ve bilhassa 

Matmazel Dieborıı n (lülü)nün hiç 

rollerini prova etmemiş ve 

şarkılar ı ezberlememiş olduk
ları görüldü . Zavallı süflör 

boğazı y ı rt ılana kadar bağırı

yor, seyircilere kadar sesi 
geliyordu . 

Esasen operette en iyi arfüt

lcr olan Serjius ve Gco Lole

den yalnı z birincisinin ehemmi

yetsiz bir rolü vardı. Va dekor

lar, meşhur ~logador tiyatro

sunun dekorla rı m ıydı bunlar? 

Nihayet t iyatroyu dQldııran 
halk -bizde ilk defa ıııarak-

\IEŞr ll"R ALTI YILDIZ! ,f F Lt 1 

Sükutun hikmeti 
(:\IAR~EL ,\Lll.\i\i), (\!ARİ KiT), (Vi\'\ .\;\T C:IB· ® 

SO_'), (JAK TRE\"OR), (:\XJELO FERR.\Ri) ve @ 

(BRL".\'O K:\~T\'f~R) tarafından tcm,il ve dun ak,am 

@ Asri sinemada 
® irae 
@ı ka'zandı. 
@ 

~nünıüz~e~i ~or~onı~o ıünü 
Opera sinemasında 

Muozzonı ıuıo müsameresi 
'Düşman 

Xam >lipa filim takdim edilecektir. BL\1 iCR Rc.ii>iirü 
FRJ:T -mı,o ıııın en 'on eseri olan bu filim yıik,;ek 
bir ,an'at nıab,ulıitlıir. 

\ l ıinıe"i ileri 

l.ILY \ '-' CI) 'c R.\ LF FORB~:S 
• • ' •--, • ' ... • ' • • • '4 • 

1111 

11111111 

Bir hafta 
ilk tem· 
sil pro
gramı 

Cuma .m>tinc. hior, lfaı a
oyunu. 

(\nna (!'U\arL) - Sa.tt)da. bir 
o\ un. 

(~umaru~,.i-Ôldürülı:n, ~ltı 
hanTI ha<ta. 

'I - -

ı11fll~onıro sinenıost 
/ ırac edilmekte olan 1 

Kanii CHO~HZ~Bneı 
(1 (ııyete) 

Filn1initı hi.iclin :0.:ıfahacın r takıp 

eden h:ma~agcraıı büyük bir 

he}'ecan 'c tces:-;tir içindı: 

: , kal11orlar. Bu filmi muılaka · ı'.· 
i ~idüp gurmdi<iniz. j ı 
'.. --- ~~J 

l'azar-Suıkardc,ltr. 
1'9 ........ lillııııiııiiı' .......... , •••••••••••••••••••••••• 
ı ı • Jlu •tin • . ~ . 

( '~;~i:!~u~i\ıı;;~,'~!~~~li: bı:·:~:ın sMele" s·ını·nı~s·ınd~ı 
çıkm ıı. "' rıca 'ariı ece nııınnrııları : ~ U Uıı: 

"::::.::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::a • - . .. . . . • 
:i ii • lluı uk lıır l·ran>ız fılımı şa • 

ii OO@JOIAl@[ş:}IAllMlii ! '""' lmrcc \C muhtcicın : 
:: :: • bir t::-c..:r • 
:: Darülbedayide: Kor: 1 l.I\ ,\ tıyu11u ~i =t• M 1 ~ .: 

ıı ~:.::·;\~~~~i~~~.~~:l~:~i:'.;cu il i ı~e~ler ell~esıs .. ... . . 
:: Majık : \ iy.ana dan' çılı:ıuhklan !! • Filimini mutlaka '!1dip gürlinuz• .. .. . ... . ,., . 
:: Aorı ' >ukutun llilmcır :: • ( ' ·· · k) ··ı ı·· J • •· • •• -t \tını:-.m:ır · nıu H. ıı .c· • :: A le mdar : Kanıı,'ılı ınl'ı.lcnlyct ;: • 1 !i HUll: :\ JJ. .. bto .ıptılcı,nıın p1 ı .. lacı, 1 :: : oıv• 1\: r l·, n1n şahc~ı~ri. 
~-··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11:: •••••••• •r•••••• •••••••• ... ............................................ . 

Tali 
l .. uararı l L ını.:i !',ı~ ıfamızJadır 

Bayi Naci 
B. memur 
Efe;ıdiyi ikna 
edinceye ka-
dar haylı 

Süleyman Nazif caddesi 
\i~anta~ıııdan ():-.n1an hl'ye 

l!;idcn Sül c~ man azH caddı.:~i~ 

nin parke ile tefrişi ıak,ırrür 

ccmi~tir. 
._,.,,,,__ 

ilan 
nüşkiili\t çek- Dahiliıc \ek;ileıinc rnhccciril-
nıiş, nihayet . 

mc.:ktc olan Jdarc mecmua~ının 
kendi si ıı e 
( 7000) lira <J'..!9 ;rnc,; >tılıaı, nı;ırt. ni<nn, 

çıkhğıııa 700 maYh nu-halarının tab'ı ıııünaka· 

lira para ~ava vazohınnıu~tur. 'faliplcrin •-----:1111 a l ;ıc ağı na hu hapraki ~craiti ihaleyi aıılaın;tk 
inanan Ce · ıizro \"akalcı lcnzıın mcmurlu -

mal [fendi sevinç içinde 
guna nıüracatları . 

yapacağını şaşırmış, bu arada !-------------
hissesine düşen paradan bayie, 

beyiin katibesine ve raslad ığ ı 

tanıdıklarına da ayrıca hisse 

ayırnıağ ı unut mamışt ı r. 

••·············································· 
sabırsızland ı , haykırnııya ve 

• Piyesi d eğ'iştiriniı» diye bağır

mıya başladı. 

İ kinci perden in sonunda bu 

Parisi çı ldırtan Liil lı operetine 

nihayet verilerek, No.. No .. 

Naııetin iki perdesi oynanmak 

şartile halk teskin edilebildi. 

Lülü operetinde en muvaffak 

olan artistler hisselerine sükut 

isabet eden figü ranlar oldu. 

Programdaki mühim ilanın 

sonunda halka leş~kkür eden 
Mogador heyet ine bilmukabele 

biz de şöyle deriz: 
« iltanbul halkına kendi 

ilan 
1100 kilo -ade 

.5000 - kornn eti 

20000 • arpa 

l~zunküprli a-;ker iht i yacı olan 

ben eçhi hal;\ iiı· kalem erzak 

9 kanunu,ani •Jl9 dan ~9 klnu· 

nusani 9l9 tarihine kadar yi rmi 

gün müddetle münakas31·a çıka -

rıldı j!;ı edan calip olan la rın depo -

zi ıo akçclcrilc birlikte L-zunkiip

rüdc mütc~ckkil komi;yona mii· 

rac•aıları ilin olunur. 
.................................................. 
hakiki kıymetlerini göstermeden 

gitıııiyeıı i\lagador ihracat trn

puna bilıııııkabelc teşekkür 

ederiz. » 
Fa. 



5 Sayıfa VAKiT lA Kinunw•anl 

(Vakt)in m let ektepleri sayı/ası 
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ki halk narından. 

• 

• 

Bir var~ş bir yokmUf; zamanı evailde bir 
ıuıııun n iki kocası varmış. Biri hırsız ve biri 
yankeseci imiş. Bunlar asla birbiri~i görmez
lermiş. Birgün hırsız bışraya gidecek olmuş, 
kansına bir tepıi börek yaphrmıf. Karısı bö-

r reğin yansını hırsıza vermif. o dahi aldı~ı gi
bi yola revan olmuş, gihniş. 

ıı . 

ı\'. • 1 

'~ . 

. 

/ 
111 

\ 
. ~ 

'1 

Sonra yankeseci haneye gelip kanıma (ka
n yarın ben taşraya gideceğim) dedikte kadın 
böreiin yarımıı dahi buna vermiş. Bu dahi a
lıp yola revan olmuş. Gide ğide bu hırsıza ras
eelip (arkadaı neriye gidiyorıun} dedikte hır
llZ dahi (Halep memleketine gidiyorwn bera
ber arkadAf olalım} cevabını ve~ · Bu da 
razı olup beraber yola düımüıler. Bir müddet 
sonra kannlaıı ocılmıq. Bir yere oturmuılar. 
tmnz torbadan bôreli çıkanp meydana koy ... 
IDUf. Y ankcaaci dahi böre~ pkarmlf. Hırsız 
birde balıamt ki ikiti bir börek, bir tepsi içinde 

iener, fırın, fıçı 
Jandarma; ·Japon-; mujde _ 

~ - ' temiz _fırça. jand·arma,-l:hırsizl·a ri yakalar~ 
fırın kebabı, deniz feneri. 

nı, fıstık, fidan, fino. 

Burada bir japon resmi: var~ 
Nijat geldi·: Müjdemi isterinı) 

• • 
Plfllllf• 

Hırsız (bu böreği benim karım yaptı> demiş. Hır-
sız sual etmiş ki (karının ismi nedir). Yankeseci 
(benim karımm ismi Nazimedir> demiş. 

... 
r-· .....:..=...... WTi ··:$1 

Hırsaz (o benim 4c:anmdw} öteki [benim karımdır) derken bunlar muatezayı azdırıp ciogru evlerine gelmişler. ..rsız sormuş: (Yahu sen benim 
karım değil misin.] Hatun buna (evet) demiş. Yan keseci (yahu sen benim karım değamisin) demiş hatun buna da <evet> demiş. Bunlar ordan kalkup 
dogru maht<emeye gelmişter işi olduğu gibi Hakimefendiye söylemişler. 

Hakim bunlara cevap olarak (ikiniz imtihan olup hanginiz galip geUrseniz karı onundut) dedikte bunlar geri dönüp haneye gelmişler. 
Bir gün ~ırsız karısına (yahu boroşunu ver de kuyumcuya satıp harçlık edelim) demiş. Van keseci ise taşradan geHrmiş. Hırsız boroşu satıp çar

şıya gitmiş. Yolda yan keseci buna bir :kakma vurup koynundan boroşu almış, eye getirmiş. htrsızın bundan haberi yok doğru kuyumcuya gitmiş, 
boroşu çıkarup gösterecek. Bir de bakmış ki t:oroş yok <evde unutmuşum) cfiyip eve gelmiş (karı boro,u ben burada.unutmuşum ver boroşu) diyip . . 
. Van keseci bunu koynundan bittakrip almış gene evine götürmüş. hırsız gene haberi yok doğru kuyumcuya gelmiş vereceti vakıt birde bakmış ki 
'yok <çok şey gene evde unutmuşum) diyip dönmüş eve gelmiş (karı boroşu ben ~ene bur.:ıda unutmuşum ver şunu bir iyice saklayayım demiş afmış. 

{Devaını yarm] 
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BAK F fi D,ŞE VR Ü LEA•:ıl!ln f~ !arı umumi idaresinden: . · 
· _J I:..;: ım( ı IaydarP~~a nıqkc?. a11lı:ırın<la nıc\cut cuı-krı nıuhtalıf 

Hğa:uılannın omam '!i§ Tenezzüh Otomobillerinde ım 2:-0 kalem l.~\'alllll crihaliıı 2.~ inci p~z:ırtc;i g-ı.ınii >aut JJ .... .... . 
daır• elerınıle ,·:: Mühim' • kL-.ı. ·ı~.ı. :::: ı ı ı ~ ·ı• ı :!!! VC m V.ft a.. fenzı cu fül ten itilıarc_n frı.ı 1t tol i ccc!'f 1 an o unur. 

J itiffı fi~u 'ru: :::: RUZHIW MIUlll ı~Ü I' :l~ ..:ne.inin nilwı eri muna,cbeti ile dimizdc'hulLt· ın! 
jff! nan mahdut miktarda t <12~ nı'mkli ŞEVROLE tenezzüh illi 

llllız ll llD ~I ı!l!i otomobillerini) hakiki fiat1ırınd:ın (ıoo) Dolar ııok.;;ı- İlli 
••-!=ıı='Tı=~:rr-=:::m::n:: n aa.. uıni (IJ<ıo) Dolara arzedirnnız. !!!i 

!J birinci sullı mah- :::: l -" · ·.ı .. :::: 
:::: \ C\ lmin adL~i lni.isa.aı.u:: ·ı """'1.ıvı i ·le m.czklır (•t<l· li!! 

Beyoğlu sulh mahkemesi icra 

dairesinden: .\eı,ihe hanım ve 

doktor .\azını lk\"iıı ~:ıyian 

mutasarrıf hulundul !,arı Si,lidc 
1teme&1ııdtn: l\adıkoyundc Şch- 1111 • • .... 
7.nd U]M"man tıka""'da. ;- ı üii mohillcri ir miktar dcpozico mul.ııbilinı.lı: ın~rt niha- ~ii Bomoııti d1<ırmda (urun , 0 • 

-, '"" .... · ' ı r ı ı · ·· ı k - =111 

Beyoğlu sulh mehkeme.~i icra 

dairesinden: ·chilıc haıııııı , . .., 

doktor \":ızım heyin ~ıyl:ın 

muta;arrıf \ıulıımhılJ:ırı 'i li-

de honıoııti cırnrıııd:ı nı~n-

numaralı h:ıncd sakin ık~n mı yctınc ı-.fü ar a1. a ' 1r ucrct ta qı etme "ziıı s:ıklıyaca- im ka"·ındaa (ı.1)·11ümcrolu 'c 
:ı- ı h d • .... ~ t..:1'-·evm ·ı. t \hı h;ı.7Jrt ..:: "'"'mıZl tca l ut c rJl. ::::. 1 1 h · ·ı ·ı - o -

' •n .;anıl'~' :::: "" •ı•• cephe itibari c :i,.HJ metro ra ı ıc cep c ıtı 1:trı e • ..,,,., 
nıeçhw bulunan ~I cide ifa· !fü f!klı:ıh:ırda otrımohil almak ar7.U lcrıkrirı hu miıl ·m :.=;,,,_::, 1 . 

3 
. m"tro •rzıııL' •• ·ı ,.l' t··ı·\,·ı.·ın 

nı · · la "" arzınLla ve _t<.:r •.ımı • ;- .,2h • " - -m;ı adık i';a taralınL n !=" •. ·_.:! fır-att ıı i.<tHad e:der<!k mıktarı p .. "ı. ,mal dı.ıt ,Ja·ıı· nni iı.=if.:. ı 
alcıhini7.de ı'·--1 .... dilen i- h 1 1 1 k 1 1 1 :r metro nıufalıhaı miktarında Go-:-:- metro ıııur;ılılı:ıı mjk 

Mm - - !ffi .1 c u tı7. r otomu ll ama · uzrc, <er ıa muracaat ın; 
mit c Çıirok \~a c:ır;ıfındıın !fü ctmd riııi tll\ i~ c c<k-riz. iffi ı:Te trik ' er ·us krtib:ı1i1111 tarında ve tcrko~ Ye dcktirik 
ı 00 kuruş alacak d:ıY:ısından ··ı: 
d :::: L~vf • • le: h:n i iki katt:ın ibaret rıluı1 .olayı ilanen Yukuhulan cb- m: .ı:; s HEK ve ŞERIICI r 
lığa.ta raj/;nıcn nıahkemcdc :::: :ı. birinci katta hir nıctlı:ıl, l>ir 
hazır ııuıuuınailiğııll.lan na~i iffi .\ııırrikaıı garajı-Pang~ılıı P. K. 31 !rı! 
hukuk usıııt··, m.·ıh'tnı"l"r·ı 1 -..... .... 7''1""1''················ .. ;:a-•::ı:::··::::J:•••••········-·····-·::;,;··::::::• 

1\ ,.,. .... "a il !! .... *''- ........ t ... !m:==:w..==::ttm==!r.:::::::=:=::: -=-= 
~l:nr~~nn ::~~i,ı~~a ~:;'~(:~ ~~ı~ ·==··Ma.nisa viiiiy.etf' nat"ia···t;·a:ş 
rarı nn1crck <iınit \ e çcirck d • ı· "' • d 
para ından mııdtkiyı: ;-oo mühen ıs ıgın en : 
kuru~ tıorcunıt!T. oldu~uııu 
dnir tekit! cdikn ' minin 
kr:ı ·ı zımnında tıl\ in 0 olunan 
r 2-'.l-29 salı f;l•l1Ü s:ı:ıt ı 4 tc 
Kndık<.h" hirind sulh hukuk 
nıalıkc~c inde: hazır hulun
nıaııız ve ıık,i takdirde w
nıindcn imtina ctmi< uddolu-

' naca m1;1 cehli tı-. makamına 

Saruh~ıılı ci\•arıııda Kum çayı üstııde inşa edilmiş bulunan 
46, 10 ve 6 metro açıklıklarındaki beton ıırme köprülerin tarafeyn 
iıııiihile kenar ayak gardokon perreleri ve ayakların anroşman 

inşaatı 39 9 lira 65 kı:ruş keşif bedeli üzerinden 4-2- 929 tari

lıinde saat on bire !-.adar müddetk, kapalı zarf usulile münaka
saya çıkarılmştır. Talip olanların !tklifname.icrını usuline tevfikan 
yakti muayyenıııindeıı evvel vilayet naiia baş baş mülıendisliğine. 
tevdi etmeleri ve fazla taf>ılat almak isteyenlerin b.ış miıheııdisliğe 
müracaatları. 

-~~i~ .?lmak uzrc ilı\n olunur. a·1
•
1 
.. ·=··llnllnl::ınim::~m::::aı:ı 

~ Kürkler İ lstanbul Şehremaneti ilinları 
1 .'cndik planço mıinasebctile §l•------~-~-'.!"-11'!~-~~-----• 
:: Be. u~lunda . 9l nıımarad..ı i Bayar:ıl dairesinden: l lızır Bey mahalle.inde 1 lacı Recep 

E P R EM I": sokuğırıll•ı • ·, 3 J lancniıı pazarlık ~urctilc icra edilen mü
zaverlesi esnasında. verilen bedel A7. göriilmii~ ve 24 kA-

Kürk iicarcthanı:,inde 

tenzildtlı fiatlar 

1 nun:;ani 929 perşembe ,günii <aat 14 tc pazarlık sureti le 
.ihalesi kar:ıdııştırılmı~ır. ' talip olanların ycvm ve vakti 
mczkılrda d irc cnciiıncnine. müracaatları il:ln olunur. 

oda, hir m~ıtpak 'c ikinci 

katta iki oda, hir aptc. neyi 

muhtc\İ Yt ~dırl cın be~ lira 
bedeli ic:ır?l1m iit:ılıanınıil ,.c 

r 81i.~2 metro murabbaı hah-

çcyi ırıü-tcnıil ;ıl),ap hane 

t.1rilıi ih\nc.lan itihqcn otuz 

!!;iin nıiiddeıle mii,zaycdeye 

vazc'<.lilnıiş olma~la talip olan· 

!arın ve darra ziıactc mahlınat ' ; :ılmıı~ istir".nlcri kıypıcti 

muh:ımmrn~>i ol,ın iki hin 

liranın yiinlc onu ni pc·rinde 
re! ak ·e,üfi mu,t!ı,Jıilıcn 

f "' ' .. 

ihaki . cnlivesinin icra J..ıh-• . 
ıı.:ıcağı 21 • .tulı:ıt J<l'.!'l tari-

. hine ıttiisatll Jk-r;~ıııhc p;iınıı 

saiit iiçc" ~dar • r<:2s . .ı:- 2 

ııiinıcro lı~ Bnııp.ltı ,ıı!lı 
~ 1 ' 

. ııı.ıhkcme:;İ. icı:;ı, k.ılumine 

nıiiraenat cr.ınek:ni. .. 

tertibatını hai1. \·c iki kattan 

murckkcp oJııp birinci katta 

lıir mutfak, iki oda, lıir hnl;\ 
lıir mcdhııl ı c "J..iAci katta 

iç oda hir ahdc,anc ve lıir 

aralı~ı nıulıte\ i \ c ~dıri on 

drıkıı;t. lira icara mlitalımıımil 

59 metro murahh;ıı b:\ğ~·cvi 

mii~tcmil k;\ı;ir h:ını: tanhi 

ilandan itibaren otuz ı:ıin 

miid<lctk ıniiz:ıycde ·c nzc
<lilmi~ olmağla talip olanların 

ve daha ziyade nınlı'ımat 
almak i>tiı·ı:nlcrin kırnıcti - -
nıuhamminc>i olan iki lıiu 

bc~yii?. liranın y1izdc onu 

ni>pctindc pey akçc;ini miıs

talı,ilıcn ihalei cıı:liycsinin 

icra kılınacıı~ı 2 r ~uh:ıt r 1)2() 

t:ırıhiııc nıll.-adif pcr~cınbc 

ı;ııııii ,;:ıat ii~c kadar 1 112.~-

4742 numara ile lkyoğlu, 

sulh mahkemesi icra kalemi
ne nıiiracaat etmdcri. 

\luntaz;ım , c tüks postası 
(._• ] , ,·apuru 
"'a '"ar~ d ~o l\.sani 

f)tlZ[l r ~n_li akş:ınıı Sir-
,c. l:ccı ıılııımından 

h&rchılc Zonguldiık , İnclıolu. 
:in ıp, 'am un, Ordu~ (~ircson~ 
Trabzon, Sürmene, Rize, ! lopa 
i-..kclclerinc azimet Ye .a\'dCt 
edecektir. 

TafoiLlt i~in ;·irkccid,· ~b'adc 
hanı altında e>ki l ~ıi< 'l'rh"cs -
üno dairesi. 'J'cldon. lsı·ıııhul 
21. .ı 

Bnm HiYasetifttlen: 
Hlfili 11ü~tereıneye 
\şa~ıda \·azılı maddeleri ınü

z:ıkerc etmek karar ~lıına almak 
uzcrc ri.ıfrkanı~ 26 - 1 - 1929 

('umarc :-İ J?,"iinü :ı.:ıat on diirt 

bu~'Ukta lbro\ ı teşrifleri rica 
olunur. 

Müzakere oluna
cak maddeler: 

Seyrisef ain 
Trabıon birinci pestası 
( Karadeniz ) vapuru 2 l k:l

nunsani p:ıı.artcsi t 2 de Galata 
rıhtımından bıırekctlc lnclıolu, 
S:ımsun, Gireson , 'frabıon, 
Riıc, l/opaya gidecek 'c di>
nü?tc Pazar bkclcsile Riıc, 

Sürmene. Trabzon, Tirebolu, 
Gir on, Ordu, Üny Sam;un, 
İncboln, Zonguldaga uğrııa
caktır. 

Hareket günil ı ük alın-

maz 

Antalya postası 
rçA. · J.i:KA!.F:)rnpuru 'tO k:lnu
nusani pazar 10 do Galata rıhtı

mından hareketle İzmir, Küllük. 
llodrum, Rado>, ~·eıblye, Fini
ke, ntıl ·aya gidecek 'c diJ
nü:jtc mezkur · kclclcrlc birlikte 
Andi!li, Kalamak~ s.kız. Ça -
nakkaje, Gclibqluya uğrıra

rak gelecektir. 

1506Mf·kantur p11aka tah: 
Yuk•rdaki bir kalem eş)a 

münakasaya konulmuımr. Hr-
ınck istc\'enlı.:rin sartnarneyi . ' . 
j!;iirdüktcn sonra 2.'i-1 -929 cu-
martesi ~ünü Jcyazım ıııüdüri-

1 - Z:ıbtı sabıkın kırracti yetine gelmeleri. 

2 - Y<11i knı<!tılunan re[ık- ııı..-----------
!erin t.1kdimi 

.1 -'- İdari \ e mali raporların !J yıl.JL 1 
okunma-.~ sn s ıı• iJ lllDL .-.:::: 

4 ikinci rci;; iruihobı l 
- • 

8 
. meşhur MARTEL konyağı 

~ - -~ ·~ .ı1>11l14bı ı 
6 11 ., m r .. 

1
,, •..•. . . sıhhat, kuvYet, zı:ı·k 

-;; CTp , U>C wfı<;U tn ti- , 

h b • · temin eder ı::ı:ııı:ı: a ı • 
' . . 

\ 
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ABO~"'E S:\RTLARI' • . Gaz~tem!2~e çıkan yazı ve 
'· 1 resımlerın butün haklan mahfuzdur 

== 

Ttirli~·etlc 

Kuru$ 
1 Aılı~ı 125 
.l .. 400 
6 • ,.50 

12 • 1400 

•• 
r----__.,.,,ı=----~~ı 

QfSa af 16 Kanunusani İ929 

1 
1 

1 • 

1" ukut 
• ,::ıl z J r. ı 

D r 
,r Y ıı ,,, d rabml 
1 
t 
:l() 

H.a;,:Jıc;m.ark 

A'•~~ rva git ni 
I •y Rom:.ınya 

2(1 1 · ıa lin g.a 
1 t f'II"rnk rıorinl 
2C han•ız fı;ıugı 
20 il ı-. n r lı 
21') kır n fif'"ko - F.lovaky::ı 
J fe 'li n~~! • ~ı' y{t • 
1 ZPluli • 1 t l ı ... t:ın • 
2 f Doır « O'fl lıVyl • 

2 ı ı~ı rr. gı 
ı Jı t J.;ıı :ya 

2fl 19 Jı l'f" fr D&;'l 

1 l! cc l:y• 

Cek • 
ı.ond:"l uz rinc bir r '.'iliz '1r3!l ktı""\IC: 

N y rk l T ıı { 1 ı ıl la,. 
P r frank 
tı• i · o • lu el 
,. lın • 

• 
.Aı l• dam• .. 
r " c • • 
rr g • • 

\ V a • • 
!; 
\ v. 
!Una 
Jltik eş 
ft("ı ırat 

• • 
• • 
• 
W ley 

T Irk 1 

Taln:iller 

• ark 

• 1 Mk1 

• rıuı·iıı 
rraıık 

• kuron 
• gıl n 
• p('Zt:la 
• zfflo•ı 

• c!ı bm 
krus 

d nar 

fı.t.: r~ıt. d·'\hiİl • \ lılGll • 
D ıyuııu mµ\alııll1' 

lkranıiyf'lı dem t)olu 
[}<>f$f' df"t tranıvrıy E1rkeU 
Hıkl nı Uok ,.e Antirr·po 
Jsf~ııJ u anonim su eirketi 

ili se enetleri · 
iş bank> ı 
Osmanlı banka51 

/ı_1ıldı 

~~: ~ : 
~:ı o 00 

1 
•9 50.00 
•8 5J 
24 37 50 

9 ' 

1 
82 

•61 
215 
ı2J 

0000 

srı 

00 
00 
00 
O•J 

23 00 
11 00 

114 ,00 Ol 
33 25 

785 O'.> 

998 50 
o 48 <;".l,00 

12 43 O? 
9 28 0-, 
2 0400 

67 12 50 

3 1~925 
7{) 7& 

2 52 25 
16 3sCo 
3 4~00 
2 96 5') 
4 32 76 

37 ,, 
24 62 5') 

27 155 00 

87 2> OJ 
227 '7500 
9 05 

4 
19 
23 

ti andı 

996 
205 

53 
49 
~8 

24 
~9 

782 
161 
215 
1'20 

0000 
23 
ıı 

114 
33 

ıes 

998 
0,48 

12 
9 

1 
75 

oo 
•00 00 
so,oo 

51 
37.50 

5) 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
25 
OJ 

500 
430 
28 ()( 

2 C400 
67 125/J 

3 490!' 

1 1206§ 
2 2500 

16 3~ 0-1 
3 4SOO 
2 9650 
4 3275 

37 H 
24 62,50 
27 5500 

87 12 00 
226 5 00 
9 05 

• 13 ,55 19 
• 136 ~ 00 

'ficaret Ye zahiı·e bors:ısı --

1 

tiolftt Ticarf"t bo1·ıra•1 k:ıtibnm}ınıilıpi t:ırp::fınrları ı.-erilmı tir. 

Okka ı 

Aum1 
K. P. 

Bugday % Çavdarlı 

~gart 
K. P. 

\ umu ' 00-00 00 00 ()«)O.> 
Kııılca 00 00 00.00 16 30 

unte 00-00 00 00 
ert 4-10 /1 ıo 

lJi.nme 00-00 0000 
."eri mahlut 4-02 11,05 
i 
1 -ZAHİRELER-
'çavdar 
Arpa 
!tf ıe,ır 
'\ular 
r~~nlye 

1435 
325 
0000 
0000 
4'20 

-HUBUBAT-
~Uft3ffi 
Ku~ rmı 

34,00 
oo.oo 

0000 
11·05 
(1() Ol) 

17 05 

1430 
1310 
00,00 
0000 
3420 

3400 
OC',00 

-UN-
Çııva'ı kılo u 
Ekı>tra eki tra oo 
Fki"tra 
Rirınet yumu ak ()IJ 

1500 1420 
137J 1271) 
143J 1270 

Biriııci seı·t • 13 5 
.. 0000 ikinci 

TİFTİK -

12501 
ouoo 

Karalıinr 105 oo ıos.oo 

A ._~ı· lıfl' 1 OJ,00 100,00 1 

Yapagı Guz 3un11 091,00 09ı,ool 

-AV DERİSİ-
lı:rrleva 

San!i:.al' 
Tilki 
Kunduz 

çifti 0000,00 0000 00 
6500,oo 6500,()(;I 

• 0000,00 0000,00 
• 0000.00 ot'oo,oo 

-FINDIK- ı 
Fıııthkiçi 1 12 00 109.5') 

20 o C• vız Ka huklıı 2 no 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden : 
Memurin \e müstahdimin için vaptırılacak yazlık ve kışlık 

resmi elbi<e ile palto ve <erpuşun münakasası 21 kanunusani 1929 
paz'1nesl günün •aat 16 da Aaııkarada Bolu palasta malzeme daire
~inde icra edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mcktup

'Jarını ve teminatı muvakkatclerini yevmi mczkürda saat 24,30 a 
kadar Ankarada umumi idare ~azı işleri müdürlüğne tevdi erleme· 
!eri lazımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Ankarada malzeme 
dairesinden, İstanbulda Jlaydarpa.şada mülıayaa komisyonundan teda· 
rik edcbilrler. 

Manisa vilayetinden: 
Kasaba - Parsa yolunun O t 583 ila 5 ~ 883 inci kilometreleri 

arasındaki yolun tamiratı esasiresi ve bu kısım üzerinde 0,60 ve 
J ve 2 metrelik üç menfrz inşası 9699 lira 68 kuruş ·bedeli 
keşli iizcrindeıı 9-2-2929 tarihinde saat on bire kadar müdetle 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

fazla taisılat almak isteyen taiiplerin vilayet nafia baş mü

lıen lislii!iıe müraccatları. 

(\ akt)ııı 18 k:iııunusani 1929 Tefrikası: 61 

1'fı.:JıaPrıri: 

Alori.<; Löblrin 
- Biraz evelki hadi~cden do

laı ı olan dargınlığın geçti ya? .. 

- .\hl rica ederim o bahsi 

kapat.. bilir mi in? benim guru

rumu pıalamamalı. Ben çok 

mağrurum ve goıdüp;um tahkıri 

affetmem. l'akat sana kanı uzun 

müddet dargın durmak imkAnsız. .. 

in.anın kalbini yumu~atan hususi 
bir halin \af, 

ijak "Boman)aıı• hiç affc. 

dccek kafada degil... 

- O bir erkek •• 
- Pekala lıen de erkeklerle 

boğazlaşacağım. llem düıündükçe 

?.lütercınliı 

Alelunet Gayıw 
!arkına varı)·orum. (Jozin J; ben 

cidal için yaratılmışım. Harikul

~dc vak"alar. fütuhat beklenilmi -
yen hadiseler - işte bana bu 

l:lzım. Ne gibi bir işe girişsem 

muvaffak olacağımı hissediyorum. 
Şu halde sen de tasdik edersin 

ya! Kazanacağım bile bile mü • 

cadelcye girişmek çok tatlı şey. 

Araba "Sen. nehrinin sol sa·. 
hilini takip ederek suratla iler • 

fiyordu . Nihayet • Sen " nehri 

geçildi. "Rauf. heyecanla nakline 

devam ediyordu : 

- Evet • Jozin, ... bugünden 

lnci 
~ 

Tabı 

=18 Kanunsani 1929 = 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanat 
Semti 

Üsküdar 
Hal kapanı 

" 
" 

Balat 
Fener 
:ıv\ :ırrsaray 

Ka<lıkoy 

m•hallesi 

7cl:imi alifcndi 
riı tem paıa 

• 
k · ... aş 
te\kı c11cr 
nt k ~I-J<ıapaşa 
zuht ipaşa 

• • ~ • r • '"' • 7 1 < 

sokağı 

papaz 
lıalkapanı har üskat 

• 
i-kclccadde:J 
cerrah 
attar 

rcşadiyc 

No. 

11 
.'H 
35 
.ıo 

31 .19 
;ı 

13 

nevi 

• 
" 

dükciıı 

hane 

• 

icarı muhammcni 
lira 
IH 
96 
48 
n 

120 
204 
(ıü 

31.1 " l~o 
;ı,ı • % 

senevi 

• 

• 
• 

• 

0~111 ağa nuzhet efe eli 49 " 144 
lhl:\da c\Sa[ı ın harrcr em! k ş r:iu muk • re ; veçhi!" icara rapt.Jilrck için (. 2·91CJ tarihine 

mü~adif ç·ırş;!mb:ı ırünü sa· t l S tc ihalesi it:r ı ~:imek üzre muza cdı.:J L \'azcdilnıi~tır. ''1'.ıliplcrin 

em\ ali metrLioe ic ..r kom ' >f'una ınurac:ıat c ' IT'c icri. 

Smıti mahal' esi S<Jkağı numarası ı e\'İ bcdelimıılıaır meni bedclimüzayede 
Beyoi(lll Meşrutıyet ı\lik Ahmet Bey ·~s ~4 kagir apartman 45000 lira 71500 lira 

cedit ıgür 

ıııuştemilitı hududu 
Ma:ı boJrum 5 kat olup- 1 numaralı daire<>i 7 oda iki İkı taralı Nerscs (fendinin 
lıal<i bir mutfak, kil~r, banyo. 1,2 ve üçiın~ii katl.nb 56-71-73 numaralı fabrikası 
sekızer :ı ikişer hal;: ircr mutfak,baııyo, kiler. Çatı bağç<si ve bir tarafı Akabi 
katı: Taraça ıle bir su dep ısu, iki küçiı~ oda. Bodrum ilanım hissesine tahsis kılı-
katında müteaddit odun ve •Ömürlük ve saire ile arka nan arsa ve tarafı rabii 
tarafında 100 metro tcrbiinde bağçcyi 'ıavi Nigttr sokağı ile mahdut 
Balade evsafı muharrer ap rtıııanm ~I li sekiz st>nede mukassatan tediye edilmek ~artile 

mülkiyeti 22-1-929 tarilımc müsadif salı güaii saat 15 tc ihalesi icra ve bii'istizan hazineden 
alınacak emre gi»re muamele ifa eclilıntk üzre tekrar müzavedeve vn r·lunmuşlur. Talirılerin 
bedeli mukarrer üzcrıııılen r'zt!e 7, ~O Jıcs• ıl ( i"~2.~0 ) l.ra depozito akçesi ı·eya muteber 
b~n'<a rnektubile [" :1V; Jı nıctrn'·c s~t,ş komı~ 111 ~a r t:rıcıa.t y'emc:ni. 

Semti '.\lah:ılbi Soka~ı N m:ıra<ı Ncri İcarı mııh;ı,mminc.;i lira. 
~o ~chrt llal:ıt Karabaş ı:alatcaddesi l fı7 hane 

• • • l >;<) dük~n ıo • 
Kadıkiiy 

Yqilhiy 
Kadıköy 

• 

J\f)yiçi 

O man•ğa 
• 

Jleğbeliada 
• 
• 

Balat 
Kadıköy 

• 
• 

Ilızırçavuş 

Ra,impaşa 

• Caferağa 
• 

iskı.:le 
• 

\Tapuri!'kclt:si 
Dut 

Yalı caddesi 
• 
• 

Aına\'Ur 

Birind sokak 
Balıarive 

l\ lühürdar 

42' 
44 
ıo 

28 
28 1 
88 
90 

lıir odalı dökan 
kürl(ir dük:lıı 

hane 

maa bahçe tltikiıı 

dükfo 
ikarn1.:tgdh 
dükan 
hane 
dükan 

apartmanın ikinci daifc'.'i 
hane 

;100 şenevi 

210 
144 
lfüj 

<)fi 

80 
240 
120 
(i0 

72 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
'üçükp:ızar Rüstcmp;ışı \,ınhazhaneca•ldsi 

92 
'.!5-:23 
l 97 
.1:ı 87 
10.! 
19-50 k:lrgir dükan 

3f:O 
540 
480 • 

llaUda c-.:ıfı muharr r lak ı ı 9211 ,...._., 
t ( 1:; ')de 1h~l 1 ri 

mukarrerdir. T•lil'l•rin Enw•li m 

Rize vilô:yetin-
_ı • Rize-1 lopa sahil şii· aen• sesinin JI Tinci kilo· 

metro ·undaki lilvat deresi üze

rinde inşa olunacak 2.l metro 

ıulinde ve beher g()zü 16 metro 

açıklığında iki gözlü betonarme 

köprünün bedeli keşfi 18006 

lira 91 kuruştan ibaret olup 

ıarihi ihaleden itibaren 7 ayda 

ikmal ve teslim olunmak üzre 

inşaatı kanunu'3ninin 25 ind 

salı gününe kadar kapalı zari 

usulile münakasaya konulmuştur. 

Müteahhit inşaat hitamına kadar 

·Nafia dairesinin mussaddak bir 

len memuru istihdam edecektir. 

Muvafık ve mutedil şerait der

meyan edildiği takdirde yevmi 

mezkıırun saat ıs te encümeni 

vilayette ihale muamdsi yapıla

caktır. Talip olanların şartn•mc 

ve keşifname sureti mu<addaka· 

!arını Nafia dairesinden alacak

ları ,.e münakasaya iştirak için 

verilecek tekli[namderle teminat 

evrakının iha1'lt kanununun me· 

\'adı mahsus.ası mucibince tanzim 

,.e ita eylemeleri ilan olunur. 

galebe çalacağım. Bir kaç saat 

sonra "Lillıon.da lıulunaca~ım, 

Dul "Rusölen. in nerede ikamet 

ettij!;ini kcşfeyleycccj!;im, plcsenk· 

ten sandığı muayene edccc~im . 

Üzerindeki esrarengiz ibareyi 

oküyacağım. Oldu bitti ... Bu söze 

vakıf olunca, bir de yedi mana. tırın 

jsmini bilince 

keşfctmt:zscm 

ervahıma . 

definenin yerini 

yuh ! desinler 

• jozin., "Raul,ün gösterdil';i 

teheyyüce güliyordu. Delikanlı 

gittikçe asabileşiyor, "Boman

yan. la c,lan mücadelesini anla· 

tıyor. Genç kadını iipüyor, sokak· 

tan geçenlere nanik yapıyor, 

arabanın camını açarak "arabası 

sümüklü bôcek kadar yavaş gi· 
den" arabacıya küfürler sarn

rıyordu. 

Manisa Vilayetinden: 
Bedeli keşfi 

lira kuruş 

2 l ,lOC) 89 

J 37(,;J 2'.! 

ll lani<a • Ka<al•a yolll 

Alaşehir • Kul:ı yolu 

1 - fani<a• Ka<b:ı yolunda ~kilometro tc,\iyei tiirihiye ve ,n•a ve 

metro açıklıp;ında bir menfez ıe 12 metro açıklı~ında betonarme 

köprü inşa<ı bah\daki bedeli keşif üzerinden 2 . 2 - 929 saat on bire 

katlar. 

2 - Alaşehir · kula yolunda 2 kilometro tulindc şosa tamiratı 

e,a<ivesilc 9 adtt O.fıO metroluk betonarme menfez inşası 2. 2. 929 

saat on hir huçuğa kadar müddetle kanun mucibince ve ayrı ayrı 

olmak üzre münakasa\'a konulmuştur. 

3 - Taliplerin t:ıf,ıl:lt almak üzre Nafia baş mühendisliğine 

müracaatları. 

Poı-;ta 'e 'f('lgı·af hn azıın \e ınebani nılidü
riyetindeıı: 

Vesait nakli ·ede sarf edilmek üzere 6,000 il:l 10,000 kilo benzin 

ile 400 il4 600 kilo makine yaj!;ı kapalı zarf usulile ve yirmi gün 

müddetle münaka<aya konmu<tur. 

İhalesi 2 şubat 929 tarihine mü<adlf cumartesi günü icra edi

lecektir. Teklifname ile teminat mektıtplarının mezktlr günde 

muayyen saatte ,·eni po~ıahancde le' azım müdüriyetinde müteşekkil 

komusyon rira~t:Einc tevdii ,.c c;:arrnamc almak için de her gün 

mübayaat şubesine müracaat cdilıne,i. 

L'lan! ihtiyar -,er.seri! :srü· 

sene şu arabanı! Kiıni taşıyor~ın 

bilir mi•in? Servetio iahi ile 

gtizdlip;in kraliçe;i müıtcrilcrin 

oluyon!a h:lla kalaş bcgirin ayak 

mı sürüyor? 

Araba ( Cera) caddesini takip 

ediı·ordu. Daha sonra ( Pötişan) 

sokağı ile ( Kapüsin ) sokağı 

yolunu tuttu. 

( Komarıen ) sokağıntt gelince 

sür'atini ziyadeleştirdi. ( Raul ) 

şevkle baj!;ırdı: 

- İşte şimi mükemmel.. Beşe 

on iki var. r-oarabileccğiz. Bana 

( Lilbon ) a kaclar refakat ede

ceksin değil mı"! 

- J:\içinl :-;"c lüzumu var ? 

ikimizden birisinin gitmesi kilfi 

değil mi'/ 

( Raul ) cevap verdi: 

Aferin nihayet hana karşı 

emniyet beslemcğc başladın .. Sana 

ihanet ctmiyecej!;İm muhakkak .. 

ne yaparsak müştereken yapacağız. 

Ririmizin zaferi ötekinin zarcri 

demektir. 

Ober sokaj!;ında yaklaştıkları sırada 

birdenbire bir büyiik araba kapısı 

açıldı. Araba yavaşlamadan içeri 

girdi. Bir büyük avluda bulunu -

yorlardı. 

Arabanın iki tarafında iiçer 

adam gözüktü. Bunlar Raul u, daha 

bir tek hareket yapamadan sert 

bir tavurda yakaladılar. 

"Raul, yalnnız arabada kal· 

mış olan .Jozefin Balsamo,nun 

şu sözleri söylediğini işidebildi: 

- Çabuk Sen 1..:ızar istasyo· 

nuna ... 

Kendisini yakalıyanlar sürük -

Türk mekteplerile faydalı eıerlin 
ilanlarında o/ o 20 tenzilat yapılır 

BU} ük ,.e ya bir çu~ defa için verilen ildnlarla 
hu.sust mJhiyetteki ilanların ücret! 

idare ile karar!Jştırılır. 

Cazetemize huswt illn kabul eden )'er ı 
H. S. H.. Ulnat acenteti • 

1LAN TARlF'ESI: 

Satın Kuru~ 

6·8 inci sayfada 12.10 
5 • .. 2~ 
4 • • 40 
2 " • tOO 
1 .. • 200 

1·8 inci ı::ayfada }ıo 
resmi il;lalar 

Evrakı matbua tab'ı 
Tiitiiıı İ11lıisar )liidiiri)eti uınunıi~csiııdcn ! 

.\luhıelif eb'atta defter tabettirılcccginden talip olanal..rın her 

gcin numuneleri gürnıck üzre müracaatları ve 22. J - 929 pr, •lıa 

gLnii saat onda Galatada mubapat komi<youunda bulunmaLırı. 

lstanbul posta ve telgraf başmüdiriyetinden: 
1 .ı lira maaşı asli ile telsiz tcl~a[ muhabcre<inc aşina alınacak 

olan üç memur için 20 kfouumani 9~9 pazar güntı •• , 1 ~ t• 

mü;obaka )Opılacakıır. Yaşları, 18 den ~şağı \e 25 ten yukarı olın:ı· 

~an u.liplcr ştraiti anliı1n1ak üzere lıoış mLidiriyct tahrirat kalc~nino 

murco:ıt etmelidirler. 

Kereste mübayaası 
Tütün inhisarı müdüriyeti 

Um 0 0 J • Ci~ali fahrikı ı il'in muhtelif Umzyesznaen. ebatta (JlOOı metre mik'abı 
kHcstc kapalı zarf usulile alınacaktır. İtaya talip olanların ~:ırtn3mevi 

g•irmek üzre her gün müracaatları 'e 23· l ·92g prşanıba gtinü 

miilıay:ı:ıt komsıyonundasaat onda Galatada bulunmaları . 

j Altıncı büyük 

ı Tayyare piyankosu 
i Yeni tertip 

1 d Kc ide I 1 Subactadır 

IKRA\IİYEI .ı·:R 

MÜKAFAT: 

DIKK:\T ~:Oi. 'İZ 

Bu seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen· 
giııidir. C,'ünkü: 

1 - 10,000 lira ve daha rnkan büyük ikramiyeler gcçtll 
sene ~·alnız ( 3) tane idi, Bu sene ( S ) tir. İsabet ihtimali 
0
1u 67 artmtşt1r. 

2 ~ U ll'\1 İKRA\11\'E ADEDi: Geçen seneki kc~idı .. 
!erde ıalnız ( 2,()()()) idi. ifa sene tam: ( a,900) dür. Umum 
isobet ihtimali de tam: 010 95 ( yani iki misli ) arımııtır. 

3 - Piyanko yüzünden zengin olanların adedi hu sene 
geçen senekinin tam iki misline çıkacaktır. 

Devlet demir yolları ve limanları umumi idaresinden: 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtımının kömürden başk. tahmil ve 

tahliye işleri 1 - Şubat • 929 dan bilitilıar dört ay müddetle kapalı 

zarfla münakasa sureıile bir mıiteahhit uhtesine verileccktlr • 

:\lünakasa 27. 1. 929 tarihinde s.at on beşte llayparpa~aıll Ana· 

dolu-Bağdat işletme l\lüdürlüğü nezdinde icra olunacaktır . 

Bu iş hakkında icap eden malömatla talep olunacak uatm li>tesi 

Haydarpaşa Liman Baş l\lü[cttişliğinden alınacaktır . 

\lünakasaya işcirılkc talip olanlaıın 1150 lira teminatı muvokkate 

akçcsilc birlikte teklif mekktuların ayrı ayrı ve kapalı zarllar dahi• 

linde münakasa günü saat on dört buçuğa kadar işleune Mudürlüğii 

katibi umumiliğinc tevdi eylemiş bulunmaları lazımdır . 

ARSENOFERlTOS 
Gerek hastalığı müteakıp, 
gerek fazla çalısma~tı.n 

mütevellit. fakrüddeme 
karşı gayet müessirdir. 

Eczanelerle ecza depola· 
rında bulunur· 

!iye sürükliye bir evden içeri 

attılar. Ve yarı karanlık lıir 

odnyn tıktılar. 

Odanın kapısı üzerine sürgü· 

lendi. 

"Raul"ün içindeki şetaret o 

kadar büyüktü ki bir müddet 

daha devam etti. Gülüp şaka 

etmeğe devam etti. Fakat içini 

gittikçe saran hiddet sesini titre

tiyordu. 

- Sıra benim ha?.. Aşkolsun 

Uoıelin) .. \'aycanına ... 'e yaman 

bir dolap!. İ ·te mükemmel nişan 
buna derler.. Doğrusu bunu 

beklemiyordum .. Y,ay kaltak vay .. 

Ben atıp tuttukça kim bilir ne 

kadnr alay ediyordun! 

Ben fütuhatıa bulunmak, ha -

rikul de şeyleri yapmak, esrar -

engiz şeyleri halletmek için yara-

Şaban 7 [!][!]Burç: Cedi ;"' 

cuma 
Erkek; Münasip isim KtX; 

Orhan Gül 
Günün nasihatı 

Kan kanla yunulmaz 

;\lcsul rnudlir: Ahınet Şlikrfi 

dılmışım.. ha!... !!ay aptal hay! 

İnsan biiylc dolaba düşecek, bu 

dolmayı yutacak kafada olur;:ı 

ap;zını kapayıp susmalı. Ne • uku· 

tu muazzam!... 

Kapıya doğru atdı. rak:ıt bir 

faide elde edemedi .. , 

Sarı bir ziyanın aktığt küçük 

bir pencereye tırmanınağa teşebbüs 

etti: Fakat oraya na;ıl varabilirdi? 

Zaten küçük bir gürültü naıarı 

dikkatini cebettL Ovakit rnrı 

gölgelik içinde duvarlarından 

birini bit mazgal deliği açılmış 

olduğunu ve o delikten üzerine 

dul';ru lıir tüfek namlusu te,·cih 

edildiğini gördü. ı"anılu o kımıl· 

dadikça kendisini takip cdi,·or 

ve durduğu zaman dururordu • 
[ Bitmedi ] 


