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Selimisalis kafledilmişfi. 
Alcındar S<>liınisalisiıı başına gelenleri 

luıb<'r al11ıca ağlıy·araf..:tan ar::; odasına koştu 

- Bn: l;ırın ... 

Diye kırdırmaıta çalıştıgı 

B.ıhü uaclc damı üstüne 

'arını, idi. Tayyar Efendi 
vc .\ldııııct Beyle Arif Ağa 
Şehzadeyi Babussuadc takı 
ü;;tündl! gördüler. [ ı] 

7.atcıı kuşhane luvl:.ısunda 
bdlirnrlardı. Haman (!l!l!ş
Hııc) ve ( kuşhanl! ) den 
ıııerdİ\'l!l1kr tedarik cttikr;bu 
mcrdi,·cnldi hclicrindcki şal 
kuşaklarla hirihirinl! haıtlıyıp 
biti tirdiler, dama d.ıyadılar. 

:-.ıahımıt Efendiyi güçbcll 
.ışai(ıya aldılar; lrn}lıancyc 
~·Jtünıp ~al,(adılar. 

Sultan Selimin kanlı cc;;cdi 
hu sırada (Arz) oda. ı ünün
,!... ki yurnrlak ( ~aııı.aki ) t.ış 
u. ırıııc bır.ıkılııııştı. 

lçcrılc bu lıcngamdcr olup 
bit rkcn, Alemdar l'. d,ı, 
1 apılan de' irtip içeriye yetiş-
miş idi. 

,\knıdJ.r, Selimi Salisin 
b;ı, ına gdcııkri haber aldı. [ 2] 
:ı:tlıyaraktan (Arz) 0t.la<111a 

,lo~ru koştu. [3 J 
. elimi Salis sofadaki ta' 

fHullllc ·atıyordu: 

Kanlı cc edin altım bir 

(hasır) komu~Llr, ü~tunc de 
bir (şal) örtülmüştü. 

(Şalı) knlJm.lı!.ır. Selimin 
ddik deşik edilmiş n:ı'şı 
meydana çıktı. Yüziıııün sağ 

,ı~ri i ·ıkalı ile çene imkıı[ ıJ 
~.ırkıyor idi. O ıııutlıış 

.\kmdar, 5-1 ırdı. • dimin 
n.ı· ı ustunc .ıtıldı. 

- « Y av .. Efcııclinı [ 5] 
srni talıt.ı çıkarm:ık için bu 
k.ıd.ır yl!rckıı gclcvinı de, şu 
gozkrinı ~uıı bu halde 

JOr,ıııı; bari hm de, şu 
ı ·ıı,knın lıalkıııı kılı)tıll 

gL~İr.:yiın de ,;ıtd .. ıınıııı alı
~ ın. J} 

l)iı·e td,r.ır cl:<cdiıı üstüne 

chNıp s.1nl:ıral· lrnc.ıkLıdı. 

.\ktmllnn ·' ·kcriniıı bir 
t!J,ı L rışar.ık ckııiz da!g,ıl.ırı 

gil i ır~.ıl.ıırp çal!..ıl.ındıgı 
ı;onı!,fu. [ 6 J 

\Zctılıa En,Jnun lı.ılkı !.ılı~ 
·. ~ ; K.tl;taı' gcçirikcckti. 

ltııııiz Efrndı t.ıııı z;ıııı;t

nrıı,Lı yctİ)tİ: 

. \kıml.ırı iııtibnı :ılın:ık 
ııivctimlcıı ı .ız gccirdi: 

-Bu gün İııtikıııı glmu de
;.;ilJır. ııizaln guıılıdür. [7 2 

J)cdi Ye \lahmut Efl!ndi

ni.ı bu!Junılııp id.h cdilınc
iııi hatırlattı. 

,\kıııd.ırır .ıl lı l:ı, 1 ıııa geldi: 1 

- .\nı:ın .. nıeJd . . ona da 

1 astcdl!rlcr. (XJ 
,\Lılıınut ı:icmlınıizc bakın; 

'-· 

damlara çıkın kapıları b.ıca

l:ın \'Ikın .. 
Dİvc naralar atıp emirler 

vcrmeğc başladı. Harem 
taraflarına adamlar saYdı. 

Kendi ~air Efendilerle [9] 
(ı\yan)lar arasında .\lalıınut 
Efendiyi gözlemeye başladı. 

(Bitmccli) 

[lj Ahlvi taktan zuhur edince .. 
[2J ( Yazına yaı la imamı ) 

diyor ki : • - Sultanım sultan 
Selim sizlere ömür :itler l•aki, 
dedi .. 

[ J] ( Yaylı! imamı )azm ) 
Alemdar haber veren arnba · 
- getirin ülü5ünU: gdrcyim .. dedi 

[ 4] Lehyei mübarcke;ile 
beraber çenesine kadar inmiş 

oldu~undan .... 
[5] ( \'aylı! imamı yazma ) 

- \'ah efendim ben sebep oldum .. 
[6: Ol deryayı a;ker icrarı 

yckbarı cezrü met 5urctini ızhar 
ile .. (,\>ım) 

[7} ( Cevdet ) paşa biraz 
ilA,·dcr vepmıştır . 

[8] ,\man, aman. elmcdet, 
elmcdct anın tarafından el.il kasıi 
yet ederler .. ) • \lemdarın,Elnıedet) 
liUn deyemlycccj!;inc gbrc ı \,ım) 
kendi katiplik yapnıo<tır. 

[9] Behiç • Tahsin , J(cfik . 
Ramiz efendilere B:ılıı:\lidcn 

beraber ){Ctirdijti hocalar olacak .. 
- -

Müstakbel hocalar 

Listeleri şimdiden 
hazırlanıyor 

llalwr aldıgııııı:t.a gü
re, :\laarif Yck:'ıl<'ti, mu
allim 111<•ktt-plcl'indcn 
hu dpı·s sPııt•si ııilıa~P
tiııdı• nwz.ıın olaı'<tk ,·p-

• 
ııi nıualliıııkı·iıı rnık

lal'ı iiz<'riııc Jıir tc\ zi 
ı·t•I\ <'li ~.apıııı~ııı· . Bu 
et•t H·lde ·' ı·ıı i lıoı·alaı·
ılan lwr 'ila~ rlP giiıı
tle l'İI l't't' k le ri il ad Pi iP l'i 
tl'spil olıııııııah.tıulıı·. 

istatistik· yapıl~yor 
)faarif ıniidiiı·lii~ii 

' 
ıııillt•L ıııekıı•plı•ı·iııin 

hu a\ ic•indcki hiı· ay-. . . 
lık fnalh t'f H' ta!Phc • 
Wıııt•\ 'ıwa!ı lı:ıj,J,ııı<la 

hiı· i:lalislik t'Cf\ Pli 
lıazırlaıııııakıadıı·. İsla- 1 

tisi ik ay ha:-;ıııda 'ek:'t
lclc ~üud<'rilı•rı·l\liı·. --
Cemiyeti belediye 
Cemiyeti belediye bugün 

toplanarak 927 senesi hesabı 

kat'i raporunu mfızakcre ede· 
cektir. 

'Vakt) iıı 27 K:\ııuııu~aııi 1 U29 ıcfrika~ı: 88 --

,Jfıılıarı·ıri: /lii.~eııiıı llalımi 

- Be~•·fcııdi hir ~Py- ~ok ki .. lıep ft•ııa ~ey .. 
dPıı halı. <'lnıck ye el- l lcp fena şc~ .. 
mcııı\•k ara~ııı<la iztı- - FcııalılJaı·ın hcp
rap .. O nasıl ~ey· ö~ le'!. sini tahiala, talir, ııa-

- Pek fena bir ., ·y ihe yiiklelıııiyelim ... 
~clıııaz .. P<·k fena lıir- hiraz da hmıla11ıı ıo
~cy... Iıunılarıııı kendimizde 

-- Bugünlerde ara- arayalım ... 
ıııızda zaten lıic İYİ bir Seluıaz miistciızi hir • • • 
\e) ıtl ceryan ettiği boyun .kırı~la; 

Bursa ·mar€ iliyor ...... u .. n __ ..... 
-- --

Vali Fatin B. mran 
[l~str.1rnh blrfncl <a.yıfaııiızdadır ] 

Layihanın e$abı nıucıbesiııde 
• 

un resınn;in fazla olmasının 

~ 

: 1 .... , -···············································=····· ...... ·······································--····· 

K uy ro ~ ı u Y'l I ~ ı ı ~ 
faaliyetini izah ediyor değirmencileri· ınüslchliklerin 

aleyhine olarak çok. kazanca 

teşvik e!ti.;1inden bahsolunınak
tadır. 

- J\tulıarriri : Eşref - J 
....................... ,.. u ..... ··········-··.::.: .. ... ················•· o -... ......... ~ . 

--- .... - i ı 

Su işi şirkete Y: i koııağtııın iıısiaa-
ihale edildi. Hat- atı bıı sene 'hitam bul
baa, park ve vali 

Kıt'a 
Nihayet mill<'te kuyruklu yıldız koıtu imdada, 
Geri kaldıkça kaldık anların zu'munca ıerkeıtik! 
Terakkide yetiştik Avrupa akvamına işte, konağının inşaatı nnı)ııt'. lliikllnıcl kaı·-

bitmişfir. Stadyo- sısıııda Yakı ile hiı· ıııcz-
• 1 • 

mun fribunleri ya- · hrleliktcıı ibaı·ct olan 
pılıyor. Uludağın 

zir11esine uzanan 
şosa temmuzda bit
miş olacaktır. Ora
ya bir de otel ya
pılacak. Vil8.yet 
dahilinde yeni yeni 
şosalar yapılıyor 
ve eskileri tamir 
ediliyor. 

1 Bir 'esile ile ve. il • • 1 

Bursaye ~i<lincc, oıııın 1 
sP\ imli 'alisi Fatiıı 1 

Ilp~ i zi~·art'llc kf'ndi- 1 

leriııdt•ıı \"ilt\vctin 
ıııulııelif i.·lrri hakkın- t 
da (Yakıt) namıııa bir 
ıııiih'tkat rit•a cllim. 
Beni hii~iik hir ncza
kt'tle ı,ahııl cdcıı Fa
tin n. (\"akıt) hakkın
da kıvııu•tli iltifatlarda 

• 
bııluıııını~ 'c ~u lıcya
natı lı'ııfcunistir. • 

- Bursada simd.ıyc . . 
kadar Pzı•ii ııı le susıız-

lu I.. yiizlirıd(•ıı hir iki 
st'tıl'llenbcri ıncıııleket 
iktis:l!livatıııı zil'iizcber . . 

(~dPıı korku ne; ~ aııgın
ların tc' alisine artık 
ıııe,·daıı kalın" a.·ak. • • 
:ıırt•ltp esaslı pro,i«'l~r 
, c ph\ıılal'ia ınt•ııılt·kc
ıiıı lıt•ı·tarafıııa ıııııııta

zaın f ilitı·t·lcrdeıı gt•ı;i
ı·ildih•n soıırasu i.-alı•. i 
ıııt•sı·lcsi hir Fraıı ız 

.,İt'kdin(· (240) hiıı kil
, ur liı·a a ilıalc edil-

• 
mi. ıiı·. Bu iıısaat aza-• • 
ıııi hir hıı«ıık senede 
lıilanı duhİt'aktır. 

.Ualıalli iılarei husn-

saha hir hueıık scııc 
• 

zarr(ııda halk i~iıı g<'
zill'l'l'k giizcl Jıiı· paı·k 
lıaliıw ifrağ edilnıi~tir. 
. \) ı·wa idarl'İ lııısıı
siy<' pek tarilıi , c is
sıarılı111, Bıın•a 'e <': 

Biırsa l'al°si Fatn 'Bey 
• < 

!'af 'il:\vctl('I' ieiıı le-• • 
ııczziih ıııalıali ola«ak 
olan (rludağ)ın zir' e
siııc <loJZrıı hiı· sosa 

'· . 
)·apılnıaktadır. 

Bu )"Olun azami lıa
ziraıı Ye tcmuz ayla-

• 
rıııcla lıilan hulaı·ağı 
kat'hlir. Halnısus rıu
da~ııı zir' esi ııiıı altın
da iıısa rdilıııekte o-• 
laıı oıcl nı(•ııılrkrt ieiıı 

• 
eok h i hir eser ola-• • 
c·akıır. 

Bundan haska Ila~c·ı-. ' . 
larpnıarı <'hurıııda 
ıncııılekt•t ırt•ıwli<ri iein 

~ .. ;, " 
<'Ok 'a~i hiı· ~tadyoın 
• • 
ıııc' kii ilızar t•dilmek-
lcdi ·• siyt- mcnılekeliıı umra

ııına hizmet edN•t•k 
sek.ilde bir«ok asar 
• • 
Yiicıu.le gC'fiı·mekıediı·. 

Rıı ıııe\kiiıı tt'sYiye 
'c el ı·afına d uyal'laı· 

irısası da ikmal edilıııis 
< 

Bu s(•ıte insaatı lıi -
• 

tam hulaıı ıııaıhaa bi-
nası giis<'l ve zarif 
olduğu kadar ahit \e 
edeYat itibaı·ilc dl' ol
dukea nıiitt•k.ıiınil hir 

• 

-- E, ellcı·i iıısan ka
ıııııda 'e ifrazatında 
hastalık tohunılnı, mik
;·opları ararlardı. ~iııı

di tali V<' ahl:\k lıusu
sntıııda avui usule • 
ıııi ıııiirtwaat edile<'<'k'! 
hıınl:u·ı da mı nıikı·os
kopla, rontkeıı şuailc 

telkık edcet'ğiz?lııı a
h tlarla nereye hakn
eağız .\ilah aşkıııa .. 

-Selıııaz nıeselt'ııiıı • 
ze' klf•ıınıeye talıammii-
Hi 'oktur .. Bugiiıı h:llla 
~of İir St>yfotti;ıiıı kayın-

alidcsi geldi.Hiı't;ıı' al 
l:\kıı·dı ile aklımı zilı
ııiıııi bcrhat etli, gitı i. 
~of ör Sc~ fetliu is-

• • 
birk.at• a ·a kadaı· da 

J • 

trihiiıı '.s: iıısasına bas-• • 
lanacaktır. 

Ilura<la asl'i kaplıca
lar • 'iicııda getirmek 
üzre te~ekkiil eden 
sirketiıı ilkbalıaı·da in-
• 

miııi dı" ıınea Selıııaz • • 
tahureııiıı lizcl'inde sa-
ğa sola hir<'r devir 
yapmaktan kNHlini a
lanıı)·arak; 

- ~ofiir Sryfcıtiııiıı 

kay ııı Yald<'si ıııi gcld i? 
- En•t .. 
·- O malıalle karı

•mırı sizinle ııci~i ola
hilir'! 

- ~asip bazen i. le 
boyle iıı~aııa lıic ıııe-. . 
mul edilmedik sahne-
ler hazıl'ln or. 

• 
- ı ·e siiylcdi, karı?. 

• 
- (:ok acı sevim· .. .. .. .. 

Sofiir St•yfct tin sana 
• • 
~iinül n·rıııis.Bıı a'i~la ' . . 
e' iııi barkııu,ı;oluğuııu, 

Halbuki 
Emanet, ekmek gene 
ucuzlamıyacak, diyor 

Emanetten aldıp;ımı7. ınaiLlnıata 

güre, un re~n1inin bu miktar teıi'· 

7.İIİ ekmek fiatı iizcrindc hiç bir 

te>ir yapmı)·acak. 'ani ekmek 

tıcuzlnmıync:ı.ktır. Zirn un rı:~mi 

tenzil edilmiş halile de lıı;~<b: 

rr~mindcn ~·ük~ektir. 

llu, eskiden nlduAu gibi ~ene 

, lıujt;dar ithAliııi icnp ettirecekıir. 

S"ret un l"e>mi (4) kuru<a ten -

zil edilirse hariçten un yerine 

hu~dar p;ireck ve ekmek ( .1 ) 

kuruş kadar ucuzlıyaeaktır. - -Bir dava sonunda 

Bugün mahşer yolunda biz dahi anlarla birlcıtik! 

Terakkiralı medeniyccc Aarupalıların bizi fersah fr!S' 
geçmiş olduğu dcrkiirdır. Onfar diyorlardı ki bin 5' 

çalışsanız ~iz b'ziın bulııııııınkla olduğumuz fılcıııi 1:ı3I. 
terakkiye retişeıııezsiniz; biz de diyorduk ki çalışa ç:ıl 

ı İ>.~reııc üğreııe siz kardeşlerimizle aı kadaş oluruz, felek l" 

!adi ediyor, fı ıııayı ta brikı ahirete lıep beraber gilrne~f 
ıııizi !cap ettiriyor. Demek birleştik, hep beraber olduk . 

Bir.z yuk.ınla Anııpalılarn hitaben < lıiz de çalış.1 ç~I 
' Ügreııiriz > sözü bir fıkra hatırıma getirdı. 

Fıkra. 

Herifin birisinin karısı nakçadır, biraz diı!Jİ' 
!erini çekseniz iyi olut• 
Kadınin kocası 7 

hu 
lllı 

Bir ıntiddct cıcl Dım;c

bankta yapılan sirk.ate ııit 

dayanın tetkiki iiçlincii cczmla 

diin bitmi~. karar Ycrilnıc,i , 

diirt sulıata kalmı~tır. 

ı oynak, kapyak bir ıeydl, 
görüştüğü adamlar me
yanında "canım şuna 

bir ihtar etsek te ya 
karıyı bıraksa, yahut 
biraz dizginlerini ;ekse .. ,, 

ı filan gibi laflar geçi· 
yordu. Fakat karının 

kocasına bunu söyltımek 
için yüz lii.zımdı, kimse 
cesaret edemiyordu. Ni
hayet içlerinden birisi 
"Ben rümuzla anlatırım. 
dediği sırada herif ka· 
pıdan girdi ve beyinle
rinde muhaverei atiye 
cereyan etti: 

/ Herifin söylediği of 

•öziinü /;:admlann diiğiın/ı:. 
l)ynaması makamında telJJ 
ederek ve fazla olarak bir 
her iki elinin parnıaklııı' 
şakırdatarak: J Böyle bf 
kadın oynar! _ ... ""~-

Vefat 
ikdam refikimizin foto~rnf 

muhabiri l\cn:ın 1 l:ı-ip Beyin 

zc\·ccsi ycfat ctmi~tir. Ru giin 

saat 12 de l\adıküyiiııdc J>ck

mczo~lu mahallesindeki ha

nesinden knldırılarak L"skü

danla !\araca ,\hml!ttcki aile 

kabristanına dt:!fncdilıni~tir. ................................................ ................................................ 
~aata iptidtu· •~dchile

ec~i ka\ iyeıı iiıııil edil
mcktP olduğıııııı siiY-. . 
lh ehilirinı. 

• 

Yolları sorııyoı·s111Hız, 
Bursa 'ih\.Yeliniıı so-• • 
saları birı;ok Yil:i~ı·ı-

leriıı şo!'alaı·ıııdan dar 
ha fazla 'e daha ıııiit
kt•ııırıwldir. Bıı Sf'ıw 

hir«ok 'ollaı·ııı lanıi-• • 
rati ilıale edilıııi~ 'c 
kısıııcıı hu ıamiı'at ik
mal ohınmakla hcrahcr 
biı· kısıııı da derdt>sti 
ikmal bııhııııııııstıır. • 

Iluı·sa - Kenıalpa~a 
arasıııda ıııiiceddedeıı 

hil' şosa inşasıııa ba~
laıınıı~ o 1 d u ğ ıı gibi 
'f:nsaıılı - Tıırsııııhey . . 
arasıııda da gf'ııc bir 
~osanııı to1wak t<•s\ i
y csiııe haşlaımııştır. 

Elek.tı·ikli . trann av 
• 

nwselt•si brlPdh re<' r-
• 

lıcnııııivctli bir surrıtc 
• 

takip 'e şirkt't tazyık 
ediııw ktedi r. 

t;orııuıı llıt'Slt'ğiııi hepsi
ni ııııtınus ... • 

- Siz ılr hu lıt>ze-

,·a nlaı·ı siikt'ıııla diıılr-
• 
diniz nıi"! 

- Suı·ı•ıa ~iikı'ıııetle 

dinledim.Fakat \Ül'<'ğiıı 
den kan gitti .. · · 

- Bir ko<'<lkaı·ıııın 

iftirası ÜZt'l"İllC ııit'İll , 
yiire~iııizdcıı kan ~i
divor? • 

- llaııım im hiis-
hiilün bir iftira mı? 

- İf t ra d(•ğil de ) n 
ıırdir? kaldım kaldım

da sofürlPrr mi kaldım?. 
- isı.e b<'ni de lıili-• 

reıı eilıet burası ya ... 
-İtthaıııkür. bir ·~e:-ı-

- Sizin familya oy-

Siı·l..<'1ııı . 
t l':llll\ tlY \Pl'İIH' olo-. . 
bii~lpı·le ııakli\alın le-

• 
ıııini arzu cdilıııekte 

i:-1' ıle hclcdi'e kat'ivrıı • • 
ııı11afakat göstcı·nıe

ııw ktcdi ı·. Rııviizdcıı, 
• 

ıııesekııin ,akıııda 
• 

ıııahakiıııc intikal ede-. 
('t';;i ıııt·ıııııl hııhııı

ı-ı 

ıııaktadıı'. 

'il:h ctiıı lıususl Jıiit-
• 

<'('Sİ ı,:J00,000 Iiı·aya 

yakıııdıı', lıııııuıı (400) 
hini maarifin ( GOO) 
Jıiııi ııafiaıııııclır. Tarik 
Jwdı·li 8 liradır . 

~fi Ilı· 1 mckt cplt•ri ııc 
"t'liııet· size divehilİl'iııı-~ .,r 

ki lhıı·sa lıalkıııııı üetc 

- İyi ama sizinki t 
na oynuyor ... 

Kadının kocası ' 
f Anlamak eşek hcr(fin far. 
dan olmadığından: J 
-Oynıya oynıya öğreıı' 

Demesin mi? ... 

(Devamı vııtl 

la ltl\ ııı <'d i l<'ıı ı ıııı 
linılt:,. "l'telPri Jı:ıll 

rı ' 
~iindüzlcri de kii~ıı 
leıi okutııy orla!'. )) 

Fatin he \-c lt'srkı 
"" . 

edcl't>k ayrıldım. 
• 

1'<>ldı -~/1(1111 

Maaş nezaJJJ 
i">nlimlıztlcki cumarc 

nii su!ıat maa'1 tcdiı ' . . 
hn~laııacaktır. 

'~- .. 

Forf mukaveıes 
\nkara. 26 ( \"akıt ) 

kumpanya,iJo yapılan ıııu(;. 
lenin ta;diki hlyiha>ı il .. \1. 
li>inc gelmiştir. --!stenografi tatbike!I 

Ankara, 26 (\":ıkıt) - ~ 
meclisi zabıtlarının istcfl 

ile tutulmasını temiil içirı ' 
ela bazı kurarlar verilccc~,r 

İçi 

ılı: 

s~r 

i\"i 
l:ıt, 

~ili 

)'~l' 

ııa 

h:ıı 

hiri lıalcıı ıııillPt ırn:k- ı---\-'a-rı-ııı"°';ır evelkt 

lf'pl<'riııc denuıı edeı·ek 
ok.ııııııt yazma iii!r<'ıı-, ,, 
ıııc-ğ<' ba~laını~Iarılır. 

Ka-.ahada (11 ), hin küy
lt·rdt• (40) hin yataıı

cla~ııııız, aı;ılaıı (1200) 
nıt'kl(•ple oh.uyurlar. 
)lııallim olnııyaıı köy-. . 
lcre (30) ar lira maa~-

iP ~iiyJh·orsunuz lwve-
• • • 

fpıı<li .. 
- Ko«akarıya karsı . . 

:-eni hütüıı hclt'tğatinılc 
ıııiidafaa eli im. Fakat 
Jııırada artık sıfırı tii
kPllim ..• 

- Niciıı tüketiyor-
• • 

sıııııız? 
- Updalıcte karsı 

~ 

haşka ııc• ) apahilirim .. ? 
- Kocakarıııın sö

zlf'ri hl'dahet mi oldıı? 
- Oldu şiiphelerim 

'ardı. 
O ı;iizl<'rle ku VYel 

bııldıı.. ı 
- . 'asıl şupheler? 
·_ Geeeıılerde o , o-

• • r örün otomobille gez-

VAKiT 
- _,, l1; 

27 ktJıııınsani ıS J ''.'ı 
Zaıı hazrell saJareıll 

hinin coe/ki gün mektebi 5 

l•1'i f /erinde şai(irdnm ,,,el' 
leşoikan ince tahtadan nıl 
nefis bir kahoe lai/_ı,,ıi/< 
yazı fakınunı iş'lra ı'f! t!'f/ 

tııı 

olan beş lirayı vezneye ı{a a ·ı 
yurmuş oldukldrı mesmı:!::I! -

•u •H - J 
ıııcdeıı H\ <leıiml<' ı' 
kine ıırsreıti;;iıı i.f 

~ ~ ~ 

kokusu. . 
1 

Selınaz biı·d'' 1 

th;ı·akladı. Ağzıııı, 
lükiıı ol'adaıı Iıiı' 

'I' ı' c•(n ap ~ıkmadı. ı 

haktı, , <'I'<' hah.il· . ..( 

hiı' ıwfes aldı. · i' 
İıWf' bir inilti ik 1

1 

ııouuıı iizt·ı·iııc ı,.:ıı; 

~i 
~I 

1 

1 

di. O t\•ıııasla ııı~' ~~ 1 '1 

dan tiz ye kah•ı 1•11
' ,;~ 

mi ~cslpr i ·idiJılı· j 
• ' ı·tl 

"a\rı ıradı opr .. 
tı • ··ı ıı A. 
edilen Jıih1~nı·ı 11 •1 1 
raf Hıısrc' ~iını 111 t;1ı1 
aglatlı. Kaı·1~ı 11•1;i.. le, 
acıyordu? r t•l l 11

''1 
• • .., k~ 

ıui ? şoföre u1 'coitıı' 



.... 
~ata1rYWilri'· CJlkan J an-
~ llitill kor.kuaç 

Almanı hiırbe mı 
haı-ır .ıyorlar? 1 

-- -----

• uımnm •• niru. bir facfa oldn~ an
cak -mıın 'c mesafe arka,ın
dan Seyredildikten sonra an
laşıl<fL -3-

lliıt toprakı...tnda mcydııl
n~ ~n bu kıptiiU tiatim 

Korkulan tecavüz nedir} 
-.-....~ ...... ---· 

hır .r.ı.. · .. 
..,. unu~ tar~ littdW. (•-

GldenWi e Lehliler bir alrm 
l.etefıllıi onun ktillcrini karı~- yapacak oı.ıluaa .... 
llrdık k l . 
k "tll. a emletın uçları 
•1~na; hulanclı. il~endik ki 

at:fi\t \'an~ınında mal 'e 
hlül\lc; ... )ef (ıJaltlar da 
kavı-.._ · • 

· •111111111ısız. Mal ırerçi canm ''O....._ " · "S'llfldn: fakat w_,. olan 
serv.,_ 
b·· . ağırlığı. ne kadar 
uytl olursa ~lı-un telafüi 
lllü~ndiir \ e hi9 d~ilq 
Yeri.ile \o---•- .. 'd" .. ,,..ı. 
1 • ""iNi~ umı ı )·ttı'Ç1'._• 

;;1 ~ teselli •ıasile sarar. 

:\lmımyn ancak mm aHa
ki\·ct ftnk:\nı muhakk ulan 
hir harhc iştirak edebilir. \hı
' affatfyt.'t ihtirıüli mc!kıat i!!K: 
hiç bir mc ... ul ml.ı.m Alman
Yll\'t lti?.umsu;,, vere tam din.::· .. . •. 
miye SC\ kc 'c onu hir buh-
rana atmaz . . \kıvnlfak1y<!t im
Unt me' cur i~ daha kuv
\Ctli bir Almanya b11 imkl-
m daha mlikt.'tDDlel bir su
rette tahakkuk ettirebilir. 

O halde hu ihtimaller da-

an, öyle delfktir, dünyanın 
teknt1 haıineleri bir araTit 
Ktti~ bir ıe1c Cesede ~n ire:-;l'klc • iman donnn•aıo:mm 
\r~, • 
J~°.:..;~n ımk:lnın3 ka' u~u- 'azifcleri ınedirl 
-~ ~' 'da ~unu bilmek İQllp e-

h V"8en PborTero K(>rr dtr 1d ı\Jjnanya g~k. hali 
1'1 lıf.e Y.inP;tnda be$ etfai)"C ha~n.m, ~rek atide bahri 
}{e "in gözleri siinmii._;. bir dcvJ~ olmak siyagetini 
ısa Mr s~tır vazıt»R içindc takip c(fniycır. ne · 

h . uzun Ye ite derin bir ~-ıc bir si) aset taklbl 
"t aıJı.... l>~ ~imdi tıe ôfaca~ kifayct~7. Yt~aitle tfüyttk an. hakkında tahkikutla- bir ~c te~bbfo; olur. Alınan 
rın ~ . ~-şu donanrmsmm 'a7jfderi, yu-
tunıer~ a~ bu :v:anm karda-~ gibi milli 

lŞebQ~r biç akla gehtti):L"Cl.-k- müdaaayı ~mindeır iearc.-tti,r. 
er .... :-' · d 1 ··« Bu fftıdut daircsın c mcm c-

. ~t'lntn malı. miilkü ketin müdafaa ... ının büyük lÇi 
d n endi antann feda e- bir ~mı donanmaya tcrcttlip 
~nle?)'e ' kar~ kalanlann .. bu ediyGT. Ordu~ u tak\ iye iı;in 
. 'llllilar. <> ateşe se\ kedenle- haika bir ~re yoktur. Gerek 

rı'l aça'tia , azUclcri nedir Yer~~- rnuuhcde!'i, g·crck fü:. "e b . 
u 'v.irc ne şekilde ifa kert c. ~rall \W..in~t .bJ.ım,1 

eclilnıişti,, icap ~ 

1 Gözlerim t.;a,·bcden1cr. aca- Yet:n:y ml.labctit..'tiİ 
la hangi tc"~lli ile ~imdi ordu,.unun kll\ vctini tc.;pit 

~;gııar~ tt;önaülü b~larının etmiştir. flu km et anca'-' 

1Çlnd1ı Ylft~nt söndtirii~ or- donanmanın hurhi kU\ \etik· 

Pru. taya \ ukuu mclhuz akııı
landtr. 

Bıına 'karşı biiti.in mli<.lafan 
e..'lbabı hazırlanmı~tw. Akının 

her hangi taraftan \ ukuu ha
izi ehemmi~ et dc~·ildir. Fakat 
dü~manın km vctteri faik ola
caktır. l fotta :;ulh ;'.amanında 
bile Lchfilcr Şarki Pru~yadıl 

mrl' fırka bttlunduruyorhır. 

Buna muka~)~l .\imanların 

bir •rk~ ı 'c iki ,:;m ari ala~, 
meveuttı.ir. ra1tında l:chlilct 
bu km \'CIC iki fıtka daha 
i"\ c etmh•lcrdtr. 

Bll '"i3Y.iyct kar~MRda Al
man kun ederi 1 ,chi~tan ko
ridortinu geçerek ~arld Po
lonyaya gci;cccktir. Ç'iinkii 
Lehlftcr Pomeran~ada faik 
ku\TCtlct bulundurabilecek-
terdir. Rıınun nctice:'i olam\w 
Şarki Prusya miihimmat--ızlık 
derdine uj~nyacaktır, \' er,:;ay 
muahedc;-;inin Şarki Pru ·ya 
için te..;pit ctti~i rlı lihimmat 
azôrr. Bu havaHde miihimınat 
imali memnudur. Ohaldc Şar
ld Pru~ayaya mlihiınmıtt tft~t

manın ycl(anc yolu dcni?-dir. 
Bu itibarla donanmanın 'a
zifekTi şunlardır. 

f - Nakli)atı idare etmek 
- Sahillerde 'uku bula-

cak muharebelere 
i':'tir~& etmek , 

3 

sus torens 
Kabil cıvannda Klındlr, n...ı yefftff, neler 
birlbirledl~r- yaptı? . 

j 
b - - 3 - *Rahip Yalaber,, den 

pıımaya Af• İngiliz casusunun en büyük mahareti ani surette 
)adılar " kararlar vermek ve bu kararlan pervasızca 

:\lo:'k°' a, 2s, (A.A)- wa- tatbik eylemekti. 
bildan bildirHdiğine nazaran 
K&lhil i.izeıinc ilcrliyen Ceta
JAhat a~iretlcnU! Baha Sıiki 

t.ımf ındao mukabelqı,:n gön
derilen mi.ifreze ar~~mda ilk 
muhabere Kfüilc kırk Ufo
mccro me:':ıf ede \'c CclAlahat 
istikametinde Hakkı Ce' ar 
vakınmda \ aki olmuştur. Ru
ha S:ıkiııin mliffc7.t'Si büpik 
;r.ayiata uğnyarak firar etmiş
tir. Kabildeki in;~-ili;r. !lt..-f'arcti 
tahliye ic,.in h~ııif yap
maktıdır. 

Rerıfn 2s ...- Jı.:crpıı "c
kar& 1'fal l:manı..itlah b Jf:rfoc 
inkiş;lf -edi\ or. Asiler rastnda 
ihtilat çık~ış. Rir . ım la-
bail :harckcdcriudc naı,lim 
olmuşlardıt. 

Kr:ıi EmanuJlah Kandiharda 
hazırhk ile ıpe$t,ı•ldfü:,; i\ralın 
pek xerı~n olan annc~i. 

blitlin sen etini o;;lunun em-
rinc tah~i" etmi~tir. 

Londra ~ 25 ( h 
"Efgant~tanın muht.eftt mcm -
lckctlcr nezdinde'ki $_flr'tcri 
yeni hiikumeti mnıttt?ıdtklarını 
, e Kral Emanullah hCJJ.retlcrinc 
sadık kaldıklarını 1 labibullaha 
bildirmişlt!rdir. 

~u adem SU) un içinde uyu
Yıifaktır. Dc,·esinin ılık kalçasını 

ke~dine yasttk ittihaz edecektir. 
'"l~'l türlü ezi~ et çekmesine 
raJmen sabaha kadar kımıldamı
ya~k derecede elem çekecektir .• 

"I af akla heraher fırtına başlı

\ ac:ak. dundurucu sanaklar altın
dıL 'ol almak 1:l7.lm p;elecek: ır-
'ka•nl(a l1ir tek gömlek. azası 
soiuktnn morarmiş, şedit rüzgara 
k:ıt'şı 'üctıdunu~ en az zede
lenmiş taral'tnı göstererek ~·ene 

\(>lına de\'am edecektir. 
. rkadaşları çektikleri acılar-
dan ağtı~ aCaktrir . O da btr 
sır ağlıyacak hale ğcldığini 

ikr•r ediwr. Fakat onlarm birer 
melce bulmak için a;,,imetlerine 

mi.i6ı:ıde edecek: kendisi ise kar 
yığlnl:ırı arasında. brnakları ile 

heoinine yol aça aça ilerliyecek 

ve nzifcsinin icap ettirdiği noktaya 
'aracaktır. 

'u tı~nette hir adamın yemete 
pelt düşkün olmaması anl11111ır 

hir ka:dyedir. Oos!'J '"Uo~·teLdan 

fazla "J ler ne olursa ol~un, ve 

kiminle olursa olsun. her han~ 
bir saatte 'e her hangi bir ~

re~ gelişi güzel yemek ~·emef:e 

muktedir ı-c~ yahtar.. zümre~e 
meASUp idi. 

mahsullerden. yakında yapılacak 
çapuldan bahsedecek. ,.e sui kaıot· 
hakkında hiç hir şey SÜ) lcmeden 
çıkıp gidecektir. 

Şu suretle kabile rehi ihanet 
temekte tercddiit gii!-terecek. 
lngilizin çe\ rilen doabı anladıjttna 
lçıınaat getirecek ,.c ku·iye İ$lİ· 
rakin zıif e iltihaktan efdal oldu-
&"u neticesine 'aracaktır. 

"Lorens., hayatmı hiç sakı.n
mıyacakar. i\lcscla '"\'crmuk. 
köprisünü müdafaa karakolunun 
otuz adım mesafesinde her ha\ a 
edecektir. E~cr bir tüfek düşüp 
patlıma~a~ dı muhafız kıtanın 
neticeye kadar bir şeyden haberi 
olmıyacaktı. 

1\ılaamafih taliin lütfüne ma7.har 
olan " Lorens M kurşun yakmu
ru arasında kurtulmuş, koyduğu 
l:l~ımın patlaması J'üzğ'arı ile 
yere yU\·arlanmış, Türle tın arele

rinin hombatarı etrafına yagdı!'t 

halde ' ücudu en hafif bir ceriha 
almadan 'akarı smrmışttr. 

işte bu ttü .. . fa, kaladeliği. 
reisin nufuzunu Arapların na· 
zarında ziyadeleştiriyordu. 

Cesaret ,.e sabır sa) esinde 
elde ettili bu nüfuzu sarf eder .. 
ken ( Lorens ) iki baslat gi}s • 
teri yordu: 

Serian karar itthu eder ,-e 
kararını tatbik için itimat ilham 
~yferdi. Serian karar alması ta .. 
biri fikrini tamamen ifade etmi • 

Çat burıtdl, çat tapı ata
sın<,ta! Bu teketJenme, bi
lirsiniz, füt llitm~cedtr ve 

galiba süpürgeye delilet eder. 

Ukin ben o .manada söyleme
dim. Bu söz, bir müddet için 
t: Cumhuriyet» e geçen «Akt.ı• 
ba » cwn tekrar « iktam > da 
yazı yazmağa başlaması üzerine 
1ıa~ır.ıma g~ldi. 

Ne de olsa «Akbaba• ismini 
taşı.yor. Yusuf Ziya az çok kuta 

benzemiş olacak ki bir dalda 
durmıyor; konmak ihtiyacında-o 

dır. .. 
taBllt lfllııf 

Tatavlada çıkan bir yangın, 
ortaya bir iki pürüztn mesele 

çıkardı. 

Bunlardan birisi Terkos şirke
tinin bu itte de himmetsizlik 
göstermesidir . Bana öyle geli

yor ki firket, bunu istiye istiye 
yapmam11hr. ÇünkQ yanan cTa
taıvla » idi • 

ikincisi de bir Alicenaplık ! 
Meselesidir. Bir ecnebt yuguı-. 
da yananlara keflc:ti elile para 
dağıtmlf. Bu sadakaya tefekkür 
ederiz. Fakat bir daha kcnclileri 

zahmet etmesinler; böyle klfta, 
ktyamette yorulmasınlar. Bize, 
bizim Hililiahmerimize versin
ler. 

O, bu parayi hem evi ~ 
rwnlara, hem de onları kattar
mak içil gözleripi kaybeden 
etfaiye neferlerine dağmr. 

l ,ondrıı • 25 ( t t. ll"t ) -
K rnliçc Süreyya bir erkek 
doıı;urnıu~lardır . Bu , ~:rl?:an 

Krnl ,.c Kaliçe~inin ~ckizind 

çocuklaru.hr. ,,. 
Pc~11' et~ 25 (AA.) -flöy

t1:r ajml'!'ı bildiriyor· füµ;a-

Bôlluk günlerinde, bedevi ça -
dır1arı altında müşterek tepsi~ e 
el '1a)dır.acak. pirinçten yaphğı 

topları kaJ nar yağa batırarak 

ukıjlacak. ileride çekeceği açlık 

gürilerine bir ne\ ale hazırlı~ a -

caktır. 

\'Ol'. Bu adamın dahiyane olan 
bu istidadım ifade için ancak 

(Ritınedi. 

ge'.p.&,~q 

Fakir talebeye gıda 
ar. Rir daha annelerini se' - tez~ it olunabilir. 
giliıeıiii~ çocuklarını görcmi- Şarkl Prus) <ının a ~eri 'c 

Denizden \'llhtı bula

cak her han.~kl'lc I ar~ı 
karadaki k~' 'ctlcri 
muhafaza etmek. 

ni~tan~\•l 'XGiYct ~mşıktır. 
l·:r~an harid ye nezareti tek
rar kii~at edilmMir. K<lhil 
ile l lindista11 arasında tcl:-:iz 
tekrar haşlamı~ttr. Şim ariler 
,.e Patan denilen dip;cr l•:f gan 
kahaili ı labibullaha kar~ı 

~imdiden hu:'umet izhar c~ -
lerni~lerdir. 

Kıllığa uğrı~ ınca hir a' uç 
hurma. birkaç yutum boğucu 

kaletıı tozu, yahut bir dilim çiğ 

de\ e eti ile iktifa edecektir. 

-- -----
l'eceA'ini dli~iincn be\ nin si~ a-.f 'aziycti, oraya ' 'uku-
.tıasıı h" • rd cak d h ır ate~lc tufuştuğunu bulacak ya ımın an c-

ang1 kalem rav.att.lir. ni;r, r.arikilc olıbileçef;ini p;ii~-
Donanma, ordunun ccn<ıh

Iarını, rii< .. "rtt hattmı muhafa1.a 
edecek. askerlerin \ c topların 
b~ı~ka yerlerde kullanılma:-1111 
temin cyliyccekcir . 

F4.cr aç kalmak lazım gelirse 
Araplar gibi ) aı)acak ,.e açlııın 

elemini hafif1etmek için karnı 

üscüne ~atarak uyumağa çalışa • 
caktır. 

1. Sen hudutlarda bot hol tl:riyar. Tccrwiiz ' ukuuna 
a,an k · .. ı · &ib· anlarımıza 'c hun: km~ı 'aziyet şo~ ece tas' ır 

.. 
1 

devrilen dclikanlılann olunabilir: Bu 'adidc en mti-
gu)ltn;.. • s k • 
ı ·•-:nerek ''atan cenaze- hiın tehlike Lchlilerin ~ar ·ı t!ri • • 
huı kar~ısmda "' unacak çarc 

Bitmedi 

iÇin;- eh~ ne .)apahm, \at:m 
du · denm. Scrhatlcrdc barıt 
h. lllantarı ü"tlindc rüzgarlı 
it l 

· ae, gibi uçan ha)raklar Jnsan • 
le 1 kendinden geçmr \ c 

tkuQr .. " .1 k(!, ,.. :,zruı ., ,güY.lcrc 
r ~r rakısı :;;eklinde de ~ii-

l'llıı: ''" L 1 
rarıı '-1<>7.K:rindc mezar "-a-
~ •1kları dalıı;ul:man hu rnnm 
·•· ltler de memleket icln va-~ı • 
· lte;tırunch dth~titler. \ nıa 
nı turıl'I rc.,cJlimc kıt' usa

h : .. 
0l\l'ın. Kim bilir belki bu 

l'<tteter l t ıJa çok geçme< en ıınu-
hır ~klar 'c dariililcczcnin 
hekJ· ÔŞesindc son nefc..,leı ıni 
il 1 l)rtcekıcrdir... J hn ut ne 

\e ne • r l. . 1 

mc~ 

~ -
~ctddi değil · 
y1~ J~an şirketinin 
~:-1Ç1n müracaatı 

Jtılira \an grupunun E.manetc 
t ~ ederek \ ıdız \ e Cıra-

tcdi •avlarını isticar etmek 
t~ li Encümeni emanet bu 
l·n aij 'tttkik ettiği ~a:r.ılmışcı. 
oıırı~ hö, le bir teklif 'aki 
te1t~1q f~kat l!:manetçc ciddi 

~neS~lhemiştir. Binaenate~ h 
dahi ,.._1 

. emanette miııakere 
ı._:~tlbi_su,·r_·~~~ 

, __ re ah 
t.a.14r:r:-t ,.. .. ~ 

'-hlıati ' 26 (A. A) - Kralın 
icra ~ lılllb lııeapetınektedif. 
~ i" bakttiNoloji muaye
t<ıat~~kat buldııiunu 

Harici haberler 
( Kahire ) de ( Sil\ eyş ) te 

!i(ln defa olarak buzlu içkiler 
içmi~tir. Onlara kar~ı hiraz me\ li 
otdujtu :mlaşılı~ or. 'Fakat ç/Jlde 

ku~ unların acı suyu ile ikcifa 
ederek. ~ah ut ıniitef essih ~u biri-

it a.ly a İki t8yy are kazası =:::~~;:~::~::::.;::~Ü'l~;;: 
Y enf den bir filo L . LJ ~kf·~ -'r~m teren ~ ;p;lı , e lüz.ucct1i ma~ i 

inta ediyor.. Kap'!!!J.tJ.nmış.. n.u. ~~ ~u ıaı .. ka, .. d,.. ı"~•dc edecektir. 

Roma, 
2

5 (A·~! - Nazırl~r Posta tayyaresi Bir artist kadın s ,,/ (p t" b ·,. ıulkat 
ıneclısı onar hın eı l,en E' eç l l 
tonluk iki krm·azör, Korfo civarında düttii. (2) Filim çevirirken feci bir .. Lıh ren~ • in bünye, indeki 

iki keşşaf ~cmisi, kiti öldü. ( 2) de mecruh kaz~~a kurban ôlb~k- -re, kalılde da~ anıkhhk kendisine 
dört torpito ımıh- .._ Atına, 2:; l lolı\ ut! 26 (~.A) · çok hizmet etmiş ,.c Arapların 
haribi ve beş talı- ~ (:\.:\)- pire- tiri i,ena Pehart ~ yanında ona itiraz kabul etmez 

telbahir inşa.sına karar vermi~tir. Brcndizi battı ta} \'lrcdliğc uit bir ıne' ki , ermişti. Araplar çok 

--- -- • :·derini ) •ıı~an bir filmde Ilahri - °' kumral. cildi çok be~az olıın lm 

imd t imdat =-== ltahan dı:nız muhiti atla:-:iyi İngilizin sefaletlerine cesurane 
a •• •• ~ t:ıy; arc~i Kor- tayrnre ile geçen l\fb Ruth iştiraki n· zahmetli seferlerinde 

Bir İtalyan ••PUl'U telsizle fokurbiinde J,apaklaıınıı:;o iki El~t~r ile hirliktc tan arcdc refa,_ti karşısında ha~ ret duyı -

istimdat ediyor ki!d tele[ , e hir khi meı.:nıh rol icra ederken, filmin kah- ,ortatdı. l\laamafih Yalnız hu 
Nuyork, 26 (A.A) - B~mut olmu::-tur. rnmmıı olan kızın siperi Hl- ~' af ( l.ıh ren~ ) i bi.r reis ha-

adatarıı1m 750 mil kutla taq.·aredcn atlı~ arak 
b 1 k tincı., 26 ( \po)- J .. t.mhul- J tine ~okmazdı. Arapların · üze -şarkmda u unına ·- kendi~inf kaçıran ~rkep;in rinde nüfuzunu asıl temin eden 

ta olan 4391 tono a- Brcndizi ~ırn ... ında i:::li- dinden kurnıklul!;Lmu temsil 
şe~ hiç bir ':ıkic kırılmıyan per-bacmi istiabisinde '· en Itah. an l)O ... ta ta)} arclc· kin siııcri suJ.,:utla ta.\'\. nrcdcn 

1 Kapo\ ado ismin -

deki italyan vapurundan bir 
istimdat telgrafı almımştır. 

Leh-Rumen 
Aıkert ittifakının 

-·-Şayanı dikkat te~sları 
devam ediyor .. 

llerlin, 25 (.A.A) - \'arşU\adan 
bildirili' or: 

İstihbarat şubesi 
reisi dahil -Oldulu 
halde Rodtanyı er-

' kim habiyei umu· 
~ mivesinden dürt lfü. 

l ilk jentra1teJ:ilc;. gPf'iiŞR\ek üzte 
Varsa,·ara gelmiştir. 

,.. \ nı;ızca ce~:ıreti, heryerde teh i -
rı."""· 1cıı biri l\orf p ada .. ı eh a- atlamı;:ttr. Lakin ı-iperi !'tıktı- '. 

1 11U 1 . 1 
. 1 kc~ e karşı göğüs germesı o muş-

rnxta <.Hi~crck, pilotu. k sız nın açı ma~ım tcmın cocn tur. l\lüzakeraua bile bile (gaf)-
memuru tele[ olmu~lardır. ipi <;ekmeği umıttu~und:m lat , apacak, bir şaka söylermiş 
Ttt\ ,-ar~ ..sil\ ad.sile lıir Rum ı.;ip,cr tl5;tl amı~ ve nktiris ._ kalbe yer eden ,.e netil-ede 

yoİ~u .ağır yarahımpt.,1-ardft'. dtt~'t' telef ehnaştat. ccilhni gi.isceren siiıler sarf c<lc -

llttdale komisyonunda 
darsa na 

Liseler ---Sik Sik tGoıııı ba~andı 

celltir. 
Bu ~urctlc her bir fikir i.izc -

rine gcYiş getirircesine -kendini 
taHis eden ,·e herhangi ' bir şe~i 

Ne kadar çocuk besleniliyor~ 

Meb"ulanmız da '16 Hra iane verdileı 

Hitaliahmer tarafından ilk 
mekteplerdeki fakir çocuklar 
için geçenlerde başlanan gıda 

tevziine muntazaman devam 
olu maktadır. 

Bu cocuklara haftanın muar
yen üç gününde öğle yemeği 

olarak ekmek, peynir, poğaça 

ve saire verilmektedir. 

' Öğrendiğimize göre elytvm 
şehrimizdeki ilk mekteplerde 
yardıma muhtaç olan fakir ta
lebenin lı:ıkiki :tdedi 4500 diir. 
Fakat bugün bunlardan ancak 
3000 çocuk beslenebilmektedir. 
Geçen sene 6000 talebeye gıda 
tevzi olunuyordu • 

Vardım için sarfedile11 paraya 
gelince; Hilaliahmerin elinde 
bugün umumi merkezden veri
len 12000 lira \'ardır. Bundan 
başka Şehremanetile idarei hu -
susiye bu yardıma cem'an 5000 

lira kadar bir para ile iştirak 
vadinde bulunmuşlardır. Ayrıca 
birkaç hayır sahibi de bu işe 

iştirak etmektedir. 
Kendilerine yiyecek verilen 

fakir çocuklar, mmtaka itibarile 
şu suretle taksim edilmiştir: 

lstanbu1: 1211; Beşiktaş: 250; 
8eyoglu: 235; l(asımpaşa: 177; 

Eyüp: 254; Anadolu Hisarı:155; 
Kadıköy : 224; Üsküdar: 313; 
Bakırro}·: 84; Çatalca: 97 • 

Yeni yanbmlar 
fakir talebeye yard'm için 

Hilitiabmerı yenileJt Ştt ianeler 

rilmiştir: 

Manisa meb'us!l Sabri B. : 
50 lira ; . Kanalizasyon şirketi : 
50 ; Meçhul bir ut 25 lira. • ........ ,...._,..._. 

B. M. Mec1Mnd!n lflln' Hlll
tiahal .. «den-hir temkttedt 8-4 
~fnltt1Ut Mlif#.,.,.llnı 

~~ 1~ ~ ,,,~ v~rdtk-

teri bildirilmektedir. 
Bunlardan Kılıç Ali, ~vket 

(Ordu), lsmail Hakkı (Kiitahya), 

Beyler onar; Emin B. ( Eslri
şehir j 12 lira vermişlerdir. 

Diğerlerinden 17 nıtb'us (1) rer; 
20 meb'us (2) ~r; 34 meb'us 

(5) şer lira vermişlerdir. 

Cevcıt B. 
AJinadan ayrılırken 

Yunan bariciya nann ile 
dastaae . mektuplar taati etti 

!\tin:ı, ~ \po Ce~at R. 

bu gtin Atinadan hareketi müna
sebetile \ 1.1nan harki~ e nazınmı 
bir mektup ~ondcrerek '1 ur-\: u· 
nan milnasebntını inkişaf ettir· 
meğe matuf ımiştetek mesaiden 
dola \1 be\ anı teşkür etmiştir 
Yun~n harici\ e nazırı ce\ abi 
mdctubund.1 bu dostane hb 
\ c tezahiırlcrinden dolayı teşck· 
küratmı hildirmi;;tir. 

C'c\ at R. bu ~ün ltah a npu 
rile İ~tanbula hareket edi~ or. 

HICI Mallmat ley 
l laber aldııttmıza ('ore is

k~n mlıdtirli umumi.:f Hac 
l\lchhıct ne, bugtinlcfde lı
mirc gidecek, oradan şehri
miır.e gelerek iı;kin işlerini 

tetkik edecektir. -Kac:lutro heyeti fenniye M. 
Kadı.l"tro heyeti fcnniyı: 

:\1. llalit Ziya Bey dün An
karnya gitmi':'tir. 

Matbuat balosu 

8Şubatt 
Y ılnız bazı Türk ve 
tcnebi kibar aileler 

davetlidir 



l kr ~i Ull f 'Jkıf1 
TORJ A kq r.ı ~ 1\ \1 r 

Para uğTLtna :-;<~rc.fini satai1lar .. 
' 

Tcrkcı; , irketi müdürü, iki 

glin CYclki ~iin bc\·anattnda. 

muk:ı,cle mucibince yangılara 

~u \4..:fmck ınccburiyctindc ol

muı.lıjtını. 'erilen suların hir 

lı\t: li mah,u> ıclkkı edilmesi 

lazım gckli~ini si;yJcmişti. Halbuki 

-8(/!Jfk f'rruısı::, asıl::ruleleri. rrplr>riııi dolrlıır-

11ııık iç111 -::ı•nt.dıı 111ıısı'l'I' l/rıtııırr:,l'llı•riıı JH'-
1~inde koşııı·orlıl!'; bııııl"rrlrı prırıı ile 

asalet salın alı;·orlar ' 'l\:rkıı=> muk'" cbinin (2) inci 

- 3fi - nıaddc,inde a\'ncn şöle denil-

1111.:kccdir. Şurn,ıııı da ''iyleydinı ki · 

hLıyiik a,if ! !erimiz bir o 

kadar zarif dip.er lıir u<ulc 

muracaat ı,:arc,;ini bulmu~hmlır. 

!·:,ki Fran;ız C'aktiııin en 

yuk>ek simaları, parsız kal-

mı~ a,;ilzadder lckaplarını lıcy

ndmikl mali ;\lemi k,kil 

ltlt.:n 1nu~t:\ i zcn~inlcrinin 

kı1.larıııa ,acnıap,ı k;ir a<hkt

mcla,diıkı·. 

Size !ıir 1 llÇllk liste 0J...L1-

Ya 11m. flu Ji:tclk a~k \ l! ir

ti1ı<ıttn yeri yoktur. L·ırr h;l

kım ulan iktkıdi d1ıettir. 

Latif ~din lı"nım!.ır, bu iz

di\ a\lartn her biri:;indt yuk

lu bir ırahunıa ile ıc' ki 

ka~nıı, t·,alet armalarını yal

dızlanıakwdır: 

Pren> Ll<> "Un"" , >Lıtnıa
zcl dö ··Rrı~ilt" le e\ lennıi.~lir. 

Prens dö "Yaı;;nıııı ..• diu;cr 

hır matmazel Llii · Ro,'ılt- i 

almı~tır. 

Duk do "Ri' oiL •. \latnıa

zcl "furtado .. ik cvknmHir. 

l'reıı- ,[ö "l'o!iny:ık-, .\!ut· 

nıazel ""\lire:- ... ile; 

Dük du "Ri~ülyü .. , .\!at
mazd "llayııc:. ik 

Dlll.. dö "Laro~ö[uko., :.\lat

nınzd • Runılıul t" ile edcn

nıi~lcrdir . 
Daha niL:ckri niceleri yar. 

1\rtık bu p;ır;ı dLiı.~iinlu'-,u 

kar~ısımla h•ııctckrin :ıızdıg1 
~u 11;ilıi ha\ adi ·h:r hayrı:ıiıni-

1.ı mucip olmaz ,tcp;tlnıi: 

lcri knlmanıı,tı. 1 l:ılıl.ırııı ii
zcrinde ku,muklar !(Üriılunır
du. ~andatı eler pan,:alanmı~ıı. 
~alond:ın hir ,cfahat 'ı: J.. ız
gmlık koku<u Yıık,elinınlu. . . . 

ı-:, et llıiı ıık Snsıüc erk;i
ııı lıuradan • ~cı;ıni~tL, 

HdJ..i de ·· Cran Giııyol , 

~azecc,inin ~Hııyuk ~o-yete~ 

~c kar~ı in~;ıf .. ız daYraııdı(l,ı:ıı 
\ t~ a nı na..;L·hatına ~ar:-ı 1ı'ı

xını p,clcn lııırmct ,.c nıahrc
nıi~ 1.:ti g-ü .... r1.:rml'di~ini iddi<t 
cd..-ı:ek>iniz. 

FaJ..at ne )aparnnız? 1 la

kiJ..ar lıakikattır. l'aris haliha

~Jrıla kiınlcorin ,chridir lıilir 

mblııi/. / \hıııak ZC\ k LIUr 

kllnkririıı, hakarayı nıc>lck 

ittiha/. ctnıi'i olanların, zari!" 
pczc\ ı:ııkkrin, her yola ~clir 
a:-:ifh:rin. duh:.ıracı .l!.•'/.l'~ccila -
rin .. ..;onradan g(lrınii1 \~iftlt...·~

ıiriı:i kı.dınl;ırııı. ,ii,fci kızla
rın, ıırc,,pul:ıriıı, J..umarhaııc

knk, lııı~ uk barlard:ı, P'll· 

zıkhol pr( 1-ıc11t.\ a larıııda .. g:l.:
cc KC\ ifhaııclcrinde, yarı~ ycr
lt•rindı.: J!'c.lniıl L'\ ll.:\"l'll tin..;
'iılcrfn 'idıri H! ııit,keniılir. 
ıı,ıı.: hir de\ inlı: bulıınu\'lı-- -
tuz ~j, ne ~ör ... t.:k :--a ... 1nı \ a-. . . . 
La~ız: yt:ni zcn~inll'.r Bur

h,ınl•11·1n ) crı 1L: l.:ı.dın ulınu~., 

>en iat lıur.imalık pcHbi al

tında daha ı;irkin daha nıer

dııt hir 'ckii almı~tır. BaJ..ıııız 

'ize "l'ııtl K·ıpilal. it.. g::ı1.etc

'iıı le intı-;ır .:tıni' lıi fıl,Ta . . 
oJ.ııı ~;ığını. lllı fıkıa, h:ılilıa

;.:ırd:ı :;(! mı..·cJi..;tc htılhil:tn 

\ıir J.aı.ı ta.cllıık e,kr. 

"Sirkct ı idolı harik mu>lukları 

tcsi:-. ile bunlara meccanen su 

\ermeyi kabul edr., 

• Dij';er maddelerde ıle harik 

m1.ı~luklarınin şikı..:tin hü~nü 

suretle muhafuza_y:ı mechur 

olılu~u kayde(lilmt·ktedir. Bu 

pfüi maddclcriıı dl'l:\ler L"ttijt 

mana ~ayet ,arihıir: Sirktt yan-

glrlar ~u 'ermek 
dir. 

rnec\luriyt:t!n-

Yananlara yardım 
T lilaliahmcr cemiyeti rci>i :\li 

P;. dün ~ehrcmini .\\uhidılin 

ile' 1 ziprct ederek Ta tada ha -

rikzcdclcriııc yapılacak yardım 

hakkında J!;ÜfÜ~mü~tür. 

* İstanbul vilayetinden: Tatavla 

yangınından ıstıra11 ve felaket 

görenlere yardım etmek üzre 

Beyoğlu dairei 

hil:iliahnıer reisi 

b~lediyesiııdc 

Ali Paş:ı haz · 

retlerinin riyasetkri altında 

cem'iyeti belediye azrsıııdaıı 

Abdülkadir Ziya ve dairci bele

diye miidürü l!azıııı ve Bcyoğ-:u 

hilaliahnıer şubesi reisi Şükrii 

ve yanan mahalleler nıulıtaranı 

Bey ve Efendilerden mürekkep 

bir komisyon teşkil etlilnıi~tir. 

Bu feltıketzcdelerc yardıın 

arzusunda bulunan erbabı iiı • 
tiivvet ve insaniyetin ianclcrini 

mezkfır komisyc,ıu giiudcrme • 

Jeri \C bunun haricinde cemi 
i:ınat kanununun ahio;.lnlttll n1u-

~Duk dü "C,rnmn:ıuıı., 'c 
,J~L'-; do -c~i-.~ iu kerinıe-,i 

\la<lam do "Cr;.rnmoıı ><ıhik 
zen:i duk do "" l\krınv To

ııcr" hakkımla cıııııi) eti 'liİ 

istimal darn,ı aı;nı:ıga mecbur 

Jlitnı~di lıil lıı~ <ııreıte 

1 tt-:::-=:::-:::-::;:_;::.::;:_::::::::::::::::::_::::::::::~::o 1 i ~ti ıı a 11 ed ı I m esi 
Heşhur şair 

olıııaır. 

ınuanıcl;itt,.n 

lıızııınıı ilfüı 

olıııu~tur. illik ,abık ı,c\ cc-ıııin 

ı.; -ıil}•Jn [raııµına \:l/.t )et 

ı.:tn1i~tir._ 

Jlir <it. yuk,ek 
a ıl rczil,\ııc hir ha) at >ur

t.lu~t 11u p:ü:!tı.:r~n ~u i:~ı\ adL.,i 
"(;rnıı Giııyol. mccnıua,ııı

.l:ın okumama 'llli;andı: ediniz: 

" O ~cnliktc l'ari,iıı ) iıJ...,ek 

.. o~yete1.;1nL \"l! ~anayii nLfi~·e 

akıııiııı. mclbup birçok ~ah

İ) etler vardı. "Jan Kokto" -

ııun " IJam ıi,ıuııtk üku/. .. 
-ıa•ııı altında aı;tıj!;ı - ııar _m 

ı·c,mi ku~adı yapıli)onlu . 

Gidenler zari! \'C <anıiml bir 

~u,Jik yapıla.;aıı;ını zannctıııi~· 

)erdi. Fakat ~enlik hızını 

;ıh"rn .\ latmazd "\!art ~ı:mıl , 
\e .\lfü)ıi ".lan Kokto .• ma

. atırın uzerinc çıkarak rez' -

ı:.,•ı. hik;\yekr aıılatınaga \ e 
tabak, 1'.ınl<tk kırnıap,a lı;ı~la

Jıl:ır 1 lıizzar hı manzaradan 

-on dereci! ho:laıııyrırdu . 

D:l\ ı.tlilcr ara;lııda Prcn'c~ 

hıra, Cran dok \'!atlimİr, 
l'ıı:n'c,; Suı;a , Kont Etijcn 

dii Bomon \mlrc d<i Fukiyer 

l'ika<<ıt, .\lıd 1 lcrman ( '"·'·) 

mc\ rnttu. Sabahın tlünlu•ıdı:11 

svıı•a artık çekinmek k.ılktı. 

Bazıları açıktmı a~ıı;a J,rıkaiıı 

kı ıllanıyorhırdı. 

~airlcr \ıilc tlonıı,zh •lli'· . ' 
J;ınlı. \bliyc ,\lemini" en 

)llk,ı:k >iıııa>ıtllhın - Ri,al " 
-ı oglu u;cnç - .\lar-,ı_, ··~ii

nal, ilı: .•.. "L:\\ manalarda ..... 

Carip hir rııboyıı:ıdıf,tan ,on

r·ı kl\"IT'etı:ır hır pipııi<t O· 

la 1 1 ir mndnmı herke> nıt.· 

• .:c·hc ıı le haya·.ıi:ı.:a ii;ınıi-

) C J..oyult'ıı. \ladanıı" kuc:ı-ı 

dan .ıktıir i-ı: "'~er b'.r J..a- il 

dıPa arıll\ ordu . ."a.ıt )nli~ c 

ıln!';ru ı,·ifckr fc\J..alddc ,,;ırho~ l 
olınuı1ar, ;ıyakta dura\'.ak hal-

f ~ref in eserleri 
Eski harflerle 
Kitap halinde çıktı 
'1'1.ızı )eri: 1 .. J..ıt ıı ıd ) ) 

Fiafı l 2?i kuruş ) 
=- -- =:o 

UCUZ KESİLMİŞ 

Soba odunu 
Kıırıı '1. K .. radcııiz malı 

çekisi 400 
faenlwı lıntk, ( 'aıl,khıı-t:ımııda 

Safi Bey Kiı~kiinc ınıir:ıca:ıt. 

... 
Üsküdar Hi1aliahmerinde 
Üsküdar l liLilialııııeriniıı 'e

nclik kongrc~i cnına g'::nü nktc
dilıııiştır. 

Senelik 'aa 'iyct ı·c lıe•-alıa l 
raporu okuııınuş, rahatsız bu

lunan Süreyya PaşJya afıyel 

teıııenııi~i telgrafı çckılıııcsi ka

bul edihniştir. Bundan soııra 

yeııi lıeydi idare inlilıabatı 

yapılıııış, riyasete Dr. Sihg-a

(ullalı, azalıklara 1'\Jcit, Hıza 

İsmail, Sıtkı, r:ııınıllah ;i\iş.111, 

rı~cı 1\rif Beyler intihan edil· 

ıııişlerJir. 

)IEH.\~ )l.\.\HİF )lfBCtlLC(~("~nEX: 
• 

1 - Onyeı.li bin yirmi bir lira bedeli keşifli Ubistaıı kasaba

sında iıışa olıınacak ilk mektep binası kırk beş gün nıiiddeıle ve 

kapalı zarf usulilc ıııünakas.ıya çıkarılmıştır: 

2 - i1'Ütıakasaya meslek, Haysiyet ve itıharıııa itimat olunan

lar ve aynı zaıiıaııJa saıı'atıııda mehareti ,.e liyakati feııııiyc~i 
taslik ve i;tlr.ıki "'"'uliyellrrile çalışacaklar. 

K.ıbul vlııııur'.Jr. 

3 - l hlııct vcsık:ısı , 'afia VekJl~lincc tanınmış ınülclıassı>

lar lar~fıııdaıı yalıııt \aktife çalıştıkları dev·ıiri ınıılıtclifcııin hey· 

dı feıırıiyesi kararik daırc ıııüdüriy•li tar.ıfıııdaıı ııııısa..ldak ı·c 

icra ve !akıp ve ya nezaret ettikltri işlerde daireye ve e~hası 

saliseye lısrşı surdı hareketleri zikr edilmiş bıılıınıııak şartlir. 

4 - lllüııakasaya dahil olaıılar keşif bnlcliııin yünle yedi bu

çuğu ııit;pdinde teminat akçesı verecek ve ya bu nispette milli 

haııkalardaıı kdalt! ıııektııbuııu vilayete tevdi edecektir. 

nerveçhibala şeraiti ı laiz olanlarııı evrakı keşfiyeyı ve şeraiti 

inşaiyeyi tfüıııek ,.e tafrifü almak üzere ,\\eraş daiıııi [cııciimeıı 
Başkitahctıııe ınfıracaatlari. 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TABI 

•ı ,ııhat •).)() rnm:ırtc'i ;aat 1 1 ile ihale nlilnıck 

kapalı z:ırf u-ulik ıııı,naka-aya hıınıııu;tıır. Taliplı:rin 

,.,.;ıc kr " ııııııı kiıahcıine ır .. racaat c)k lL
1cri. 

l•J;fil lyl '!I iil•I! (Pl:"°O~N) ÖQüriilo- llogaz --VER f. M Ll I.. CllL, S!RACAULl>dflı ,11rrı 
Vl ICCllll ,!Al'l".llfl.AIUNA, NAl'flL 6 
'il WT '1111611 f.>.J)ll'ILAlfA. Ç,OCUIUA. 
IUN 9/jrQ/111 şlHI, ICElllK /(/RIKLIK~ 
RiNA HASTALIKDAll KALl<AfllJ.ARA. 

li1.rc 

ııı ulıa-

1 
1 

lll~·Iiz lı.~t~ı 

1 !olar 
• 990 

203 
52 

75 
0000 
87 50 

99:· ı~:·-. j ~~~~~~~.~::~~~;~~:!~~~~~!~t:;~,.-
20 Yuııoıu ılııalıuı\ 
1 R··~·lı ru ı·k 
J 
20 
20 

Avut'tıırya şili,ai 
J ,ı·y Ronıaııya 

LC'Ya 1-lulgar 
1 Fı lf"nlPnk florini 
20 'Fı·anl'ır. frangı 

20 llalı arı ilrt'li 
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İstanbul vilayeti defterdarlığından hiyo \e nukut lıı>r,.,, ımıkcazi on bir lıin kilo ,;ıj;ır 
haberleri eti miinak:Nıi aleniye ile mü-

10 Liı·a ıııaa~lı ıııi"ınhal ıııcmuı·iyclc lalip 
olaul:u·ııı ~l'ı·aili i\grrııııwk iizrc 31 ikiıll'i 

k:'ııııın 92H 1aı·ilıiııe kadaı· Beflrrı.larlığa 111ii
r:waatları ilan olıı11111·. 

Düzce hukuk hakimliğinden: 
Kiiyu \le' kii 11 ud udu 

~arkı \lclımet \C eski cadde \e Kunlo~lu atik ,.e 

Kuyumcu (),;m:ın \'ahya tarlaları, Garhı melen ~imali 

nıck,ı \C a.<ar ;uyu. Cenubu .\luhacir .\Jchnıct H! 

iireıııııı,lu ! !alil 'c \hnıct damadı .\fchmct Ye baltalı 

1 Ja;an \'C Siilcynıan o~lu .\luscafa Ye llırahinı 
tarlalarilc mahdut l 80 diinlını ıncı .. a mahalli: 

Yukarda kiiy 'c hududu ya-.ılı nıcr"a mahalli 1\l(a 

.\ziziyc kıırleri muhtarları .\lchmct ve l,;hal;: 'ckilleri a\Ukat 

Fuat hey iki kiiy namına tc,çilini talep etmektedir; bir itirazı 

olanların bir lıucuk ay içinde mahkemeye lıildirmdcri l;\zımtlır 

muhakeme u;üııü 18-,1-2<J pazartc,;i >aat ı + üır: ikln olunur. 

l lukuk ılııkt• ırıı ,\\i\;blı Cat l'raııko 

eserinin uçünc.:ü cildi inti~ar ctıni~rir. Hu cilt nıira..; hah:-.inin 

Hirinci kı:"ııHnı ilıtİ\u etmcktclhr. 'l'crckcnin tarzı taksiırdni 

izah etmek üzre Ylizılcıı fazl:ı talılorn muhte\ idir .. 100 kuruş 

naka,;aya \ azctlilmi~tir. J ~u-
21.0o Konser, 

hat 'l2'l tarihinde urilcn 
Lortzin~: Carc und Zi

fİ\'atlar hatkli itidalde görlll-
ıncrman. Solo kcınan: 

tlüj!;ii takdirde ibalc>i icra 
• "ccip llev ıarafınılan. kılınacaktır. Taliplerin \ıu 

Bcrilo: Sen dü llalc. llcr· Jı:ıpraf..i ~artn•lmeyi gürmck 

nar: l.ü \]oman D:ıf.,\maıı. iizre ı;:ınakk:ılc hllkumct da-

Broci: ,\ricıa al .\nıika. irc<imlc komi,yon mahsİ.Nıt1'1 
Becc: Sen Pa>ionc. mıira<:aatları ihln olunur. 
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Günde 3 adet y~ho t 3 ~ 8flk 
ocui<l•rs rıı:sıF . 

t.lünakasa ııeticesiııde alııınıas· 
mukarrer 3000 adet Remiııgtoıı 
)'azı makinesinin teslim ve itası 
lıaklcımıa münakasa mukavele· 
ııaıııesi Ankarada imza edilecek
tir. Remingtoıı birinci sınıf ma
kineleriııiıı ön salı kaza;ıııııştır 
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mcy' aYt 'cı·nwyc l:\fi idi. Bir "eyamdan sonra 

Yazı makinesi 
\dkr in ufki hurufat tirı 

imti:ı1.t nıUnhastrcn ~\dlcr 'a7.ı 
makinc~ine mahsus lıir hı "'U

:-irt:tLir. 
cek ağından çorap V bi- bıı 

0

Ila;tlsa lllC'Z~lll' baJı~enill İ<_:İl;ılc bir alch\ea-

se yapmaktadır. Birçok 
yerlerde bu sınaatı ileri gö
türmek istemişlerse de ö
rümceğin azlığı yüzünden 
muvaffak olamamışlardır. 

Örümcekleri ipek böcekleri 
gibi besliyip büyütmek ka
bil değildir. Eğer bunları bir 
odaya koyacak olursanız 
biri birleri i 1 e vahşicesine 
kavga d rler v biribirleri
ni yerler. Bunlar ıpek böce
ğinden daha çah kandırlar. 
O k d r çok ağ örerler ki 
f evkelad eni yerlere ih
tiyaç v rdır. Y lnız her ö
rümceği ayrı y rde besi 
mek ic p ed r ve bu sur t
le her örümceğin öreceği 
ağ masrafını bile korumaz. 

Örümcek ipliğine her v 
kit, her tarafta çok kıymet 
verilmiştir. Fakat söyledi~ i
miz gibi m srafının . çoklu
ğundan rev ç bulmamak
tadır. 

Ördek kendi 
n sıl 

endine yüzmeyi 
ögrenir? 

Biz yüzm k için ne kadar 
uzun müddet talim yapmağa 
mecburuz·. Her suya giren 
birdenbire yüymiye başlıya
maz. Halbuki ördek yavrusu
sıınu daha ilk defa suya bı
raktığınız zaman yüzmiye 
başladığını görürsünüz. Ör
dek neden hiç kimse ona Öğ· 
retmediği halde yüzmesini 
bilir? 

Bu sualin cevabını sevki ta"' 
biide bulabiliriz. Nasıl bir be
b k doğaı· doğmaz kimse öğ
r-?.tmediği halde meme emme
.sini beceriyorsa bir ördek te 

) ıp caııayar (Jl'~ da olıı p lırm halı<;ryi harap 

cd!'r idi 'c hrm k.inısıı\İ i<•t-ı·h e 11ğı·aınıazdı. 
t. " t. r 

.\ğaııııı bu husus i~in aş.ırı t<w. siif Nlip her 

kiın ki nwzkı'ır caııa' arı üldiiri'ıp lıng<;<'~ i aııın 

pcnt;ci zulmiiııdeıı kurtarırsa kızını ona 'eı·ip 

<'iffliğiııc dahi Yaris edeecğini dcl:lllar ':ısı tası . ' ~ 

ile herkese il:\11 ('~ lrdi. 

Cuhaııın birisi bu lıaYadisi • isidiııec f il,ı·iıı-
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den gel lıii~I(' bir fırsatı eldrıı k.a~ıı·mı~ ayım 

ya tfovlet ha~a ya kuz~uıı ha~u di~· üp agaııııı 

lrnzurııııa <·ıkar::ık müsariin ilın lı yaadiııi lisa-
" . . 

nen si\' IPlLinliktcn sonra halırc'e girdi. 
'- u '- '-

Carnl\aı· ~ohaııı giirdi"ığii gihi pc~c·lı>riııi nt;a

rak '<' kudurup küpiirerck iizeriııc lıliı·uın 

ettiği lıcn:lıııda ~ohan ıu·yapneağını ~a~ıı·ıp e::ın 

alı\mctile ~ anıııdaki :ıgacııı hiı·iıw sftl•ılıp <·ık

tı. ~fozkı'ıı· ı·aıı;I\ ar i:-;c lıPr ıw kadaı· lıc' heı li 
' 

c Ill'lH'I hir eam\Ylll' ise de nır,..,,••.-ı· ağa('111 iisN'i-, ' 

IH' t;ıkanıaz iıııi~. Fakat o da ıu• yaptı'! 

\:obaııııı ağaeın i'ızeriııden inııwsiııi heklP-

nıı•k ic,:iıı ağaeııı altına otıınhı. Riçnrc 

lın~ıııa gci('t<'k hali anlı~ ıı p aklı z:ı~ i 

eohaıı 
" 
olmak 

Hilciliahmer-lstanbul mer-
k • J Cemirctimizin malı olup lıilı11"1.aycde 
ezınaen: . atıl:ıcak JOOO lıü.j un çuı alının c;· ,-,ı!ı 

Kiiprtı başında Yal ide hanında ikbal .\dapazarı nakli) c ,ir
ketindcki ardiyede fiÜrülcrch talip olanların ~ulıatın .ı üm:u 

pazar p;tinü saat on altıya kadar Cap;alop:lundaki merkezimiz 

lıi•ı:ı,ıııda ınlızaycdcyc i~tirak eylemeleri ı·c o ı:aattcn ,;ııııra 

i~tfrak kabul edilmiyeccP;i Ye fiat mutedil ıı;iiriilıncdi~i ;;urcttc 
Yetip nrmcmcktl cemiyetin ,crhcst lııılıındug,ı ilan oluııur. 

lstanbul Şehremaneti ilanları 
Kaılı/eöy Dalrei Belediyesinden: Bedeli kc~fi ;-2ıı lira 

iki kııru~tan ibaret lı1.' un an Yo~urtı;mla ;\ 1 u · tıı fa J;:cm:ıl 
Pn~a pıırkı dahiline iıı 1a edilecek pik horu fcr~i ameliyatı 

2fı· I .ıı2cı cumartt:>i ıı;ıinCndcn itibaren kapalı zarf tHulilc 
mtııı:ıkasaya yazctlilnıi~tir Talip olaııhırın ıc>aikı l;\ıjnıe· 

!eri Ye yıizdc yedi buçuk tıl>pctindc teminat akı;den ile 
birlikte ı.ı-2.ıı2ıı tarihine m~,;adlf pcı~cıııb. :ı;linii 'aat 

l.J. tc daire cnninıeniııc oniracaııtları. 

Kadıkôy Dairei Beleıliyesinılen C:<iztcpeclc ikti>:ıt Yckı\-

lctinc tabi Amerika a ın'ı fidan h!);ı arka ccphc,imlc maa 
teferruat lıiri on dürt dütıtin'I ıli~cti dltı dilnlılfl oltıp 

Fcncryolunda Ra~k;\tilıi c>hak T:ıh,in l'~~:ıııın tlıdci tu nr
nıfund:ı bulunan :ırazlııin meıı;J!'i unııırni)'C namına istim 
h\kiııc karar ıcrilme,;i u7.erin~ pc)·cti ıntıhanııniııcı.:c mahalli 
mczkı\nın ma:ı teferruat on' tltlrt diiniıınhl khfı ı :t 4220 
lira Ye di~cr parçaya kc?.alik maa teferruat 11J:-o lira J,i 
ccm·an (J 1 <Ju lira kıı mtt t:tkdir edil mi; oldu~undan kıı

meti mczklıreyc lıir g(ına irir;ız cdildi!};i tııkdink İ>tiınl:\I 

kanuıııınuıı sekizinci matklc;i nıucihincc tıırihi ilı\nılan 

(ıı) giın zarfında Şehremaneti Kmlıkih· ~uhci idariyc;i 

ııı lldli ri yetine ın ii racaatları. r 

Ôrdek yüzmesini beceriyor. 
yavrusu annesini suda yi1zer 
görünce o da sevki tabii ile 
suya atılıyor ve yüz iye 
başlıyor. Biz de başkası öğ
retmeden yüzebiliriz. F a'kat 
biz suya girince korkarız. Bu 
korku bizi şaşırtır, oğula
cağız sanırız:. ·On n için ko
laylıkla yüzemiyiz. 

sa trlef edcec•k )ahit; d<•µil be ~u ağaeııı mc·)·
,a. ııııhın kııparıp ha~ıııa atıp uraran ok.adar 
olsun hir infikaııı ala' ıııı di,l'ı·ek hıı· iki taıw . . . 
lll(') 'a koparıp "arnl\aı·ııı ha.,ıııa ılogrn fırlalli. 

C:aıı:naı• lllt'Zklll' 111(' aııııı tl:trbına bir pin• J!'ıl'

Jlltl:-il kadar· c•h(•mıııh et 'iı·mh ı•<•ı•k ıııcrtrht'di' • • 
az~ııı ol<luğuııılaıı asla tlu~ ıııazdı. lfalhnki nwğeı· 
('llll:l\ aı· ııırzkıir mey' a~ ı prk . e' rrmi~: onun 
için çobaııııı altığı ııw~ \alar ('Hlı:l\ıtı· ile ('kl
e\ ledi. 

' 
(;iııi ıtiiriiıı(·ı~ aııı lıu tarik ilr . Prsrııılrtıııck 

' 
murat l'~' h•)· ip lıiri hiriııi ıııiitcakıp uğaı;tan 

lllC) 'ahırı kopaı·ıjı e:ınaYaı·ııı iiııiiııe ~ ağılıı·
ıııağa ha~latlı. Cuıı:l\ aı· i~c olk:ular ('ld(·fliki 
kar111 şişip ~('l'İıukıı kıııııhlaııaı•ak hali knlıııa

ı.lı. ~:ohaıı <nakit hiiliin hiitiin C('sarPth·nip 
ağa et an as:ıgı indi H' ('HIJ<I\ aı·ııı kPıulL iıH' lıir 

~c~ ~ apnıaılı[iıııı ~iinliı kH· 11111 klu.ldrııı ilı Li ı·a
zmdan titr·<·' ı•ıı ı•llı•ri H\akları hu halde , ı•' iıu· . . , 

f<'ll lilrc1111•\(' ha~l"aı·ak H' usul ile ('anınarııı . " ' 
~ırtıııı oh~a\ttrcık 11v11t111. . . . 

Ye lıieağını ~·rkip ha~ıııı k.ı'~fi: '" :ılııı a~a'a • • 
~i\liirdii .. \ııa c.:ohaııııı <'(•ssurhığıııu1aıı f.(:l)t'lle 
lıoşla111p ':ı:uli iiz(•ı·iıır aııi krııdi!'iııı• daıııat 

tay iıı ı·~ lt·tli. 

Seyrisef ain 
Trabzon birinci po5tuı 
(('utnhuriret '•ıiuru 28 k • 

nun.-;ani pa7 .. 1rte .. i I'.? d~ (~alııta 

1 ıhrın1ın<lıtn harekL·tlc İncl\ı )IU. 
Samsun, (;irc-..on . 'J'rahzo • 
Rize, l lopn1a ~i,\ecck 'c di, 
nilştc !'azar bktlc<llc l(ızc. 

'lıınıcdı 

1 Sadık za e bıraderler vapurlar 
Karadeniz 

\lıınwzaın '" Li'ık!-i po~la. ı 
, ap ıru \r. lan 

~-;- ı, .-:ıni 

[>'IZ'l I' gtınu ak~;ınıı Sir· 
<. ·<- kcd rıhııiiıından 

hareketi<' Zıılfguklak . İnc!ıôlu. 

Sun1:->un. (Hrc~on. 'l'rahzon \"c 

ıtziın~t ve 

ı11dct tdectktir. 

.\tzu ılunduj!;u kadar ç"k 
kop,·alar çıkarılobilir. lldcbl't 
da\"anır. 

iık yazı mokincsi 1 H'J8 
scnc,Jndc ADI.ER fabrik..·ı 

tarafından imal olun mu ·tur 
llütün düııyada 3fı()O(l0 

makine satılmı~tır. 

Türkiye ıckili umıımilij!;' 
i,ronbul. Calara \'m 'cıda ~- ı 
'\o ~ -20. l'osta kuıu,11; c.ı. . 
H~. 

.\nadolu 'ilıh ti için i11 
\ccntaJıklar \"C 5C~ ~"':lr ffiCIT' r 

1.ır aranı\'or 

iıan 

Ankara hapisanei ıımuınhi 
Şııba( 929 iptid:ısından M1;· 

929 l!arcsiııc bdar dort ıtvlı 

ekmek ihtiyacı olan beheri ü 

yüz dirhem itibarile yetm.ş sek 

bın adet ikinci neıi ekınel< ; ır 

mı gi:ıı müddetle \'e k ~I 

1arf ıuılile miinak: s ı ı ()•: 
muştur. 6 Şubat 929 Catş; mba 

saal 19 da Ankara ıil3y•tl tah 

timi müdüriyeti odasında mü 
teşekkil mfibayaa komi yoııunc 
ihale edileceğinden şeraı!ini gör 
ınek istiycnler hnpisane nıOdü 

riye!ine ve talip olanlann d 
yeı•mi ıııczkiırda yüzje yed' 
buçuk hesabile Q95 liralık ttmi 

nalı muvakkale mektubile bir 
likte komisyona müracaatlar 
ilan olunur. 

Z.\ Yl -~ Topancde Bn az
kc•cmlc l numaralı hanede 
mukim ~ıırayı dcylct mıttcka

itlcrindcıı Llifi B~yin maa~ 

cıızdanı kaylıoldup;undaıı bil 

iptal ycni>i alıııacai(ı be an 
olunur. 

Sultanahmel sulh mahkemesi 
icra dairesinden : fiilmli7.:rrcdc 
furuhtu surctilc izaldci uyuu 

mukarrer kuru ycmi~çi 1 la· 
·ııı efendiyle Poly s Kon tnn

tiıı lzmara Emclya namlnnna 
defterdarlık cmnıli metruke 
mudtiriycti Ye eYkaf mudu-

Sürmene, 'l'rah7.on. c:urL"lC. 
< ;ire~fm, l)rdu, (rn, c .• 'tım:'un~ 
jncholu. Zon~ulda~a lı~rı,l 
cakur. 

l larekct gunü y[ik kalıul 
olunmaz. 

Taf,ih\t için Siıl<:tldc ""~'•de rlycti mcyanclcritıdc ~ayia 
hanı -0lunda c,ki l.oit Tıhes - tasarruf olunan lstanhuld 

, 

Ayvalık sür'at postası 
( .\lcr;in \<tpuru ~Q l'=lnun 

~ani :-;ah 1:- de • irk\.:Cİ rıh:ı. 

tnınd:fn lıarci, tk l :~ııtıölıı. 
Canakknlc, h'üdikku\ll. Ecir!!" 
nıic llurhanh c, \"ah," ~İlle 
cck \ c donliştc ıncl.ki)r i:-kl' 1l! 

!erle birlir~e \lıı olııg;ı uj!.rı 
yacaktır. 

tiııo dairc;i Telefon 1-"1nlıul Babıcaferide Ahiçclelıi mnhal 

1 
'.!J.14 
-----~-~-----'I lesinde kuru vcmiFi ç t~ı 
i Sark Malt hüla.sası sında çoııançe~ıne mkaıtıtıu 
1 atik lıeş cedit dokuz numa 

( :clibolu için ı ılcu olı ıı ır 

,lik ~lı11n):17.. 

Mersin sür'aat postası 
(1\0:'-:Y.\ ) "ıpıını "'! kdnıın 

~ani :-.alı 1 :! de ( ;:ılat:t rıhrı 
mından han ketle lzmır \ ıtah ı 

\ldhc \lcr.-.tne hlrl·rk \{' 
ra'\UCU \n<llTI(lr \lı\1\e İ1.Tllİfe 
u.~rırnrak gf'itcl'k~r 

T a.shilı: ı .> l\:im • . -:ıııi 

t;ırihli nu-h:ırıfzo:ı ııı . t!cr·ı, 

(<,'araka hukuk 1 ııhiını i .~iıı 

elen) >erle' 1 alı il;\n ( l)uzcc 

mahkcmt:,indcıı ) tkııilmch 

l:\zını ikcı: ı·anlı~ diziltli~İıı· 

den tashih olunur. 

J,tonbul hcartl mudürıyclınden.

İstaııhul ııınum eknı kc;lltr ı·t 

francalacıl~r \'C f ıınct.'ar 

cenıi; etinin idare lır\'l'tı İı• i· 

lıA: ı 2 -J-Q]Q p 1 rtrsi güııii 

tJ .• ıatıd:ı l Ia\ )ar t·ı1ıııtl.ıkı j 
coıııh t 11.erl<~zınde ıcı~ ı·e ı 
saat 'nda11 oıı lıt.'.şe l adar 
iclilKıh~ 'c-.:ııoı edılccrği alaka
tlaraııa ilan olunur. 

i tı •C . ıt.'ıat için 
r nıuc--ir dcı adır. Bıluınum 

c.:1andetde lıul u t•r. L ·ı.ııJıni 
hcprılıırı Bomoııti fahnka,ı. Tele
fım . lbn lu .'iS.J, '" İ·tnııhulda 
Ekrtnı '\ecip CC:'1 .tep< ıı. rclc· 
l' ıın ; İ,tan\ıtıl ~8. 

l<lanbııl Mahkemci a•liye 
birine; ticaret dairesinden: \ fah
kCPlL'CL' ilı\'lı ifla>ın:ı l:anır 

n· r:lnıi~ olan \klınıcL Rap;ıp 

ı:fcııtliııin ('ar~ud kebirde 
l\alp:ıhçıhırd:ı ı><ı 'c q 1 ııu

n ;ıralı dt k.iııı'ldal,i Çl•cıık n~ 

Y.cnrc l'llıi,;l'!crilc d•ıl" nıo· 
lıil: c,iııiıı .10 k·ı• tın-·t ı ı ı l)~<ı 

\:tr-:ıı•l'1 !( ımtı \ c l,Alıil ol
nı.ıd•.!:ı .• hl'rıft o !1 \.:l\c

duı ınm'cntc fi T1ılıtt mıık.ıır
•cr bı. "ıdt.Ofiınd;ı tr 1h 0lnn 
!arın ;ıı~!ı: li ıııczl,urıl.:ı lıa1.ır 

lıı.ılunıı'll'~n ilan olunur. . . 

ralt k~gir ve ha,·n;ız ve dö 
.,cmc~i mermer taş ve t;n · 
kepenkli ve üzeri odad:ı 

ıırl derununda mahkum k 

ı ıa,an !·:fendi tarafıllltın iş 

!'al ıılıınan dük;\11111 sağ tara 
fı ınıılıktnn leh llasan Ec 
fendinin dükı\nı YC ün tara 

fı Yası! Efendinin diikanı ,. 

arka tarafı lfaba Yu-uf e,;:ı 

ircnin duknnı Ye ıın tııraf 

Çohançer-ıc,i ,r:ıka!:ı ile mah

dut olan dükan mc\ kii mu 
zap:dcye vazolunarak ~uba 
tın yirmi ynlind çar,amb: 
p;Linli saat on lıc~tc ihale' 
..,,·,cli)C i icra kılın:ıcağın 

dan talip olanbrm kıymd 

mııhaııınıcncsi olan iki hin 

)'il/. lirnnm yıizdc onu ııi>· 

puindc pey akçc,ini lıı\!Tıilcn 

Stclt:ırnıhınet !'ulh kra-ıra 29 
;-;-ııl) mımara,;ile mural~ıat c 
'cıııcleri ih\n olunur. 

Eren/eöy Lisesi müdürlüAüaılen 
Mcktebimız l•asta bakı. ı ğ 

nıünh.ıldir. Taliplerin chlı)' t ~e 

,. ik.aJ.,rını hamilen her ı;üı. s .a 
ı O - 12 arasıııtla mckteoe rnu 

ı aclaU.uı. 



ABOl\'E ŞARTLARI 

Türkiycdc Hariçte 
Kunıs Kuruş 

Gazetemizde çıkan yaz.ı ve 
resimlerin bütün hakları mahfuzdur 
Gazeteye gonderilece·k· mtktuplann tiıerjn.e 1 

idare için.:c ( Jdare , yazıya aitse ( Yaz.ı ) 

ı Aylığı ı25 000 : j işareti_ ı.:onulmalıdır 

j 1 nasılmlj'3n rnektup1a.rın iadc~inden, kıymeti 
· mukaddcrcsiı mcktupl3rJ konulmuş paralJ.rın 

3 • 400 800 
6 • 750 1450 

12 • 1400 ?:'00 [ lı:aybolnıa~ından ,-c il!nların ınlinderec.uından . 
idare me~uı değildir. •-- . 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plAn 

1 ci KqidL I 1 Şülıattadır 

İJ\RA\JİYELER LiR.\ -< 
t'j 

f ~: o ~ 

15. u~ -· 
~ 
t"" 

l&8So :;ı.... 

~ 

-....-.; 
~ 1\IÜKAFAT: 
~ 
LÜTFE.' DİKKAT EDİ:'\İZ 

Bu >eneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkılerin en zcn

ıı;inidir. Çünkü: 
ı - J0,000 lira Ye daha yukarı büyük ikramiyeler geçen 

;ene' yalnız ( 3 ) tane idi. Bu 'ene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
0 

0 67 arımışur. . 
2 - U:\ll':\l İJ\R.\\IİYF: \Dl:DI- Geçen seneki keşidc

lcrdc yalnız ( 2,000 ) idi. Bu sene ram: ( 3,900) dür. Umum 
isabet ihtim:ı!i de ram: 'f. 95 ( yani iki misli ) artmıştır. 

.ı - l'irnnko yüzünden zengin olanların adedi bu sene 
~eçcn senekinin tam iki misline çıkacaktır. 

(Vakl)ın 27 kt\nunusani 1929 Tefrikası: 68 - ... .....,...,.._.,,,., - -- .... n fu) zn ızı 
lfı:harriri: 

Aloı·is Löbldn 
Akşamleyin saat beşe doğru 

iki kişi gemiden sahile uzatılan 

tal.tayı aşarak nehir boyunca 

yürüdüler. • Raul > arkasında 

köylü kadın elbisesi olmasına 

rağmen • Jozefin Balsamo • yu 

t&· dı. Kadıııın yanıııdakı •zev

cı • ibi. 

İkisi de • Korbüt » !erin mağa

rası ııııiinde durarak, onlarla, 

bittes.ıdüf karşılaşmış kimseler 

r.ı· ı ~.om .. şt;,;!ar. Sonra yolun ten

ha olduğunu göriince süratle 

~rutercimi: 

Alelınıet Gayur 
sebze bahçesine girdiler. « Le

onar » gözden kayboldu, şüp. 

lıesiz mağaraya girmişti. 

•)ozefin Balsamoıya gelince 

dışarda kaldı. J(üçük ağaçlar 

sayesindeki bir köhne sandalye

ye oturdu. 

İhtiyar •Korbütı bahçesinin 

otlarını kesiyordu. İki oğlu bir 

ağaç eteğine oturmu§lar sepet 

örüyorlardı. 

ıRaul• diişündü: 

•İsticvap başlıyor... Maal-

1 nci 
=-' 

Tabı 

Tlrk mekteplerıle faydalı ea~lin 
illnlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

!LAN T ARIFESt 

=27Kanunsani 1929= 

Büyük ye y.l bir çok dehi. için Yerilen ilJ.nlarla 
hususi mahiyetteki ilôlnların Ucrell 

iı.lare ile ı.:arıırl•-;tırılır. 

Gazetemize huıu•t ilin kabul eden yer t 
H. S. H.. il&nat acenteı1 • 

Satırı 

6-8 inci saylada 
s • • 4 • • 
2 • • 
1 • " 

ı-a inci ~ayf~d.ı 

resmi il!nlar 

Senesi Bütün Otomobilcilere 
Güzel bir Müjde Getiriyor_ 
Türkiyeye Yeni Gelmiş olan 

TİPİNDE 

KUfll, 
12,SO 

~5 
40 

~ 
ı,o 
J 

Lastiklerini Tecrübe Ediniz. Bu Las
tikler Bilhassa Bozuk Y otlara muka
vemet Etmek için imal Edilmişlerdir. 

,~Lastiklerinden .Müşteki _Olanlar, 
~ Her Halde Bu Harikulade .Metin 

Ve Dayanıklı Dunlop Lastik. 
terini kullanmalıdıı·lar 

Bel ipi mübayaası 
Tütün inhisarı umum mü

dürlüğünden : 
amsun ha~ müdürlüğii ıçın I0,000 kilo ~rli malı bd 

pazarlık surctilc mülıayaa olunacağından İtaya talip 

olanların · niımuncyi görmek iizre her gün miiracaatları ve 

30 - 1 - 929 çar~amba glınii mübayaat kombyomıntla saat 

onda bulunmaları . 

lhlamur tahtası mübayaası 
Tutun inhisan umum mü

dur/uğunden : 
Cibali fabrikası için 43 metre mik'abımuhtclif cb'atta 900 adet 

ıhlamur tahta:;ı pazarlıkla alınacagt.ndan talip olanların ebadı 

öğrenmek iizrc her gün müracaatları ve 30 - ı - 929 çar

~:ımlıa 'ıinii saat onda mübayaat komisyonunda lıulunnıal:ırı. 

esef bızzat şahit olamıyorum! 

Çok istifade ederdim.» 

• Raul •, • Jozin > i tetkik 

etti; kadının yüzü adi bir hasır 

şapkanın kanatları altında gizli 

idi. 
• 

Biraz eğilmiş dirseklerini diz. 

!erine dayamıştı. Asla hareket 

1!tıniyordu. 

Zaman geçti. • Raul • ne 

yapıldığını soruştururken yanın

da bir inilti ve onu takiben 

boğuk sesler işidir gibi oldu. 

Evet bu ses yanından yükseli

yordu. Bu, kendisini ihata eden 

ot demetlerinin arasından çıkı

yordu. 

Acaba bu nasıl mümkün ola

bilirdi i' 

Sedanın en hızlı işidildiği 

tarafa doğru sürünerek ilerledi. 

Anlamak için uzun taharriyata 

mühtaç olmadı . .Müıılıat kısmı 

itmam eden falez çıkıntısı yıkık 

taşlarla dolu idi. Bunl~rın ara

sınd.1 ümüs ve kök yığını içinde 

zor tefrik olunan bir küçük 

tuğla kümt!Si mevcuttu • Bu bir 

ocağın bakiyei ankazı idi _ 

Artık hadiseyi anlamak ko

laylaşıyordu. « Korbüt > !erin 

mağarasının sonunda kayaya 

doğru bir girinti obcakıoı bu

raya vakti e bir ocak bacası 

çıkarılmış. Şimdi sade bacanın 

ankazı arasından yükseliyordu. 

Daha acıklı iki sayha duyul

du.•Raul», •Jozefin Bıalsaıııovyu 

1929 
. . . '~'-··-

Gazetemize bir aylık abone olmak lstlyen 

zevat aıağıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzerindede şu adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

lstanhulda Ankara caddesinde (V AKIT) gazetesine 

(V AK/1) gazele•inin bir aylık abone b.deli olan (125) 

kuru~u po.•la hava/esile gönderdim. Bu paranın pruladan 

aldırılarak derhal alideki adrese muntazaman ga=ete göndermenizi 

rica ederim. 

Adres: 

sebze bahçesinin köşesindeki 

mevkiinde gördü. 

Halit vücudu ileri doğru 

· eğilmiş olduğu halde oturuyor, 

elinde tuttuğu çiçeğin tüveycini 

koparıyordu. • Raul • kadının 

işitmediğini farzetti, farzetmek 

istedi. Belki « )ozin » Iıa1<1 bir 

şeye vakıf değildi. 

1 le• şeye rağmen • Raul » 
nefretle titredi. 

Müthiş isticvaba şahit olsun, 

olınasııı; yapılan işkenceyi bil

diği J, ılJe susması « )ozin > in 

cinayete iştraki demek değil mi 
idi? 

Şimdiye kadar • Raul » u 

dimağında be;lediği ümit artık 

lm hadise karşısıııda sönüyordu. 

İmza ... A-- - -

Okadar hakkında her hissettiği, 

onun hayatından görmemeğe ça

lıştığı şeylerin kaffesi demek ki 

hakikatti. Bu kadın bizzat man

zarasına tahammül cdcmiyeceği 

bir cinayetin icrasını •Lconar»a 

emretmiyor muydu? 
•Roul» seıeace ihtiyatla tuğ-

laları sonderece \'C toprak yıfıııını 

açtı. Bu işi bitirdi~i zaman ahü 

enin kesilmişti, yalnız konuşul

duğunu gösteren bir fısıltı du

yuluyordu. 
Tekrar yaptığı işe başlıya

cak methalin üstüniı tamamen 

temizlemeğe mecbur oldu. Bun

dan sonra açtığı menfezden 

baş aşağı eğildi. Kabil olduğu 

kadar etrafa tutunarak, dinle

nıeğe koyoldu. 
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Pazar 
Erkek; Münası) isim Ka; 

Aydın Zühre 

Ganün nasihatı 
·yu,·arlanan taş ~·,J~un tutın:ız 

'.\Ic-.ul ıııudür ,\fııııct Sıikrü 

Aşağıdan iki ses duyuluyor· 

du, biri oLeonar»ınki idi, diğe

ri de dul •Rıısölen• valdeninki 

olman icap eyliyordu. Bedbaht 
k:ıdııı bitap bir sesle cevap 

veriyordu, son derece korkmuş 

olduğu muhakkaktı; ınırılı.lanı· 
yordu: 

- Evet .. evet .. va.ıdettim .• 

devam erliyeceğiııı .. Fakat bila

bun .. beni mazur gi:rmelisiniz .. 
!Cıtüfk:'r efendim .. hem de .. 

bunlar o kadar eski hadi.eler ki .• 
tam yirmi iki sene oldu .. 

« Lonar » h<J, ·•ırdandı : 

- Maydı .. çok çene istcıntı. 
Kadııı devam elti : 

- Evd .. bundan yirmi iki 
sene mu··~ddeın Prusya lı:ırhi 
oklıılı•ı sırada idi • 

(Bitmedi) 


