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- Tüyıer ürpertici 
y -·-
enı Moskova bü) ük elçi-

Haydarpaşadan Eskişehire 
ı · giden katar hliz Hüsyin Ragıı:- Bey bu gıln 

Yarın B ı· \' er •n· arşuva yo!u ile 

ıneınuriyetine gidecekl;r; aziz 

Ve sevgili arkadaşımızı bu mühim 

ı·azifesinde de kıymetli muvaffeki-
)'etler t•me . ·ı . d . 

E\relk:i g'CCC Doğa11cayla c;ey\·e araSJll<la )"Olu 
l~aı)atan ])ir ],aya)ra <,'al'JJaral{ ])arçalaııdı 

' nnıyatı e teşyı e erıı: 

Hüseyin Rağıp Bey diplo- 3 ölü, 11 yaralı var 
matlık 1 • mes egıne girmezden 

~veı Türk matbuatına men•up 

ıdi; ıık geçliğinın en feyizli 

l"alııına zamanlarını bir taraftan 

ıne.ltteplerımizdeki Türk evlat-

KAZA KURBANLARI ARASINDAKİ !\tlAKiNlST 
GAZETEl\lllZE F ACLı\ YI ANL.ı\ TIYOR 

larını . .. . _ 
n talımu tcbıyesınc sarle-

derken d·· k ıgor taraftan Tür mat-
buatın k 

a ço değerli hizmetler 
Yaptı; bu i_bar ile Hüseyin Ra-

1 

~r bey Türıc efkarı umumiyesine 
)aba.ıc.. dcgıldir. 
. l-!ü:ıeYin Rağıp bey memleke
lın buı· un temiz ve asil gençleri 
Rib· ın·ıı· 

• 1 ı mücadelede uhd . ine 
ttrett ~ 

up eden nzıleleri tamamen 

;.aPınış. bu •ıralarda gösterd:ği 
ıyakou mıllı hükumetimizce 

lakdir edildiği ıçin bir müddet 

ııonra hizmetinden harici işlerde 
htifad 

e etmek üzre diplomatlık 
tııt>slp,>;· d D . -.ın e tavzif olunmuştur. 

aıına gösterişsiz , fakat ciddi 

\"al~ınası ile temayüz eden 
l-ıü ey· R -· ın ağıp bey bu yeni 

~<'ıleğinde de derhal liyakatini 

~ıaı elliği ıçin az zaman zıırfında 
ilkre. s r· l·~· . ·ı . . k• b ' e ır ı.ınc getırı mıştır ı 

u defa .\loskova sefirliğine terli 

•uretile tayin edilişi buradaki 

ınuvaffakıyet\i mesaisinin hüku -

bllıetçe de takdir olunduğuna 
ar· 

ıı bir delildir • 
T- k d· ur iye - Rusya dostluğunun 

~nya siyasetinde hususi bir 

~ enırniyeti ve mevkii olduğu 
lÇi 

l n <umhuriyet idaresi öteden 
ıer ' 
1 

' "lo,ko,·aya göndereceği 
e -ı 

dçı "rln şahsiyetlerini intihap 
• ~k 

1 
c ı gece 

Dün şehrimi=e 
Geyve ile Do-

ğr .• .;ay ist~syonları arasıııda çok 
feci bir tren kaıası olınıış, bir 
katar kaıni!cn parçalanmış, üç 
kişi öln1 üş, 11 kişj de :ığır su

rette yaralamııışlanlır. 

Felakete doğru 
Cuıııartc>i güni'ı 16, 10 da 

Haydarp.ışadaıı lıarclct eden 8 
numaralı muhtelit k4!ar Arifi· 
yede ( 1008 ) numaralı k.ılarla 

birleşmiş ve Doğaııç.ıydan Gey
veye nıiıleveccilıeıı yola çık

mıştır. 

Fakaf daha evvel 
Doğançayla Geyve arasııı

daki boğazda, 146,800 kilmetı-e 

geliri/en yaralılar frenden çıklırı ırlark n 
t 

t. - en •vrı bir itina göstermiş
ır: d· l 
1 

• ıa e\'el birbirlerine halel 
•tef 1 • 

iızcrindc; gece tahminen 25 Parçalanan lokomotifin ateşçisi Adem hastantdt 
0 •n Zc!:aı. Tevfik, Va

ıl bev· 
d 1 - erın kıymetli şahsiyetlerine 
"'-tat ·J·•· b . d te · ıurse u ıtinanın e· 

1 :ı kolayca anlaşılır; onun 
\ınuır k ı 1 Suk 1 

r ıseyın Rağıp hl)~n 
h· '•ı •lçilG:ğinden Moskova 

metre mika'abı lıacınında bir 
kaya parçası 40-50 metre yü~-

sekliğindeki dağıfaıı karların 

tesirilc koparak yuvarlanmaya 
başlamış ,-e esasen ancak 

trenin veçebileccği kadJr dJr 

UVQk el·'· kJ f 
ed·ı \.ıtQıne na i ve teri tamaıntıı kapatmıştır. 

ı lllış 1 

olan yola d~şmüş ve orasını 

llıına ı ~ ınasının hususi bir Rayrn;ıı ıııiıırnscbctilc Eski· 

r \·ardır. Ve ilaveye ha- şehre kadar ı:idccek ol2n k.ıt1r 
·•t Yoktı. · R 23 30 b . ~· '<ı U• doslarımız elim gece saat · , ogaza rıı :ııış 
'· '<ır ı rt' k • A k ve surııtlc ilerlemeye h:ı~lamıştır. " • ' ın sev .ıc n araya 
·~ v d a ıf beyin ıahsında Müsa eme 
f~ ıp et: 

1 •inı tamamen Hüseyin l(orkııııç müsademe işte bu 
• rı b saniyeuc vukubulmuş lokomotif l" '" bulacaklardır. 

~. •lı kıı "n harıci siyaseti milli ıııuanaın kaya prçasına bütun 
t · hızı ile yüklcıııniş, korkunç bir 

ı ı ~ı <..hilindc mustakıl ola- ses 'işidilıniş, hunu nıü!eakıp 
h Ylıaıınk gayes,ne matuf bir ht:rdahaş olan makine yolun 

1 ''• •ukrı -
"in n sıyasetidir; her mil- yanındaki uçuruma yuvarlanmış, 

··~d· . 
i.;,, ' nıukaddcratını kendisinin 01111 arkasıııdakı vagonların 
L;,;• "ıno,, prensibi üzerinde sukutu takip etmiş ve onlarda dev-

"ietok Türk·ıye . .11• lh rilnıişlerdir. Bu tekcrlenişi ikinci 
~lva~ " nır. mı ı su . . . 

• ni tnkv· d bir yuvarlanma takıp etnııştır. F{ • ıye e on Bolşevik 

<l '" a~ir n Lıı,inol paktı ile Kazadan sonra 
uı Vo • I' Müsademe neticesinde loko-f • " ııunrle venı bir muvaf-
•kıı·ot k 

R 'azanmıştır ; Hüseyin 
~lf> b. L -

d. 1 Y g1< ı kıvmetli bir 
1 r 0' ' ' ını:' n b u iyi sulh ve 

motifin arkasında bulunan für-
goııla ve anım arkasıııdaki 

ikinci ve üçüncü vagonların 

paramparça oldukları r.nlaşıl-
JI rı ı hav ı - . d "1 k 

gııll• l •çın c "O> ·ovaya nııştıa. 
- lor kı 1 k 1 O -• • kk l n • mcnı e etin saadeti vagoııuan ınure ·ep o an 

anıınn pek k t "OO - . ' ı·. 1 •1
. güzel semereler a arın ~ u nııi,ecavız yolcu-

·ft: Jı ır. J j arı neye. ugradıklnrıııı bilmi-

1l f c lun ct Asını Yerek feryada başlamışlar, buna 
yaralananların çığlıklan da' ka-

rışıilca kaza mahalli mahşer 

yerine dönmüştür. V. azayı mü
teakip clektirk ve s.ıirc tesfra-

1Halci11i.<I O<man hastanede 

1 tU bC'zuiduğırndw, gPcenin 
kcvu kara:ıhı.!ı içrnde ınaıızara 

büsbütün korkunç bir ., • 
aiııııştır. 

Tren bekçisi lbrahim hastanede 

Tam alfı saat 
Baiıranlar, inleyenler, can 

çekişcııleriıı yürekleri parçalıyaıı 

feryatları arasında yolcular tanı 

altı saat karanlıktan korkarak, 

kavurucu rüzgarla titreyerek 

imdat bekleyip durnııt~fanlır. 

İlk haber 
)(aza civar istasyonlardan 

haber alınmış ve dcral;ep gerek 

l laydarpaşadan ve gerekse 

Eskişelıirden birer 

gönderilmiştir. 

imdat trenleri 

imdad treni 

birisi dün 

sab: lı saat üçte, dikeri "e 4 te 

kaza mahalline muvalialet etmiş 

bundan sonra yaralılarla ölenle!' 

tesbit edilmiştir. 

Ölenler, yaralananlar 
Kaza yiizündeıı üç kişi ölmüş-

tür. Bıınlardan biri · Kuleli 

lisesi talebesinden bir mektepli 
gençtir. Bu zavallıııın bayram 

tatili ıııünasebetile 13ilecigc 

gitmekte olduğu anl~ş:lnw!ır. 

Kurbanlardan birisi de 68 

inci alaya mensup bir asker, 
öbürü de Oeyveye gi~en ve 
Geyveli olduğu zannedilen bir 

ihtiyardır. 

Yaralananlar beşi ağır, allısı 

lıafif olmak üzere, 11 kişidir. 

Bunların isi askerdir, 

[ Alı t.valı f üaeii ~yllamı.ıJaJır ) 

r
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~ Atşülesi 6.uqiiH.- saat"' ımüf/4> :Oaciil(iinüıı-.. 
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• 
ır tren kazası 
/ Ku~onıaımmaıı 

Halledildi 
İL!\. '1~ JA.S İ'I' 

~,~~~,~~~ lira 
Dayinlere veriliyor 

1 la\ıcr aldı~ımıza !!;lire ku

ponlar mc,·.:k;indeki >on pti

nizlcr tlc k edilmi~tir. 

Bn husııstaki itiltlfnaıııı: 

;ıktcd ildik ten sonra daiııkr 

tJrd:ııdan bunun tatbikı tar-

7.ına .lair h;ızı noktai nazar· 

far ileri 'tirlılnıti~tli. ,\hircn 

dıoinlcr itil<lfnanıeııin hllktı· 

r.ıc :imi;; tar:ı fımlan hi~ bir 

J ,1ytıi ihtirazi kabul edilmek

sizin tatbikına razı olnııı~lar

dır. 

l lüklımctimi;1. bunun iizc

riııe ilk tak>it olan '2UUOOU) 

bin in.~iliz lmı0 ının ( 2 mil 

yon Türk lıra>ı) dainkr~ tc

lİİJ"l':'İ11c karar yc-ıııi~tir. 

E\ eke Düyunu umumiye 
tarr.kıdu•ı talbil ctlilnıiş ve 

ınuhtdif bankalara yatırılmış 

olıın bu para dainkre nrilc

cdı:tir. İkinci tak>it h<ıziranda 

t diye edilecektir. 

* Maliye vekili-
mizin beyanah 

Ankara, 10 (A.A) - Maliye 

vekili Saracoğln Şükrü beyefendi 

kuponlar itilafı hakkında bugün •on
saat gazetesınde inliıar eden haber 
halclcında muhabirimize demijlir ki: 
Haber esas itıbanle doğrudur. Yal

nız ıki milyon !ıranın dayinlere te
diye!ine dair emrin verilmesi 

içın dayinlerin paris sefaretimize 
tevdi ettikleri mektuplann Ankaraya 

vüruduna intizar ediyoruz. Tediye 
• 
emri henüz verilmemıştir. 
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1 limayei et fal cemiyetinin 3 70 

çocuğa bayramlık elbise ve ıekeı 

vere<:eğini dün yazmıştık. 

Hediyeler dün veznecılerdeki Süt 

damlası bına.ına nakledılmiştir. 

Bugün 3ıe, 

alan çocuklara 

caktır. 

cemıyetten ,·csika 

mera•lmle da~lıla· 

Yakılacak! 

İngilterede hakımler bir 
kadının eseri için bu 

kararı verdiler 
Mis Nar• Ceıns İngilıerede 

ismile bir ka 
dın muharrir 
( Dekolte Sı

pariş ) isimi! 
bir roman yaı • 
mış, mi~in bu 
ilk eseri adli -
yenin nazan 
dıkkatini celb. 
etrniı \'e ken
disi mugayiri 

ar ve haya 

neıriyatta bu -------J 
lunmak cürmü Mı:s Nora Cem• 

ile mahkeı. , e sevkolunmuııur. 

Hakimler eseri tetkik etmiıler, 

muharririn kitbı mukaddeste bile 
bu kabil tasvirele muhavereler ol

duğu hakkındaki iddalanru dinleme

yerek kitabın bütün nüshalarının 

ihrakına karar venniılerdir. 

insanların aslı 
~deqildW 

Bir İngiliz alimi malum davayı tekzip 
ediyor 

., 

lngiliı alimlerinden Doktor Arior Şart rnliiıim l 
konferans vererek insanların asi~ ı maymun oldukları id
cl<t>ını cerh Ye tekzip ctmi~tir. Doktor Şartın beyanına 
giire ınsınların a>bn maymun olduklarını söyliyenlcr lıatı 
ccnıe:,tcdirJcr. Bir kcrre nıavnıunun kJnt İPsan kanına O 

kııdar bcn;1.cıııcıııcktcdir ki maymun -kanını in~an bnl'ıa 
zerki cinnettir. İnsanlarda giirıikn sui tc;ekk:ilkr om.ıı ııs
l;ın maymun oldı.~·ı.nu isbat etmez. ln;;an mayrrıunclan gel
ini~ qlsa beşeri rc;imdc çıkık bir burnu, alçak bir alııı, 
kiiçuk bir beyini· olmak l;\zımdır. l lalbuki b;cri re~ım 
böyle dcgUdir. 'Bu da ingiliz dlimine göre insanın maymun
dan gdme<lf ğiiıi is bat etmektedir. 

Bir ~a~ise mi 1 -·--
Dün gece 

llıılıtelil ıııubarfr>lı•de 

Bir es~i uzu -
Jeutif mi e~il~i ~ 

Dün gece geç vakıt haber al<1ı 

ğınııza gör., Muhtelıt muba~elc 

konusyonunda Türl heyelı muuh
lıataHnJan bir zatle, evelce hey ' e 

dahıl bulunan diğer bır ıaı arasın· 

da ınüe.,if bır hadise zuhu: euruıtir. 

Me.ele polıse ve orac! n da 
adliyeye ıntıkal ctıruş, odlıyece ıadi 

seyevazıyet edılmittir. 

Mubadcle heyetinden uzaklaı

tırldı~ için hadiıe)< ocbebıyet ,.,... 

r.atin dün cece IC\kif ed~Jij:ı •5ylen 
mektedir. 

Saat 
fli)rde nn..;ı l 
getirilir 'r! ... 

Dıın .ık~am m!..'.WI; o! l 1. 

ğurr •z gayet gııl _ •.; lıir lıı.

dı:eyi J,ı ;ıca ıc.ı1- ,<1 y•ırı ,. 

~ehrinıizin yı.'.şck ıııcmt.r
larıııdaa bir z,ıtın i:c\"Cl ,j 
olan Zehra '.\hıfü 1 l. Bdçıka
da lnıluıııın oğhıııı bir k ıtıı 
~eker göndermek ist\'.r ve 

Bcrojtluııda, Tokatlıyaıı k.r
şı,ındaki paket !'OS\JJ C : •L 

nıuracaat ederek lıüylc bir 
paketi sa.ıt kaça kadar k .. ıul 
cdcbih.:ceğiııi memurdan ı

rnr, kcrıdisiııı: (4) dı: ka,' !r 
cc\·abı Hril"r. Zelı•a 1 !. ş-
kcrcidc paket; yaptırır n 
postaneye getirir . Bn ırda 

saat dörde 12 tl:ıkib ı r.rdır. 

Fakat memur F.rcııctı nc
den;;c artık nıl;tın "cçt !'; rıi 
YC İ~ Vapanııyacağtlll he )'an 
etler. Zehra llaııım, 1.ıt ıı 
henii;1. dörde g-e'.~cd -ı- ıi ı L 

\ıu i~in yapılmasp ı lıir ı•m 'i 
olnıadıjf1l't ljıirct c,lcr , ,!ı: 

bu sözlere kar~ı nıcımır U: 
- Yııpmaır! cll'ıT'C k~ "'ır 

eder. ikinci bi · iL~~ a kır ı 
i<c ycriııtkıı kalk..r, elim l 
cedveılı; us:-ııa ~u..ltln • nıı~u 

açar ve yclkm anı it. ek t' ır 
dun lı1.crine fi' t ır w d ı 
re!;; 

İ~k.. ~aat t!"rdc r.,'CI ı;, 
daha bir Jj) e\.'tginiz hl r"t ! 
der. 

Bu lıik<\ycyi ti il .!.t r 
sonra l)iz de dL .. • .. hık ' 
hakikaten bir şey bt.hırı.ıtı k. 
!\le1nur cfcndir• ı n1csai ~a· 
atlcri için lıayli pratik lııı· 
usul kc~fettiği anla;ılıyor, 
nasıl hoş değil mi?! 



Süleyman Paşa 
Yazan 

ve 

AYHAN Akibeti 
.11 bclülha11 ıit klzdl, bağıı·dı 
llınzır heri_h. ben sana ı1upur ne oldu , 

askeri ne yrıptuıP de) ·e soruyoruın 
- 8-

Sultan Hamidin bir ckdığine f diginden chizmett askeriyeye 
iman edilemiyordu. Renksiz ve 

1 

eh-ermiyecegi ve kumandanlıga 
vesveseli bir geydi. gayrı muktedir olduğu• askeri 

SüJ,.yman paşa çok saf ve te- meclisçe .karar alhoa alınıp 
miz bir 7.at olmakla beraber cüret mazbatası vükela meclisince de 
sahiı: idi. Ziyade olarak ilmi de lastik edildi~ halde, Abdül-
vard;. hamil tarafından tutulmuştu. 

Pad ıa}ıı kandu-ıp kendine Abdülhamidin iki dudağı ara-
ceJbederek sera.Uer oluvermesi sından çıkacak bir çift kelime 

ihtimal dahilindeydi. Rauf pap.yı mahvetmiye kafi 
İşte Rauf paşa bu endişeyle gelebilirdi. 

saraya gidiyordu. Eli erip dili Böyle kendine kartı mah-

döndüğü kadar Abdülhamit hanı lcüm vaziyette olanları kullan-

Süleyman paşa aleyhine doldur- mak Abdülhamidin de işine 
miya gayret edecekti. geldiği §iiphesizdi. En sağlam 

Yıldıza giden yokuş başında ve emniyetli it dedikleri de 

başkatip Sait paşa ile karşılaştılar lıte ancak böyle olurdu. 
Sait paşa sadrazam Etem pa· Yalnız Abdülhamit diğil 

şaya gidiyordu, sadrazamı alıp kendinden tüphe edip vaziyetin· 
Yıldtra ~irecekti. den korkan herkes böyle yapmak 

akıl karı idi. 
Böyle korkulu b.mkrde Ab- Rauf paşa şaşkınlıkla padişa-

dia.nidin sadrazamları rdıin hm ayaklarına bpaklanmııb: 
aibi ~ önünde bulundurmasa - Vapuru hümayunun Mak-
•hl tabiat hükmüne girmifli. rıköy açıklarına sevk olunduğanu 

5adrazamamın celbi Rauf 
arza 111ücaseret eylerim efendi-

papnm da işine yanyacaktı , miz dedi. 

başlatip : - Hınzır .. İçindekiler ne 
- Tqrifte isabet buyuruldu. oldu. Bana ondan haber ver .. 

Efendimiz ~ hazretlerine - Efradı a.skerıye Ayasta-

inti1ar buyuruyorlardı ... • fanos havalisine ihraç olundu. 

Dedi. Rauf paşanın aı abası Hnnk!r geniş bir nefes almış. 
saraya girdi, serasker !taY11laka- b. Eh •. Artık Süleyman paşanın 
:mnı doğru huzura soktular • eli kolu bağlanmış sayılırdı. 

Abdulhamidin hali pek te - Kalk paşa şuraya otur. 

begenilecek gibi değildi. Süley- Diye ayaklarına kapanan 

man paşa ile anlaşamamış olduğu mahküm Rauf paşaya iltifat 
YlPZlmden seçilip gözlerinden etti : 

okunuyordu. - Fakat bu adam sulh ya-
Rauf pap. mes .. leyl derhal pılmasmda israr ediyor. Ruslara 

sewıişti. karşı artık mukavemet imkan-

- fJendimiz. Süleyman paşa sızdır diyor. lngilizlerden üç aya 

ltulunuzun suiniyetle vazifesini kadar fayda görülmez bir aya 

terkettikleri tebeyyün ediyor. kadar da Ruslar lstanbula gelir-

Sultaniye vapuru huma· ler diyor., 

yunu ile getirdiği ve belki de h.:ı.şa zihni hümayunu tah-

ıfsat etligi asakiri şahaneleri dört dişe ictisar eylemiş. Padişahım 
bini mütecavizdir, hasbessadaka mahadı harpten kurtularak ma-

arzt derim .. kam saltanatı seniyclerine yer 

Dedi . Ab<!ülhamit zaten !eşip fesac!a başlamak fırsatım 
Süieyman paşanın ileri geri 1 elde etmektir. 
söylemeğe cüret etmesinden - Bunu nereden istidlal 
şü~heler.ip fitili alnu~tı . Rauf j 
ı a,anm sözlerinden bütün bütüne · 

mü,•azenesini kaybetmişti : 

- Hınzır herif..[*J ben sana 

onu sonnıyorum, vapur ne oldu? 

askeri ne yaptın; başkAtip paşa 

sana iradeyi havi tezkereyi 
goslermedi mi ) 

Diye bağırdı • 
Rauf paşa zaten ~künden 

korkıyordu. Abdülhami<lin aaye

sınde rütbesini muhafaza edı

} ordu. 
Az zaman e\'Yel cEskiıara• 

daki bozğunluga sebeLiyet ver· 

ediyorsunuz pa,a? 

-Hüda bilir bunca nanüni

meti hakkı hala bu bendelerinin 

üzerinde bulwı:uı Abdülaziz han 

aleyhi rahmeti velgufran hazret

lerine reva görülen hiedehane 

ve muhkirane muameleyi hatır
ladıkça meyus olmamak elde mi? 

Ah efedimlz, bu ve emsali 

adamh~r §evketlü efendimizin 

zamanı Alilerinde ruwl serbaz • 
lıklarına devam ediycrlar ? 

Abdülaziz. kelimesi sultan 

Hamldin gözlerini dört açmıştı; 
evet, Rauf paşa doğru söyliyor-

{ Vakt) in 11 ~lart 192~ tefrikası : 101 
~.,......__._. .... -_,. 

Namuslu 
kokotlilr 

JJluharr11~i: Hüseyin Raluni 
Sonra vaYas vava~ deki caddeden uitmesi 

&I .,., ~ Li 

hu lcbt--.~!"Ürn ) üzlinden ise lıu arznıınn tcma-
~jJincrek kendine bir ıuile husulü rniimkiin 
nıazcı·et ftıbefesi bul- değildir. 

tıY.lk foin ~nvıe sövlen-
.,, ~ 1 " 

di: 
Umumi ahhtktan 

fwklNıilcn selah eğer 

fwt·lesiu bu güz önüµ-

Zira bana bu nasiha
tı verenlel'in dolambac 

~ 

izlerde iş gördüklerini 
ben bildikce onlarnı • 
sözleri ile nasıl anlil 

Barıt inhisari 
Şirketin hükumete bor
cu olduğu doğru değil 

Eski imtiyaz sah-ipleri 

hakkında takibat 
yapılıyor 

Karşı gautelerinden birinde 

geçen gün bant inhisar §irketi 

lıaklonda bir haber intitar etmişti. 

Bunda bant ve mevadı iııfilAkiye 

şirketinin tarihçei teşekkülünden 

bahsedildikten sonra şirketçe hü

kumete tesviye edilmesi lazımgelen 

aidattan ( 400,000) liranın henüz 

verilmedıği bu sebepten dolayı def

terdarlılcça takibat icrasına ba~lan

dığı bildıriliyordu. 

Bizim aldığımız mevsuk maluma

ta göre bu haberin aslı yoktur. 

Şirket hükümete edaya mecbur 

olduğu aidatı vaktinde vermiştir. 

Yazılan yanlış haberin şundan

galet olmast kuvvetle muhtemeldır.: 

Bant inhiSarını bugünkü şirkete 

devreden eski imtiyaz · ~hipleri 

şirketin teşekkülüne kadar iııhisann 

işletilmesinden mütevellit lc.azançla

nndan hük'1mete borçlu oldukfan 

vergiyi henüz vermemişlerdir. 

Bu itıbarla haklarında takibat 

icra edilmektedir. 

VAKn Mart 

Türk-Bulğar 
Muahedenbı ~·nmuı minaaebetile teali 

n telsraflar 

Ankara, 9 ( A.A ) ~- Türk - 7.iyetin beliğ bir ifadesi oldüğunu 

Bulgar muahedesinin imzalanması 

münasebetile hariciye vekiliıniz 

T evlik Rüştü Beyle Bulgar ~velcili 
N. Liyançef ,.e hariciye nazın M. 
Bürof arasında berveçhi ati telgraf

lar taah edilmiştir : 

Bulgar baıvekili M. Liyapçef 

hazretlerine 

Türk-Bulgar bitaraflık uzlaşma 

ve hakem muahedesinin imzalan -

ması münasebetile z lh alinize dost

luk hissiyatımı ve memleketlerimiz 

arasındaki can münasebatı dostane 

ile balkanlarda sulh gayesi lehine 

istihsal edilen ınca' ut oeticeden 

dolayı derin memnuniyetim ile 

dostane ve tiıkdirkarane ihtisasatımı 

arzederim efendim. 
Tevfik Rüttü 

Hariciye nazırı M. Bürof 
hazretlerine: 

İki meml~ketin menafiini müdrik 

samimi ve r.urf u bir teşriki meıai 

neticesi olarak Türk-Bulgar muahe

desinin ünzalnması mUnasebeti ile 
7.8b Aliniie itbu akti balkanlarda 

sulh Jdıiac .o. derece mühim bir 

amil olarak telek.ki eyl~i ve 

n.azanmda iki komşu arasındaki va-

arzeder ve bu mea 'ut hadiseden 

istifade ederek zait alilerine şahsi 

dostluğumu teyit ederim efendim. 
Tefllk Rütt\i 

Türkiye cumhüri7eti hariciye 
vekili T evflk Rüıtü Bey efendiye 

Bitaraflık uzlaşma:. ve hakem mu
ahedesinin ak ti münasebeti ile tarafı 

devletinizden izhar buyrulan dos
tane hissiyattan dolayı teşeklcür eyler 

ve sulh ile her ilci memlektilRİZ için 

gayet lcuvvetli olan bu aktin imza
lanmasından mütevellit derin mah-
zuZi yetimin teminatını kabul buyur

manızı rica eder, yüksek ye samimi 

hürmetlerimi arzederim efendim. 
Batvekil Liyapçcf 

Türkiye cumhuriyeti hariciye 
vekili Tevfik Rüştü beyefendiye 

Her iki memleket arasında im-

zalanmıt bulunan muahedenln 

münasebatımızla Balkanlar mütale

metinôeki, ehemmiyetine mütedair 

mütaleabmza samimiyetle iştirak 

ile ciddi ve idrakli bir teşriki me

sainin mantıki neticesi olan bu 

eserdeki şahsi hiasei ittirakinizden 

dolayı tebrilcShnu arzeder ve 

tahıl dosduğwnun teyidi için vesile 

addettipni an.ederim efendim. 
Bürof 

Husrev B.I ~Bg!)!\BSI 
Bo-lo-de-ii_r_ez-al-et! Sofya sefirimi- Batkıveldtlili.~b~zin 

--- zin beyanatı yme ır 
Emanet Turkuvazdaki makalelen• Sofya, 9 (A.A.)- Mir gu.etesi 
hadise hakkında teh- Türkiye sefiri HUtrev Beyin bir 

kikat yapıyor bevanatını nqretmektedir. Husrev 

T urkuvazde Amerikaiı sey

yahlara verilen şarkkari balo 

haklcında Emanet muavini Hamit 

B. tahkikata başlamıştır. Mem

leketimiz hakkında muzir bro

paganda yapanlar h~ında taki
bat yapılacaktır. 

·························-·················-·· 
du. Abdülaziz han sırf saflığına 

kurban gitmemiş miydi? 

Sultan Hamit endişe ile sordu: 

- Çabuk söyle ne yapalım~ 

Rauf paşa başa fırsatı bulup 

yakalamışb. bütün kinini döke

cekti: 

Efendimiz, evel ve ahır 

arzettiğim veçhile tahtı tevkife 

alınarak lstanbuldan nefyini tahh 

humayunlarının masuniyet ve 

selameti nunına niyaz eylerim, 

umum kumandanlık Mehmet Ali 

paşa kulunuza tevcih buyurulmak 

münasip gibi isede ... 

Sultan Hamidin vereceği 
cevap memleketi dnşün,..rek 
saraya toplanan dalkavuklara 

bat ejmemekten başka kusur 
ve kabahati olmıyan zavallı 

Süleyman paşanın akıbetini tayin 

edecekti • 
4 Bltmed!) 

[*] Kızdığı zaman böyle 
söylemiş, harret edilmesin. 

olurum? beıı bazı ah
b\ki saatlerinıde ka
cakcılık hareketlerinı 
a • 

den dolayı kendinıe 
ıuazeretle arıyuraın. 

Ben <>ylelel'ini tanıyo

rum ki hususi menfa
atleri yolunda en uf ak 
bir nıazeret aranıak
sızın uluorta gidiyor
lar.. Belki c.loğru~u 

budur. Biıa fenahğı 

nnıtlak yapacak olduk
tan sonra ona bir ma
zeret aramaktan ne 
fayda çıkar! işte buna 
riyakarlık derler. Ha-
yır şeklinde yaılılan 
fetınhldar işte buradan 

bey Ankarada imzalanan Türk-Bulgar 

misalnndan baharderek demittir ki: 
« Bu muahede iki memlzketin 
gerek le endi menfaatleri, gerekse 

cihan sulhü nef'ine yaptıkları 

siyasi dustlugun bir semeresidir. 
1927 muah esinin akdinde halcim 

olan fikirden mülhem olan bu yeni 

misak mütekabil bitaraflıgın kat'iyen 

teminini isijhbar etmekte ve harp 

fıkrini tamamen reddetmektedir. iki 

taraf bundan böyle bütün ihtilaf

ları aulhen t~viye eylemegi teahhüt 

etmektedir. » 

Husrev bey dostluk muahedesine 

müzeyycl protokolün emlilce ,ilit 

bazı maddekrinın tefsiri için müza-

kerat cereyan etti~ini ilave etmiş 

ve Türk - Bulgar münasebatının 

tam bir itimat havası içinde inki
~f ettiğini Söylemiştir. ----

Aferin 
· Bir köylü omca 
okumayı yazmoyı 

nuıl ölrendi? 
Oenirli, 10 (A.A) T avaıın 

sazak köyünde kalem kağat almak

tan aciz bir köylü ekmek sacı üze

rine kül koyarak ve pannagtle yaz

mak suretile derslerini tekrarlayarak 

okuma yazmayı ögrenmiştir. 

geliyor. Ren hir ve 
ya bir kaç kadın scYi
yorum. Koealart hili
yor, nlahalleli bili~ror, 
eşdost herkes bu alış 
veri sin farkında •. Ben 

~ 

arka, tenha sokaklar-
da dolaşı) orum, <·ad-

deden gitmiyornm. llaz-
hun l fvi Bey işi duy
ıuuş. Heni üldürecek
ınis ... , 

Pöh kepazeliğe ba
kınız.. Zevcesinin se .. 
dakatsizliğini duyan 
koca ne yaı)acaksa 

o anda yapar .. 
Nannıs galeyanının 

parbyarı ilk alevi sön .. 

Ankara, 10 (A.A.)- Himayei 

etfal cemiyeti reisi Dr. Fuat Bey 
23 niıanda yapılacak cocuk hahas.ı 
faaliyeti hakkında atideki beyanatta 

bulunmuıtur: Çocuk haftası hazır

lıkları d( am etmektedir. Cemiyet 
bu hafta için ihzar ettiği afiş ve 

kartlarla kitapların mühim bir kısmı 
ıkmal olunmuJtur, Y ekünun ılci mil
~QQY mütecaviz olduğunu ifade et-

m~zırlıAın derecesini göstenr. 

çocuk haftasında neşrolunacak eser 

memldcetin en maruf muharrirleri 

ile ıairlerinın ekserisinin eserleri 
gelmıştir. . 

Baş\·ekil lımet paşa hazretlerinin 

bu esere lütfettikleri ki metli bir 
makale de mevcuttur. Makale ço-

cuk sevgisini teşrih etmektedir. ço

cuk haftası hakkındaki makalelerini 

muhterem Başvekilimiz şu suretle 
bitirmektedir. 

« Bu haftada en zevkli işimiz. 
çocuklarumzın hoşuna gitmek için 
elimizden geleni yapmaktır. çocuk 
haftasında vatanın havasL çocup 

lcUJ sestle çinlamalı. » 

Çocuk haftası İsmet pa~a hazret

lerinin söyledilı:leri gibi bütün Tur
kiyede her Türk çocu~unun istikbal 
için ümit verici sesinin derin akisle-
rini duyacağımızdan eminiz. 

Birkürek mohkO.mu 
Adapazarı, 16 (A.A) - onbeı 

sene lı:ürege mahkum Zeynel hapi

ıaneden kaçmaga muvaffak olmut 

ise de zabıta tarafından 24 saat 

zarfında yakalanmış ve tekrar hapse 

konulmuıtur. 

diikten sonra o herif 
hiç bir şey yapamaz ... 
Mazlum Clvi kocalık 

hakkını benden ne ~u
rette alacaksa alsm .. 
( hıu kendi reyine bra

kalmı. Fakat benim hir 
kadınla kucak kucağa 
~ıkaı·Uığmı resmimi 
bir cinayete sebep o
lacak a<lamlara sat
maktan istifade arıyan 
madırabazın cezasını 
vernıelivim ••• .. 

Hurrem Lutfi bu ta-
kibi esnasında f otograf
cıyı bir gün gene o pis 
meyl~anede Sermet Na-

Savıfa 

'4:m--=ı:::ı::u::n::u::::::::::::-.ı.-m:1 

Köy düğünü J: 
- Muharriri : Eşref -

•:=-:• 4 '4:nc::::::ı:::::::. 

İsteme başka, bu nk'a hestir 

Kefen olmllzsa yeri mahpestir 

Bu 'kıyafet nedir oğlunda $CUIR 

Setre pantolla gezerken yeğenin 

Babana bakma gei oğlum şöyle 

Müfteriyate olursan da hedef 
Eylemez haline bir kimse eseff 

Bin emarate bedelken o kılık 
Sen dahi ba1J çalarsın ıslık 
İtse bir yak'a mahallinde zulıut 

Yanlışım varsa sözümde söyie Seni lı:aldırsıt polisler mazur 

! ı Kua dizlikle silahlık ne fona Olmuı olsan da o !tte masurn 

1 

Oyalı yazma hele baıta beli O kıyafetle ederler mahküm 

1 Bunu elbette bilir~in avanak Seni ettir'e beraet kanun 
Kuskunun kopsa kalırsın çıplak Kahvderde gene sensin mauıun 

! Kim demiş belde silahlık kemerin) lktiza eyleıe bir gün faraza 

Adeta tersine dönmü§ semerin Eylesen mahkemede arzı lika 

j Seyreden dcr:«Bu kaçak yokusu mu? Dain olsan çıkanrlar medyun 

Rejide yoksa tütün kolcusu mu?» Şahit olsan bu mu? derler maznun? 

Hüsnü siretle de olsan meşhur 

Suretin sireti.ne şahidi zur 

, Yatsa da er kepenek altında 

Kim olur şimdi bunun {arkında\' 

1 1 Başka ademler ederse kavg11 

1 

l Seni de hopoe ede.~ ,\k, 

Töhmetin şahidi vahitle biter 

Kılığın ~ahidi aanilik eder 

Eylesen her nert:de arzı vıicut 

Oray:ı geldi sanırlar haydut 

Müsteittir bu kılık her cedele 

l'Jamzettir bu kıyafet ecele. 

Tüyler ürpertici bi 
tren kazası 

(Üöttararı linci sayıfanm:da<lır l 
Bunlar da 68inci alayın efradı 

uçuruma yuva:-landıl, Bir 

yuvarlandık. 
arasında bulunmalı:tadırlar. 

Diğer yarahlar, ınıık!ni~t Osman, 

muavini Adem, §inlelldüfer bekçi
lerinden İbrahim ve lstanbul l'lteli 

leyli talebesinden Hilseyin efendi

lerdir. 

, T exdrlekler yıkan, çıktı be 
'kafam toprağın içine girmış, aya{fl 

Avdet 
todat treni yaralı ve ölüleri 

hamilen Arifiyeye gelmiş ve ölüleri 
orada bırakarak yaralılan hamilen 

dün saat 12 de Haydarqqaya 

gelmiştir. Yaralı .A.kerler Haydar-
' 

Pata ukert hastanesine, di~ de 
Tıp fakültesi birinci hariciye ko

ğuturı a yatınlmışlardır. 
Bunlardan makinia O.rnan efen

dinin bacağı kırılmıt ve yanmış, eli 
de zedelenmiştir. Bekçi lbrahimin 

bacağı ve kaburga kemikleri kınl

JJU~tır. 

Muavin Ademin de yüzü gözü 

yanmıştır. Hüseyin efendinin yarası 

hafif olduğu için pansumanı yapı

larak serbest bırakılmıştır. 

Di~er yolculara bir şey olma

mış, yalnız bazılarının ellerinde, 

yüzlerinde ufak tefek sıynlc ve 

bereler hasıl olmuttur. Güzel bir 

tesadüf neticesi olarak kimilen 

hurdahaş olan furgonun içinde 

bulunan şef tren. b~aj kondoktörü, 

muavini ile bir hamalın burunlan 

bile kananıamıttır. 

Makinist diyor ki: 
Dün Haydarpapdan kendiıile 

görüşen bir muharririmize makinist 

Osman efendi lı:azayı şu şekilde 

anlatmıttır: 

Arifiyeden Geyveye gidi

yorduk. Saat 11,30 vardı. Karan

lıkta birdenbire önümüze bir ~ 

peyda oldu. Ne olduğunu bilmedik. 

Ona çarpar çarpmaz yanımızdaki 1 

dirlc yan yana gördü. 
Baş başa, ağazdaıı 

knlğa üyle sıkı fıkı bir 
hararetle güriişiiyor
hwtlı ki ... 

Bu kadar aşik:\re bir 
ketumiyetle göriişlilPn 
miihim ınesele ue idi 
al'aha't Hurrem l.ıut. f i -
nin kafüsıuda <lsrhal 
sefak attı .. ~luammamıı , 

civisini bulmu~tu. Fe-
~ . 
sadın bas mürettibi 

~ 

göziiktii. Kaç zaman
dır zihnini buran kl)r 

diiğuınlcr şiındi · hep 
çorap sükiiğü gibi bir 
biri arkasına çöziilti
yordu. 

birisi havada ka!mı~ı. Mavinın 

nındıı idi. Onun da kaz:mın p:ıtl 
maPı üzerine btıharla her tar 

yanrnıftı. O halile karanlıkta eli 
geçırdigi bir taş ve eğe ile be 

kurtarmaya çelı,ıı. 

Ben o vaziyette 45 dakıkads 

.&la hıdun. Tam altı saat ö 

bağırdık, inledı.lı:, nihayet 

imdat trenleri bW kurtarıp 

ler., • 

Yol açıldı 
Kapanan hat dün açılmış 

posta yoluna devam etmiştir. 

Felseje imtihanları 
Edebiyat fakültesi felsefe züınr 

mezuniyet imtihanları bu a)ın 

altısında bitecektir. 

Yarını asır evel.ı<i 

VAKiT 
11 Mart 187() 

Arnavutların Sırbıslanın cenuP 
oe cenubu şarki taraf farında 

hududu lecaoilz ile bazı mesa

vide bulundukları be.11anik Sır 
bisi(JIUn Dersaadd orta c/çilİ 

Babıaliye şi}eô.yet eyledfğini Far 
yazıyor ise de Arnavutların detJ
leti melhualarının rızası hilııfma 

lıareketlı! bulunmı.vacak_ları ıJe 

hükumeti seniyenin dahi bu 

ma/(ule ahoak meydan bırak -

mıyacağı <krkör olmalla Farıtı 

rivayeti sahih ise elçinin ş;kd

yeti nahemahalılir. Geçenlerde 

Sırp/arm lecaıJüzü h.ıdut etlik

leri malümdur. İhtimal k,i şim· 
diki ~ik_ciyel o maddeyi ba~lır-

mak. için ola. 

-36-
Hemen rneyh:ı ,~~ 6 

girdi. BirdenhİI'•) .,ıı .. 
h\m vererek tnı ı~i 
miifsit f isko~cuııııı• , 

yauma oturdu. ., 

lş~illi bilmem •18 

dingildermi~ folnnsıw· 

t•a ütekiler fona 1ıaıt1e 
hozul<lnlar. Fakat rcıı~ 

- ........ 
u~rll;;' 

L 
Yerntemeve .. 
rak: 

- Ru:yurmıuz BeJ .. 
ef~ndi ... ~ ... 

Davelile iskerule Hl 

J. ·ı il ı·relll uu eltı er. u 
Luıf i kiicük bir hd~ ... 

~.ı· - · ksi bır 
canın 'eruıgı c -.. 
suratla oturdu. > 

1,Bıt ıı:l 



<ı 

-· • I S.ı~ıfa 

Sıddik zadenin tavlanın ba~ında 

ır~ nı~"ı<-l ... , n gözleri dönüyor, parlıyor, b~yü) or, 
ı 1..1"(.. ı l.,, AA kü.;ülüyor, kumral >akalı çene>i· 

D 
nin ü;tünde titriyordu. Gerçi, 

UI n UNCl LJ : kalendırlık ve ahbaplıva benze-

n Tı · . - -,~ yen ı;ıözl~ri vardı, aras~ra nükıe-
1tıı11••••-••~~.;_~111m•~~~~ . ı 1 İer savuruyordu. Fakat Sıddık 
S d',.] 1 ıade hiç le kaymakamı eğlt:ııdiren 

l uilr zadenin dükkanında bir insan. yalıut kendi keyfi için 
(' - - ~ar atan hali yoktu. Maksadı bu 
, ıı f. rı l /).. - .- . - . h ' L " llŞPŞ .. Oııfnıro Sl'Sft'f'l \'ftksclı.\'IJf oyunda onu n~olursa olsun yen· 

ıı_ı·ııırıkııın /ll(l/',;ettinı di ı ·e ôı·ıiııı'i ı ·on/ıı mdcti. Onun h.-r yeni memura, 

' - 1 
-
1 

ve kaymakamlara k.ar~ı oyunu bu 
Yazan : • adri Etem 

~- n, u,lkanın o"n"nd·. hckl-n cinsten idi, memurları ilk d..fa ~· • -..- ~'ık bakalım paraları. 
o·· ti er b· "" davet eder, yellilir borcunu öder, 
· ' ırk-ar, av 80nra geıı·,.. ..:: k S k B· ·L· .. On 
1 • ~ yı ır. ı ır.. ır, ı ı, uç.. , d I 

"•hi ... .. ikınci oyun a a.ı. oyunumı oy-
yune mu teri bulmak için yırmi utul.. ı. 1 ~' k nardı. Bu günde kaymaum a 

.a ~ labanlık edivorlar onlara Osmanlı altım ba sesleri ak. · 
V..-ecekl . I ' ' ikhci oyununu oynadı. 
Vorırdi ~1 nıa ara karşılık borç ediyordu. Kaymakam zal~rınden emin 

undan dolayı köylükr Köylüler, eş.,klerini sokağın adamlar gibi, yüksek se•le söy-
cı.,l<·nla çok aliık_!dardı. bir kn.esindeki dut agacıııa bag· · d • -, niyor u: 

öyl 1 s ~ u er ıddık adenin dük- !adılar, kimı çeşmenin yanında - Ali elendi.. Bu dda yüz 
:ıının ı; .. ld bu,lu · nunc K" iklcri zaman heğbelerinden çıkardıkları kuru lira;ma .. 

bn _camın arkasında iğilip kal- ekmeklerle ge\if g~ı:rip efendile- Çıkannısm? 
ğolgelcr !!CZiliyor, dı,arya: rini beldediler. - Sayenizde beyim .. 

Çat .. Çat. Onlar efendilerinin yanında Bu sözüne pusu kurmuş bir 

; Düşeş.. Dubara.. başkası varken görmeyi bir nevi şeytan sesi olduğunu Sıddik za· 
•Yınakam bey.. hürmetoizlik, nezak izlik acld- denin hançeresi bile anlıyamadı, 

'-M ~ ars ettim ederlerdi. bu ses okadar ustalıkla çıktı. 

~11:Jtı:, ıc~ , ~ fıakdm 
Darüttalimde ... 

Dun akiaın kalabalık 
uır utrada iftar et· 
ıni,tik. Fakat ne bu 

-.r, ne de o kalabalık te-
"ll\ı,[ . . , 
1 . \ c adet ol mu' da\·et· 
ı.:rı ... 

ru· n hazırladıjl;ı topluluk.la-
daa~ değildi. Ayrılığı, tadı 

ı~tc bundan ileri gcliyor
tj·L ü·· . . . . . 
1.. U~Ulltı;( kı bu cllı kısı-
ıi\ ı·rku ' 

b· n bir tek adam ı·e 
ır trk kalp de >ayılabilirdi. 

ık() kadar mı.tecani:;, hb, 

1 tr iınaıı ve ıicdanda oka
t ar bir ı'· 

ı t ı. 

, ftarlarda ad -t oldu~tı iizre 
• rıcktn 
~l ~'1 'rınr~. hemen da-

llladık tatlı bir muhabbet 
n teı· · ' 1• ıncc lıir sohbetle 
' •tlcri · .. n na-ıl gcçtıgını anla-
llladıl· ,. 
lıi . '· .,eden ·onra, içimiz,~cn 
li tıı, •hadin gidip saz dinliyc-

snı.. teklifini ortaya atu. 
ıqk b' . . 

1 ır sohbetin kınkım-
andırdın1 .. . il . . b 

t 6 ırunlt crıtnıze u 
ekn . " 
lık ı '. b_ırdcnbirc çok aydın-

Samsunun iktisadi vaziyeti - . ... 
İhracat yekıinunda lihalaia nazaren görülen 

fazlalık muntazaman artıyor 

Bu seneki fark 6,000,000 liradır 

Samsundan oir manzara 

(Saııısun Ticaret (~a- lira oltlugıı lıalıt(• iı
zeıesı) -13 şulıat tarihli h:ıl:iıı ı.ı ıııil~ on ~- iız 
ııusltasınııı haş111akalP- hiıı lil'<ıdır .Bıı ınıl,,ı,u·-

. 
VAKiT 11 

- Oynıyalim .. 
Sıddik zade söyleniyor: 
- Sayenizde bir yazıyorum .. 

Nargilesini folurdatan hakimin 
davudi sesi işitildi: 

- Sonra bir gülbaharda be
nimle kaymakam bey .. 

.Sıddik zadenin elindeki tebe

şir tavlanın kenarına üst üste 

bcyaı. çizgiler çelcti. Kaymakam 
ezildi, büzüldü .. 

- Çat.. Çattt .. 

N:hayet oyun bitti .. 

Sıddik zade kaymakamın vazi· 

yelini ne iyi anlıyordu. Ayda on 

İira yirmi beş kuruş maaş alan 

kaymakam bir oyun için yüz lira 

na>ıl verebilirdi? imk~nı yoktu ki 
bunu bula bilsin! 

Kaymakam borç ıçın senet 
yazmak istedi. Sıddik zade gü

liim>;iyerek: 

-- Rica ederim beyim sizin 
sö~ünüz kiılL Hem burada kay

makam beyin parası gec;mez oyun
dur bu.. insan yenerde yenilirde .. 

Kaymakam serinleşli, derin 
bir nele> aldı. Henüz kasabaya 

yeni ııelen memurUJI 5nlinde 
Sıddık zade bir iyi insan, can· 

dan ve muhabbetle karıılanacak 

bir dost gibi göründü. llık bir 

muhabbet havası kaymakamın 

ruhunu sardı. 

Sıddık zade, hemen yarın ya· 
zacağı mektubu zihninde tasarlaya, 

tasarlaya uş•ğa bağırdı: 

- Kahve söyle .. 

Sıddık zade hapiste olan kar
deşinin akşamları gitme!< üzere 
evine bırakılmasını isliyeçekli, 

Kardeşi bir gün tarlanın hu

dunu gösteren kara taşları'ayağıla 

sürükliye sürüpliye ilerlettiği \'e 

nihayet bir iki tarla ilerisine geç

tiği zaman toprağını arayan köy

lülerin hakaretine oğramış, ken

disine tapa senetlerini gösteren

lerden birini çekip tabança eli 
vurmuştu. 

Kardeşinin heyapisanede yatması 

onun ~raflık hasiyetine, l"'efine 
namusuna dokunuyordu. 

Bunun için kaymakama mü
racaat edecekti. Tanı 1.amanı 

yak!aşmıştı, memnuniyetini giz-

!;yemedi yüzünde, şakaklarında 

neş 'eli çizgiler peyda oldu. 

Ögkn yemeğini dükkanda ye

diler zaptiye ağası da, bu hot 
öğle sohbetine iştirak etli içerden 
k;ışık takırlıları , bakır ıiniııin 

hantal •esi, bismillah, •özü dıta· 
rıya akscdiyoı du. 

Köylüler: 

- Ali efendi 

ı,>iirıilenıezdi ki .. 

yorlar. 

agam.. Şiındi 

Diye bekleşi-

Belki gölgeleri buzlu camdan 

aks.der diye sokaktan bile gec;e

miyorlar, elleri göbel:lerinin Üs· 

tünde, başları önlerine doğru 

düşük bir halde duvar kenarla

rında tünüyorlar ve sanki dPrin 

bir vect içinde geviş getirerek 
efendilerinin hazmına hizmet 
ediyorlardı. 

İçeriden karanlık gölgeklrr 

kalktı .. Vakıt öğleyi geçiyordu, 

kapı açıldı.. Kaymakam, kadı, 

zaptiye ağası birbiri arkası 

sıra dışarı çıktılar köylülerin 
kimi ayağa kalktı kızarak selam 
durdu, kimi görmesinler diye 

kaçtı, iç aokoldara gizlendi. Ali 
efendinin bodur kösemsi, ince 
bir pamak kalınlığında sarıklı 
katibi vardı. Btı adam köylülere 
yakl'llı; 

Haydi ... Cabuk olun ağa 

belediye meclisine gidecek diye 
bağırdı. 

Dükkanın önü irili ufaklı 

yemenilerle doldu. Köylüler bir 

camiye girer gibi ta\'azula, heye
canla, çıplak ve açık ruhla, efen· 
dinin kar~wna çıktılar. Burası 
sanki yalan söyleyenin çarpıla
cağı bir yrrdi. 

Sıddık zade katibine bağırdı: 

- Mehmet efendi!!! şu def
teri getir .. 

Mehmet efendi ince uzun 
bir defter çıkardı. 

Bak şu yazıcıların hesa-
bına .. 

Melınıet efendi bir solukta 
okudu: 

Bir okkası deşteban ücreti 

kaldı 69 kıyye 
otuz dört buçuk okkası efeıı· 

dinin hakkı minha il o.o.. Otuz 
dört buçuk kıyye tutar. 

\Bitmedi) 

1 Fransız ordusunda e ' e~ı ını . ft rıye nnım DHkiarzmar:~vllbee.rre~na~süaEl~m!ains~-·t~ı .. n. 

b:i kadın mese!esi Kcuım Tevfik, namına Tahkikatında müstan-
Pari•, 10 (AA) _ Maten ga. ·ı f tid d i k hizm.-~çileri de inzibat 

R b verı en s " " yazı- i mevcuden gönde- altına alacağını gazeteler yazdı: 
zete>i nin a at tan aklı~ bır ha · lanları kabul etmiyor rilen iki kişiyi dinledi 
bere ..n.-e F aııaki ı~ularla niıa. ncı Darülbedayiin düzeltilebileceğine 

~-· -·-· c::ısu>luk curmile maznunen ···ı·lrı'ı• e ll 0 nım 'e aıka 1 k "-•' . " · · · · inanırım·, a at hizmetçilerin 
efrat ara'lnda kadın ıne<elesinden 

k 
hal,kmda tahkikat yapılan ka- clajl:m hakkındaki tahkikata inzibat altına alınabilece~ine 

dolaı1 çı an arbede neticeısind~ • 
,;ıııı Teı fik namına nıiiddd diin yedinci nıiHantik ·azım aklım ermez. 

bir l<üçük zabıı makıul dü;müşlür. Bu inzibatı temin için Emanet 
Vak'adan kebahati oabıt olan tııııumilij;e kcndi,;inin deli ol- Bey tarafından teYkifanede rahmetli o ocakları temizleme 
nijOllO taburu Fran naklolun dwılıııd:m bahis bir bıida ve- deı am olıınmtı,stıır. k >aya · " şir ·eti gibi kapı kapı memur 
mal: üzere vapura bindırilmi;lır. rildip;ini yazıuı*tık Kasıııı Teı" Dün ıazİ\etkri ~iiphdi dolaştırıp duracak mı} 

Tutanhumenin me:ıaruıda fih hu btid;ı;ıııda Tılılııadllde l(iirulcrck miideeiumumiliıte ~ 

Luhor. 9 (A. ~)- Kıra! Tutan- muayenc.,iııi btiyordu. nıcn:udcıı te>lim olunan l'er- GJbak! 
karnenin mezarınde bulunan ve 

İn</12 !· !ovard C ı•rte tarafından 

"iki ,._nedenberi t <ı.mul:rt_ çalı,ılmıt 

olan kıymeılı e y•yı h.-; 90 sandık 
bu akpm K•hireyc gônderılee<ktiı-

Alma11yada. 

Berlın. 9 (AA) Almanyanın 

ı her tarahnda ,.e bahusus cenup ve 

garp kısımlarlnda ilk bahan andıran 
bır h•va hiiküm sürmekledir. 

Andemach, 9 (AA) Rhm 

.\ 1 ıidd..:i1>nıuııı ilik 

tahkiknn 

nılisrnıııık 

yapan ıltirci,ıncli 

."a!ih llc:c haı ak 

etıııi~, 'alilı Bey de m:ıwtına 

lıu husıHa bazı >nnlkr sor-

ınu~tur. 

di ve O"ıı:ııı bmiııde iki 

1-.i,i tahkikat csrnı<mlhı teı kİ· 

f,ıncı e c;timlc··ilmi}lcr. 'azını 

Bey tar;ıfıııdan i,tic\ ap dil· 

ıııi~lerdir. 

İ:-ticvap ~cç Yakta J..Jdar 

sürm[i~. neticede Ferdi ve 

Q,man Efendilerin teı kille

rine luwm gönılmc:mi,, ser

best bırakımı~lardır. 

B azı seyahat acenteleri, 
limana gelen seyyah va. 
purbrma çerden çöpten 

artistler (!) gönderip göbek attı. 

rıyorlarmış . Ce~enlerde bir 
arkadaşımız bu seyyah efendi
lerin Eyipte derbeder dilencilerm 
re•mini çektiklerini yazıyordu . 
Eğer hep böyle göbek raksı ve 
manzarası intibaı ile memleke. 
timi7.d•n döneceklerse yazık 

zahmetlerine de masraflarmada .. 
"h görundii. Kalktık· ver in
•ı abı h ·1·· b. b' . .' . • 'h 
nıı:d ' _ • ır ırımızın zı · 
ı. e l er hulaınamı-tı. Çün-
"" h' ' 

s 1·• 11·_ lal' Saııısuıı is!,,eh':-ıııiıı s1111 , amsuııuıı 1'. ı . 1 1 ' •. 

nehri taşmıı ıehrin büyük bir kı;mı 
rn alhnda kalmışıır. Baıı yerlerde 
sular evlCrin birinci kahna kadar 

çık mı ,ıır. Sokaklar hakiki bir dere 

halını almı~tır. 

Kasım Tedik, btin ahın

da kcndisnin bliyk \ıir id

diada lıuluıımadıp,ıııı 'iiyknıiş 

(İstidayı annem y azclırmıı 

benim aklını b:ı~ımda! ) dı·mi~ 

tir. Bunun lizcriııe mı;~ahedc 

altına aluımnsıııa ~iındiki hal

de liızuııı görül mcmi~~ir. 

.\lüstantik . ·azım Bey, tah· 

kikatın diinkii <afh:ı'ı bitince 

müddei umumilik makamına 

gclmi~. müddei umumi Kenan 

Beyle yanın saat kadar ı;örliş · 

mti~tür. 

cık ızi. tatmin edecek biri-
lın hey etin aıırnk "'Dar[itta· 

sa<li \azİ\ <'liııe lıasrN- uııuıııı ıı t:ı :ıı n• ııır·a-
ı·aııııı gi~Leı·ııwkıt-,v:ı-

\: ,ült!ui!.unda beraberdik. 
,,, ~ııccilcri geçtik. J lam 

• ' 
1 

tu. sert --ırtll:ı bir ruz-
·1r ten . ' ' ı.: 
1
c h.ı mkakları yalıyordu. 

''I \ el • 
t" cnn bugulu camları 
tınt11: .. 

t;ı\ 1 ç.ırpı~an, tos ı· unı~an 
a r 

, 1 1 ıyuııcularının sinirli 
' "Clc.:r" -

h, ıci· ını seyrederek sazın 
l • ı lıina•nıa vanlık. flcp 

arada 
Siz'ik · oturmamıza ycr-
~"iltl 

1 
nıani oldu~u için lıoş 

ı,.n Yalara da~ıldık. 
Jl~ • 

• <ı n !;lrcrkcıı . . . s~ızsemnısının 
tcslj . 

\ .ıllı .. rııı Çnlınıyordu. Pek 
'"rnı· ı ıır·ı ıycn bir fasıladan 

\ tı• 1 : 
ll""t k. rar ba~ladılar. •. , c .. , 

l,, ihanc 'rı lıi!inmiycn mc\·· 

· ·•zı n Çokllt.'.rcvi çalınıyordu. 
l \'c k.ı) nak olu~u bes-

]l:ırlai· \ . _, 1 1 Çıtpll\·ı ' ıır ua ga anış, 
• ' Çırııın ı 

• 
nıislir. Sayam dilkuL . . . 
hultluğuıııuz bu y<ız1-

ııı n bazı p:ı rı;alurı nı 
iklihas <'divoruz: 

« Samsu;ı Tit•arct o
dusııırıın giiıııriik lıe

yaıı ııaıııelcl'i ıı<leıı birer 
birer aluı·al,, teshil ve 
ıaııziııı etliği btalistik-• 
lere nazel'en Sanı~u-

ııun 928 srıwsi tahak
kuk etlcıı ihracatı yiı·-
mi milyon il..i ,iiz lıiıı . . 

1 ................................................. .. 
' ba~ka meı·zulu bir kaç filmi 

kesip karma karı~ık ckle>eııiz 

na>ıl nıana>ız bir garabet çı

karsa i~te bu parça da öyle bir 

şeydi. lıır akı. 
1 

. a 'a~ılan ahenkli 
'. b ~ ~rııordu. Şah·ur, entari ~onra da ba~ta . a a hl 

oll~ta '.' ı y:ıpıl:ıcnk diye ,il indir ~apka ve bu hotforına 
s~l"lnd· 

' "ıcın·. . ıın. Çokt1n din- snkulnıu~ lıir misvak sizde ne 
" ııtım. Pe<r f 1 . . S Lta11111 • ' c ııttı on tc>ir yapar>a bu eser de bana 

tırpcrn · ~(J~ •r'- ıe< ı a~ır attır J .. . j"" '.\] X b j ·~ - ~cıı, he ·ı . .. öy c gorun< u .• cı;cr un ar 
ı •tha , cnın vekar ve "frııtczi cscrkr ~ nıi,,·. 
k "' ın dolu . . ... 
~n sessi .. ıbtılunu bek1er-

.1• . /.lıkle kar<ılasum 
.,crçı cl·i ·ı . ' . 

fıcırcı·d . ' nı belli etmeden 
l.oıay ~'.ı besteye geçmek 
l ıır i< d x .. ı .. 
.ınlar h ' e,.;ı ııır. Ama 
,. . ~rlıiril" . . ' "und . ~ O) rı avrı . llı;tıınıı7. . . " . 

Sersem olmu~tum tcııcrrtis

tc ihsanla Fahriyi yakaladım, 
sordum. Aldıkları mektuplan 
gibtcrdikr, ı c ~ne ppalım 

lıi1. lı[itiin zevkleri memnun 

etmek mccburiyctindcyizl" 
nıur .. j-ı. ı~rakı\rlardan 

n~ '"ep lı\r heı.-ttir dediler. 
Hr ~ • 

J .ılınad·ın:ıııa Ycrnıiye vakit 1 faklı idiler, sesimi çıkar-
an acaı·· ı · d · l 1 k l ııııya b· ıp ıır şey çal- mn ım ve eıc <en mii ·emme 
,ııladılur G ·· · 1 · 1 d '! 'ın 'c . · uzcı bir ka- ça ıp soy e i" eri karacığar 

' şı Yllmu 1. f l l l d' h' ılonu s· d ~Uıi. dalgalarla as ını an 'en ı t><:emi aklım. 
·ı .. ırı.Şet b 
ıı ı, den.il ı· ara an gibi Jr. 0 11• ar·ıd .ıagnıcJer . ' a alafranga 

cızırdıy{)rdu. Başka 

• • 
ui Saııısuııcl:ın ı:rt'rrk • 
cl'ııehi ııırıııleleıl('!'t' 
ve !!f'ref...se vil:h rlll'ı'-., . 
mizc yııl,,uhulaıı ilıra-

cat ile geııe 3\ ııi nıi'rııa-, . 
lik.teıı y:qıılaıı itlı:ıl:'iı-

yekılıılarıııı ifade Pl

mel,,trdiı· ~ıı lıale giiı·c· 

Sauısıııı iskelesi 6 ıııil
yon yiiz bi ıı 1 r:ı laıhır 
paı·a e<•llwtıniştiı'. 

nu izahat biz<· giis-
~ 

t<•ı·iyor li.i Saıusıııııın 

iktisadi faaliyeti 6 ıııil
yoıı yüz hiıı lira !,,a
dar f azlalıl,, gösteren 
bir mu yazcııe dalıiliıı

de rt>reyan etıııi~tir. 

Bu fazlalık lıiç şiiplıe 
vok ld ıııilll bankala-
• 
rın11zn1 milli mahsuh\ 
tımız iein aemıs olrlu-

• • • 
ğu kredilerin nırs\ıt 

ıwıieesitlir. 925,!>26, 
92 7 scııcleı·i ile bu 
scııeniıı ııın nızeııı>lrı·i 

arasııı<la hir muka\csc 
• 

yapıh•cal.. ohırs.ı ~ii-
rlilür li liu uc s •ııe 

• 
ihracatı nılitt>nıadi Yc 
az çok nıunlazanı bir 
nispet takip ederek 

Bir tren kaz&aı 

Berlin, !O (AA) Dresde ile 
Leipzig arasında bir lren yoldan 

çıkınıııır. 4 kiıi a~ır surette yara . 
lunmııtır. Zarar ve hasar mühim 

bir yekün tutmaktadır. 

Amerika donanmaıında 

V~ington, 9 (AA) Amiral 
Praı Amiral Vıllingen yenne Ame
rika donanması baıkumandanlı~nı 

deruhte eımışıir. 

. ............................................... . 
tezayüt giisterm('l,,te 
ikf'n !328 senesi zar
f mda yine ihracat iP-
hine bu nispl'l bozul
muş 'e ani bir teza
~ iıt nıü~alıe~le edil
ınişıiı·. 

l4ı tezayüdü kap et
tinm st'lwplcr fillıaki-

1,,a ıııiilcaddiıtiı·; fal,,at 
buııların basında is ve . . 
zıraat baul..alqrıııııı şc-

ı·efli mııvaffakivct ve • 
yal'<hnıı 'ardır. 
• 

!}28 scıır~i z:ırfııala 

s<ılılaıı ılitiiııler 927 
senesi nıalı.ıılııdiir, o 
S<'ı.e tiitiiııleriıniı· f('\
kal:'ı<lc dt•ıweek! tlcrc
ct><le biı· J..euııııiyot ve 
ke~·l'iyet nrzctmi~tir. 

Fakat bu v:ıziyetıen 

satı~ itibarile tayıkı ycç-

:\liistantıkhk ~ahit dinle

mektedir. Bazı enak da ya
kında :\Tiistaııtıkliğe ~iinderi

lccek, tetkik olııııacaktır. 

Fertköyüudeki vak'a 

Bırkaç gün eve! F erıköyünde ika 
edilen dnoyete ait tahkıkaıla ma
hallen meşgul olan müddeıumuml 

muavinlerinden lsmail Hakkı Bey 
tahkıkauoı bilirmiı evrakı dün ü
çüncil mü.sıantıkliğe vermıştık. 

T ahkibta nazaran, Apıürrahman 
isminde biri Şaziye iomınde bir 

ka~ınla evde ahenk yapıyormuş,, 
Haydar, Hakkı, İbrahım illmle • 

rinde üç kisi, buna kızmışlar. Şazi

ye ile taruıan bu adamlar, kapıyı 

çalmıılar. A~ kavgası olmuı. 

Bu sırada Aptürrahmarun kardeşi 

haınUTkôr Zekeriya, kardeıine yar
dıma gelmiş, tabanca çekınJt, almıı, 
çıhn ku'1unlardan bıri lbrahiıne 
isabet etmiı, ölmüş. Orada bulu -
nanlardan Ramazanla Zeki de 

yaralanınıılar . 

Müsıantiklij!e katil maznunu ola
rak sevkedilen Zekeriyadır. T akıkat 
tamık olunuyor . 
................................................ 
hile btifade kahil ol
ıııatlığıııı <la ihh e et
mek nırcbnrİJl'I iııdc
' iz. Bu hah• ragmen . ~ 

ihracat tercffuııııuıı bu 
deı·eceye Yarması ban
ka.larımıı1n gös rdiği 

muavencte istf n:ıt et
mektedir.» 

---·~---

"Hronika.nın muhakemesi 
Türklüğü tahkir maddesinden 

haldunda takibat yapılan •Hronık .. 
gaı.etasinin muha\:emesıne bugiin 

saat ondörtfe i.ıanbol bınnci ceıa 

muhakem~sinde devam olunacaktır. 

Bugünkü celsede, darülfünun mlı

derriılerinderı F az.ıl Nazmi bey, ya~ 

zılan tefrikadaki •Agniyoter.. ta

birinin mauasıru izah edeceL:tir. 

Emine Hanımın yaşı 
Dlııı l-irinci cezacia Eıııiııe 

isminde Eginli bir Hanını 

nüfus tezkeresini tahrifle nıaz· 
nııncn muhakeme edilmiştir. 

----·---
Piyanko 

13tıg·ii 11 iJ( iı1 c i 
l(c~jde,rc bas 

lan·I)'Or 
Altıncı tcmp tcyyarc pi

ymıko,;nnıııı ikinci kc;ide,;iııc 

lıuı;ün 1 de Darülfiinun kon· 
fcrans ~alonuııd:ı b;ı~lan:ırak

tır. Bu kl'iitkde bii)"lk ik
ramiye :J:i bin, iki!lC~ ik.raiuiy~ 

15 bin liradır. Bunlardan baihı 
5 tane 3500, 1 O tane 2250, 
;)O tane l 000, n 50 tane de 
45 liralık ikramiye ı ar,h. 

35 b:ıı liralık lıüyuk ikra
miye en son çekilen bilete 
babet ed~rse l 0000 liralık 

mlikMatta bu bilet s:ılıilıiı"~ 

ı·crilel'ck, aksi takdirde kc;i-
denin ~onıında çc!Jiecek ol:ın 

nüfus tezkeresinin on ay kadar 
h 11 . . d k ld l O bilet anısında rak,im cdı-

1307 tarihindeki 7 rakaınmı 
9 rakamına tahvil ederek iki 
yaş küçüldüğü iddia olunan 
Emine Hanını, bir kocadan 
boşanıp digerine vardığı sırada 

ma a esı ımamm a a t~tnı 1 k . "" ' ece ~rır. 
imamın şınıdi merhum oldufunu ----------· · 
söylemiştir. Darüşşafa ka da 

Mahke~e, tahrifin Hanım İdare/ husiisiyenin 
tarafından yapıldığıııa dair vereceği para 
artıda kafi delil bulunmadı· Emanet hayır müc,<eselc· 
J;iıııdan, keııd;siııin beraetini l'C , rinc yardım faslıııı bütçc>in
nüfııs tezkeresinin iptali"ıi k:ırar-ı den ihraç etmi:;tir. Hu itib:ırla 
la<tırmıştır. Darli:;şaf,ıkaya da bu >rne 
~' l - il yardım edihncmi~tir. 
T_alin1at §!C eli 1 Fakat idıırci lıusıbiye D.1-

rl1'5'lfaka..-a her seneden !at.la . . . 
.Bakalım şimdi neolaca1c muavenet ettiğinden mıi,,<>e-

Yunan sefirine mubadele miiza- se faaliyetine dernm edilmck-
keratı için Aıınadao gönderilen ta- redir. Daru~~afaka binasıııın 
limatı hamil olan Yunan mubadele ikinci kısım inşaatı i!crilc-
mütavideriııden M. Fatuadia dün ınektedir. Evkafın vereceği 

gece lıalyan vapıırile ıehrimiıe ~1- para İle de bu yaz binaıın 
mittir. )[alorHer tesi111ti yapılacaktııı. 



.... - ------ - - -- -

C2 YAKJT 11 :\fa? 4 ,,, 
[ Şehir haberleri ] vakıf paralar Mü

dürlüğünben: 
' 

in~ılôp müzesi 
Eski harflı levha Ga;ıinin 

evinden dün kaldırıldı 
inkılap ıııüztsi koıııisiyonu 

dün Gazi 111. 11111 Şişliueki 

evini 1iyaret edecekti. Dün bu 
ziyaret yapılamamış, bugüne 
kalmıştır. İııkıJ;ip müusi komi
siyonu azası, Gazi Hz. ııin 

evinin müze haline kalbi için 
lazım gelen tadilatı işaret ede
cektir. 

Gazi l iz. nin mütarekenin 
bidayetinde bu evue oturdu

ğuna dair evin cephes:ne talik 
edilen mermer levha, eski harf

lerle yazılmış olduğu için, diın 

kaldırıiffıştır. Levha yeni harf

lerle yazılarak yerine te:.rar 
vazedilecektir. 

lnkıııip müzesinin herhalde 
bu yaz içinde küşat edilmesine 
gayret cd ilecektir. 

ff ~nlor ele~riöi -Emanetle idarei hususiye 30ar 
bin liralık hisse alacaklar 

Adalar elektiriği foferikasının 
inşasıııa bu yaz b:ışlanacaktır. 

Eınaıırt elfklrik imtiyazını 

anonim bir şirkete devredecek
tir. İhraç edilecek olan hisse 
srnctlerinJcıı 30 biııliralık 

kısıııını [ıııarıet, 38 bin liralık 

da idarei hususiye alacaktır. 

Bele~iye nıe~te~i 
Emanet müdür ve memur
ları burada okuyacaklar 

Zabılai telediye mektebi ha
ziranda Jnğvedilece;:tir. Emanet 
onun yerine frnns.1da olduğu 
gibi, bir belediye mektebi 
açacaktır. Bütün bele:liye mü
dürleri, memurları bu mektepte 
belediyeciliği tahsil edeceklerdir. 

lfaçak olarak şehrimize 
getirilirken yakalandı 

E, clki µ:ün limanımıza 

µ:elen Alnımı bandıralı ~ Atna" 
vapurunda şehrimize çıkarıla

cak olan ena >andıklarını 
muayene eden memıırlar

lardan lıirı· "I !' kal ~. '~ nıar · ı 

manifatura sandıklarından 

~iiı)heiennıiş, muayene neti· 

ccsindc liç sandığın da rli
nh-cr dolu bulumltığu an
la;ılnııştır. 

~ Sinema 
;ı / ~ 

Ti ~T~O 
,. 22238 numaralı senetle medyun Fatma Suada 1 lanımın 

~ı~antıı~ıııda ·rc~\ikıye nıalıalksinde llaınanıcı Emin fü. SO· o ____ [!][!] o l"I 00 [i] IAI l•I [J 
kağında atik 3 mükerrer cedit l 9 numaralı ve bodrum f ' DarüHlbamledetayide: 4 Melekte:-.---ı f 
~"'.tında çama~ırlık, liç oda, hala, kömürlükler, zemin, birinci, Son emri 
ıkıncı. '~ iıçüııcii katlarda iki~er daire ve her d.ıiresi be~er O Elhamrada: Majlkte: [J 
o'.la, kondur, hala, banyo, mutfağı Ye iizeri darııçayı muhte- Güzel do•t ıMaoüm kurbanlar 

\I ve 568 zira arsanın 250 zira mahallinde mehni bulunan 1 1 Operada: A ıd 1 1 
17540 lira kıymeti muhammeneli bir bap kı\rgir aparnmanın Şiraz ~ülü yDüztaban S.:::b~: Bahriyeli 

tamanu, >ah~binin tesyiyci dcyn etmemesinden dolayı ka- o o o n ı:J 
deye konulmuş oldu~undan talıp olanların yüzde on ni>lıe-
nunu nıahsusna tevfika 61 gün mliddetle mevkii mii7.aye- •ı 

l ladi,cyc müfctti~Jcr vazı

yet etmiiler, liç >:ındıkta bu
lunan "400" tabancanın iki 
ay evci ayni şekilde ıııcm

leketc kaçak tabanca ithal 
etmek istiycn .\brahanı :\loiz 
isminde bir musni tüccara 
ait olduğu anlaiılmı~nr. 

lmrm:ml.lk Yf.enıi·,~yilazaıAlarrSloam::a.::ıı.ı:a:ın • ~.:•••n••s••r•i ••s•i•n••e•m• •H•~••H•• : 
tinde depözito akçeleriyle Bahçcknpıda Dördlincü Vakıf 

handa ikinci katta 17 numarada ınüdürüycti ıııezkureyc ı 

,_m_ür_a_e":'aa:-t_e.;.,yl.:.:e_m.:.:e:.;,le.:.:r.:.i.:.:i:.:;la::.:n:...:o:.:.[:uı:.:.:ıı::.:ır.:.. ------------1 İstiklal harbı romanı : BoyrunıMünasebetile her: 
1 .. i Mehmet Rauf B. : gün saat 16.1 /2tes 

ntzc·~ II"K[K II \K. . ~ 1 - ·"- '-' .' · ı ılfLIG NDEN : . _(150) Ctlıli (170) ; 
1 

ve suvarcde ! 

:\Ioiz keyfiyetten haberdar 
edilince bu rlivclverlcri ls
tanlıııla çıkartmıyacağını yan
lışlıkla limanımıza getirildi-

Köyli \lcykii Hud l M ll A Hali k h : l il ı Yukarık:ıra Söğütler Şarkı ve :;~ali öz. Garbı hacı Emin m::::~:~:~~ıı ::;m::::.:'m:~t~~:~:~;:~:ı:El : ennın vorye e 1 
ve bartınlı oı.Ju Ahmet cenubu İz- Notii B Temsilleri : il : 

• 

b • • ••••••••••••••• •••••••• 
zet veresesi ile mahdut 6 dönüm 
tarla 

Bu gece Şehzadebaıı Millet tiyat
rosunda meddah Sabri ve zurnacı 

Emin Efendi ve umum mukaliılcrin 
qtirakıle 

Ferah sinemada 
Y ortlay canbu heyeti varyete saJ 

le~e~~ülat mı 1 Vilayet nıeclisin~e 
ğini sliylemiştir.Tabancnlar mu

sadcre edilmiştir. 

Koc otlak Şarkı kalyoncu oğlu ı\Jchmet ve 
Ömer oğlu Hasan garbı Ali oğlu 
Ali, şimali kasap zade i\Iustala ce
nubu Batraniye hoca vere,esi ile 

Çaylarda 
crcltilik 

mahdut 6 dönüm tarla 
Şarkı hacı Kasap zade Şakir garbı 

ve şimali ::\lustala elendi cenubu 
Sofa oğlu Ömer ve Ali ile mahdut 

Bekri Must4f4 
Revu 3 perde 

hafız Hüseyin B. incesaz heyeti 
konser dans, düet, varyete, rakı 

Vahşi hayvan 
oyunları 

Sinemada; Casuslar kraliçe<! 
Emanet erkin ve memurları 

arasında ••• 

Emanet erkanı arası•ıda iıazı 

tebeddüller, haziranc.lan itibaren 
de meınurl:r (arasında bazı 

tasfiyeler yapılacağı söylenil
mektedir. Muhittin Beyin An

kara seyahatinin bu şayia ile 
alakadar olduğu kaydedilmekte
dir. 

lıtanbul filmi 
lstanbul filmi ınul.avelesi 

Emanet tarafından feshedilmiştir. 
filim imali başka bir talibe 
ihale edilecektir. 

Fitre 
Kaç kuruştan 

verlecek? 
Diyanet işleri reisliği fitrenin 

bu sene 
gösteren 
etmiştir. 

zekatınızı 

kaç kuruş olduğunu 

bir cefrel tanziın 

fitreyi bu cetvele ve 
stn·etinize göre tay-

}are Ctıniyetine veriniz: 
Al<i Evsat 
kuruş Kuruş 

Buğdaydan 33 30 

Edn~ 
kuru~ 

26 

Dünkü içtimada 
ihtiyaç rapoı·lan 

okundu 
Vilayet meclisi dün senenin 

ikinci içtıınaım ahtetıııiş \'e 
celse açılınca meclisin arzedilen 
taziıııatıııa Gazi Hnretleri ile 
Başvekiliınizden gelen cevaplar 
okuııml'şlur. 

Gnzjmizin cevapları 

« Umumi ıneclish toplnnnı~sı 
münasebetile l!akkıında iılıar 

buı unılan Jıi,siyata teşekkür 
ederim. > 

Baıvekilimizin cevapları 

< ViJayet umumi nı<clisinin 

duygularına tcş~kkür eder, 
mesaisini muvaffakıyetle başar-

ınasıııı dilerim. » 

Bundan mera meclise Bey
kozdak seçilen, İsmail, Kanal
dan seçilen Selalıattin Beylerin 

Doğum 

Üçüncü kolordu yaveri Bin
başı Hüsnü Beyin dün bir kız 

evlftdı dünyaya gelmiş ve 
( Rezan ) tevsim olunmuştur. 

Yavruya Saadet ve uzun ömür 
temenni eder, ebeveynini tebrik 
ederiz. 

Üsküdar kütıbi adiUiginden : 

Ortalr.öyde İokele ookawnda 7-9 N. 
arpacı ve kepekçi ma~aı.aoında 

Divrikli çobanoğlu Mehmet Huluoi 
Efendi meı.kilr mağaza}' düyunat 
ve maılubable maan şeriki divrikli 
Egizoğlu Mehmet Efendiye bamu-

" 

l O donüın tarla 
Yukarda köy ve hudutları yazılı tarlaların tesçili Dlizçe

ııin bürhani ye mahallesinden hacı kasap zade .\luı;tafa efen
di \·ekili Kemal bey tarafından talep edilmektedir. bir itirazı 
olanların bir buçuk ay içinde mahkemeye bildirmeleri lftzım· 

dır. muhakeme giinü 6·4-929 cumartesi saat ı O dur fü\n 
olunur. 

DCZCE lll'Kl'K It\KhILİÜl~DEN : 
Köyü 
Çalılık 

Mevkii 
Bayram 

Açması 

l fududu 
Şarki çalı ilk garbi _\lu:;a oğlu .\ziz. Şi

mali .\Iusa oğlu. 

kavelei ~resmi devretmiş olduğu .\luhaçir Çeltik yeri 

l\lccit ccnuhıı .\lııstala çanış o~lu hacı 

lshak ile mahdut 9 b•ıçuk dünlim tarla. 
Şarkı .\lan oı;lu hacı Latif \·c J\lımct 

1?;arlıi Ka>ım Cepli bermucibi talep ilAn olunur. 
Üsküdar ikinci katıbi adillıği 

Fasih 7-3-929 
::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: 

Vakıf 

I! Yelkenci il .. 

lbrahinı ~imali _\lan oğlu _\li cenubu 
Recep çarnş wrselcri ile mahdut .J. dii
ııllm tar!: 

" .: 
intihap mazbataları okuıınıııj!ur. ij y A p UR l AR 1 !i 
Müzakernta geçilmiş, Necmettin İl İ! 

Şarki kara .\lchınct f'arlıi şimali .\fan op;
Jıı hacı Latif \C Ahmet, cenubu \\"u[ 
çarnş veresclcri kısmen karaca oğlu :\lu;
cara ile mahdut 28 dönüm tarla. 

•• Karadeniz lloı-tası ~· 
Salıir B. söz alarak azaya ii A d 1 !! Aynalı Şo,a li>tli Sarkı öz, garbi yol \C hcııd.:k, simali 
tevzi edilen matbu bütçenin !i llft 0 U i! Ordulu iiz kısmen Alan oğlu hacı LatH ,.e .\lı-
Dahiliye vekaletinin fornıiilüne ji rnpuru p ftZftrfCSl• ii ml·t çilnıiye giden yolla mahdut 32 dii-
muvafık olmndıg" ı Jıakkında 1l 11 .\lan ii ·· J !. ,. num tara. 

beyanatta bulnıım•ış, hususi 
iJare ıniıdüriyetini tenkit etmiş, 
kısa bir münakaşadan sonra 

:lg-ünü akşamı . irktci rıhtımındani! it '' • \[ \f •• •• ,, ŞO!"a a 1 .~arJ\t ~ nn . ccit ve kısmen knr.1ca og-
g hareketle dc>"ru ( Zon ... uldak, i! 1 \ 1 r Jı I' " " .. u . usta a µ:ar i dik hıyık oğlu .\lchıııct 
µ, lnebolu, Cereze, Sam•un, L'n· ii ve kısmen .~fan oi;lu \lustafa, >İmali 

Arpadaıı 

Hurmadan 
42 

136 
40 

104 
o 
78 

'ecmettiıı Beyin mütaliiasını n 
1 bütçe eııciiıııenince tetkikina 

"' r O 1 c· '" il ye, ·at,a, n u, .ıre>on, H çilmi~·c µ:itlen ~O>a, cenubu yol ile mch-
ji Tirebolu, Gürele, \"akfıkclıir, ;i dut 17 diiniim tarla 

ÜLümden 156 130 10-l 

.'.Baqcam HaHW!U 

f:zanl 
Zernll 

~aat 

12 
6 

Dakika 
48 
51 

Nuri bey öldü 

Otuz be~ <ene mü;tcmi

rcn rüsiimat mcmurlukların

d.ı bulunan ru,iimııt bıı~ 

ınüfetiişi Nuri bey dün ve

fat ctmhtir. 

i\uri bey milli miicadclc 

esnasında Ankara giimrükler 

umumi miidiirl liğünli yap· 

mı~, (iç ay eYcl de hazineyi 

( 1 ~0000) lıralık zarara so

kan İzmir giımrüğüııdeki sui 

i<tiınali meydana çıkarmı~tır. 

Rü:;ümatın kıymetli bir ri.ık

nii olan :\uri beyin ölümü 

ıırkadr~larını pek fozla mü 

tets;ir etmi,tir. ---
Yeni neşriyat 

Alafranğa ve alaturka nefis 
yemekler 

Rabiha hanım taraİP•dan 
hu himk bir kitap ııe;rcdil-

' 
mi~tir. lradc µ;ayet >clhtir. 

karar ,·erilmiş ve bütçe ruzna
medan çıkarılmıştır. 

Deliler hastanesi için bütçeve 
mevzu ( 70) bin Jiraııın ( 100 ) 
bin liraya iblağı hakkında 

Sıhhiye vekaletinin tezkeresi 
bütçe eııcürııenir:e havale edil-
miştir. 

Bunu müteakip Bakır!;öyün 

zirai ihtiyacatma ait rapor 
okunmıı~tur. Bunda hububat 
\·e tohumların kalburfanınaları 

için zirai altıt isteniyor ve 
bu~~ıı bedeli ( 30 ) bin liraya 
bahg cıfııyordu. 

Şilenin ihtiyaeatı da susuzluk , 
boruların tamir, derelerden 
istifade gibi hususatı ihtiva 
ediyordu, ait olduğu cııcümen
lere havale edildi ve bu gibi 
bazı raporların okuıım:mndan 

sonra içtimaa nilıa;-et verildi. 
Gelecek içtima pazar güniı

nedir. 

li Trabzon, Sutmeııe ve Rize) !İ \-ukarda kiiy \'C hududları yazılı tarlaların tescili Diizce-
!! iskelelerine gidecektir. ıi nin Aynalı onlullı kiiyümlcn Alan oj!;ulları hacı 1.atif ye 1\h!! Tafsil:lı için Sirkecide Mes·- l met tarafından talep edilmektedir. İtirazı olanların bir huçuk 
!i adcı ilanı ittisalinde Yelkenci Iİ ay içinde mahkemeye lıildirmcleri l:\zımdır. ,\Juhakenıe v;liııii 
il hanında kıl.in acenıasına müra· 1ıı 24 nisan 92l) çar~anılıa l O clur ih\n olunur. .. . ıl---:'---...;..----:------.;_;_ ____ _ 
g caııt Tel. lstanbul 1515 I! lscanlıulc.la Sabuncu zade :\Jchnıet Şakir ve ınahtumu 
a:::::::::::::::::::::::t:::ı:::::::::::::::::::: m üccs:-;esatı ·rurk anonim ~irkcti hisscdaran heyeti u111un1i ye· 

NEZLE si 10 ni>an 1929 tarihine müsıdif çar~anıba giinü saat 16 
HK~IİDİIK da şirketin Zindankapusundaki :llağazasında alelade ve mu-
U uUnU caakiben fevkalade oıarak içtima edcccı\-indcn nizamnaıııci 
BRONŞlT dahİlinin 2~üncli maddesi mucibince hi>sedaraııı kiramın 
Bo. . gerek a>alcten ve gerek vekaleten h:ımil oklukları lıis>c >c-

gaz ııezlesı d .. .. . . l 
İçin hakiki ne atını yovmu ıçcıınauııı f<\akal J O giin en-el ~irktt yezne-

Gudron Güyo 
İçiniz , bütün nıüstahzeratı 

üzerinde menekşe, yeşil ve 
kırmızı renkli etiketlerin de 
[Maison fRERE Paris rue Jacop 
NO 16 J adresi yazılıdır. 

sine teslim etmeleri ve muayy~n olan µ;lin ve >aam: içti
mada hazır lııılunmaları ihln olunur. 

Alel/Jde içtima ruznamesi: 
1 - :\lccli'i idare ye mürakip raporlarınııı kıraati. 

2 - ı 928 >Cnesi bihlnço kar ve zarar hesaplarının tas
dik 'e mcdi>i idarenin ilırası. 

3 - 1928 senesi tamcttliatıııın 

4 - 1929 seııe'i için mliral;ıp 

tayini. 

tcvziinc karar itası. 

inıihabı ile ücretinin 

Fevkalade içtima ruznamesi: 
1 - Nizanınamci dahiliııin 11 inci nıadclc,inin ben·cçhi 

ati tadili teklif olunur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 
On birinci madde - .\fccli>i idare ı\zası (üç sene) ııııiddct 

için intihap olunurlar ~u kadar ki çıkan ılzaııııı tekrar inti
habı caizdir. 

İST.\Xlll! VIL.\ YETi DEFTEHDARLlÜIXO,\X: Meclisi idare ı~--:-:-:-~~~~~~~~~-:-~;;::.:.~ 
Lria Kuruş :\lalıallcsi 

6500 I lcybcliada 
Taksimat ve mü~tcnıih\tı: 

Sokağı 

Yalı 

Kumara~ı 

127 
cinsi 
hane 

Birinci kat: l salon, 2 0<1" tas cıo·- ·cm l' r k [ .., . ~ eı ua· >oa, 
halt\, haricen matbah. 

ikinci kat: 4 oda, bir sofa, üzeri ve etrafı kapalı taraça. 
Cçüncli kat: 4 oda, 1 ufak sofa. 1 hala, 1 balkon. 
Ayrı sHkaf altında bir oda 1 matbah, bahçe, sarnıç, kuyıı. 
ihale bedelinin nısfı pc~in ve ııı;fı diğeri ihale tarihinden 

JluhltWeııı Ziiraımızın nazarı dikkatine 
Toprağı sürmek mahsulü harman edip kaldınlıncaya kadar ziraatın 

her •ahasına ait makinalann küçük ve büyük çeıil ile köylü ve has un 
değirmenleri ve •ütçülüğe ve arazi sulamağa mahsus makinalar Türkiyenin 
en zengin depolannı ihıiva eden Holer Şrantes Macar ziraaı makinalan 
lfrketinde en ehven ve en müoail ıeraiıle tevzi edilmektedir. Türkiyenin 
hemen her larıılında 82 ıube ve acentemiz yardıa. Şirketin Türkiye 
merkez İubeıi l•tanbul Ankara caddesinde 18-24 numaralardır. Telgraf 
admımiz lııtanbul Holerton, Telefon lsıanbul 196-3577 

Ormancılar kongresi 
Orman mektebi iiliai mezunları cemiyetinden : 

ı..-·~~~ıı .... -
Tepebaıı 

Tiyalro -
sunda bu 

akıamı ıaat 

21,30 da 1111 

;:;;
1!."° FLORANS VIDOR 

K~~::ı.:: TUlyO KARMİNATİ 
bcı~~~L. VENEDIK 

Bütün bunları yakında 

MEleK SİNEMASINDA 

11111111 

T cmaşageram aon derece mah· 
zuz edecek olan aort bir aık 

dramı muıavver 

GONDOLLAR BELDESİ HAMLET 
Şek.pirin faciası 5 perde 

Tercüme eden ve •ahneye ko
yan: Ertuğrul Muhoin 

Filminde görece~•iniz. --- ----
1 11.\XUl EFE~DİLEHE 

nCYCK RİB. FIRSAT 
Bayram yak

laııyor kürk man

tolan yüzde 30 

tenzilat ile mağ-

zanuzda salılmak

ıadır. 

8 ay vade ile 

kefaletsiz olarak 

vcrilıyor. 

Mahmut pa· 
ıada Kürkçü han 

BeykoT. 
isı. 1685 

Dl:ZCE lll'Kl'K JIAKl~ILlGlNDEX : 
Köyii 
Yukarıkara 

" 

mevkii 
yama 

., 

,, çinganc kuyu:;u 
yanı 

,, kırı~yeri 

,, kıptılaralu 

,, salan k unııı 
kadı;ayı 

,, 
" 

,, çayırlık 

hududu 
~arkı garbı hendek, şimali meielik or
man. Cenubu l\Jehmet oğlu Ahmet ik 
mahdut 16 döıılim tarla: 
Şarkı llacı llüscyin Ağa ojtlu Şakir 

'c . \li B. oğlu :\leh met ve kasap oğlu 
Ahmet bahçeleri. Garpı ilacı Emin 
vcresclcri ile aradaki eski yol. Cenubu 
tarikıam şimali Şakir E[endinin koru
hık Ye tahta perdesi ve hendek ile 
mahdut 6 tlönüm tarla: 
Şarkı Ön oglu l lliseyin veresclcri. Gar
bı kuru ojtlu İlyas yercscsi. Şimali hoJ. 
.ı\ li oğlu Aptullah. Cenubu c>ki yol 
ile mahdut 5 dönüm rnrla: 
Şarkı topçü o~lu _\lustafa. C.:arbı 1 fa 
'an oğlu Kerim. Şimali ~ık ı\li. Ccnu 
hu iimerli oğlu lbrah im ile mahdut 
3 dönüm tarla: 
Şarkı cenelıu tarikıam. Garbı 1 lac~ 
1 lıiseyin ojtlıı .\lchnıct. Şimali hendek 
ile mahdut bir buçuk diinlinı: ' 
Şarkı 1 lacı 1 libe) in nl'Ju Şakir. Gar~'ı 

Ali o~lu .\hmet. Cenubu ();ıııan lıa~ 

011;lu Yt1'ııf. Şimali kara 1 lali! ile ınalı
dut ,J dünlinı tarla: 
Şarkı \lu>tafa oglu Jlasıın. Garbı Ş~

kir Efcntli. Cenubu kür melene ı;idcn 
üz. ~imali kara 1 lali! oğlu l lalil i · 
mahdut 5 dönüm tarla: 
Şarl,t dere hendek. C:arhı 

µ:iden eski yol. Şimali İbrahim • 
:\ [u,cafa \'C ! lalim. Cenubu hcmkk "· 
mahdut 8 dönüm tarla: 

1 lcr c\· kadıııına hlzımdır. Bu 
kitapla her ke · en nefis ye

mekleri yapabilir. E\- kadını 

nc~riyatı arnsıııda hakiki bir 
ihtiyaca cernp veren bu ki
tabın ııe~rindcn dolayı mu
h:ırrirc;ini tebrik \ c mlitdlaa
,ını karilcrimi/.c tw;siye ede
riz. 

itibaren bir sene sonra nakten istifa olunmak şarcilc balada 
muharrer hanenin mlilkiyti 9/3. 929 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle mli1,aycdeye vaz olıınımış olduğundan talip
lerin 7 4, 929 pazur gıinıi saaat 14 te Adalar malınüdürlüğüne 

m üracaatlar1. 

Senelik kongremiz bayramın üçüncü gününe müsadif 15 mart cuma 
.. ii ıuı '4 le cemi •et merkezinde akdedilecc~nden izanın ı ıifleri. 

Yukarıdak köy ve hudutları yazılı tarlaların tc>çili Düz· 
ceni yukıırı Karaköydcn 1 lacı kn>:ıp zade ! lacı 1 lli;cyin n~
hı Şakir Efendi tarafından talep edilmektedir. Bir itir:ızı o
hınlarııı bir buçuk ay içinde ııı:ıhkemczc bildirmeleri 1<\zıın-

' dır. :\luhııkeme günü 6 nisan 929 cumartesi saat ondur. 
ilan olunur. 
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Markiz « Dö R. > 

muattar odasında , 
k ve güzel yatağında, 
dar o' ~ıcı, bir tül 

·e, hafif patiska çar
' n~ boşanmış. kadın-

11 ve ınes'ut uykusile, 
alnız uyuyordu. 

kfıçük mavi salonda 
şap sesler uyandırdı. 
nnck için oda hiz
fın a a edenin aziz 

ron do Graııjerinin 

i.eSt oldu>u u anladı. 
M. rıuz kalktı, sür-

, :ilıJi çevirdi, kapı 

dırdı, yalnız bir 

e örtü ınfış kumral 
tercıı. 

var da bu kadar 
n? D ha saat dokuz 

1 çok sol urı, asabi ve 
• P \er i: 
ı• le kc mışmam !Azım .. 
uthış bir şey geldi. 

- 1.. ...... 

~· ~ · Öpüştüler 1 Küçük 
l't\ar" l' 
a ıznıdçı pencereleri 
tar e: 

lllet te rar yattı. Sonra. hiz-
~ 1 ın çıkhğt zaman da söze 

tene 0 b 1 
Şradı : .-Haydi anlat!» 

ıu Aranjeri, kadınlan 
ıo~nıar 
o-· Ştıran parlak ve güzel 
""<ızl a b 

1 
'~ :uını akıt rak ağlaımya 

aş clı. Oözleri!1İ kızartma.-
silm~en kek'!ledi: 
ına geleıı menfur, 

nr şer.. Gece gezüne 

l>J\rır. 

n (' u ı· · ı ı --• un e ıııı a :ıra < gog-
Sün • ki · t · - 5erı a er erı a .. -
ın· 

llt 11, dnha altlarda bir 

mani olan 
ı iı bu sıkı ve ınü

hf ,zasmı ı - ustüne -
k.ıl i şiddetle 

etti : 

~ b"ş a dün geldi .. 
• ı.lı rde doğnı.. Delki de 

'1iıt bu ~ . . . . . 
r uga.. lyıcc bılınıy~ 
tını. A rt k .. 

b.
1 

• pa ımammı ço • ıyı 
1 ıı 

b , · · Sen L'lzaı- caddesine 
a~tnı~ 

c ıuçük s'.1\oııumu ve peıı-
t>rey ı. 

r o.uı·ar .tk geçenleri sey-
ettn ı 
~ llıeralmnı da .. Bu ic;tas-
<bı nıu · d ıtı o adar ne~'eli, oka.-
ar ı ar ' . -

~ü ekdli ve. canlıdır... So-
n tasası buna bayılınm. 
LŞte 1.1· 

tircı un, pencereye yerleş,-
ııı,.,_1 ıın alçak iskemleme otur
·.....,'1unı 
bir · Pencere açıktı. Hiç. 
hav ş Y düşünmüyor, temiz 
" n teııeffus ediyordum. Bili-
.rtrs: 1 .. 

ll ' dun hava ne güzeldi. 
'1tt~ue11. bire güzüme yolun 
kırn cıhetindeki pencerede 

l :ııh 
tı 8 bir kadm çarp-

} · " 0 de dallı l' · · · '! oıscım gı-
1111111 t 

<!ll ıın.. Bu güzel dallı 
IS illi b ·1· . bir ı ırsın. Ora.ya ancak 

ay "V 1 taı ı - ve taşınan bu kadını 
ınıyoru 

da ı um ve f)·em~ bir ay~ 
ıı )erj ., 

~.. Yauan ya&muriar yii-
!Uıdeıı 1 _ 

Fakat ıe:ıı;z ğöreiııeıniştim. 
Ol'tt " ~ -

1 • • ıTr rıır gornıe.z iena 
ır k.ı 

r:: z olduğunLı anladım. 
ı.:.v,.c1a. 

Pen °·1un da benim gıbi 
cerl!cte b 1 · . u unması f~ nama 

ırı ttı ve Z<:' • • • • 
sonra Kımı kaçırdı. Fakat 

• Yavaş , "\' . et " 'ş, onu tetkık 
lllek hoşuma ~ilti. 
O Pence 

k"I•• . re.ye da:;aıuuış, er-'- •.erı g" 1 .. .ı oz uyordu. Erkeklerin 
ue lıenc:ı' l. 

h l>'- • Y<lı.Ut ck0 • • 

akıyorlardı. ,.,,crısı ona 

r rkeklcr 
t::•p ki • av kokusu alan .., e erg·• . 
'· ıoı eve yaklaşıyorlar-
.en Oi!ları bi . .. b·ı· rşez <;tl:ıyor deni-
... ı ırdi. 

Çünkü birdenbire başlarım 

kaldırıyorlar ve onunla mr'aUi 

ve bir düşünüşte o\duklaı·~,.t 

anlatan bir nazar tea.ti ediyor
Jardı. Kızın bakışı: « ister mi

siniz? » diyordu. 
Ütekilerininki : « Vaktimiz 

yok :» yahut « Başka sefer ::ıı 

yahut da: cı Yıkılır mısın şuradan 

ah Jıiksız. » dh ordu. 

Bu son cümleyi söyliyen aile 

babaları~ın bakışları idi. 

Tasavvur edemezsin onu, 
tuzağını kurarken, daha doğru
su san'atım yaparken görmek 

nekadar tuhaftı. 
Bazen penceresini sür'atle 

k:ıpadığım ve birınin kapıya 

doğrulduğunu görürdüm. Artık 
onu, bir balıkçının bir kayaba
lığ ını olta ile yakaladığı gibi 

eline geçirmiş sayılabilirdi 

O va-kit saatime bakmıya bt.ış

lardım. içeri girenler on iki, 

çok çok yirmi dakika kahrlard1. 
fazla değil.. Değ usu bu örüın
cek baruı şevk verdi ve sonra 
bu kız çirlcin de dcğıldi. 

Kendi kendime soruyordum: 
kendini bu kadar çJbuk ve ta-

,,dan 1 1 

Hamlet için heykel

1

1 

yalııız birinde deneyeyim .. Ne 
olabilir sanki? hiç' gülüşürüz, 
işte hepsi bu kadar .. Onu lı r 
da.ha görmiyeceğim, g-öri'ır mı 

beni taııınuyacak •• Tamrsa. 1 ıı 

~ammamazhktan gelirim. 
SeÇtniye b:ışladım .. Oiı; ...ı 

lıe:n çok giızel l iri ol. ır ı , 

istiyordum. Birdenbire iri l ı:· ! 
1 

snrışınırı, çok güçel bir çoc:;ı ıtııı 

eldiğıııi gördfiın. S:ırı~ıııl.ırd.ın 

I.o~landığınıı bilirsin .. 

Ilakıyonım, bakıyor guli'ı>c

nım güluyot .. işaret edi "C ru . ! 
rak..ı.t müşkülatla; miişkiWitb.. ı 
başile o: cvel » tliyor... İşle 
gjrı} or! evin bü iık kapıs ı .. faı 

giriyor.. Tcısa vrnr edeıııc sh 
bu tfakikada nasıl o!duııı; çıi· 

dikildi 

dıracağmıı sandıııı. Oh... ne • 
korku! Düşün lı.izıııetçılcrk 1 ."i&_~pir in Hamlet i imli eser 
konu~acak koc:-ııım C'n sadık 1 ılır .ve bunun l~:ıiır:ınpıııııı.ıı 

1 · t · · J ti J t . 1 1 11.ıınılet atlı Daıum:ırk:ılı bır 
ıızrnc çısı oze e.. l ze ıııuııa {- w 

. . . . 1 Prens clJugııılll lıatırlar~ıııız. 
kak bu efeııdıyı bcııım eshı~kıi- . Daııiuıarkaııın Elsinore ~dıriııJc 
beri tanıdığımı zaıınedecek.. · l ahiren bu nıulıayyt:I k:tlıı aın:ı :ı 

Ne yapmalı? sö} le? ııc yar· namııı:ı _bir he\·ket tfüitmiştir. 
Şek$1iir kım oldugu ıbilmmedigi 

malı? neredeyse zi i çnlac. k .. 
En eyisi , k,ıqıl;mwk için 

koşmak, yanıldığımı söylemek, 

gitınesi11i riu etmektir diye 

• 

lngiltere sulh yolunda! 

i n!-{ittf•rc sulhpen erdir; ) eni hir sulh misakı akli için le~cl)hii~ ı 
\ar~ İngiltl're mutlnka ba~l:uht\ He·r hangi hir yt:~ı·{Ic lwr hau~i 1 
H·~ilt· ile sulhe dair halırdı mı sü' leni\ or? i ngihere muhakkak karıs-

• • c " 

nu~, en hararetli tHraf tarlartlan olduğunu söylPmistir. 
.. (. .... o) 

nıaıııile anlatmak için ne yapıyor.? düşündüm .. Z:lv:tlh bir kadına 

lı,tkxmda dcdikodukır çıktı" ı 
bir zaınamla orıun nıttlı \'ve!:
sirıdeıı ç1kmış bir ş 1 53 ,·iicut 
\-ermek, boyunu, giizleri ııi, 

t"'Şktıli \'eı;lıiyesıııi ~·in etmek 
tıe gariptir. 

Soıı po~ta ile gelen İngili~ ~azdelcı·indc gördüğftıuiiz hir rc!'.iim bize 
İıı~ilf(•rcnin hu süzl(•r:ndc ve hu harPkc'lleı·indt\ ne dcı>üce ~Clmimi t>l
th;~nmı anlatmaktadad11·. Dercetti~inıiı resim ahiren inşı cdilcr~k lı -
~ihert~ lmlu·h e!-iinc ilt.ihak eden son ~istem hPS biiviik tahtclhahirdt•ıı 
t. "' • .. 

birini ~ii~lcri'-·or·. 
bakışına bir baş işareti yahut merha.nıet ede-r .. 
bir el hareketi mi ilave ediyor? 

Hareketinin inceliğine vara

bilmek için tiyatro gözlüğü ıııü 

aldım. Uuuuu... Çok kolaydı, 

CV\leli bir bakış, sonra bir tebes
süm, ~onra da a: çıkar mısınıı >ı 

demek ister gibi küçük bir haş 

oynatış .. fakat o kad:ır müp
hem, Q J,:ııdar gizli ki... O un 
gibı yapabilıuek için doğ n•su 
çok maharet Jfjzımdı. 

Kendi kerıdiıne sonıyonlııııı: 

acaba aşağıdan yukanya h .• ş -
yan cür'etkılr \'e zarif lıare:\et

çiği - ri'ınkü hvnı çok zarirti

bcn de becerebilir mi} im? 
Gıdip :ıyn,1nın karşısıııda 

te~rübe ediyordum. Oııd:ııı iyi 
hem çok iyi yapıyordum! Sevi
ıı,i.yerdnm; tekrar pencereye 
gelt;!inı .. 

Arhk zavallı kızın talii siiıı

ınfıştü, artık lıiç hiç kimseyi 
avlıyaınıymdu? Bütün geçenler 
benim kaldırımımd:m geçiyor

lar, ordan kimse geçmiyordu .. 
Tali değişmişti.. ihtiyar, siyalı, 

sarışın, esmer, bey:ız biribiri 
arka~mdan akıyordu .. 

İçlerinde güzellerini, cidden 

güzellerini gürü~·ordum. Kocam
dan, mademld boş.ındım, t:ski 
kocamdan daha güzellerini.. 

Artık intihap et .. Benim gibi 

namuslu bir kadırri işaretini de 

mıhpbilirier mi? dıye krndi 

kendime sordum . . . İşte bu 
zaman içiıııde işaret etmek için 

çılgın bir :trZll duydum. 
Bu aşeren bir kadın ~trıusu, 

korkunç bir istekti, muk.wemet 
edileıniyen böyle arzu!aruı ııe 

oldıığunu bilirim, ve ben bazt 
defalar bu hafi içinde bulunım, 
b:ınlar fena şeyler midir dersin? 

Biz kadınlar muhakkak ki bir 

maymun ruhu taşıyoruz.. Ban:ı 

bir doktor söylemişti maymun 
nılru bizimkine çok benzermiş. 

Şurası muhaki\'.ak ki bizim 

illa birini taklit etmemiz lazım .• 
izdivaçların ilk aylarında - se
verken - onlara, sonra aşıkları

mıza, dostlarımıza ve hatta 

Kapıya koş\uın, lam düğmeye 

parmağını koyacağı ;;:aman l•a

pıyı açhm.: 
Tamanıile çılgın kekeli)Ol'

dum.. u. Haydi Mösyö harcti .. 

Vaıırlıvorsumız, ben e\ li ve na

muslu hir kadınını. Bu bir 
yanlışlık, çirkin bir y:ınh~hk. 

Sizi, size çok ben . .dyen dostla

rımızJan birine benzettim .. 
B.:ına acıyımz l\\ösyö! 

O giilmiyc başlndı: a: Bonjur, 

ııiııoşuııı.. Senin ııı:ızindeıı ha
berdar olduğumu biliyor musun? 

E\'lisin ! f ak:ıt bir altın y~rine 

iki olsun, dedi .. 
Dtt:imüüm ki, bu adamdan 

kurtulmak mümkün olduğu kadar 
(abuk kurtulmak en çıkar 

yoklu .. Ve iş çabucak bitmiş 
olurdu.. \'e işte madıı.mki bu 

l5ııındı.. Ve bunsuz gilmiye-

ce!.ti ... Sa ... S:ı ... Salonun ka-

t) ısım sürıncledirn ... işte ... 

• 
Kiiçiik Markız dö R. başı 

yastıkta, yatagını sars:trak glıl

nliyc, çılg-mc.1 gülmire b~ladı. 

Azıctk sükfınd, bu\mıca 
sordu: 

- Bari güzel midi? 

- Evet. 
- fakat ne dedi biliyor 

musun? Varın ayın saatte nene 
geleceğini söyledi.. Dehşetli 

korku içindeyim. Nekad:ır ya

pışkan olduğunu düşünemezsin .• 
Ne yapmalı, söyle ne yapı Iı ? 

l(l'ıçl'ık Markiz düşü mek 

için yatağındıı. doğruldu. Sonra 

kuvvetle: 

- Tevkif eltir; dedi .. 
Küç[ik Baron şaşırdı; mırıl

dandı: 

- Nasıl, ne diyorsun? onu 

tevkif ettirmekıni? Ne diye? 

' ,T 

· Greta Ga.rbo 
Meşhur sımama yıldızı İsveçli bir prens 

ile evleniyor mu ? 

.. 
( İsıokholnı}den(Şil·alğo T'ribz.i11) gazetesine 

veı·ileu ıualt'nttata gört' ıuarnf ~inama sau'atkt'u·ı 

Grcıa Garbonuu İsYee PrensleriıHlr.n Sig-
~ ' 

eerd ile e' leneeeği hakkında şayıalar -çıkmış 
fakat tekzip oluumuştur. Prmıs SigPart sina-

mH ile c·ok ah\kadar oldu~u iein ~lis L}·arla 
ııit (.....' ~· • 

ile hirkae kere ~nrii~miis, miinasehetlcri 
... (. " " 

hu safhada kalnu~tır . Grat a Garbo bir az 
rahatsız oldüğuudmt Anwrikaya a' delini iki 
hafta tehir etmi _tir. İki lıa(t.a .... onra l\lis Greta 
Jlolli<·uta dünecektir. 

Cıarip . bir moda 
F ransada ~vaç bulan yeni kadın iskaminleri 

bizim nalın larımızı andırıyor 

Fransada kadın iskarpinlerinin yeni bir ~t'k i 
daha ieat n' imal e<lilıniştir. Bu bkaı·p ul~r 
hemen biitün diikkt\n eamek~\nhu·uu iı.;L lt\ r ... 
ıniş, bliylık bit· ı·ağbcte ıuazhar ohnu~t ur. 
Bercettiğimiı re~me bakarsanız yeni ıı utla 
i~karpinlm·in lıizim kadınlarnuızın eski zam'- n
laı·da gi)·dikleri, lıir çok evlerde lu'th\ kullau -
lau nahnlardan pek te farklı olmadığuıı göri' r
~ünfrl. nu isktu-ıtinh'r filhakika yüzler.niu ~(1 kli 
'c hit;iın\eriutlen başka tabanları uda şerit lıa
linde kiböle par<_:aları ta~ımaları itibarile de 
ualıua henzeuu~ktedirler. Ycıai modanın ıınıt'.di 
olan Fransız kunduracısı hu ayakkaplarm ~t u 
derece rahat olduğunu iddia ctmekh~dir. 

E RMİS- EMNİYET -ARI AL 
:l1iiuelıit kon~erYe fabrikaları Tiirk aııouim sirkeli 

" 
İdar(~Si: Galata Per~emhepazm· uurnara 25 - scrınayesi:l 50,000 

Tiirk lirası - Telefon Beyoğlu 3723 - imak\thanesi: .\yvausaray 

-

(Haliç) Telefon İstanbul 3254 DİKK.\T: Konservcleı·iıuiz diğer 
l bilunnnn istihzaarıtan kola~ ca t.ef ı·ik edilmek ic;in ctikellcı·inıiz iize
~ ....... _ ;;;:-" ... rinde nıe' cut olan ahlıneti farikaya dikkat huyurulma. ı nıcreudw· · 
~--------~~'---------~--~----------~--------------------=-~~---'----~-----"7-------~ 

ilan sana inanırlar .• 
- Buna asla cesaret ede

mem .• 

malı? 

J giinalıımızı çıkaran papaslarıııa 
t tabi oluruz. 

- Oh! bu Çok Basit: komi
sere gider, birinin üç·aydanberi 
seni takip ettiğini, dün evine 
girmek cesaretinde bulun fuğu
nu, yarın da gelec~ğini söyliye
rek tehtit ettiğini, kanunun 

himayesini istediğini söylersin 
Sana onu tevkif etmek için iki 
polis verirler. - Cesaret etmek lazım .• 

Yoksa mahvolursun. 

hatırıma geldi. Beni çok, hem 
pek çok rahatsız eden bir şey 

var. Şömine üstüne iki oltın 

bıraktı. 

Küçük Markiz birkaç saniye 
tereddütten sonra ciddi bir 
sesle cevap verdi: 

- Bunula kocana küçük bir 
hediye aiman !Azım .. Adalet. 

Lule burgaz belediye riyasetinden 
Her sen~ açılmaM mutad olan Lü· 
leburgaı hayvan ve muhtelif t'ffa 

panayın 2-nisan-929 salı güniı bu 

senede açılacal'.,n ve üç gün devam 

edeceği alıo ye satıcıların ragbetini 
celp. iatirahadannın temini için her 

türlü tedab.iria ittihaz olunduğu 

ilin olunur. 

1 

1 
- fakat ya. o lam biteni Onların düşünüş, 'söyleyiş, 

tarzlarım, kelimeleriniı hareket- anlatırsa •. 
!erini, her şeylerini alırız. Bu -fakat budala .• Sen komi-
budalalıktır. Ve sonra ben, sere anlatılacak şeyleri iyice 
yapmak istediğimi muhakkak kararlaştırırsan ona inanmazlar, 
yaparım. · daha sonra setı yQtsek bir ~ 

Kendi kendime: haydi biriade yeteye meo.mp bit kadıl&lll, 

- Tevkif ettikleri zaman 
beni tahkir edeceğini düşün .• 

- D!ha iyi y' şahitlerin le 
onu mahkiım etijrjr];in. 

- Neye mah1Cü'm :ettiririm? 
- Zann mane\'ffe ... 
- Zaran umni dedin de 

- İki altın mı? 
- Evet ..• 

cm-= lf asan Rasiın 

- Yalmz iki aitm mı? 
- Evet ••• 
- Az.. Ben olşaydıın küçük 

.... •• Eski yazılarla •••• •• • • •• • • 
: USVLU TEDRiS : • • 1 Cemil Sena il : 

düşerdim •• 

- Peki bu parayı ne yap. 
: 75 citli 100 kuruş : 
ı .. MnaHim l lalit kitaphanesi .. : 
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· Gazetemizde çıkan yazı ve 

ABON~ ŞARTLAR!: 'resimlerin bütün hakları mahfuzdur '. 
Turlı; ırede 1 Jarlçte 
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Gazete~ e gıınderHccel.: n1cktuplarln Uzcr1nc 
idare için-• ldate . ~azı • nit e (Yazı 

i .. an:tı lıınulmalıı.lır 
' -

Baıı.lnıtyan m·~ktupl&rm iadeıinden, kıymnli
mukaddere•İ~ mektupho:a konulmut paraların . 

'. k•ybolınaımdan ve ilinlarnı mündericatından 
: i~re meaul delildir, 

11 Mart 
1929 
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Evkaf müdüriyetinden: 
Darülfunuıı tıp fakületesiııe ecnebi tıp kitapları aleni münaka

saya vaz edilerek martın yirminci çarşaııba günü saat oııbeşte 

ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre 
her gün levazım idaresine ve ihale günü de idare encünıı;ııiııe 
nıfiracaatleri. 
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Şubeleri: 
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Ticaret ve zahire lıoı-sası 
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1 icar~t hona ı kntihnmumi!igı tıır 1 rnıd:ıl" ,.l'ri~ıni,.tlr. 
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0000 
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'•Unter 00-00 0000 
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6 00 
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0000 '.:ular 

;Fııınlyt. 4900 4300 1 
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thınci 0000 0000 

TİFTİK - 1 

A ukara 000.00 000,00 

Akı•hir 001).00 000,00 1 

Yapagı Guz yuıııı 00000 000,00 

-AV DERİSi- 1 

Ze.-de ·a titll 0000.00 0000 oo 
San.ar 0000,00 or.oo,oo 
Tilki 0000,00 0000,00 
Kundıız • 0000.000 000,00 

-FINDII(- 1 

ç fınd'k 
f'. 1\·l!c:i 

000 co 000 00 1 

0000 000'1 

Evkaf müdüriyetinden: 

:\!ut:ar"I l , 

Afori$ hibltirı 

çocJğll içeri aldı. Kadın daha 

bir ~oz söylcnıcdcn çocuk 
·ckelcdi: 

- Oldu ... 
Jo~cfin bu söz fızerıııc 

lıevconndan s~:ıJ.:leı:!i . Ağ
zı.ıdaıı şu sayha çık~ı: 

- Ya ... 
\' e bir iskemleye oturdu. 

Bir mudı.!d ~l s.L ır; sonra 
Oonımik devanı cttı: 

- Hiç czİYLt çdıır.edi .. 
- 1 li1- eziyet ~drnıcdi mi? 
- H.ıyır uykuda idı .. 
- Acı d.iyıııaJıgına c:nin 

misiniz ? 
- Evet; hem de bir lahzede 

1'1utercirnJ ı 

Al elunet Ga;'or 
öldü... Kalbine üç hançer 
darbc,i indirdim .. Sonra du -
nıp hakmak cesaretini göster
dim .. I;akat buna lüzum yok
muş bile •. artık nefes alnıı -
yordu.. Elleri buz gibi ol • 
muştu .. 

- Ya farkına Yarırlarsa ? .. 
- lmUııı yok.. odasına 

sab:ıh olmadan girnıczlcr .. 

yalııız ornkıt .:inayeti anlıya -
c.ı.klar .. 

Birbirkriııc bakmııyorlardı. 
Domiııik elini uzattı . Kadın 
göğsüne ycrlqtirmiş olduğu 

on banka kaimcsini çıkarak 

ona verdi. Çocuk dedi ki : 

SAl\ISt: T 

Müsait 
'EDRE,li'r nrHSA. 

muameıa ı, kumbaralar kasalar Jjj}/I) 
i -- ~~~**W 

llst~bu~ithalat gümrüğünden: 
7 
1 

2 
62 
4 
5 

2 
2 
1 

758 müstamel kundura 

21 vidala « 
5 vaketa fotin 

1802 şayak talı:ke 

l24 diş macunu 

230 saç boyası 

83 tabii ipek ipliği 

226 ipekli pamuklu mensucat 

538 yünlü mensucat ve pamuklu 

(47 pamuklu ipekli mensucat 
ı 3 pamuklu iılemeli mensucat abani 

Balada muharrer 11 kalem eşyarun 16-3-929 tarihinde 

gümrüğü ıatış anbannda 

ve rnütaalup 

bilmüzayede 

h:okulan izale eden 

En mükemmel muzadı 
taaffündür 

Sıhhatine itinak,ır kadınla 

rın samimi dostudllr. 

Zehirli dcj!;ildir. Başlıca cc

zıı dcpolarilc eczaneler Ye 

nrn at mağaıalarıııcla >atılır. 

k · • d Mayıs (929) gayesine kadar 
omısyonun an: mektebin ekmek ve sebıe 

ihliyacı münakasasına talip çıkmadığında;ı 31 mart 929 pazar güntl 

ssal 14 de ihaleleri yapılmak üzre münakasaya konulduğundan talil" 

!erin ihale günü mektepteki komisyona müracaatları. 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--........ 

Ak akçe kara gün içindir 
İşten artmaz dişten artar 
Bayramda çocuklarınızı ailenizi se,indirınek isterseniz hemen Esnıl 

bankasına ko~ünut ve mevcudu henüz tükenmeden bir kumbara alınlZ· 

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ ................................................................. -......................... . 
mi ................ LAsriKÇi""i"U"sE.YlN° 0
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m! Muhterem müıterilerimizin bayramlık şapka Ye kunduralannı ii:i .... .•:ı !iii son modaya muvafık ve ehven ,=!:' ... . ......... ,, 
ıliii;ımmm ..._ hatlarla ihzar eylediğimizi arzeyleriz. ~ .m:::m: ................... 

Seyrisef ain 
rt ersin sür'at postası 
(KONYA) vapuru 12 Mart 

Salı 12 de Galata rıhtımından 
hareketle fzımr, Antalya, Alôiye 

Mersine gidecek ve Taıucu ,Anamor, 
Alôiye, Antalya, lzmire uğraya
rak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vopuru 12 Mart 

Salı 17 d,, Sirkeci nhtımından 

hareketle Gelibolu, Çan~•hle 

Kiiçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 1 

Ayvalığa gidecek ve dönütte 

mezkur iskdelerle birlıkte Altun-

1 ! Ramazan 29 Bur>: J-{ııl 
1

1 

.. \yın do~ıışu f"ilf"il Arın ~•tıl' 
1 5,36 L.!JL.!J 12,47 

' Pazartesi 
Koc:ı. L.:ırı ı:ofulı.ı:ıun i' .• ~ı 

Namaz vakıtları 
Sabah Öğle lklnı.li lrcar \~~\$1 Jnı 4., 
6,19 12,24 15.42 ıs.ı ! 19,41 +,.ıO 

Bu gün münasip isim: 
Erk•k: Kız: 

Zeki Emel 

Gi\nün nrısihatı: 

Gülü ~c\·tn dikenine katl:tnır. 

oluğa uğraya~•k gelecekti:, Bu ııünkü hava 
Gelıbolu içı·n yalımı yolcu ı 

Rtizızlr !ıaJif re ıni.ıtc!ıl\'\ i 
alınır yük aluımaz. h.:ı,·a kap.ıiL "e hulutlu:lur _, ________ .. !_. ~ 

~1e•'~1 müdür: Ah~ef: Şi.i"°rii 


