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ıçin k . er kadar cemiyet-

Orkunç b" 
Canı 1 Y ır şey olamaz. 
kaPaına~Yı~ lıa~feleriniıı ö•ıünü 
tahta ' hıç hır ilmin nişan 

sı oıa 
benJio· . nıaz. 1 Ier dil kendi 
'- •' ıçer · d •Uvveı sın e serpilirken, 
biz ha ;e gençlik kazanırken, 
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~ ~rn · ' ırki ll Ştklı, Maks Müllcr 

ki ' er~so d 
•den ib 11 er ki,Ribotvs.der 
Böyı arettir 

bG 1 e bir d • : 
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Pek yakında 
... ı\lman doı1aı1ınası Ska
ı)alov .. da 11asıl ))atıı:İldı? 

Istanbul liman buzlar içinde 

Limanın dünkü vaziyetini gösteren reıimlerden biri 

KANDAI-fARDA 
Bir Amerikan gazetecisj yeni Efgan payitahtına 

gitti ve Amanullah Hazretleri ile görüştü 

Amerikanın en meşhur gaze • 
lelerinden birinin Tahran muha
biri son günlerde gayet mühim 
bir maceraya atılmış ve muvaffak 
olmuştur , Muhbir Tahranda 
bulunmasından istifade ederek 
bir tayyare ile Efganistanın bu 
günkü idare merkezi olan Kan
dahara gitmiş , oradaki müşahe • 
chtını gazetesine yazmağa başla-

-~~-· 

mışhr • Muhbir, Kandaharda 
Amanullah han ile de görüş • 
müştür. 

Amerikalı muhabirin yazdığı 

bu şayanı dikkat mektupları 

birer birer nakledeceğiz: 
İlk mektup şudur: 

Tahra,q :Z4 ~ubat 

"Beş günden beri Kral Ama
nullah hanın musafiri bulund• 

- il tte ----,....., .. '• --
~ .... ~ .. '-==:.....;.oıı ... -, --

Kandahardan askeri bir daire 
----------- ğum Kandahardan henüz avdet 

\J. Kaı1oııİJ'a ediyorum. 

Taksim abidesi hak~ Kral Amanullah hanın nasıl 

k d h 
ve niçin istifa elliğine, neden 

ın a iza at veriyor tekrar iş başına geçtiğine, istik-
it.ılyalı lıeykeltraş f-1. Kaııo- balde ne yapacağına, vaziyeti 

ııikadnıı dün lıir mektup aldık. 
Saıı'atkar 111 hazıra hakkında ne düşündüğüne 
bu mektubu dair mufassal malOmat almış bu-

Taksiııı abi- bulunuyorum. 

desi hakkında Tahran ile Kandahar arasın-
soıı t'ünlerdc daki 4000 kilometrelik mesafeyi 

g. zctc ferde kat için ırk molorlu bir Y onk.rs 
goriılen ı:eş- tayyaresinden istifade ettik. Tah· 

r i y at i 1 e randa ki Flğan scfirindcn müsa-
alfı kad.ı rdır. de istihsali için rnku bulan mü· 

Mektupta racaatımız bir faidc vermedi. 

ezcüınle de· Sefir, ıeşebbüsümüzün doğru 

nılıııck kdir olmadığını i2ah etti ve müsaade 
ki: 

\ermeği kat "i bir surette reddetti. 
« İslan~ul 

' Rakip olacağımız tayyarenin "°1. K.anonika matbuatı son 
1; imlerde ş~ hsıııı \"C Taksim 
abidesi hakkmda gayrı salıilı 

~eşriyatta buluıııuşlan.lır. 

Mulıtereıl' 11· vteıı;ze atideki 
izahatın dercini ist;rııam edtrinı: 

lstaııbula, lıiı;bir kimse tara -
fındaıı da\'et rdilıneks.zin gel. 
dim. ~\aks;ıdıııı lıÇsrıü niyetimi 
irae ve Taksim abidesinde kul· 
laııı!an ııırrııırrlcrin cinsiı:e ıııü
t, ıllık diişüncclcrin ga)"n v•ril 
olduğunu isbaıtır 

İş artık m!ıkadarların adale
tine ve vict!aıııı a tevJi edilmiş 
l ulııı uvor. 

!Jiıız ıı2lrl' ı matbuat haki
kate ıııut.ıbık olmıyaıı rivayatı 
ht•sııü kaoulde tcv~kki ettik
• ri takc itde ~on derece ırinr.et
tar h.ılırıııı. 

Bıı suretl 0 hareket eı.lildigı 

t?. dır de • aı et vazıh olan ıııcsc
!c ettMınd .. t,>plandı' farı örü-

len rivayatııı rd'.ııe lıızmet 
e4ilfııi~ oiUr.:o 

makinesi ve rasıtı için siğorta 

bedeli olarak 400 dolar verdik. 

.\a tarafı " inci ı::a,·ıranuzı! .. Jı· 

Muallim - E~er büy c • m 
~ıcllıg:c de\allll cder'c~iz bal'anı

zı ç:ığırac 6ım, 

Talebe ~ ( Doktor oğludur, 
Dikkat ediniz muallim Bey, Son· 
r" >ize iki liraya patlar. 

Vapurlar mahsur 
kaldı~ işlem.iyorlar 

-- .... 
Buz parçalarına atlıyarak denv. üstünde 

y-rüyenle!" var 

Boğaziçi ğörülmemiş bir halde 
Bundan bir hafta kadar eni Burp;az liman rehliği lstan

bul liman reisliğine )lir telgraf çcknıi~ sularımıza ~imal sahil

lerden büyük buz p.ırçalarının gelmekte olduğunu bildirmi~-
1 

ti • 
Bir haftadır bu 11bcri tc"yit edecek en ufak bir hadise 

dahi olmamııtır. Eı ]ki gece boğaı birdenbire büyük buz 

klitlckrinin lılicuınuna maruz k:ılınış az bir zaman ;onra bü
tün liman bunlarla aplannıı~tır. 

Sii ·kııd'"'~~ · birkaç 1'lındcnlıcri dcrnm eden lodos 
h;l\ afar huzl.ırın !){ zdan içeriye girmesine imki\n bırakma· 

nıış fak:ıt pcr~c!JlbC günü ba~lıyan karayd tekrar eski vazi
yetin avdctini mucip ulmu~tur. 

Buzlar, enlki gece ansızın boğazdan içeri girdikleri için 

ancak dün sabah ı;ünilmiiş mevcut anaforlardan htifadc 
ederek koyla~ı doilhırmu;lar ve aralarından artanlar crre

yanlarm kııncti ı!~ Solı Xazor açıklarında bir k:ıç kola 

ayrılnıı~lardır. 

Bir kı>nıı An:ıdnlı.r sahilini takip ederek l laydarpa~a 
tarlarına bir kısmı Sarayhurnu önlııımlcn geçerek ~lar

nıaraya, lli~cr bir kl<nıı da Sirkeci rılıtımıııa doj';nı yol

lanmı~landır. .\larm:ır;t cihcıine geçen kı;ıın J layırsıı 
a<la istikametine do~ru ikriknır~ıiı· . 

Sirkeciye ı;dcnk · nıutckıbi[ bir halde Galata rılı-

Unıııııı, Sirkeciye tC' lanmı;hırdır. 
[ .\lttararı 2 inci s.ıyıf.unızd.aJır ] 

6,000,000 GENÇ KIZ -Hangi fırkaya rey verirse yeni İngiliz 
intihabatında o fırka kazanacak 

lııgilteredc lıtinin fırkalar sinde' de hatipler hıitiin c\·· 

umumi intih;ıbat için hazırl<tn!Dak

ıauırlar. llu lı,,ırlıkl.r şimdiıc 
kadar gurülıne 

n1 ~ dcrcccdı! 

v:ı~i mikyastadır. 

J lcr fırka bu· 
tün a=--ri ve 

ncdcii va~ıt.ı

ları kull:ınacak, 

radyolar açıla· 

cnk, .::ıe'-li si:ıe

malard:ın istifa· 
de olunacak, 
ht:r kes cvindl! 

vcy:ı. h:ıhçc::.ın

dc oturduğu 

halde ıırk.ı re-

z:.ı 'c hareket· Jcri ile tcma~a 

edilebilcccklcrdir. 

. .. 

• 

Bütün fırka 

Tl'İ~lı.:ri bu \'U• 

sıt<ıları kullana
caklardır. 

1924 ~ene~in· 

de İngili1, mıın· 
tclıiph:rinin stt· 

IISI ( 22) ınif
ynndu. Şimc.li 

lıu adet 28 mil· 
yona yükselmiş

tir. llu da 21 

yaşını 

eden 
ikmal 

kadın-

ların intihaba· 

ta i~tirak c<lehi

ee<klcri haHın-
1a \erilen karar-

isleri ıarıfıntla~ 

irat ol .nJn n 

tukları dinliıc• 

bılccckl.rdir. 
~ 

ı.....,..., __ _.. ___ ~..---"' d:ın ılcri gdmı~<ir 

İnıihal•at muc:.<'e[e<i başladık

tan sr,n rı lk ı,ıU\ n, 1 • ) t CO\'. 
,.c 'l•kt!onalt t:ırahnd:ın il t' 

müntc11ip tarafından dinlcnmetı 

için tertibat alınacak, but n 
vasıtalara müracaat edilecektir. 
, Radyodan lıl1 şekilde istil'ail 
< lilecrği i Se>li filim sa~ 

[ lalilıazırda ınuhafozak\rlarııı 

bdın teşkiliıı i7ı-ı l ,000,000 
dan fazladır. Bunların hep-ı mu· 
afozakirların kazanmaları içln 

\"ılışacaklardır. ~ luhafazaklr'.r 
0imdidcn mticadclc~c Lıa · Jamı . 
lardır. 

İntihabat için s~rloluııacak pa· 
ranın 2000.000 lngiliz lıra;ını 

gcçcceğı tJ~'Tlin cdilncl: 

Limanın dünkü vaziyetıni gösteren resimlerden b"ri 

KIR KOŞUSU 
Beşiktaşlılar mevsimin (6) 

muvaffakiyetle 
ıncı koşusunu dün 
yaptılar 

Beşikıaş jimnastik kulübü, bu 
sene için tertip etmiş olduğu 

korskontri seri musabakalarına , 
kışın pek şiddetli olmasına rağmen 
proğram mucibince muntazaman 
devam etmektedir. Robert kolejin 
mart nihayetine doğru umum 
için tertip ve bütün kulüpleri 
davet ettiği büyük kır koşusuna 

da bir hazırlık ıeP,il eden bu 

etmiştir. Müsabakada bilhassa bu 
ana kadar mukavemet koşula· 
rına iştirak etmemiş olan Necati, 
Abbas, Ekrem, Muhsin, Ridvan, 
İbrahim ve küçük Sedat Beyler 
nazarı dikkati celbedecek bir 
kabiliyet ve istidat gö.>termişlcr
dir. 

Kulübün koşu yolu olarak 
tespit ettiği istikametleri oldukça 
calibi dikkat bulduk. Bn masa-

Beşiktaşlı gençler koıuya başla.rlarken 

müsabakaların altıncısı dün yapıl- baka hattı üzerinde muhtelif iniş 
mıştır. Koşuya on dokuz idmancı ve yukuşlarda vardı ve bir çok 
iştirak etmiş ve şu neticer a- noktalarda koşucuların aldıkları 
lmmıştır . talimat mucebince muhtelif yer· 
ve şu neticeler alınmıştır. !erde ani bir sur'at ve bazen. 

Mehmet 13, 7 1-5. Şünusi de hiç beklenilmiyen bir zamaıı-

3 3 Ek 1 3 7 4 5 da devamlı bir betaetli harelet 1 , 7 -5. rem , · . 
ettikleri görülmüyordu. Bu hu-Muhsin ve Necati 14. Ridvan 

14 4-5. Mecdi 15, 4-5. İbrahim .usta müracaat ettiğimiz atletizm 

kaptanı, bu ko~u şeklini sebebinin 
Kolejin sahasında aramak lazım 
geldiğini söyledi. 

16, 1-5 saniye. 
iştirak eden on dokuz 

cunun hepsi de koşuyu 
koşu

ikmal [ Altt:ırah '.?inci s.1yıf.ımızd..ıdır 

-= 1 
Süleyman Paşa ve 

I
= ~ I Akibeti 
1 ~ Yazan: Ayhan 

İkinci Apdüllıamidirı ilk sa ıııatı 
~ devresine tesadüf eden mrşhıır Siilel' .ıı 
~~ PJşJ muhakemesi tarilıin çc:. e . r.ıı ız 
@ safh.ılarıııı ihtiva ediyor. J\ptu "İZİ 
.,.- lıal'cderck Türk tarilıiııde kızıl sıılt .. ı 
~ diye tanınan Apt' ... •"İdi tı•rete• l :ı 

Tarihten zal ile Aptüll·a~·it arasıııda lcr 

f • geçıniili ? . 
ecı, me.. Siılcy nan Paş.ı hak.kalen Apt. ,. z 
raklı es.. gibi Apl. amidi de ha 'edece:.. nıi,Ji? 
rarengiz Bir gün orduyu b rıkarak istillhıl.ı 
bir safha nasıl geldi? Kızıl sultaııla neler ku ı. t ı. 

t Alı Suavi ) ınc<c tsilc .ı: ~ ılr· 
mıydı. Ali Suad mesel.sinde ( sc·e, nıan.) 
Pa şa alchyine bir tuzak kurıılnınşmu}dll? 

;, ili 

i = 

Süleyman Paşa msıl tev ,f c .. Jı? 
ak:bd ne oldu ? 

' ' . 

.,; ;,; ıi ji' ' 1, i; ,: : liı~u 1 •' 

4 mart pazartesi günü 
yeni tefrikamızı takibe 
başlıyacaksınız -



Vapurlar mahsur 
kaldı, işliyemiyorlar 
·lftt t.ır.ırı ı inci s.ahiran11:r.J;ı<lır 

Buzların köllnlı~ 
Buzlann kalmlıl!;ı 10-50 

;;anıim :ırnsımhıdır. İçlerinde 
bir metro k:ılınh1!;ınd:ı ol:ın

Jarı da vrrdır. 

!)tin :irkcci rıhtımının 

öniımkkl ,:ıh~da hulunan buz 

rnlıal,a'arı uzcrinc bir çok 

meraklılar hinmi ler denizde 

dakik ılan.'11 dola~mı~Jardır. 

Vapurlar işlemedi 
Buz k!tkkriniıı hoi';azı 

lıah<ı- i~ olarak lı:1>tırma>1 

ii2crinc hiç hir Yapur y:ıttı~ı 

ycntcn lrnlkamaını~ Ye boğ·:ıza 

dun hlı; bir 'apur i~kmcmi~

tir. 
Bo ziçi, Bu) Likdcrcdcn 

lk)ko1 .. Pnş:ıhahçc>s\ \rna' ut 

ku ·, Bcykrbc) i ·c l\uruçc~mc 

kıımur dcpo'u"un lıulundugu 

mlıya kadar ul:ııı s.1ha tama

men mııtck:i,i[ lıir ,ekildc 

toplanan lıu;r, talıakalarilc 

kaplanmııtır. 

Diin ~ahah yalnız köpniden 
lıarcınc ;' ,:ıo d:ı. bir sc[cr ya
pılm17tır. ~irkcıi l Iaıriycnin 
hııtım 'apurl:ırı muhtelif is
k< lcknlc k.:ılnıı~lıın.lır. 

\"l-ni nılhnllctlc, 3, Bli)iik

d~n:llc 2, Yeni köyde 2, Bcy

Lızda 2, Pa~abab~c,;indc 1, 

hunıçc~mcdı.: -ı., lkykrlıcyin

'k 1' c:,küdntda r' rnpur 
buzlar arasında mahsur kal

mı~tır. 

l•'.i!;cr huzbr lıtıi!;lill llC ka

lı ·,.;ı. ı:enc sefer y:ıpılanııya

caktır. 

Dun Kııdıko\· lı:ıttıııda buz

lar ıızundcn f\;ızı Ynpurlar 

krlcri"'İ vapnınamışlardır. 

·~,. po c. bir tchlih ih

tiın:ılinc binaen 1 .. O da 

c.ı r 1' dilmHir. 

Dun ııkşam aynı zamanda 
çok kd[ hir ,i, olmu~tur. 

Kaza olmadı 
1 >.ın, l'uzl~rdaıı dolayı 

lim~nd;ı lchııl'1amt bir kaza 
olın ım•~tur Yıılnı.ı: ll:ılık p:ı· 

z:ı.n i ı ele ine men up Demir 
ru.lll j,JarLsindLki 1 -l6 mı 

ın;,ralı sandal, Bc~lkrn~ı.ın 

ı;-dirken bu;ı;lar nrn,ıııd:ı mah· 

>Lır kaimı~ Ye hiç bir tarafa 

ç•· nnıl\mı:ştır.I 
Hı urctlc sandal 2 - ,} 

t çırpınmı'i- kurtulmaya 

mafo1 " ol:ını:ııııış, huzl:ır 
ar .. ır.da :ıkıntı ile S:ırnylıur

n ,a do~rıı >ııriikh.:nmcj1;c 

I':ıı~l~n11~tir 

.'.111dal bu c ııacla h:ıtınak 
tehi .ınc rıı~. uz kalını~ fakat 

yııziycti limnnd:ııı ~ürulerck 

-ahti.lnc derhal lıir motllr 

gundı.:rilnıi~ 'e bu surt..:tle 
kurtarılır. tır. 

1.iıııaııda diin hiı; bir muııa

kak olınadıı;ı i<;in Sanıarya 

' .. puru ile ı:clc·ı ,\nıcrikalı 

(Vakt)iıı 2 ll:ırl 

seyyahlar da ak~ma kadar ka

raya çıkamamı~lardır. 

H414 geliyor 
Kın·aklardan yerilen malLl

m:ıta {(Üre buz kitleleri dün de 

tek tiık boııaza girmekte 

dernm etmişlerdir. 

jBir kaptan diyor ki 
Dun l\u,tcnccdcn limanı

mıza gclc'l Romanra Yıtpuru· 

mııı kaptanı kcndbllc gôru~cn 

hir muharririmizc şu m:ıluııı:ı

tı \"Crmi~tir. 

- l\ü~tcnccdcn Tuzl:ı~11 

kadar olan sahada $ahildcn 

( ı 8) mil gcnişll~inde 4 mil 
kadar imtidat eden buz par

çaları Yar. 

Tu1.lad:ın oııra deniz kı-

yı ınd:ı, &ıh:ı 4 - 5 mil 

ni7lil!;inc iniyor. 

.\laıı.ız:ıl~ :ıdan ;;onra yer yer 

serseri buz harçları giiriilli

yor, bunların kalınlıi;ı bir 

metreden fazladır. Istanlıula 

~elen bu;, parçaları ÜL'lksa, 

Romanya., Bult:arhtan kıyıla

rın.;ıdıı kopmu~tur. 

Tuna hcnuz donmuş bir 

lıaldc oldu~u için bu buzlar 

oraya ait dcjtiltlir. Karadcniz

dcki huzl:ır vapurların :-cfcr

lcriııc mani dcj.';ildir. 

Hauo ~arlı 
Güneş çıktı, artık yazıı karn;

tuk diye se\·inir dururken. hava 

e\"clki akşam ~ne lıirdcııbirc 

bnıdu ve dun hütün glin '"•l· 
ınurla ksrışık tipi halinde l·ar yajtdı. 

Pcr<cmbc günti ( fQ) dere-

ceye kadar çıkan hornret, dun 

gitııkçe lnmi ,·c nr.aıni + 1 ) 

ve n<;g~ri sıfıra kııılu dil,mil,tur. 

l\a tanenin \"Crdip;i malumata 

gorc bugün rüzkılr muı:au,,ıt 

şiddetle poı raı escc-ck ha\"a ka
p;ılı ve hııfir knrlı olacaktır. -

Bir vapur 
Tuzla çifliği 
açıklarında 
kaza geçirdi 
Bursa, 1 (V akıt) Bu sa-

bah gemlikten Mudanyaya hare

ket eden Nilüf<r ve Akç~ohir, 

vapurlarından (Akçeıehir) sO,rat 

lıe,·esine kapılmış, fakat Tuzla 

çil\iği açıklarında makinesi kırıl

dığından dunnuş, yolcular ge

çen seneki Sevinç faciasını ha

tırlıyarak tellş ve feryada 

ba:;lamı~lardır. kaza mahal inde 

Nilüfer, Akçeşclıırden yolcuları 

. almışlır. 

Akço;ehir tmir edilmelı:tedir. 

1~)2\J tC'fri k;ı:;ı 

Jfıılıarrıri: lliis<'yiıı llalııııi 

lıizııı~· ı~i kad ıı ı la lıi ı·az te~i ı·i le ayak hll'ı hil:'l 
fıa;;h.lı••k ~iri:-~e d:ılıa ilılİ\ar ~aloıı l'İlıetiııc 

~ . . 
"oı.. ı.ı·vh·ı· anl:n :ılıih•- viirli<lii . Y uııııı~ak. 

• .. t .. "' 

rt•kti. f"ikiıı i~ide('eği adımlarla yaklaştı. Sa-
:iİiziı•riıı z lırile ııwta- loıı kapı'ı iiı·ıiilii idi. 
ıırtiıı' ııııılıafaza ı·ı.k- İt'crhe kul, k 'cı·di. 
llW il 1 lt'll koı·karak flİI: :;t>~· İ~İ1Jt.111edi. Jkd-
' iiriı lii. hatıl k.ocaııııı ha-.ı dün-
• 

m·eğiııi bııı·gulayıp dii. Diişıııcuıek ı~·ıu 

dıır".111 g.u•lp lıiı· mci·ak dınaıiaı·a tulııııdu •• \-

Kaı1 dalıarda 

Diğer bir tahm şeraitde sey a· 
hatmızı mii§killeştlriyordu. İngi· 

!izler Hindistan hududunu seddet

mekle Kabili de, Kandaharı da 

tecrit eylemiş bulunuyorlardı. 

Alman tayyarelerinin Hindistana 

inmeleri yasak olduğundan 1 500 
lilometrelik seyahetc kifayet 

edecek benzin taşımak mecbu
riyetinde idik. 

İran hiikOmeli bize her türlü 

kolaylı~ı gö.terdi; Bizimle bir

lıkte bir lran müşahidi gönder

mek için vuku bulan ricamızı 
isale tli .. 

Hava sonderece gayn müsa

itti. Tahrandan hareket ederek 

1 60 kilometre ilerledikten sonra 

fırtına yüzünden geri clönmeğe 

mecbur olduk. 

Ertesi gün telcrar hareket 

ederek Mc ·hede kadar ilerledilı.se 
de çamura saplandık ve ancak 24 
saat sonra çıkabildik , 

Üçüncü gün yeniden hareket 

ederek « D üztab • a vardık . 

Burada heyecanlı bir hareket 

vardı.İran askerleri eşkıya ile mü

cadele ediyorlardı. Burada, kral 

Ama nullahın Kandah:!rda bulu j 
nup bulunmadığını bilen yoktu. 

Ertesi sabah meçhul bir aleme 

doğru uçuyo:ken kafamız Düz

tapta aldığımız fena haberlerle 

dolu idi . Tahrandan Düztaba 

kadar devam eden •eyahatimiz 

kar, buz ve sis içinde geçmişti.lr 
an El[aıistan ve Hindislanın etra

.fında birleşti«i daijları geçerken 

içimiz titriyordu. Burasını geçer
ken Kandahar yolunu tuttuk. Bu 

istikamette bir buçuk saat uçtuk

tan sonra her taralı kumluk olan 

bir sahaya girdik. Buralarda bir 

takım göçebeler yaşıyor. Bunların 

en sevmedikleri şey, tayyaredir. 

Buralarını geçtiklen ıonra ekili 
yerlerden gcçmeğe başladık. 

Altımızda köyler ve sürüler 

görünmüyordu , üç otomobil 
cenulıa döğrii ,. ilerlemekte idiler. 

Demek ki mtmlekeııe emniyet 

ve asayiş vardı. 

T ayyeremiz 100 mil sür'atle 
hareket etmekte idi. Düztap • lan 

hareketimizden üç buçuk saat 

sonra Kandahar şehri göründü. 

Develerden müteşekkil iki 

kervan şehire giriyordu. 

Şehrin kapıları açıktı. Her 

kes ;çeri giriyor ve çıkıyordu. 

Kandaharın tayyare sahası, şeh

rin şarkından 6 mil mesafede 

idi. Karaya indik. 

inmek içli\ mailcvra yaparken 

bir çukura düşlük, makinemiz 

bozuldu. Halbuki bir nasıl kar

şılanacağımı anlayıncaya kadar 

molörü işletmek i•tiyorduk. Bizl 

gören ve Hintlı gibi giyinen elli 

kadar yerli bize doğru koşuyor

lardı, Kandaharın büyük kafilesi, 

dikkatle muhafaza olunuyordu. 
Kapıdan girer girmez ilk gördü

ğümüz İngiliz kemolo•hanesi üze
rinde .allanan kocaman lingiliz 

bayrağı idi. Şehre girerken tesa

düf elliğimiz otomubil, lngiliz 

'aklarıı ıııı al lııı da sı-• 
\ah bir ıu•uruııı aı·ıl . . . 
nıı~, diiııt• diiııc keııdiııi 

ka'nııa ı~Pkh or gihi<li. 
• • < 

Bir ıııiiddet k.-ı11liııi 

i~li nal~ız hi ı· ıııua 11:\
ki~·cıtP buldu. Giiktc 
ıııi,dit \('l'dl' ıııiydi? 

~ ~ ~ 

hilıniyordu. Zilmiııi 
• 

toplaııııya ı;alı~tı. 
Z<n allı adam ~imdi 

ne yapsııı't hiı·d.-ıılıiı•t• 

kapıyı <H:aı·ak iı;ı•ri ıııi 
giı·~İll't ):.l hHl'ISl ilt• 
damat mlııızPdiııi kıı
eak kucnı:ta hulııı·::;a 't • 
o zaıııaıı iildürııı<•k iil-
ııwk liızııııdı ... 

İleı·idt• intikaıı ıııı 
~i<ldctlc c;ıkarnıak iı:i11 

VAKiT <) \fart ' 

~ ·Yeni Maarif vekilimiz 

Ycr.i '.\la:ıri[ ı "kili \'ası[ beyin ç:ır~amba günü vnzik 

ne ha,landı"'111 tclµ;rnf haberi olarak vcrmi~tik. fiu ıı;iin de 
)~ ,.,ı h' ' 

h1N1>İ fotoıtra[ muhabirimizin çektiği :\faari[ 'ek ilini nıaka-

µ;ii,tcrcn resmi dcrccdiyoruz. 

kon<oloshanesinin yanındaki lm

pının önünde dordu . Burada 

sade brr >Urette tefrış olunan bir 

o<bya 1:\rdik. 
Efgan dahiliye nazırı bu bi· 

nada çal•şıyordu. Burada ılk 
hrşılaşlığımız zat, Oksforttan 

mezun Aptülvahit namında ki 

zatlı. Kendisi Kralın lı.atip ve 

tercunıanı idi. 
Kendimizi tanıttıktan sonra 

Aptülvahit bizden ayrıldı. Bir 

az sonra bir saray müşiri ile 

döndü. l\~iişir, Kralın bize hoş 

amedi beyan ve afiyelimizi te

menni ettiğini söyledi. Bunu 

müteakip tnüş\r, Kralın hemşire

sini, kayin peder ve kayin valde

sini Herata nakliçln tayyaremiz
den istifade etmek iııte<likl.,,-ini 

söyledi. 

Kralın akrabası Herattan t"aı

kenle, oradan Rusya.ya gidecek

ler ve hanımlardan birinin teda

visile meşgul olacaklardı . Bu 
hizmeti yapacağımızı yalnız 

benziru~n kifayet etmediğini 

söyledik. Onlar da benzin temin 

ettiler. 

Kral Hz. nin mi~afiri olduğu

muzdan hizmetçiler eşyamızı 

eski bir saraya gôtürdiller, Bize 

tahsis olunan vasi .alonda Uç 
yatak, bir yem4 ma.ası rnrd•. 

Yer halı ile döşonmişti ... 

İkinci telgrafımı bekleyiniz. 

Efgani~tanda 
Şehirler AmanuJlah ffz. 
tarafından istirdat ediliyor 

Mo.kova, (A.A) - Ter

me?:den bildiriliyr: 

Efgan hudut aşiretlerindan 

kuhmandi aşireti Amanullaha 

taraflar olduğunu ilan ederek 

Dakke de meclı ini içtimaa da

vet eylemiştir. Mezknr mecli

se Amaullaha zahir olmalarını 

remin için Şinvari ve Kugi

ani aşiretlerinin mümessilleri 

de davet edilmiştir. Kııbıl Uıe
rine yürüyen Amanullah kıtaa• 

tına merkezi Efgani•lan aşiret

lerinden Kezare aşiret aksamı 

ile cenup hududundaki kosla 

hıı lıarckı'liııi l<'lıiı· 

Iiızuıııu iiııiiııdc dii
~üııılii .. 

Sinirlerimize, diıııa

~ıııııza alıl:lkıııııza lıe-, 
ııiiz girıııeılt•n t'\ kri-, 
ıııizc sok.ıılaıı alafraıı

g.ılı~a hlııı•ll('I' eıleı'l•k 
< • 

oda kapısrrıa lilrck 
paı·ı:ıaklarııım ueile 
tık tık 'uı·dıı. 

Bu istizan tıkırdıla

l'ıııa it•ı•ı·it!ı'~ lıir ıııü<l-, 

det ı•p,ap gelıııcdi. 

Kaı·ısı ~ii plıeli bir Pr
kt'l,It· 'alıııı odada diz • 
dize otururken 1..oea
nııı ruhsat alıııa<laıı 

. . 
H't'rı YC . . gıı·cıııcıııcsı, 

bu uasıl ııwdcııi) el ! 

menatıkmı işgal eden Y ezir ve 

Her at kıtaatı da iltihak etmlşlir. 
Kabilin ce:ıubu şimalisinde 
Amanullaha sadık olan babgan

lılarda Kabile doğru taarruza 

başlamışlardır. Gll!:i şehri Ama
nullah tarafından zaptedılmişlir. 

Berlin 28 (Hususi) Efga-

nbtaı":la vaziyet pek yakında 
in: ışııf edecektir. Kral Ernanul
lahm kuvveti g;ıtikçe arlı yor, 

t f\ıbtı lkrliyor. Asiler ise gün 
geçtikçe ze.fa uğruyorlar. 

$imdiye kadar krallık iddia

sında bulunan ve bazı muvaffa

kıyetler elde etmiş olan Alı 

Ahmet han va:ı.iyeıin e!cJı4ı şekil 
üzerine her şeyi bırakarak acele 
Hindi.tana kaçmıştır. 

Habibullahın vaziyeti de pek 
fenadır. Parasızlık dolayısile te
vabii kendisini terkeınıekte, daıı
lara kaçnıakıadır. Bir çok kabail 
yaptıklarına nadim olarak Kral 
Enıanullaha d,haleınameler gıin
dermlştir. -

Mechul ta~~are 
r.ıar ve pa2artc i imi ri, 

.JM .·n aık.ıarkaya L!anbul 
·afakııLla lıe}::z reı;hli bir tayprc 
n:ü~l;ede cctilıııişlır. 

Moli'riiııiııt !iesi işiJilııuı·~cı·k 

k:ı br ~iıksekkrJcıı uçan hu 
tarrarc yalııiz şclırirııizın ala -
kmJa uçmakla kalmamı , ııı 1 -
ııa· at üzerinJc de bir ıııü,ld t 
dol~şınıştır. l lih·iıdi nıe•. ı1I 
ollıı bu esrarengiz tayyar~· ı:ı 

nıılli·,ctı Ye uçm.sıı.ııı s. bdıı 
anl:ışılı11anııştir. 

Kır ko~usu , 
l n.1rafı birtnrl .tyıf.1.rnızd:'.Lhr 

Beşiktaş lmlü!:ıünilh AtlPt!zm 
.ahasmda gösterdi~ bu de\'a;nlı 
ve muntazam sa'yi takdir ve 
koşucularına önümüzdeki büyük 
müsabaka için şimdiden muvaf
laklyct temenni ederiz. 

Futbol 
Dün maç yapılmadı 

(;~l8t:ı>aray lılrinci ve ıı
ı;uııı:Li tnkın;lıırının l ·ıanhul 
>pur ..-ı.: Totoll\ a \iman ta
kımlarik yapacakları C\ \eke 
haber ycri~cıı [ı;tlıol nı ı;a 

hak:ıları, diln ıııulıaldcti l· ı

va Jın,chilc il:ra ctlilcmeınhtir. 

~asıl :ldl'L 't . 'asıl tı•ı·
hi \(' itli 't 
İ~akat o saaııe lıarh:ır 

hiı· kot·~ ~iiriiııııwıııt'k 
ilııi,aı 1 • 

0

iııln·Prl'k lwk-. . 
ledi .. 'ilıavPt iı·Prdrıı: 

- .\ııtrı: ! · 
ll iisa:ıılı•si ı.wld i. "Eıı

ırez» ! lııı t'l'ht'hi kı·li
ııw<le l"h i Br~ iıı t..a
f asına iııı'ıı lıir lok
ıııak tPsiri \anlı. .\ ıı
tre; houjııı· 'e hoıı~u
' ili' "' daha hPllZ('l'lt'rİ 
Fraıısızca va Yiikuf ları 

• 
:ıııeak hıı lıir kaı· siiı-

• 
dt•ıı iharcl olaıı ağız
lara «!'aka» saıtırıııak
laıı baska hu tahirleı·-• 
de lıic hir f aitlc ye 
ze' k ğürcnıczdi. 

_ .... ,:ıı:> 
_. ·•••A•••••••••••••••••••••-•n:::-.:=---· a --····-Ruya ı 

~ Muh:u;iri : Eşr<f - •• J 
.,. •-•••••••••••u•••... ') ....ı nu•:::::::::•••"' -.................... .... .;..ı ......... . 

Karınca sanki bir barı hırnarın altına girdi [l] 
Hafif olmak için ir dengim; dü,manlara verdi. 

Çekilmez oldu bundım sonrİuı bunlarda elverdi. 

Medet kıl biz naad ellerde kaldık ya Reoulüllnh· 

Bu günlerde bunaldıkça bunaldık ya Resulüllah. 

Kızarmakta bu me,tiyeti andıkça istibdat. 
Bulunmaz böyle bir titin için dünyada bir Fer hat [ZJ 
Muvahitler çeken Jfyünkati feryattan feryat. 

Medet kıl biz naaıl ellerde kaldık ya Resul\illab. 

Bu günlerde bunaldıkça bunaldık ya Re•uliillab. 

( Devamı var ) 

• t 
[l] Şeyh Sadi merhum buyurur ki -bir karıncanın ü_s~dl 

Hakkı paşa hazretleri kadar yük yükletmişler, yan Y~ 

celi kırılınca • işte iki parça oldum, aılaın akıllı kııll~'tllııs:' 
her parçası kıyamete kadar herkese yeter • ılemiş. Bu ıı.ıııt· 
daha yürütülmek istemi ·orsa da atiye talik c.lilii. ~ 

[21 Farlıat ile şirin krehatı çocu•larca okıına geınıekt~ 
oyuncak ulduğundaıı şiııı<lilik böyle ıncvkılerde }·er t ıl ıtl• •• 

928 senesinde Jstanbul li~anı iki 
milyon tonluk muamele yaptı 

- 1•6' Akdeniz Umanları arasında Marsllya, Cert~ 
ve Triyesieden sonca Istanbul dördüııcJJ 

gelmektedir; Pire beşinci 
liman şirl:eti l:eyeti umumi· 

ycsi martın son_ hafl<Sııııla 

senelik içtiınaıııı akledccd.tir. 

Liman şir; ctiıı;n içtinıaıııd:ı 

okıwacak bir senelik faaliyeti 

ıniklatı itö milyon ' tou:ı ı.. 

• 
olmuştur. , 

rı;ı :ı .. de ğiire ii,-:ı3" 1rı, 
ernııbi Avnıp:ı limanları ~lı" 
>lll<fa Mar-sllya, Cıne;·n Tırl · 1, 
d d. ,. ~- ol r 

ile lıesabat raporu hazırlanmı:;- en sonra <M" ~uncu 
tır. ~dmektedir. Pire limanı 1• 

Rir n-uharririıııiı şirket nıfı- lıcnıcıı hemen _limamnııı,ı 1
; 

d,_11_1.,1 
ti d. b . ~iı"rcrck laşımktadır. iki mitycıı I 
anı 1 

. eyı . ~ b !iğ olan faaliyet mikd~!' 
raporda ııl rc,lıleıı fa>lıyct hak- 6• 0 000 t k- ıu··r 4;, 

J , . onaıun on 
kım.la >irdeki ıııaliııııatı almıştır: toııanın ecnebi meınleketıcr~1~ 

a JQ~8 s"ııesi ile 1927 scııes i gelen idhal:it eşyası ~so, 
1 

faaliyeti ar~sında mülıim larldar tonanın ihracat ve akt~r11' 
mevcut değildir. Son scııe ıot· eşyası, 200,000ni tatlı ,.c l~ı# 
!ında liman nıiıvaridatı çoğal- toııanın gaz ve benzin, ıııtı 
mış, it'ıalalt.1 yüz.le 12 ııispc

tiıı k hir f ı:: hasıl olmuştur. 

:;;:r• etııı · ir senelik \'aridatı 

2,150,000 i dr, 1927 sen~inc 

ı aıMan S•)ll sene \'arid"tı 
240,000 lirı laJar noksandır. 

füıııuıı <chbi tarifeler.le yap
laıı ter·ıil.'th l'er.ıl er yü sek 

bri•eye ta. i eşyanın az ~ltrek 
l'il: k.s ı:cuz tarifeye tahi huğ -

d•)' gibi •ııeı·ad~m fazb ı:c·lnıe
s:rnlen neş' t dm iştir. Son seı e 
zJrfıııJ.1 liıııamııııza CCllL'hİ 

n·cmle>·etletinJcıı 411,000 len 
eşya l:elıııi:lir. Bir sene eveline 

n:ıı:ır:ın l unda 44,000 ton hadar 

fazlalık varJır . 

Varıırlar ı verilen su miktarı 

•22?,2Sh tondur . ICJ27 senesine 

naz.ıı:ın "" l nisrıetlııue ıwlsa -
dır. llu no:;saııın S<bcbi l;urak

lı · dol.ıı ıs le terkos ve Os.üJar 

su\.ırııııa akınamasıdır. 

ll;r s.?ııe zarfında t:ı' nııl ve 

talılıye cJılen ~ömür 522,(>67 

toı dur ki, l'l27 sen siııc n z r.ın 

of0,000• ton kaJH noks ııJır. 

llıı mihc1 Jrın 14Q,OOO t· nu 

ık ıııa grlcıı ;-erli ve rcnebl 

ı apurlıra ilırakife < 1 ra \T· 

rilınıştir. Liına,Tı 1928 •cıwsın· 
deki 1a mil \"(' t lı f~a\i\·ct 

llazhrnı l 1 i Ilı•) 
tePııııİ\e ft•\-

• 
lıazıı. ii 
k:.I:hk )';, \tltk~\ı' gi)-

• < 

riiıııııivn 11~rasıııakla 
l11·1·n.hı:r ZCYt:ı•si iı' 1lı11'
l't'll 1 Lutfiyi hir kiişt>ılr 
ha~ hasa lııılııııca tc-. . 
l wsiııdeıı H!':ıı:tı so~ıık . ' . 
hiı· tlıı" yeıııi~ gihi lit-

.. il • ' 

rrıııPkleıı keııdiııi ala-
madı. O vakıa kadar 
eski :ıdPt Ye zilıııiY<'tlc 
'asaıııı .· hir erkrk it-in 
il ., " " 

'eııitk ııaııııııa Iıersev . . . 
kalıildi. Fakal k.arısıııı 

kıskaıııııaıııak.... isıc • 
hu ıııiiıııt..iiıı <leğil<li ... 
llu~PC\ ı\izanıi Bev 
zcn·csiııi diğcı· hiı· eı:
kcklc ım) la~ııııya nasıl 
lulıaııınıül eı.li)orı.hı 1 

kisini de dahilt ticaret ti 
te~kil etmektedir. ı 

ı <l28 senesi zar!ınd~ ~ 
liınaıı vesaiti olmak üzre!!-~ 
elli duba, lngilttreye 8 1 Jıl'" 
t!ört motorlu rn tankı, rl~ ~1" 
daya üç adLt ır.otorlu roıı1~1 1 
mamalara konmak ilzrfW 
motor sipariş edilıniştır. 

bir ava kadar gelecc>ti'/j 

\'arını asır rvtl .:1 

_VAKiT 
1
,

1 

2 Mart ıs ı 
- C:,,.,~( Roberts tarafı,,&; 

E/ganislan kıt'asının bir ~ 
nm Hindistan? ilhak old~ 
diıir bir beyanname nqrı ~ 
.,/up olmadıtının par/am' lr 
( Marki dd Rıforı ) sool ,y,.r 
rliğindcn Hindistan unıuru ı.ıf 

zın Lort Kron Bruk hıJ il" 
ı-pı 

nıalumah resmiye o/maıgı 

yan eimişlir • 

* Malta 28 Şubat 
1
, · 

•L· J.,ft 0el'/eti a/iye mcmauKifl vıl 

Yunanistan tıe Kıbrıs ııe · ,U , 
~,.,' 

taraflarından gckcc~ ınu . 

için vızzolunan k,aranlina ,,,/ 

ııolunnıu~lur. ,,.--") 

. \' 
. . • 1 t ı ·ı ııı 
btc lıir ılel a ta ' ıı·· 
ııu aklı, f ikı·i nl 111 '.~~t'' 

~ 1 1 1 • ıı' ti ' ~a Olll tll\I ~rr , tı•I' 

kayııaııa ile <;<'~ 
11

1
i, 1i. 

k.aıılı daıııat, ıl .,,"..: ı 
l •'' # koeanııı hu ıı< -:-· 11ı , , ' 

zııhrııııa lıi~_ ı.1 111 ~:ılı' 
olıııatlıkları ıt'.'ıı ı ı' 

•' 1'11 
hat i~lı·ı·k<'ıt !!". ııı ' 
lı•ı·c ıııalı~11~ tı.r 

1 
• 

i ı ·ı . ' 
crıııılu"a u~ı·aı 1 '. 1 ' 
~ ~ • ıı• • 

Perrau 1 lıırrt'11 , 
' ııt.· 1 • 

ıııııdaıı lırıııeıı . 
1
t 

r 1 1 ·1'11"1'
1
' ' ıı· ayara!\ ı:- • : ıı . ,.,,. 

lıie :;etrt'deıı ı·ı 'r. 1• I , rı•' haf hiı· nwııııııı ~·ı·' 
1 ır·•· ı 

trhc:-:-11ıııik 1'
1 

•. ~· 
1 et(' ııı~ "' a tıııa <'il r- ~r;ı·· 

,,~ 
tuğu :;iiı·ıııiye ı 



- Benim kız ne alemde ) •• 
Kendini derhal topladı, OH göre 

aşıklık feragatli. 

ffız Hatçel bir tas su ver .. 

İhtiyar gence acıyor<lu, onun 
ççktiği izlırabı anlıyordu bunun 
için dilinin ucuna kadar geldi. 

- Ah Hasan geç kaldın , 
seninki gitti.. Bülbülü kafesten 
kaçırdın diyecekti. 

Kendıni topladı, tanrı misa
firinin kalbini kırmak aşkı dilhun 
etmek bin sene eşkiyaltkıan daha 
fenadır diye düşündü , genç 
madanun ıztırabını içinde duydu 
ve kötü bir haber vermemif 
olmak için sözü değiştirdi onu 
hem methederek başka ıeyler 

söyleımeği hem de aklından 

istifadeyi düşündü. 

llrl( - ·· --- b' çe ı•ucııdunıı, durp;ıın ır su Vllll drıl-

galannıası gibi haf~( lıafıJ: tatlı 
ı atlı kınıı I dallı 

-8-
Huan timdi bu kadının 

"'in• L) 
1 

ı ı<U aklarında, o elmanın 
tızeun· ~ d ı o•zın a hissediyordu. 

Bu levhalar Hasan perde 
~rde "'") ı_ d .. I .,... ır1:en aussı anın sızı· 
aı ile h I Yanıyordu onun için hızlı, 
ız ı tekrar sordu. Bu soruş 

•u.am b· 
. 11 ır adamın su isteme-
ııne L . 

ucnzıyordu. 

k· - Dayı köyde kimler var 
ıınler yok diye sualini tekrar 

Clti, 

Dudunun kocası Ômer Hasa
nın macerasını eskidenberi bili-

tl~'.:lfi:'T, 
Gömülen san'a!kar ! 

Gihen Asım bey, muhteşem 
rast peşrevinin sahibi koca 
Asım be "ld.. O k lb· y ' o u • 

a •mde yer ayırdıgım, hürmetle 
••l'di"' gım , eserlerile coşup , 
•a 'h H nı asile öğündügüm san' atkardı. 

er makamdaki birçok şarkı 
~e bestelerimizin hiçbiri olmasa 
a ' !imdiye kadar eşi meydana 

Rtliril · . I emıyen peşrev ve semaı -
~ri onu binde bir kula nuip 

0 
ur Yüksekliklere çıkarmıştır . 

b Ne Yazık onun son hizmetinde 
h ulunarnadım . Bilmiyordum , 

atta onu bir kere daha dinle
ın - h S~e azırlanırken, oğlu • Musa 
h ureyya • dan ansızın başlıyan 
a'_talı~ haberini almıştım. 

iyilik müjdesini beklerken kar
tıma tabutu çıktı. Asım Beyle 
.Yalnız bir bestekar değil kendi 

~ında eşsiz bir icrakir, bir vir
"}o d I . z a kaybettik. Onun dudak-
;rını hazan yaprakları gibi sol-
ltran ölümle, şen, şerkrak bir 

ta>.1ımııda göçtü. Girift le son 
ne eıı· . 

ını vermiş oldu. 
Dünkü Vakıt bu yüksek ruhun 

te,mi . b 
nı asmış,mezarını şimdiden 

0

1
nra nankör, sağır sükutu dal

ga and 
\aıjj •tı:ıa~a çalışan satırlarla 

••ını yapııuştı. 

~iti~ım. Bey, memlekette son 
b lendı. Neyzen Salim Bey, 

' aı~a sazlara karşı çok titiz bir 
•n ati. 

t d 
Ar olduğu için, onun mrif-

e "k•J o· 
I 0 u Üjüne evvela kızmış; fa. 
'•t dini dik lığ b· e ten sonra, kendi aç-

t 
1 ır girifti hediye edecek de

•cede h 
eyecanlanmıştı. 

tıı · 
P 

1 sene onun nefesi bu kamış 
atçası · · d , ıçın en geçti. Bir taraftan 
azı . . 

v. Y•ktı bır taraftan cana işle
. n nar. J. --.;me erı canvermişli. 

n• ~i'ı.er bire yadigarlar müzesi • 
·ucut Verr.ıi• olsa idik Fik-

teun y ' 

\'· kalemi, Cemilin mızrabı 
. •nına 
di ' onun girifti de konabilir-

A.,m t . . 
ı;,.,, oeyın cıdden güzel rast 
. -.revind b 1 
U en aş arken bahsetmiş-

ırı. B 
h· . u eserin bü ük bir maz-otıyeu d .Y. 
~ı e musıkı alemimize 

ren her g" .. 1 .. 
ilk h onu un, onun meşkile 

l cyecanın lezzetini !atmasıdır. 
nsana v ·ı 

Yarata ecı veren nağmeleri 
0 0 R.. 1 k dr Ynrı uze ve u etli baş 

n toprk 1 .. 
~ek a o acak. Olüm , 
gr, .. Beyrek bu kadar zalim 

>runur Fak 
\·e b ·. at aan·atkann kalp 

'Ynıni k 
Yalnız b· emiren toprak , 
D;)J. ır şeye dokunamıyacaktır. 

.rde ve .. · ıı 
ı·arlığ İ &onu erde yaşayan 

ına. i . 
YonJa ç mıı.de. hattı şu mil-
b rca yığın . . d k 
öyle b· •çın e aç ki:inin 

ır teoellisi vardır ) 

yordu. 
İhtiyar gülümsedi gencin mak

sadını anladı, fakat bir ihtiyarın 

bir gence bir gencin bir ihtiyara 
aşka dair söz söylemesi ayıptı 

ihtiyara, aşka dair malumat 
vermeyi bir nevi pezevenklik add 
ederlerdi köyün edebi erkanı 

böyle idi, Havadan sudan cevap 
verdi: 

-Bir saattir çaldıgım çene boşu
na mı gitti H .. an . • Bu ne 
dalgınlık beee ... 

Huan az daha sonra çaktı: 

- Ey Ha.an sen okudun 
yazdın ... 

Şu bizim dokuma tezgahlarını 
işletmek için ne yapsak bir ... 
Bütün köy işten yana hep aylak ... 

- Neden? 

- Neden olacak nahiycdeki 
98tıcılar bizim dokumaları ar

tık almtyorlar, satmıyorlar bizim
ki pahalı oluyormuş firenkten 
daha ucuz mal gelirmiş ... 

ı .Memlek~t haberleri ,j L---------------------
Bir nahiye müdürü -----Bir adarn1 ela yalc aia ata öl(lti r-

dli ,~c tc,rfr:if oltındtı 
Tlalıkesirdc llurhaniyere 

tabi Giimeç nahiyc>inde Cç 
dört ı.:ün evci çok çirkin \'C 

mlie»H bir hadbc olmu~, 

Giimcç nahiye müdürü Refik 
R. lııı hadisenin faili olarak 
tc\ l, i r edil ıni~tir. 

Cümeçte bir hafta mu 
kaddem nahiye müdürünün 
e\·iııdcn iki hin lira radde
sinde bir para çalınmı~tır. 

Kahire mliduni Refik B. adet

leri henüz haber alıııanı:ımı~ 

olmakla beraber onu tcc:ıYÜZ 

cttij1;i anla~ıl:ın lı:ızı c~hıısı 

hıı 'ıık'a yüziindcn tahtı 

7.anıı:ı alnıı~ ,.e hunlardan 
bilhtı>,a diirdüııü inanılmaz 

şeldl 'c surette t;ızyik etmi~ 

ve düitmü~tlir. llu dürt ~a

lııstan hiri (:ümcçtc kah\'<> 
dliklc nıii~tq~il Sabri J:fcıı

didir, ve dügüldiıkten iki 
giin sonra \'efat ctnıijtir. 

Adliye hu çok çirkin ,·ak' 

ayı ijitmiş YC feci darp ha

dbesiııi yukarda yazdığımız 

şekilde raporlnrla tc>pit ettir

dikten sonra nahiye nıüdü

nıııii tahtı tc\•kifc almı~tır. 

Ecnebi sermayedarlar 
Trabzonda 

Trnbzonda i~ y:ıpmak mak
sadilc bazı ecnebi sermaye
darlardan miirekkep bir grup 

YilJ.yctc müracaat ctıni~tir. 

Bunların arasında daninıar

kalı bir tahlisiye jirhti de 
\·ardır. 

Bundıın ba~ka bir Fransız 
tütün ~irketi vardır ki tesdl 
muamele,;ini hitirdiiti için der
hal i~e ha~lıy:ıcaktır. 

İki kişi dondu 

Amasya köylerinden birin
de tilki a ı lamak maksadilc 
kar tipisi içinde kırlara çık

mış olan iki delikanlı dağ

l:ırda donmu~lar ve ı.:cce ge
lipdc köye dönmedik !erini 
güren köy halkı bu gençle
rin cesedini crte,;i glıııü lıul

mu~lardır. 

İzmirde bir kaza 
lzmirde Seydi köyünde feci 

bir kaza olmuştur. 

Tayyare yüzbaşısı Nuri Beyin 
12 ı·aşında Vedat ismindeki 
ojilu bab:ı.sınııı av tüfeğile o,
namakta iken tüfek ateş alınış 

ve kurşun o sırada odaya 
giren ev sahibinin kızı 18 
ya~ı;ıdaki ratıııı[ya isabetile kız
ca ;zı derhal öldürm 

Canavarlık 
İzmirde bir hizmet
çi kıza ne yapDUf]Ar 

İzmir j!azeteleri yayıı·orlar: 

Gazeteciler, dün kısmı auii 
dair~sinde feci bir sahnenin 

şaiıidi olmuştur. 

T;;hminen 10- 11 yaşlnrında 

mazlum, /aif bir kız çocıığıı. 

Kıyafeti fakiaıır, hntt.ı rıeriş.ın .. 
Gözlerinin kenarı ağlanıaklan 

ve dayaktan siyah bir halka ile 
çevrilmiştir. Boğazmda bir ipin 

sıkmasından nıütcvallit bir halka 
vııcudıııııııı bir çok yerinde de 
>;ızııı bir all'lle yakılınahla hasıl 
olmuş kkekrki,huların hey'ti 
nınıımivrsi trıyleri ürpertmekte
dir. Zavallı kız bin müşkülatla 
yürümektedir. 

Bu kız, bulunan 3-4 ar eı·el 

hızmetçi olarak çalıştırılmak 

üzre, Keçecilerde lnkılfıp soka
ğında Ahmet çavuş ve zevcesi 
tarafından İzınire getirilmiştir. 

İsmi Cemile, babasının ismi 
İsmaildir. Başından gc\('n hadi
seyi şöyle anlatıyor: 

- Geçen akşam ~a1aen ai
lenin çocui!unu be)ikten düşür
düm. Çocuğun göziinc hirnz 
kan gelmiş. Hanımla bey heni 
yakaladılar, döğdüler. ve ondan 
sonra da maşayı mangalda kız

dırarak her t.ırafııtıı yaktılar. 

Boğazıma da ip geçirerek sık

tılar. Ben korktum, sesimi çı

karmadım, çünkü kimsem yoh! 
filhakika kızcağız başıııd.1n 

geçen hadiseyi kimseye söyle
memiş, fakat komşulardan bir 
hanım hadiseyi haber vermiş

tir. Cemile, tedavi olunmak 
üzre hastaneye yatırılmış, karı 

ile kocanın da derhal te\'kifleri 
için ıneddeii umunıilikten polise 
emir verilmiştir. 

Tosyada mahkeme baş
katibi tevkif edüdi 
Tosya mahkeme lxışkMibi 

Bilal Ef. Tosya ıııustantikliğince 
tevkif edilmiştir. Başkfttibin 

mahkemeye ve katibi adil daire
sine ait nukut ve emanet ile 
eytam emvalinden zimmetine 
para geçirmek suretile suiistimal 
yaptığı ve bu paranın bin lira 
raddesinde oldıığu sö,-lenıııek -
tedir . 

Sabri bey 
Bukreş elçiliµ;ine tayin ulun3n 

;\Janisa mcb'tı.•u Sabrı 1:1. <lün 
Ankaradan gdıniıtir. 

Sabri H. 15 gün kadar ~chri

mi,,dc kalacak. sonra llükre~c 

• 

Y AKl:f' ') '\fart 

- Yal.. Allah bir çareıiııi 

verir! 
İhtiyar genç adamı daha çok 

sıkmadı. Çünki o göruyordu l:i 
delikanlt ne tezgah, ne de nahı
yedeki tüccardan haberi var ... 
İhtiyan ancak nezaket olsun diye 
dinliyordu; Hasanı yalnız bıraktı. .. 

Hasan köyde bir çeşni oldu. 
Onu uzak iklimlerden gelen bir 
kuş gibi tecessüsle muhabbetle 
seyrettiler. Uzak meçhul iklim
lere dair sualler sordular. Fakat 
Hasanın derdine dair konuşan 
olmadı. 

Genç bir gün kayıplara ka
rışlı, fakat ondan Şüphe edil
mezdi, çünkü, Dudunun da Es
manında bezmine dahil olmuş 

onlarla nikapsız olarak görüş

müştü. 

* - Kız bir tas su ver .•. 

- Bir tas ... Yanıyorum ... 

- Ne olur, dön ... Bana bak 
ne kadar susuzum .. 

-ismet Pa~anın 
sözleri 

B:ı'i maka!enıizden Ol3bat r 

Uzun bır kayboluştan sonra 
kendine kavuşmak ... Onun için 
ismet Paşanın utku herhangi 
bir deı•let adamının nut~ undan 
ayrılır. Çünkü, onda, bütün 
bir tarihin sesi ürperiyor. Biz 

orada en karanlık derinliğiıııizin 
çağlayışını işidivorıız. Orada 
milleti millet yapan gönül pa
rıltılarını görüyoruz. 

Biz, öteden beri, Tiırk diline 
frnıısızcanııı ~özlüğü ile bakı
yorduk. Fransız filolojisi ile 

trırkçe yol bulmaya çalışıyorduk. 
Ne boş, ne tehlikeli bir yor
!!•ınlıık.. Eski <+~leyanııı Roma 
kültiirü içinde eridiğini, eski 

varlıktan Iıeırıen hiç bir Ş<Y 
kalmadığını düşünüyorduk. Hal
buki, Türkün yaşa)'an bir dili 
var. Sczlerinde hakiki bir anla
t:ş genişliği var. Ölıııüş Arap 
v~ Acem s/'.zlerini •Istılah mey
danı~ na çıkaranlar, es'<i Türk 
sfzlerinin öldüğünden bahsedi
yorlardı.Ölü Latince acaba niçin 
•miıstesna• olııı•or? Biz ödünç 
fikirler yarışile, şimdiye kadar, 
pek çok vakıt kaybettik. 1 <}()8 

den sonra, terkiplerin kaldırıl

ması teşebbüsüne rağmen, Arap 
\'e Acem sii?leri ~kıııı, haşta 

fıkha benzeyen ilim bayraitı 

olmak iızcre başlamıştır. Bunun 
ne iğrenç bir dil zevksizlijli 
olduğunu, bugün, an1anıayan 

kalmamıştır. 

Ô1 Türk sÖ7!erine 1 gÖ"iılleri 
ısınamayanlar, İstanbul türkçesi 
meselesini ileriye s!irürorbr. 
İstanbul tiırkçesi yalnız •şive• 

itibarı ile nıikyastır. Şive ise 
yeni sözlerin ahnınası, yahut 
atılması için hiçbir zaman mik
yas olmamıştır. Bunu böyle 
anlamak icnp eder. Oııın için, 
İsmet Patanın nutku şi\·eınize 

tamamiyle uygundur. • Söz 
kitabı • bittiktln, basıldıktan 

sonra yeni bir faaliyet devri 
açılmış o!acaktır. 

O vakıt, herkes, Tiırkı;eıııizin 

zenginliğini ,hayretle görecektir.fa 
kat söz kitabı 'yapılıncaya kadar da 
yaı:j!e(mek doğru değildir. Bu 
gaye için çalışmak hepimiz için 
ulu bir yurt borcudur. Şimdi 
bize, vakıt geçirmeden, ihtiyar 
« Alıteri • niıı beli çökmüş 
•Llürhaııı katı'• ııı elini sıkmak, 
iç acısı durmadan ayrılmak 

düşer. Çünü biz kendimizi 
ancak kendi rıırdıımuzda.kendi 
sözlernıizde buJ,,biliriz. 

Onun için bizi ismet Paş1nııı 

sözlerini yalnız anlamıyoruz, 

aı·nı zamanda rıılıuıııus o söz
lere karşı sözle anlatılınn 

başlangıcı olmayan lir aşinalık 
duyuyor. Yeni bir adım. h' ·ı t 
cr-ıılı; yeıii bir ilerleıiş, fol ı t 
sı:zgili .• « Söz s~lemeye ı·a.tı 
olıııayaıı insanlar eserleri ıle 

ce\ap verirler. • 

Jl. 1.Venni 

- Genç yorgun, ~. kaza· 
daki çqmenin baııada elindeki 
gü~ümlere su dolduran kadına 
böyle yalvardı. 

Kız, kız Hatice .... 
Ktz, suyun şırıltısından de

minki sesleri pek anlamamıştı. 

Fakat ... 
Kız Hatice, kız Hatice ... 

sözü onun yüreğini hoplattı. Bu 
ses. bu derinden gelen ses hiç de 
yabancı d<:ğildi içinde korkudan 
mı, sevinçten mi olduğu belli ol
mayan bir sarsıntı oldu. Başını 

arkaya doğru yarı çevirdi. 
- A .... Senin işin ne ... Bu

rada. 
Kızın yüzünün görünen los

mından memnuniyet yerine ke
der dalgalanıyordu. 

Genç bunu kendisine yüz 
vermek istemeyen sevgili oyunu 

zann etli ... 

- Peki Hatice ben dağ 

tepe aştım bunlar için mi? 
Ben sana ne yaptım... Ne o 

surat. .. Ne korktun ben adam 
yemem ... Darıldınsa gideyim,.. 

Kız başını çevirmeden cevap 

verdi: 
- Beni Hatice oldu~um için 

değil... Suauzluğunu gidermek 
için ç$rdın... Zaten beni Ha
lice diye artık aramazsın ki. .. 

Kızın, ömründe en çok sıkıl
dığı bu gündü ... 

Zann ediyordu ki Hasan sura
tındaki büyük yara yerini, 
$0) a\'Urdundaki şerha şerha pı

ç;ık tekme yerlerini, gözünün 
kenanndaki o büyük, bir oyuk 
tesiri yapan yüzünü gorur 
görmez yoluna devam edecek, 
Haıiceyi bir daha anmayacaktır. 

Halbuki genç dertli dertli: 
- Hatice , beni unuttun , 

izini kaybetıin , beni bulamaz 
""ndın .. Şimdi de yüz vermiyor
sun nereye gitsen seni bulurum. 
Bu sözler uzerine Haticeye biraz 
liil:un geldi: 

- Doğru mu söyliyorsun ... 
- Doğru ... 

Hatice durgun bir suyun dal
galanması gibi vücudunu h,,:.I 
hafif kımıldattı, bunu bir insan 
gözü değil, sevki tabiileri şahla
nan bir hayvan daha iyi anlaya -
bilirdi. 

Tapu ve kadastro -Harita ve plan Avrupanın birçok yerlerinde 
tayyareden alınan fotoğraflarla yapılıyor 

- - --

Tap o ve kadastro umıun müdiirü 
muhabirimi..ze .iuhat veriyor 

T:ıpu ,.e l\acl:ıstro ıımıını 

miidiiriı Auf B. ı\ukara mu
habirimizin suallerine ~u be
yanatta bulunmu~tıır: 

- :hnıpada iki menıı 

iizcrinde tctkikatta bulunduk 
Birincisi, Tapo Ye kadııstro

culuj1;tııı fenni kı,;mı, tli{teri 
de hııkuk kı,;mıdır. Fenni 

kı>ımdan maksat yapmakta 
oldıığııınuz haritaların daha 
kolay ,.e daha seri elde e
dilmesi için !ennin bııgün-

kii ihtir:ıatınd:ın na>ıl ı· e ne de
rece btifadc cdclıilcce~imiz 

OlC\'Z Uudur. 

C:i\7.lc hakarak nıe,a[c, za

' iye, irtifa iilçınck ıçııı 

p;crek .\lnıanyada, ı.:cr..:k !;
'içrede µ:ayet hasas aletler 
ihtirn cdilmi~ oldııp;u p;ilıi, 

yerden, h~rndan yani tayya
re ile :ılınan fotol(rnf:ırdan 

lırita ye ph\n yapılması i~

lcri bup;iin lıiitiiıı dünyada 
t:ıanınıiim etmiş ve muhte
lif ~ıılı:ıl:ınla tatbik edilmek
te hultmmu)tur. Binaena -
leyh bu i~ buf(iin artık ak
ademik hir ,;ahada olmayıp 

umum! ve ameli hayat.1 gir
mi;tir. 1 lukuki kısma gelince 
kanunu mcdcnimizin nıc'ha
zi I" içrenin l .ozun \'C Bcrn 
şehirlerinde lsdçre kıııııınu 

mcdeni>inin tatbikatı etrafın

da bu memleketlerin p;crek 
~ehir ı.:erck komnıiin k:ıdas

tro dairelerinde mcşı.:ııl olduk. 
Bilhassa ;;itili emlak defter
lerinin nasıl tutuldıı{ttııııı Ye 
ne yolda i~lendi~ni !(iirdiik. 

- 1 langi memleketler, 
tayrnrcdcn !otog;raf!a phin, 
harita alma tı>ulünii tatbik 
etmektedir. Ye>ait nelerdir? 

- Foto•rnfla harita nıp-
~ . 

aletidir. (1 lti).:iır,;o[ ) un aleti 
tc"·i re miin hanili olmak 
~artilc saniyede nıe>clt\ 1- !000 
nıikyasındaki h:ıritada ( 20) 
meEro çizer. Bu ıısullerlc 

yııpılıııı lıaritııların ne kadar 
siir'atle elde cdilcccp;i hakkında 

bir fikir 'ermek için size ~ıı 

rakkamları süyleydıilirim: 

Eger tayyare 3-..J. lıin met
re irtifaıııda uçacak oluNt 
bir plı\k 15 kilomctro mu
rabbalık arazi ihtiva eder. 
(1 llig[iNıf) un i~bıı aleti, bu 
plıll(ı 2 - 3 saatte tes\'iye 
miinhanili harita haline koy
maktadır. Bu aletler aynı 

zamanda i>tcnildip;i \akıt siır
atle muan-en mc;afekri oto
matik olarak ,·ermektedir. 

,\llihcııdb (\'ild) in :ıletiııe 

v;elince bunun da kcndbine 
mah;u,; htı,;usl foto{trnf ma
kiııc,;i olup l O c:ımı birden 
lhti rn ediyor. .\ lc>elJ. 1 Olıin 

mikyasıııdnki bir h:ırita için 
3 bin metre irtifadan uçmak 
lılzınıgcliyor \'C bu miky:ısta 

(ı :-;;o) hektarlık bir ar:ıziniıı 
resmini 8 çift pilak alıyor 

ı e hu piltlklarda bu :ılctlc 

( l 05) saat zarfında i~lcnip 

harit:ı haline konuyor. 
•\"ald• ın aleti bııl\'lin ls

,·içre harbiye nezareti harita 
nıudiiriycti umunıiycsindc \'C 

bazı hu:-;u:;;i nıücsscsclcrdc, 

Lchbtaııda kullanılıyor. Bu 
deLı kolomlıiya hiikt\meti 
için de ısnıarlanmı~tır. 

( 1 lüJ!,'iir,;o[) tın aleti de 
Japonya, ispanya, Brezilya, 
Danimarka, Lehistan, Çckos-
10\·akya. Yuııani,tan \ ' C .\nıe

rik:ıda mülki ve askeri ida
reler tarafından haritacılıkta 

istimal 'c tatbik edilmektedir. 

Hüse~in ıam~ R. 
.\lo<kuı-a bü~ük elçimiz [ lü<e

l'in Ragıp B. dün ,\nkarad.rn 
şehriıni:<c gelmiş, Tokatlıyan ote
line misafir olmuşlardır. 

1 1. R•A"•P B. prından sonra 
Odc>a\·a doıı;ru limanımızdan gi
decek .olan Kırım 'apurile hare
ket c<lcceklcrdir. ---İRTİHAL 

Erenköyünde mukim merhum 
Sadi beyin relikaSL ve Beyker 
müessesesi müdürlerinden Şefik 

beyin validesi hanım dünkü cu
ma sabahı irtihal etmiştir. Cena
zesi bu gün o!';le vakti Cadde-
boslanındaki kı:;şklerinden kaldı

rılarak aile makberesine delne-
dilecek tir. 

Genç erkeğin vücudunda aynı 
r"'e dol&fb. Biraz evel Haticeye 
dair düıünen insan da her fCY 
sustu. 

Şimdi ortada gemini koparmı' 
ağzı köpürmüş, gözleri kızarmıı 

bir hayvan vardı. Bu hayvanı 

CO!luran, bu hayvanı şahlandıran 
bir küçük haceket bedenin hali! 
kıvnlııı idi. 

Kadın kendinde bu sihirli , 
kudreti bilse idi .. Bilseydi ki 

Genç adam aruk bir çılgınd~ 
gözü bir şimşek gibi panldıyordu., 

o ... o kıvrılışı, ne CN"arlı şey 
idil .. 

Sanki gencin damarlan @.il&. 
yacaklı. Vücudundan ale'V fiikı
racaktı. Kadın hlla sol yanağını 

göstermemek için tele gözü ile 

bakıyor, ki.h bağırmamak isteyorı 

- Git buradan, çekil ya -
nımdan! 

Bu di\§üncesini beğeniyor , 
Jc ... ndi kendine : 

- Hasan beni güzel, o eski 

güzel hz zanneder. Varsın öyle 
zannetsin! 

( RitııteJi) 

Jayyar~ ınB~HIHları 
İzmirde merasimle talik edildi 

hıııir, 28 (.\ .. \.) -
Türk la' yarr reıııiyt•ıi . . . 
1.( bcı·rııalla bulunduk-
larıııdaıı dolayı tayya-, . . 
re madalyası ile tallif
IC'ri cihrtiııc ~i<lılrıı 

' 
z<',·aıa l>ıı~iiıı öğledeıı ... . 
soııra tayyare siııeıııa-
sıııda rnadalyalaı·ı nır-

• 
ras;iıııle talik edilınis-

• 
tİ!'. 

Mera iıı ıtle miilk.i ye 
askeri ınemurın ile 
eenıiyat nıiinH'ssllel'i 

\e <li~ı>r ze\at hazır 

buhırııııu~lardır. ~era
sınıe islikl:\I mar~ilc 

lıasla111m-. 'e bir 11111-• • 
ra!'.·a ve li allın 'r i'iı• 

' . 
~iinıi' ş ıııadal~ a talik. 
olunııwştm·. .\lurassa 
madah'a def 'alC'ıı l>rş . . 
hi rı lira 'ernıek. su rr-
1 İl<' izharı lıamh et <'-

• 
dcıı .\hii~eli zade lla-
lim Beye 'fwilıni tir. -·--

Kısmet ua~uru 
Dün bağazdan karaya otürdu 

Siirıııeııli Ömer kap
taııa ait(Kısmet)\apu-

1·11,diiıı sisten Y rııi kih 
ile Tarab~a arasıııda

ki Kalrıulcr kfi~kii i\
ııünde kaı·aya otur
mustur. 
Etrafıııda buz parı;ala
rı olduğu i~iıı 'apuı· 

k. u rta rı 1 anı aı ı ıı ~ t ı r. 

Fitre 
Kaç kuruşhln 

verilecek? 
Diyanet işleri reislıği fitreııi:ı 

bu sene kaç kuru> oldıığı<•:u 

gösteren bir cct,·el tanzim 
ctıniştır. fitreyi bu cttvele \'C 

zeL'ltıııızı ser\'eti~ize ı<Öre tay
yare c:>nliyt:tiııe verhıiz : 

AIA Evsat f Jın 

kuruş }.Uru~ ~.Urııi 

Buğılayd;ın 33 30 2o 

Arpadaıı 

makta htı~lıcıı ilJ ıısul \'ardır, 
biri tek kli~e ile ve tcsdye 

mıinhaııi >iz yapılan htıritalar 

ki bunlar icra aleti denilen 
makinelerle elde ediliyor. Bıı 

yoldaki h:ıritabr ancak elliz 
yerlerde yapılabilir. ikincisi 
arızalı, arız:ısız her mahallin 
te,;\ iye nıünhanili lı:ırita ye 
plt\ıılarını yapmaktır ki 
lııınlar da isteroskopik kli-, 
~c ve filimlcr iancsilc 
elde edilir. Bu kli~c Ye filinı
lcri harita haline ko,·mak 
için buf(iin dünyada ba~lıca 

iki alet kullanılıyor. Biri 
_\imanı-atla profesör "l liigiir
r,;hu[,, un " A,erakarıorof,, 
akti. di~eri de J,, içrcli mıihcn
dis ~ .. d..in lstireo otoırrııL 

Kederli ailesi beyanı taziyet Hurmadan 
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r ((Va t» ın. hi A yeteri 

Norvec edebiyatından 

Stıd[ı (c t 
[ 1868 senesinde yazılmıştır] 

Muh!lrriri: Björnstjerne Björnson 

~lcmlt.;kctimin dlimdıiz :mı- ı 
zi..,i LİZ.!rinde altı çocuk! u lıir 
.ıilc ya;:ıyordu. Hunlar, büyLik 
l:i1'in vir.m bir çifliktc geçinip 
gıdiyorl:ırdı. (;ümiıı birinde 

hir kaza nccke,inde koc:ı 

iildu \'e karısı bu \'İran çHliğin 
orta mda altı ~·ocukla kaldı. 

1 >ul kal:tn anne.', cc:ıım:tiııi 

1.a) betmcdi. Oğullarından en 
hLıyuklcri olan ikisini babala
rının tabutu yanına gi)turdü, 
orada, bahalnrının ce~ cdi 

ömind~ Allah kendilerine 
kudret ,·erdil!;i mliddctçc, kar
ck~lcrini ve kendisini koru
yacaklarına yemin ettirdL 
Onlar, hu yemini eda ettiler 
ve yeminleri üzre ta en 
kliçiıklcrinin takdis ayını 

~ apılıncaya kadar yardımdan 
ı;cri kalmadılar. Ancak o rnkıt 
) eminleri .uzerc harekette 
dl;\ ama hacet kalmadığına 

knnaat ı:ı;ctirerck. en lılıyi.ikleri 
bir çiflik ~ahibinin dul karısı 
ile evlendi 'c ya;-ının bLiyLik
Ju~ii itibarile ondan ·onra 
t-oden de kı a bir mLiddct 
geçince bu dul çiOik .. ıhihc
~inin hali ,·akci yerinde hem
~ire,ini nik,lhlndı. 

\rtık çiflikte knlan dört 
J,arde~, idaryi ele nl:ıcnktılar. 

Onlar, biribir)erindcn ayrı, 

b~1.lı ba~ma hareket tcmayii
lunde değildiler. Kiiçlikten 
1 cıi ikhcr iki~er yahut dör
t'u birarada, mii~terek karc
ket etme~c alı~kmdılar. Yeni 
'a1.iyettc böyle hareket za
nırctini daha ziyade his1;ct
tfü:r. 

l liç biri, ditı;crinin dti~tin-

c1.. ini öğrenmeden kendi 
fıkrini :-uylenıck bre mi yon.lu. 
helki diğerlerininkini anla
m:ıdnn ktndikrininki ne ol
dup;unu tayine de nı uk tcdir 
dlgildiler. Bunula beraber 

~ürii:;-up bir e ... a:. iizcrindc 
ç'ızle~meğc h.ıcct 1 almadan 
:ıralannd,ı . e .. İ7.CC bir anlaş
ma ha.,ıl oldu. Anneleri sağ 
J aldıkça biribirlcrintkn ay

rı 1 mı yacakhırd ı. 
.\nnclcriııe gclinı.:c, o biraz 

h.ı.,k:ı hir ., .... ekil dihim LiYor-
' 1 • 

du. E\·lcnıniş olan iki o~lu-
nu da ıknn .etti. Çıftlik, hay
lı tamir p,ürmlı~, ehemmiyet 
kcı-petmi~ri. Bunun işini çc
' in:bilnıck için fazla km vcc 
~arfıntı ihti)aı.; vardı. _\nnc
kri, en bliyııkleri olan iki 
o;..,lu hariç, çifliğin mureba
ki dürt kardeş arasında pay
Ja~ılma_mı teklif etti. ( > ~c
kildc ki bu <lörc karde~ çif
liği iki) c bülup iki~cr iki~er 
ıdarc cdecd,lerdi . Çifligin 
yanına yeni bir kı ... ım füh·e 
edilecek, buraya bcrnbcr ça
h .. ıcnk olan iki kardc., çc-
1-"lec:cl,, <lit')cr ihi J.;arde, ken
di } anında kalacaklardı. L:i
kin bu kı:.ına çekilen iki 
kardc~tcn biri C\ lenccehti 
C'unku cYin ve siinimin ida-. 
rL:-ıİ için ) ardıma ihtiyaçları 

olacaktı. ~ nenck:ri, gelini ol
ma-.ını arl.ll cttig'i kızın ismi 

ni de ı-üylcdi. 

Buna o~ullarmdan hiç biri
ı-; nin ıtıra;r.ı yoktu. Fakat 

şimdi onaya hulli lfızımgelen 

bir ıne de çıkmıştı: K~ırde, -
krden han~ilcri yeni binaya 
çıJ..:ıcak re bu il...i kardeş
ten hmıgbi cYlcnccekci~ Dört 
karde~ten en biiyüğü, yeni 
binaya çıl,ınağa lı:ızır bu
lunduğtın~ l•'\kin kendisinin 
hiç bir Yakıt evlenmek ni
yetinde olmadığını biJdirdi 
'e di~cr iiç kardeş de izdi
vaç teklifini kabulden kafi
yctlc mliçtcnip davrandılar. 

Bu \ ar.iyet kar"ı ında iç
lerinden birini kızın intihap 
ctme~i hu~u-=unda annekri 
tarafından ikinci bir teklif 
te bul unu!du. Bu fikir, on
lara miih\) im göriindli \'C 

:mnlelcri bir ak~am kıu 

p;clin olarnk yeni ederinde 
oturma~ı isteyip j,temcdiği

ni !'Ordu. Kız, bnnu rnemnu
ııiyctle istediği ccv:ıhını Vt'rdi 
Peki, delikanlılardan hanı;i 

~ini bti yurrlu? 1 Iangi:-ini i.;
ter;o;c ona varabilecekti. 

intihap, kızın :ır uc:tma ha~lı 
idi. O halde? Eh, en lıliyiik
lcri de olabilirdi. Olabilirdi 
nma, i,te o e\'lcıınıcmekte 

hah\ i rar ediyordu. Bunun 
üzerine kız' en 1-.iiçiikkrinin 
ismini zikretti. Dcliknnlılann 

annc~i bu intihap kar~ısında 

(Biraz t.ıhaf olmaz mı?) dedi. 
(bu, en kiiçLikleri !) 

• i)ylc i~e en kiiçiikten 
sonra gelen ol un •. • Fakat 
niçin o obun da en biiyiiklc
rinden onra gelen olma~mf? • 
• ı'lyle ~a, niçin o olma,,ml • 
Kız, bu mul ... abclcdc bulundu. 
Z:ıtcn hep onu c.Hi~iinliyor 
ve onu düşiindlığii iı;indir ki 
i:-mini :-iiy1cmiyonlu. 

J lalbuki çocukların anne i, 

en biiyuklcri e\'lenınek tek
lifini n:ddcttiği andan itiba
ren, onun kcndhdndcn ... onra 
~elen lrnrde~ilc kızın ara. ında 
nnitckabil bir temayiil hu
sulunii hi' ettiğini anlumı~tı. 

En blıyi.ikten sonra ~elen. 

kızla c\"lendi 'c l'n bliyiik
lcri de onlarl:ı lıirJiktc eni 
binaya t:t~ındı. 

Bıımlmı ~onr:ı da çiflikreki 
~amimi, dfırtı:-t ha\'aC dcıti~-• tı • 

ını::<li. \ile ih: sıkı ~ıkı ~oriiş-

ıniycn lıiı; kim ... c burada 
şekil ilib:ıriic ) eni bir ':ı

;dyet me\ cut oldugunu 
bile farkcdemezdi. Çunhli, 
hep-.i gene cskbi gibi bu:ılıer 

çah:;ıyorl.ır. biçtikleri nı:ılı-.ufu 
fi) ırt ctınck-.i:t.in k:ih bu an
b:ıra, k:\h iitl!kinc yıp;ı) orlardr. 

Bir Z<tm.ın ~onr:ı, :ınnclcri 

km etten du;-ınejtc ba~ladı; 
arak istirııhatc, itina ile b:ıkıl

mnğa ihtiyacı Yardı. t)p;ull.ırı, 

yanlarında bazan çnlı:;-aıı bir 

kızı bu i~ iı;in iicrctlc tutma~ı 
karnrla~tırdılar. En kiıçukleri, 

bu iş için kızla ercc,i giin 
ormanda çnlr toplarken giirii
şccel-.ti. Bu i~i h:ıllctınck İçin 

en miiırn. ibi o idi. 
Fakat en kiiçiik kardeş kuy· 
tu yerde kızın yam ha~ında 

galiba fazlaca dalgın durmuş
tu; <;Linkli kcndi:-inc !~i :.ıçın

ca, kı1., sii) lcni~e göre bunu 
bir izdh·:ıç tekli H s:ındı 'e 
mii\·:ıfak:ıt gfütcrdi. Kıiçiik 

kardc~, ,·azi yeti bi rdcıı bire 
i,avrndı, c::ı-.mlı. hemen k:ır-' . 
de~I erinin yanına ko~tu ve 
i~i bcccrik.,izlikle ne şekle 

oktuğunu anlam. Dönlii c.le 
ciddiyetJe mlil:\hazaya Yardı· 

lar \ e hiç biri ilk defa nğız 
açmar;:ı cesaret edemedi. ~i

hayet, ya~ça en kiiçiiklerinden 
sonra gcJcn knrdc~, kiı\Lik 
kar<lc:;lerinin bu kızı hakika
ten SC\ diğini ve omh.n böy
le lırktuğiinli sezdi. .. \ynıza. 
mmıda kendisinin bek<lr ya
~amak mecburi) etinde kaldı
ğım ha idrak etti. En kiiçiik
leri C\ lendi~ takdirde o 
evlenmekten 'azgeçmek 
mcvkiinde bulunacaktı. 

Bu, kendi. i için pek ho;a 
gider bir şey değikli. onun 
da ho~ u;1:ı giden bfr kız 

yardı; faknt bir kere olan 
olmuştu. 

Bunu dii,. üncrck, ilk sözli 

ZABITA TAIIl\İl{AT 
İCRA.Sl~A BASl .. !\Dl . 

Rum gazetesinin neş -
riyalı itdkik edi/Iyor 
Bir Yunan gazetcsinh aley -

1 i nıizdeki ncşriy:ı.tını aynen 
ikiib:ı.s cde. ı şe! rir:ıizde miiııte -
şir Rumc:ı. ( l lroncs ) g:ızde:;i 

lı:ıkkıııd:ı. z:ıhıtaca tahkikat icra
sıııa başlaıımı~tır. Dün neşroiu
ırnıı yazılar h:rcüme edilmiştir. 

Bıı lercüıııcler kısım siyasicc 
tetJ..ık cdilıııeUedir. Tahkikat 
taınaınrn hitam bulduktan soııra 
g~zeten!n set olunup olunmay:ı
cağı belli olacaktır. ................................................. 
süyliyen o oldu. Bu kız 

çi[cli~c zc,·cı: olarak ~cldig;i 

takdirde de\ anılı olarak kal
mıMndan daha emin olabilir

lerdi. Birinin fikrine liblirlcri 
hemen htirak ettiler 'c hep 
birc.kn annelerine danı;-maP;a 
gittiler. 

Fakat t\ c geldikleri va kıt 
anndl'ri ağır :-urcttc hastaları
mı~ bulunuyordu. O iyilc~in
ccyc kadar beklemek icap 
ediyordu .. nnelcri iyileşmedi, 
bunun i.izcrinc tekrar arala

•ında ~örii~tlikr. Bu ~füii~mc 
sıra.;ında en kiiçiikleri anne
leri yatakta kaldı~ı mliddctçe 
va:ı:İ\'cttc bir <leıti-;iklik vaı)-

J h ' • f 

mamak fikrini miidafaa 
etti. Çüıık(i kız yalnız 

aımclcrinc bakmalı idi. B<iylc 
kar:ırla~tırıhlı. 

.\ıınclerinin h;ı:-t:ılı~ı tam 
on altı sene ~lirc.Hi. Tam on 
ala sene mii-.takbel gelin ona 
sakin Ye :'aburlu haktı. Tam 

on altı :.-ene oğulları her 
ak~am onun ba~ ucunda top
landıhır, du:ı ettiler. Paz.ırları 

en biiyiik iki (ljtlıı da g-clirlcr 
duaya iştirak cderelcrdi. An
neleri hu ::-akin dua ·:ıntlcri 

cı:.n:ı~ındn. n~ullarından. kcn
di .. ine bakanı unutmamaları 

rica edildi. < hılar. anndcrinin 
ııc dcnıck btctli~ini anlarlar 
\ ' C unutınaya~ııklarııu temin 
cderlc:r<li. 

11:ı ta k:ıdıii,'Tm uiıaltı :.-ene 
z:1rfında daim.ı kcııdi.;iııe bir 
annenin duy.ıbikcc~i in~iralıı 

bah~cdcn ha t:ılı~ıını bir ni
met tcl:'ıkl-.i ediyordu. Çiin
kii bu ha:-talıl~, tJn:ı oğulla

rının ne kadar ha) ırlı oldu
jtıınu p,ii--tcriynrtlu ve hu 
) 11zdcn h.hıl olan in~irahı 

::-on anma ],adar chilım.di. 

ı\ıınc, edatfarııı:ı lıcr buluş

tuklarında tc-.1.:kklir eder • 
dudaldarı onlar için duala 
kıpın.lardı n: bu aıı, µ;(ıniin 

birinde :-on anı olllu. illdii
gti \akıt, alu karde~ onu 
·on İ::ılirahatgı\lıına giJtiirınck 
i<;in toplandılar. 

Bu memlekette kadınların da 
mezaı lıga kadar gitmclcı i 
adetli. Bu :'efcr o ha, alideki 
biitiin in:;anlar, kadın, erkek, 
yüriiycbilcıı herkes, ta çocuk
larn vaı ıncaya kadar, nıcra,inıc 
i~tirnk ccrikr. 

Ondc t:ıganni eden rahip 
ark:ısınclan t;ıbııtu tu~ıyan 

altı oğul ye daha arkadan da 

hiitiın ccma:ır. ta uzaklarda 
akis bıralrnn maccııı h.n·aları 

taganııi ederek, yiıriidiilcr. 

Tabut, mezara indirildik
ten \'e ölenin alcı op;lu iizerini 
kurck klirkc toprakla örttiik
ten ::.onra cenaze alayı kili
seye döndii. Simdi orada en 
kiiçük oğlun c\'lenmc mera
simi yapılacal,tı Esa~ itiba
rile iki hadi-enin biribirile 
altlka ve irtibatı hulundu~u 

di.ışiinccsilc kardeşleri bunun 
aynı zamanda yapılma mı i:;
ccıni ,,lerdi. 

Kili-ede o \akıt ki rahip, 
benim merhum baham, vaz
zctti. Sadakate c.lai r '-Üzlcr 
~öylt.:di \'e o derece ,-ece.le 
gelmiş bir tarzda ::.öylcdi ki 
tcsac.!Lifcn orada hazır bulu
nan oğlu, hen kili-=eden çıkar
ken, dağ Ye deniz ve hüti.in 
tabiatın hiiyiikliiğli biribirinc 
kalboluyor, biribiri içinde 
dalg:ılmıarak yi.ikscliyor, ~a· 

~aa~ la inki~af ediyor sandım. 

Sayı fa 

izim .bal() sınemwi~~ 
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1 1 1 :: Darülbe:la-'de ·, :ı• oaıoz kadı~ı ı • u n guz ae• fi rn eğ ence i 'İlhas:::ı en nezih k · T' ' :ıdar de\ :ım etmiştir. . alonları :: E'h·- . Schr~··ac • fi :: . .wura • , u.1. • • 1 -
h~lo ~unu l\lnılm:ıc Cemiyetinin dolduran kadınlı erkekli mlimtaz :: Opera: Pr:ıglı talebe • •5 rıfl 
da\ etinde bulunan.. İ~t:ıııbulun ~s Melek : Karanlıkta lıir k:ıdın J : on em : 

da\·dlilcr iki c:ızbandın çaldiği :: Majlk ; KeJi , e ~anarya § : : 
tanınmış kibar . ıaları C\elki ge- rriiz~I ha\':ıl:ır ar:ı-.ında mütcma - !: Aarı : Kor-an şiilalre :: : • 

cc de hu umit ve arzularının l't n:.:======~===== ::::::==.======== :::::::::::::::: •• Mu"massı·ıı··.Emı·ı Yan·ınrrs :, diyen da.n" ttmişlcr. on ikiden f h & 
t:ıh:ıkkııkıınu !!'ürclülcr. Btı itilı:ır- k k eı·a SIIlemada • •fi' itibaren mcHi:ınn çı ·an OC) oıılar •••••••• •••••••• ••••• 
la Pcrap:ılas ~:ılonları c\clki r;ccc d:l\ctlilerin ncş'clcrini bü,bütUn Bu akşam ramazanın 3inci -ı••••••.., 
senenin en e~lcnceli, en zc\'kli :ırtırmıscır. 32 b k ~EHREMANETI , program üyü numara, 3,5 ., 
\ C CO unutulmaz h:ılll:ıll:ıa Sahne o ) h · · 'b' · k m ~ ~ 
oldu. 

na o ey ~u tcru ıycsı ·ocyon saatlik mütemadi variyete Yort- Tepcbas,ı 

tc,·ziiııi :saloıılar haricinde Ye di- !ay canbaz heyeti, bale, saz, hay- Tiyatro -
Balo<l:ı ~chr.imızin tür1' \C cc- ıı- h ı 1 ı · " I ·· ··1 ··ı f.cr a o arl :ı goru en guru tu e- vanatı vah~iye ve ehliye. Sine- sunda bu 

nchi hütun k•tntr aileler 'e bir k 1 
çok mümtaz ::imalar hazrr bıılu-

re aqışmal:ıra meydan vermiyen mada: İnciler ciçekler: Kolmnıo- akşam 
hir tcrcip daire~indc yapmış, bu h · saat 

nu~ordu. suretle balonun nez:ı.hat Ye in- rın şa esen. 21.30 da 1111 
DaH:tliler mey:ınınd:ı İ~t:ıııbul tizamının halddar olma-ına imk:\n Si~! fZADEB.\ŞJ .\HLLET 11111111 

nıcb"u,u Abdülhak ll:ınıit, İzmir bırnkmamı~tır. TIYATROSL~l>.A 
mcb'u u ;\la\ınıut cd:\I. Siirt Gece ~arı~ınd:ın sonra ( 6.3 ) Naşit Bey temsilleri 
mab'u:'u :\lahmuc, l~dirnc meb'usu kişilik lıir he) 'et tarafından orta KIRMIZ! FENER ynaroz kadıs 
%eki f\lcı:."ut, Zonguldak meb\ısu oyunu oynanmış, matbuat mün- Piyes 4 perde Şekspirin faciac;ı fi perde 

Tercüme eden ve :;ahncye 
X:ıziL ~İ\a:ı meb'u:ıu, Necmettin te•iplcrindcn bir çoğıınun taklit- ! lafız Hüseyin Bey incesaz he-

Ertuğrul 1\ luhsin 
SJdık, \'ali , ckıli \'C ~eh remini lcri yapılmışur. yeti, rakı:, duct, v:ıryete 
,\ luhittin he~ !er kr)tordu k ırn:ın- ~.ı:ıt ikide iiı;ııcii nu~ha'ı Ba-

danı ~ukrU ~aili. merkez kuman- lo gnzctcsi \·ıkmısu. Üçiincü mı· 
d.ını l~mııı Pa~al:ır, '.\ l:ıtbu:ıc mü- mara,ile üçlincii yaşına h:ırnn ga 

dlirii umumisi l~rdimcnc Ekrem, zctc da\ etliler tarafından büyük 
( 

fırka idare he} eti reisi ( 'c\'dct bir al:ika ile kar~ılanmıştır. 

kerim Ticaret müdürii ,\ luh in, i':ctit'c itih:ırilc dcnehilir ki 
Liman şirkctil f müdürü 1 lnındi .\ lathııat cemiyetin in balosu mc\·-

lk) ter, Japon sefiri O;-ida 'e simin en Zc\ kli 'c o nbpenc 

İtaly:ın :ıcriri Orsini ecn:ıbları nc/.İh :ıile balo u olmuştur. 

Halk bilgisi derneği toplandı 
Büyük kongre için hazırlıklar yapılıyor 

Hocalar ve talebe Anadolunun 
ha kiya.tını tesp·t e ece leır 

ııııııtakası içtimaı di'ın korserva
tuvar lıinasl:ıcla yapılııııştır. 

İçtimaa <lcrııek azasından pek 
çok zevat, ınu:ılliıııler, dariiliü -
mm ve ıııualliın mektebi tale -
hesinden gençler iştirak dıniş -
!erdir. 

927 scı:csi sonlarında teşkil 
edilmiş olan birlik İstanbul 
ıııınt:ıkası, dünkü toplanm:ısında 

bir senelik nıesai hakkımla 

fızay.ı ızahat verilıııiş ve 18 
martta Aııkıır.acla içtima edecek 
oları uıııuıııi ~.oııgreyc bildiri· 

lecek olan <'S"sat kararlaştırıl
nıışlır. Umumi kongrede l!alk 

bilgisi telkik:ıtııu.ı inkişafı çare
leri ıııe\ ;:mı halıs ol:ıcaktır. 

Dünl:ii iı;linınJa derneğin 

varidatı ve leşl<ililt ve f,ıaliyet 

tarzları hakkmda nıfıza k~reden 

sonra mühim hazı kararlar 
VC'rilıııiştir. 

Bu cürnledcıı olaral; ımıalliın 

Sadi Beyin teklifi üzerine bfıtiin 
mualliııı mcktcrleri son sımfl:ırı 
ve liselerin ikinci Je\'fe tale-

besinin derneğe aza olmaları 

kahul edilmiştir. Bıı suretle 

memleketin l:eı t:ırnfııı:ı d:ığıl:ı

cak olan genç nm:ılliıııler 
• .ı\ııadoluııun halk bilgilerini 

tespit edecekler, adetlere, kıy:ı

fete, şire, temaşaya, lıik:iye ve 

efsanelere, musikiye ait ııı:ıltı

mat toplıyacaldardır. 

Bu ııı:ıliınıat tasni{ ve telif 
edilerek birlik neşriyatının biı -
yük mikyasta inkişafını temin 
edecektir. 

Tali maarii müesseselerinin 
lıars ilinılerile :ı.lıikad:ır olan 
hocalariııııı da umumiyetle der
neğe aza edilmesi teklifi de 
kabul edilmiştir. 

Bundan başka azadan Cemil 
Sena ve Hilmi Ziya Beyler 

tarafından Avrupada « h:ılk 

bil kisi folklor > için sarf edilen 
mesai, \'C yapılan neşriyat 

hakkında koııf eraııslar verilmesi 

kararl:ıştırılımştır. 

.Mmtakanın bu ınukarreratı 

kongreye arzedilecektir. 
Aldığımız malCiın:ı.ta göre 

Halk bilgisi derneğin mesaisi, 

vesait.sizliğe rağmen şimdiden 

Birlik ikinci bir mecmua 

hazırlanıakt:ıclır. ı\\ecımıaJa öz 
Türkçenin ınalzemrsine ait bir 
çok tetkikler h:ılun:ıcaktır. 

Birlik reisi İshak Refet Beyiıı 
kelime Irılıikaları, t laınarni zade 
ihsan Beyin Trabzon lehçesi, 

Niğde kelimrleri, Vum:s iınre

deki Tiirkçc kelimeler hakkında 

tetkikler hazı rlaıımı~tır. Dl·rııc·k 

'Seçme ıııuıılekct şiırlcrbı isnıile 
bir kitap neşretmiştir. } laik 

bilgisine ait d:ılı:ı bir çok eser
ler lı ,zırlaıınıahtadır. 

z~bıt~ 
SÜtUNU 

J .Ii rsız 'Tar! 
·eryadı duyan madam 
Du1u sekteden ölbü 

Tak•imdc C:ıf er ağa mahalh:sin· 

de karakol •ılk:ı:;ında (1) mım:ı
ralı C\ de oturan ı\ \'l':tm l':ıpaz

) an cf l'nJinin zc\ cc. i :\ ladam 
l lcrminl'. dlin gece .:ant 'ırıni 

dı ime ~o facia bir güriildi i~itmiş 

hemen (hır~ız \ar di)~ bağır

mıştır. Bu fl'r) :ıdı ü~t katta :ı at:ın 

ın1i tı:dr l\:ırnik Efendinin \'ali

dcsi ()fi ) aşında mııd:ım 1 )udu 

işitmiş hu~ ük hir helecana dıi· 

çar olmu~wr. Y.ıpılan tahkıkatt:ı 
eve hır~ız J!ınh~i :ınln.;ılm:ımıştır. 

Bir fabrika yandı 
J)olapderl'de lrm:ık c:ıdde:-indc 

Ligorun yağ fabrikasının kazanı 

c\ clki gece hirdcnbirc pntlamı~, 

husureclc zuhur eden yangın 

nl'ticcsinde fabrika tıımamcn yan

mıştır. Tahkikat dc\'am etmektedir. 

Tramvaydan atlamayın 
Ahmet J(adri isminde bir 

genç Beşiktaşta Caınlıköşk ö -
nünde tramvaydan atlarken düş
müş, başından mecruh olmuş
tur. 

Tramvay çarptı 
1099 numaralı vatman ô

ınerjn idaresiııbeki tramvay 
arabası düu Çenberlitaş önünde 
yedi yaşında Mustafa isminde 

bir çocuğa çarpmıştır. Çocuk 
hafif surette yaralanmıştır. 
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Ucuz yatak sahibi olmak ister misiniz? 
1-.tanbulda Çakm:ıkçıhırda Çc~ıne-.oknıtmdaki kuş tiıyli fob· 

rik:ı.:ın:ı ko~umız yiJZLi ile \'a:-tık iki lir:ı, yliziiilc ~ite onbe~ 
lira. ynrgan onbc~ lir:ı, kilo 12:5 kıını~t:ın ba,l:ır. TııyJcrc 
mahı:u.:; kuma,Jarıınız eh\ en fiatlarla satılmaktadır. TetcfoO 
1-tnnhul .)02:-

----------------------------------------------::~ 2000~1i1::1ık bir ij't·oc·ü r·iilfü'SH 
Marmanış Blank bankası· Ü ~ 

nın cari hesaplar müdürü olan H (( Ilimayci Et fal )) il 
bir Ermeni bundan dirmüddet !: ceıuiycti çocuk ııu~f .. ~ 
evel mühim bir para ihtilas Q lılllllllllllll ıııeıule-- H 
eduek Parise firar ttmiştir. Ü kelle köklc~nw~i ,·e ~j 

Bu a<lam, bankadan ayrıldığı ,
1
·; oıılarıu uıulttelif !'a .. ~ 

zaman banka ihtilasın faı kında 1 · il hatla iuki!~ar ı it·iıı hır'~ 
değilmiş; iş sonradan meydana • ., " 

< .. ~oeuk hana~ı ihlll~ .ii1 çıkmış, poliı:e müracaat olunmuş, 
fak.it bu müddet zarfında kuş, etmiştir. Bu haf tanııı ~! 
kafesten kaçmış. IH bası 2 3 llİ~atHhı•. rı 

ihnla.s edilen para c20 1>l.>in Ciocuk haffa~ı yal .. ~ 
liradir. mi <•ocuklarm m~ultli ~ 

Rüşvet ver~ serhoşlar ',ı re .~naıwvi inki~af ı .. ~ 
Evelki gece köprü üzerinde Ü Ua ~ah~nıakla k:~J .. il 

bağırdıkları için derdest edilen H ıuıyaeak, Tiirk nııl .. ~ 
f\\itat l(iyorik, MarJik, hakla - ji }etinin ~ocuklaı:n j~ 
rıııda zabit varakası tan?.iın ii verui ni kıvmt't 'e il 

ı· ~ ti 1 .. ııı: 
edilirken memurlara iki lira i ehemmh·eti <le )ti .. !i 
rüşvet leklif etınışlerdir. i: tün <lüu~'a naıarınd.tl .. i:i 

Sarhoşlar hakkında her iki !! ~r .. . ~ . ~ ı .,, k tı 1 • iı 
cürümden dolayı takibat yapıl- f: ll".ipnt etmı~ o a ( ı= 
maktadır. ff Cemiyet SOll 4 SW 1 

. Q nede 257,561 çoc~ı ... ! 
•••••• Eıkı yazılarla •••••: § u• • ·u etrni~IJI'• 1 
1 U "l'I u·· 'fF"llRI..... • ı: ~,1 ) eı mı 
: ~ ~ ~ S : ı·• Bu şef katli eli yaı·-- i ! _cer:ıi~ Sena B. ! <lımınızla kuvvetJcn- s 
• , !l cıtlı ı 00 kuruş • • • 
lee Muallim l lalit kitaphanesi .. 1 •T~~:ı:!!~ .;...~ ~:~ 
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:._ VAKiT 2 :\fart 
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(Vakt)ın millet 

ı-ı· -·-• uküm~tin da amele fırkası· 
nııı da Allah belıiıını versin" 

Lnııd ı·a.( .\ .\ )--.\ Yfüll 

knıııarası ııda 
~al nıcnılc -
kcıiııdl'n gcl
ıııi~ olaıı' :20 
"

11 ·dc ~l. Bahhiıı ile 
ltıiıl·il . l 1 l -• l\,ı a lt's(' > nıs ct-
llıisl • · · ' •• ( 1 st• dı- mu yaffnk 
~~lıııaıınslardıı·. Iluııun 
ıı~ .... ·, k . 
, · llP nrııloı·lanla 
~I ll'İ° I .. 
\, •• 1 l 11 t·ı k<ırnııslardır. 
•'lllıı·ı· ., 1 • 

., 1 :,:<'ı ı•r ıeıııcn <lı-
~•ıı·ı (' 1 • 1 i .111.:ırı 111ı~lar , c eı-
11.·ırk • ' cıı (<anıt'lc fırkası-
11111 d·ı 1 .. , ' 
\ ' 111 ııııııetiıı tle 

ll:ı lı hı•l·'ı ·ı . . • ' ili Yf'l'Slfll> 
tlı\t• 1. 1 

1 . l,I\ l\ll'llll l·ıı·<lıı· 
~-~ . ··' . . ı~"" t:waftaıı lı-ılka 

:ııt .. • < 

11
, •• • 11 .ıtla buluııaıı sa-
·tıııdPıı fı:ı•j tle .. ") tii , gu ru -

P1ka1-ılıı:t11ul.111 <lr.,.·ı-
ı·ı • k . ·• < 

~ı arılı , r ı•' 

elııwsi Ye bu yalan 
sa\İaYı ı·ıkaraıılar hak-.. . . .. 
kıııda zet•ı·i tedbirler 
alması irap rdrrdi. Bi
ııat'ıın lı'vlı ııırzkt'ır hii-

• 
k.t'ınırtiıı yapını~ ol-
duğu nıfo .. tacrl tcsch-, . 
biislt•ı·in ıııanasıııın aıı-

lasılm:ısı miisküldür. 
' . 
Liheı·it<' ~azetcsi Fele-, 

nıcıık lıarichc ııazırı-, 

nııı Crııe\ retle lıiikiim 
sürmekte olaıı zihni
yeti uııulaı·ak shasi . . 
faaliy rti ııiıı lıası 1 etlcce-
ği akislrı·i lıt•saha kat-, 
ıııanıasıııa ıaaciip el
mf'kleılir. Ziı·a f'trN•lıt 
gazetesinin lasniatı bu 

1 

tasııiat.ı yapııak isle
V<'llll'rin arzu rttikle-
• . 

UUNU 

Pari:; gazeteleri umu
miyetle Fclcnwıı~ hii-, 
lı.:ı'ımctiııin bu vesika-
sının sahte olduğunu 
hemen farkına 'arma
mı olmasına hayret 
etrnrk.te 'e mezkur 
hükı'ımeti aynı zaman
da Brüksel ve Parisle 
tesrbbiisatta bulunarak • 
J,ontlra hiikiimeti nez
dinde bir teşebbüste 

bulunmmnış olmasını 

ehemmiyetle kaydet
n1ektcdir. 

Halbuki Holanda 

Berliıı, 28 (A.A.) -
Amsteı·damdan hildi
riliyor: T<'elcııwıık hü-

.. İlr 

ktlmeti Fransız-Belci-
• 

ka 'c İngiliz tekziple-
rini aa\Tı k<'ıf i addet-" . 
mektedir. Mezktir hü-
kumet « l'trecht Dao
blads » ııı ifşaatını trıı
vir etmek için yeni 
tesebüslerde buluna-, 
caktır. 

L • ·= 

ler~ sayıf a.sı ) 
Nasrettin Hoca hikayeleri 

---
floca turşucu Bir o~cnw bir sille Malmülya~nn ~otu alanlar 

Hoca hir :H'alık t11r
~ıu•11hığa ba~ladı. Ilir 
t111·~m·11111ın hiitiin c
ı1e' alıııı, lıaua ıııcı·k<·

hiııi bil<• saıııı aldı. 

llay\ an alısık ol-
w • 

<lu"u 'Prlıile a!rl-,., . 
ekser tuı·~u al:uı lu-
ıwleriıı iiııi.ıııt• gelıl ~- ·ı· 

' , 

lıoe:n a « T ı ıı·~ u ! . . " . . 
ıliyt· lıaykırıııı~a 11.ı· -

daıı n•rıı:i~rrt•k :ırı:;·

ııııYa haslarııııs. Bic· ı-. . . 

ilan 
4 ' lan l'aı:ırtc>i Trabzon 

birinci po~ta::ı yapılmayac:ıktır. 

Mersin sür'at postası 

Jlo(•aııııı eııı:o:ı•si ıw hi r 
herif hir sille 'urnnı~. 
lf oea arkasıııa diiııii p 
lıakınea « arfl'dersiııiz, · 
sizi teklif siz Jo...,tlarım-
daıı hiı·iııf' hrnzeuiııı.» 

l ,cnıis~t> <le lıoea ya-, . 
kaı:o:ını hırakıııayıp sii-
riikli\Pl'Pk ıııalıkeııw-

• 
\e "iitiirıııiis. . ~ " 

Katin a ı-ik~vct el

lloeaııın eaııı eorha 
• 

İSlt'di. «~inı<li iitii ııa

llt'li. ııazlı bir ı;orlıa 

ol~ada iı·sı•ııı » diye . . 
ıalıay y (il t•Jprkrıı k.a-

pı ~alı ııı p koııı~u c:o
t•ıığu eli ııdc tasla iı·r-, . 
ri) (' girip «aııneııı lıa~
tadır. bir par~a ~orha 
H'l'l'<'rksiııiz di~ iııt't' 

lıoca (( Bizi ııı koııı~u-

ıııi~.~fogrr ,; l:e;if ka- l:ırıla malilıiil~·adaıı ko· 
ılının alıhahı iıııb. Ka- kır alıyı>l'laı'>ı dt•ıııi~ . 

• 

dı, )ı('l'İfi ihzar edip. 1 Hocanın ~orttuıu seY .. 
hoca' !'eııdc hııııa hiı' 

1 1 1 
• 

tokat \lll' .. >•Benıi~.llo-

(':l ı·azı olmamı~ .Kadı 
• 

ö~ le ise hoca <>fendi 
hakkın bir akı•at.lır hav-- . . 

di cft•:ıJi eczayı ıı:ıkti 
• 

olmak. iizrc bir aJ..t·a . 
gt·tiı'. Hoca cft•ııtliye 

<ıde\ t•t•t•k herifi aı-ırnııs. . . . 
lltwa saatl<'ı·ee bek-

1 cwa nıt•r ıum 1J1r 
giiıı ot•tık. yakacak ol
ııms, m·ak lifler iifkr 

'aıııııazııııs. llrıııt'll • • 

~ ıı~an ~ıkıp karısıııın 

lıotozuıııı alım~. h:ı-.ı

ııa "İYınis. O kn afetle 
r!ı ' ., • 

ocaAa ( piif) tlc) iııee 

lıaı·lanıı~. 

lloea «nıt>"ı•ı· ocak-'"' ' 
Ja heııiın gibi bizim 
karı<laıı vılarmıs ~ de-, . 

Satie 
1 ll(')'<)ğlu t\ letro I Jaı1 -Tsiaııbtıl 

r\ n J\:ara CH(l(lcsi 

VERESİYE 

1 'illll ·et ıııeclisi tlı1111111isi .., 

<r:,lısıııı r/(ı''fl 

( KO:\YA ) "ıpuru ~ ınan 

!'alı , 12) de Galata rıhtımından 

hareketle lzınir, .\ntahıı. 
\la.iye, .:\Ier:-;ine ~idcrck 'e 

Taşucu. Anamor. \\;\İ\'l\ \n 
talya, İzmirc u~rırarak gc'c· 

ccktir. 
Makamı vilayetten: Vilayet 

...__Sa-t-ılı_k_k_a_s_a _ _.ı meclisi umumisinin 2 - Mart - 929 
İslanbul Vilayeti Defterdar

lığından: Ddtcrdarlık daire- tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
sinde mc\'cut :ı anahtarlı, d .. . . t k .. . . 
muhammen bedeli ;;o lira on ortte ıçtımaı a arrur etmıştir azayı 

Defterdarlıkta yapılacaktır. traffilll teşruıerı merCU Ur. müzayede 10 .\hırt ICJ29 da j k' .[J • d 

' 



2 :;= liEP GO~ ÇilWt TCJYC GAZETESİ :;: 
r • 

ABONl ŞARTLARI· I Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı; . • esimlerin bütün haklan mahfuzdur 

Mart 
19 29 . 

12,!i Tab1 
8 sartf_.a -- ! Türk mekteplerile faydalı eserlin 

! ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 
1/ 

iLAN~ fARI FESf: 
Sıı,sırı K urııf 

_ ı·urklvc~e Tf Jrirtc 
1 

Gazctcvc ~underllccck. mel.:tupların lızerine 
Kuru$ Kuruş idare ıçın-e fdare • ) azı) a aitse ( Y .w ) 

ı Al ııgı 150 000 l~areu k~ulmJ!ıdır 
Biıyük \ e ya bir çok defa için 'erite'l ll.tnlarla 

hususi mahiyetteki lld.nlar\.P ucretl 
"'~ ' idare ile kararlaşurılır , 

6·8 inci sayfada 12,SO 
25 

5 • .. 40 
42 .. • ıOO 

.. • 2()0 8 .. 400 SOO Bımlmıyan mektupların lndeılnden, kıymnU· 

16 ,. 750 1450 mukaddcrcıiz mektuplara konulmut paralarm 
2 • 1400 2:"00 kaybohnaamdan ve Ui.nlarm mündcricatından Gazetemize husuıi U&.n kabul eden yen 

H. S. H. llinat accntcıl. 

1 • • -

! 
ı-s ipci saylf.ıJı \ ıo 

idare mcıul dcilldir. 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde '·Vakıf., yurdu 

resmi ıllnllr J ,--=::ııj 
y ' --~ 

te1197J ld.ırc işleri 1971 \ a~ı işle ı) • ıc ırrar: \. TIK ı lpoı;t ı kutusu: 48·, 

Eınniyet .sandığı n1iid·ürlüğünden: İstanbul ticaret ve sanayi odası T opane 
e. =rı ;;; 

"'~ c;ı":S ....... 
NU .... ... 
::ı .o ~e -u ::ı r. "C c: 

20 9631 

194 10260 

460 12033 

790 14575 

50 15861 

914 16697 

115 16989 

415 17091 

560 1731 1 

1005 17336 

1005 17337 

174 17385 

843 17509 

1284 17555 

2832 18548 

Merhun:ıtın cins 'e ne\ 'l 
itibarile üç yüz elli dokuz tam \ c 
üç sehminin yedi hisse itibarile beş 

hissesi :\iazalto Y tsudu ile Seınuil Y csudu 

·ı k uı· 

A b d 
TLiccara bayram mallarını çekmek imkanı yen mc aı.Ii 

fi 3f} fi an • re ı .\Iart 029 dan itibaren Kuruçe~ınc antrcpo~un:ı u~:ır· 
• mukarrer olan anbar e"yasmın sevki 16 :Hart<) ... <) c rı· 

Edimekapısında k.lryci atik Ali pJş:ı 
malı.11lcsindc Aınarat sol~agınd.1 csl.i 
33,35 ve yeni 33, 35 numaralı b.11ı. 
çcli bir hanenin tamamı 

Adnan lllıseyin B. 1\,1ffa, F.ıtına, Sıdkıyc II. 
Topancdc Ka1gancı b.1şt nuh.1lk
sindc; Seyit Ahmet çıkm.1ı1 sokağın
da ı;.ıhçcli bir hane 

Gal.ıtada Kemankeş kar.t :-..ıustafa 
paşa mahallesinde Halil paşa sob-
ğında eski ve ) l.!ni 4 num.ır.1lı bir 

Hilmi J3. 

odayı havi dükanın tam.um Nil~ol.1 Ef, 
Kasımpaşada Surum mahallesinde 
Me\ le\·ihane, Gizlice e\·liya soka-
ğında eski 36 ve yeni 42 numar~11ı 
bir hanenin tamamı 
Kasımpaşada Scfcrikoz mahallesin

Did.ır H. 

de Mesçit sokağında eski 12 ve yenit4 
numaralı bir hanenin tamamı Fatma Faik H. 
Haydarpaşada Osmanağa nrnh.ıl
lesinde Söğütlü çeşme sokağında 

eski 69' 67 \'e yeni 59,57 numaralı 
maa oda bir dük•.lnın tamamı Mehmet Ef. 
Balatta Karabaş ın::thallesinde Dibek 
sokağında 33 mükerrer bir npa. 
rtmanın tamamı Hüseyin Hüsnü Ef. 
Topancde Karabaş mahallesinde 

Bogaz kesen sokağında eski 56, 

115 18806 :C~kiıdarda Tabaklar mahallesinde 
'e B.llcıyokuşu ::,oka~ınd.1 eski 1 
nıul,crrcr \ e yeni 5 numaralı bah
çeli bir hanenin unıamı 

1 164 19305 Topandc Firuz.1ğ.1 m.1lulksiııdc 

Çılmuz bntar odalar sokagınchı 

Zeliha H. 

1 
eski 53-J mükerrer yeni 53 numa-
r~ılı bir hanenin tamamı Fatma Kczilıc, ~lus

1 
12322 19378 

184 19414 

871 19581 

2210 19799 

tafa Arif: :\Iehmet Zeki, Ahmet Mes'ut B. 
Gal.ıt,ıda Bereket zade mahallesinde 
Yüksek kaldırım ye Zurefa sok.ı-

ğınd,1 lSki 57, 59, 22 YC yeni 57, 
59, 26 numaralı ınaa dükan bir 
bancnin tamamı 

Kasımpaşada Kulaksız Ahmet ma
hallesinde Mezarlık sokağında esl\i 
11 ve yeni J 9 numaralı bir hanenin 
tamamı İbrahim ihsan B. vl.! 
Kadıköylıudl! Tuğlacılar başı hacı 

~lustafa efendi mahallesinde, B.ıg. 

dat caddesinde eski l O ,.e yeni 19 J 
harita I me\'lciinde bir köşkiın ta
mamı 

Galatada Bercketzade mahallesinde 
B.111k Ye Hezaran sokağında eski 

10, 12, 14, 16, 12 \'C yeni 16,18, 
20 numaralı iki dtıkkanı ınüŞteınil 

Hakkı Ef. 

Zehra I J. 

bir hanın nısıf hissesi l fadkc M iizeyyen IJ. 
~lustafa Kemal B. 

58, yeni 54, 56 numaralı tahtinde 

dük:mı müştemil bir apartmanın 
nısıf hisse::ıi }ılustafa Sami B. 2520 19831 Galatada l{emankcş kara 1\lustafa 

J(asımpaşada K~tziasker civacımb paşa mahallesinde Gümrük sok,ıgm-

tc:si gliminc kadar tehir edilmi~tir. l:ş) a~ını Top.mc anbarından almak İ'tiyenlcr .ın~11;1 ri 
nın marka, numara, \ apur ismini 16 .Jlart tarihine kadar an bar idare~inc bildırd~~ 
takdirde bu c)'ya 22 ni an tarihine kadar anb:ırda alakonulacaktır. An bar c~) a ... ı nı 
nihayetinde tema men sc\ k \'C nakledilmiş bulunacaktır . 

BÜYÜK TAVVA 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

.1. inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

lstanbul mıntakası maaden 
mühendisliğinden: 

Keçiburlu madeninin ihalesi için taliplerin J 6·2·929 tarihine 
kadar müracaat etmeleri !uzumu ilan cdilmi~ ise de bazt esbap 
dolayisilc bu müddetin 23·2·929 tarihine tesaduf eden Cumanesi 
gününe· kadar temdit edilmiş olduğu ildn olunur. 

Gazi Hasanpaşa m,ıhallcsinde, Ter- d;t eski 66 \'C yeni 48 nun1aralı 
bir dukkanın t;ıınanu O\·enivos Et: fii\1:.:.:.:.:.:.:.:.~ Bahkvai!ı i ~enıeıu diveıılere <::Biifüfü.®J ... sane kakısı sokağında eski 17, 9 ı ı ~ ~ J ._, • ,; 

ve yeni 31, 39 numaralı ınaa dükan 26s t99o6 üsküdarda ;\lirahur ma1ıa11esin<.1e ~H~Beşir kemal sübiyesi m~ 
bir hanenin tamamı Mehmet, Hasan efendiler Doğancılar sokağında eski 149 mü- fü~ ı ı:ı, i olduğu rosroriyeti kil ten dolayı bizzat fü~ 

kcrrer ve yeni 153, 155 numaralı •·•• k d h k ı·d· ı · t·' ·r · .... Kndıkovünde Q:,ınana~a mahalle- :m balı '}ağından a a ·uvvet ı ır. ~eızeu gayet ııu ur. :m 
) b d J J " h l' f ı~r. .... k d •••• sinde Riza paşa çeşmesi Muhtar maa ü \ \,m anc ıı u :. . m: Ualık}ağt gibi mide}i bozmaz. En nazi mi e- ::r: 

990 ı 9966 K!sımpa ,ada Tozkoparan mahaUc- m: kPde bile kolaylıkla h:ızmolur. Yiirüy cmiyen ço- . " :m ~=====::::::::===:;;;;;;;."' 
sokağında t.::ski 60 mükerrer ve yeni . fü~ cuklar için ,..a~et ınucssir bir devadır. Şişesi yüz v, '7- füi - A 
l ı 1 b 1 ı . b' ı · 5ındc eski mezarlık, yeni Tozkopa· :::: " • :::: • __ 

numara ı a ıçe ı ır 1anenın :m kuruştur. Oeposıı: Beşir Kemal Eczanesi. :::: r;. • • c8 

B d · Ah ,, h" B ran 1"cpcbaşı soka~ında eski 58 ,.e i~:.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·::::::::::::::::::::::::ı::::::::::ı:·1:::::::~:::i:c:::~ ııngılızce ve Fransız 
tarnaını e rettın. met "'" a ıt . ~ •.••••••••••••••••• 1. ............... • ............. , ... ... z.tıı···· .. ·:··ıı :··· ....... ·····~ 
ı ~ d 

1 1 0 
h il )'eni 23 nuı11ar:ılı bir hancnini on _ ................................................... •••••• ·········.. ................ 1 1ftırıl/iıııesi 

\a 1 \Öyünt c smanaga ma a c- ]~·t·. Karaagv aç mu··eseesatı ka"'tı·b·ı umumiligv inden l\ J.I k r6'-iki hisse itibarile altı hissesi Kostanti _ ~ sinde Riza paşa çeşmesi, Muht,lr , eyol!; u posta utusu: 

sokağında eski 6Q mükerrer ve Yukarda İkrnz numar:ıları yazılı emlak vadesi hitamında B rs ak ·ı ı a" n 1 • • -
yeni 13 numaralı bir hanenin ta- tcdiyci deyin edilmemesi hascuile (altmış bir) gün miiddctıc a Ut!' ~J<~~,- ,,J' 

13 1 · Al N ı · b ı satılığa çıkarılacağından talip olanfarın ve fazla taf ih\r al- ~ ~ # ~~ maını et rettın, 1mct a l1t ey er Karaağaç mezbahnsındn zcphedilecek h:ıyvanann b:ırsakları eshabı s- ~ J ~,, 
Kasımpaşada Bedrettı"n nıahalle- mak istiyenlerin sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri 1 ~---- • tarafından hilihti~·ar zephiye iicrctine mahsuben müesseseye terk 

lüzumu ilan olunur. J 

sinde Atik Ali bab.ı sokağında eski edilmekti! olduğundan bu suretle müesseseye mal olan barsakların 
43' yeni 53 numar.1lı bir hanenin ~~~~ satışı ı 5 mart 929 tarihinden itibaren bir sene müddetle Ye ş:ınn:ı-
tamaını Şerife, Cemile l l. Mehmet Muam- • :::: ~\ mesine te\'fikan müzayedeye konulmuştur. Teklif edilen fiatlar şayanı f[al 

mer B. Emine H,ıfıza, Fatma SaimeH. türkiye iŞ bankası ~} kaha! görüldüğü takdirde ihalenin 7 mart 929 perşembe günü on l fA~:m:~~u 281"21 ~~;.~~ b9~ı. Galatada Kemankeş. kara Mustafa S "t d• d" I . ikide icrası mukarrerdir. Taliplerin şartname için katibi umumiliğe 1 21,35 ~ 12.ı 
paşa mahalleeindc Halil paşa soJrn. ermayesı e ıye e 1 mış 4000000 müracaatları lüzumu il:\n olunur. 1 Cum~r.J.esi 

liradır Umumi Müdürlük ~ - --------------- u. L 1 ~ _,,., ğınd,1 6') numaralı maa oda hir ----

duk:ının iki yrız on altı sehim itiba. 1 Ankara Devlet lleı1ıir.y<Jllıı-ı oe lı:nıa-
1 

abah o~:i"~:divi~;:1~.~l~s· ını5 
rilc züz altmış yedi sehmi Mehmet B. lm <i,33 12,21 ıs.35 ıs,oı 19 30 "' 

Bezoğlunda Asınalımesçit mahal- ~ Şubeleri : fll(lrt (]nllllJll idaresinden: Bu gÜn doğanla•• i•i"" 

sindi! Derviş c;okagında eski 20,yt:ni ANKA HA .AD.\NA .A YV.\Lll{ ı·d r m·z 1·ç1•11 "lınacak 9r.oo adet telrrarf dircıı-inin munakasa·ı Y~~~z t;~ 
26,28 numaralı maa duk.in bir ha· a e 1 

" • ~v "' b L. TANBLL THA BZON l\.A YSEllİ 11 Mart- 2() pazrtı.o:i güuii sa:ıt (16) da Ankara da Bolu palıı:,t:ı 
nenin tamamı Kostantin Kopos Ef. · · · · malzeme dairc:.inde icra edilecektir. 
G,ılat,ıd.ı yeni cami mah.ıllesindc lZ]ll n GI H E~ON MEHSL T l\hinaka.Jya i~tir:\k edeceklerin teklif mektuplarını ve teminatı 
Ayazına ve Çeşme sok:ığınd.1 L ki S \~ISCN EDH1El1İ'f muvakkatclerini mczkı.'ır günde saat(l5,30)a kadar umumi idare y.ı.zı 

Günün nasihatı: ~ 
Bir fincan kah\ enin kırk yıl ııa~ 
vardır. 

:------ - ----
Bu günkü hava e\; 

Ru.7.'•:lr şim:ılJ~n orı:ı ~ ... 
_h.w:ı l.:ııp.ılı \e lı fıf k ır'ı u'~ 8, 1 o, g mul\errcr 13 \ t.! ) eni 1 o, ~ Müsait muamelat 1 kumbaralar kasalar ~ i,lcri müdürlüıtüne vermeleri lazimdır. Talipler münıka :ı ş:ırtnnme-

12' I 3 numaralı tahtinde duktuu Jcrini (lOO) kuruş mukabilinde Ank.ırada malzeme daire:,inden, Hay· 

---:-:~~~t~n~ü~şt"'."t:.._.n"'."ıi!!:'I :-h~iı~· ~h~,ın-ı .. n....,_.do"""r':"t~)~·C~ız~h_i _sc~~~=!!!!!D"~~..;:..~._.;___::~==-~~~~~ınJ~~~-~~:._-~-_:;...;:;_~......;:.__~"-.!..:c.:a.:.!rp:;a;:::şa::d~:ı ~n~ıiı;'h:a~~t.,!~~'' onundan tecllrik edebilirler. 

( Yakt ) m 2 ~lart 1928 Tefrikası: 95 Acaba bu mu? Vo s.ı ötekı mı? • y .. ralı ve bitap olmasına rağmen 
biran k:ı çırınış mı idı? Ha} ır 
Jozefin B .Js.ıınomm böyle bir 
h. ta irtihfı~J ctm si imkansızdı. 
Da' a ortalık kararmadan lıeın

pıları ile o çayıra gelmiş ve 
bizz t ameli} atı idare c1nıiş 

olaca'·tı. 

~1ıll\\fü?@®?h111fil Jkrı~1l 
~ 'uh:ırrirl ı 

~fvris löbldn 
i~ütüıı Fransayı dolaşarak biril:

tirdikleri hazineye varis olacaktı. 
Ne büyük muc·ze ... Onun ya -
şmda böyle uııulm:ız bir hayali 
Jıa\ik:ıtlendirmek ... 

En zikudrctlerc t atlül etmek, 
ve .crvet sayesinde hüküm sür
me1< ... 

A aran semada Dübbüekber 
gözükmez oluyordu. 

Reul Dandreziniıı mal edine
cc .i küçük granit kitlesinin 
sem~daki nazırı; OJkor yıldızı 
ya\, ş ~·avaş gözden kaybol
mu~tu . Su sakin dalgalarını 

tatlı bir feşafeşle sahile çarpı
l ordu. Nehrin s.'lthı z~ılmetler

den çıkıyor ve muzlim lekeler 
halinde parlıyordu. 

MıitcrcJml ı 

Jlf elunet Gay·or 
Raul küçük set boyunca çık· 

tr, F..şyaııın rengi ve çevresi 
tefrik oluım}ordu. Ne mülıey}riç 
an! Delikanlının kalbi şiddetle 
çarpıyordu. Birdenbire otuz 
adam r.ıcsafedc çayırın yekna
sak sathını k:ınburlaştıraıı bir 
küme gördü. Orada çayırlar 

içinde kül renqi kayanın sivril· 
diği müşahede olunıyordu. 

Delikanlı dcr;munu şedit bir 
helecan kapladığı halde kel e· 
ledi; 

- Orada... faet or~a •.. 
Gayeye varıyorum. 

Evelleri ile ccbi,1in dibindeki 
dinamit hartuçfarmı yokladı. 

Gözleri, Jümycj rahifünin bal·s
etti,2'i en yüksek t;ışı arıyordu. 

13ir kaç saniyede otları hop:ı· 

rıp taşın çattaki, ııı ı meydana 
çıkaracak ve lıartuçl:ırı bu 
çatlaklara yerleştirecekti. Üç 
dakika sonra da elmasl~rı \ e 

Raul iki hamlede hudut taşı 

ile arasındaki mesafeyi aştı . O 
vakıt ağzıııdaıı bir küfür çıktı . 
Müthiş lıakik t ıınzarıııda teccs· 
süm etmişti. Teı enin orta kısmı 
yarılmış bulunuyordu • 1 lu !ut 

yakutları bisikletinden çöz 'üğü taşı orada idi; fakat bin p"r a 
çuvala duldurncaktı. Etler cn~az alın uş dağılmıştı . P .. rçdc rı 
arasında rakiplerine birkç kırıntı içindek ararmış çakıllarla, her ··z 
kalırsa ne mutiul .• 
Adım adım ileriliyordu. O 

i;crlcdikçc gördü ü ııırnzarn 

tahminine asla tevafuk etmiyor
du. Diğerlerinden yüksek bir 
taş yoktu. Vaktile Letafet kra
Iİ·.ast namım kaz nmış olan 
Aııycs Sordin üzeriııJe oturmuş 
olması muhteımJ bulur an b:r 
mevki ınüşalı1;:de eJilmiyordu. 
B.Jfık,s hertaraf düpedüz idi. 
Acaba ııe olmuştu. Ndıir lir
dcnbıre taşmış yahut şedit bir 
fırtına vuhua gelmiş de asırların 
hürmet etmiş olduğu bu :ıı::ar 

tadilata mı uhramıstı? .. Yoksa .. 

} anan otlarııı hulunduğu bir 

hufreye dolmuştu. Bir tek zikıy
met taş, bir tek p rça altııı \ e 
ya gümüş yoktu. Rakip oradan 
geçmiş lıt osıni temizlemişti. 

Bu delışc.t Vtrici ırıaı zara 
kar~1sınJa Raul bir dani'.a 
hani ctsıı kaldı. Ağzınd, ıı bir 
sayha çıh ndı; } lııız d IO'ın 

bir ta' ırla bir ı aç sa, t ev 1 
yılmış olan h s"rı td ik ctt ; 
bir takım kadın ayağı i7.lc ı i 
gördfı fakat bundan da mantı' i 
bır r eticc çıkmadı. 

Bır ç ı t.ı:: uza~.la~tı, b"r 
sigara yaktı ve seddin kenarma 

c.J..ırdu. 

Artık diişünınek istemiyor
du. Sureti kalı' ari} ede ınai,ltı

bıyet\! duçar olın:ısı 1.cndiııe o 
J,adar elim geliyor Ilı ki, lıu 

mağJCıbiyctın csl "'P ve ııefa} İ· 
cinı t kdirt' kt:ndin ic kıt\\Ct 

l ul:ımıyordu. Bu rı~i 1 adis t 
'ar,.ısıııda iıı~rı lfı' :ıytli•iııi ve 
ıtidali demini muhafaza ede
bilmek l'zınıdır. 

rakat !:er ı:e olursa obıııı bir 
eüıı cveJı..i \"C o g Leki had sat 
üzcrinc!e büyük h r tesir ;cra 
c iiyordu. İst .. sin istemesin ]er 
z fı ı B !::.. 11111ııu ı d'. lı diı ::.-

111 la kc.c.sünı edi · ıdu. f'a

dıııırı lı .. l.Jı~ ına gal be çal. r. k 
bu• c bir ı b şl n a: içın 
g-st r ıı-ı g }r ti yrı ilıtı), ri 
t kdir t lı)O u. Ö. e )al Mu· 
k:ıddLr tın 1 all Jıl ca ı bo} le 
b.r anJ,1 dınLm k m~:r.i,üıı 

ı.n? tfa~ di c 111 1 Raul clın

Jeıımiş mi idi? Ya llomaıı} an 

Ne nevaJ,it R.rnl o ıu kamara· 
sııım kapalı pe:-lklcri ark sııı la 
kfşf tnıi~ti; osırada ı::cfer 1 :ıı•r
l:ınıım or, bC'lkı f ferden muz, f
fl r:ırw avdet etmiş bulunuyor ht· 
Bu kad•n proj 1< rıııın hemen 
tatbıki iç"ıı üç~·: t1..s. diı\leri; 
bl ş tcrc.Jclüt:cri h ... s:ıba ' at. ·ıra· 
cak dcrecld'"' ccur ve pervasız 

bır ına hı .tu. 

* 
R ul kad:ır 

har,.ı tara'taki hp l.!r , tk"sııı
d:ııı ; ühs"len r,üıı şiıı . ı.ıa ll 

nltınd .. d i nlc.ııdi • 
R ı J, haşin hal,ikatı tetkike 

ko} uldu; bu hakikat içinde onun 

yol fızerinclc bir , rah1nı•ı L 

clıığuııu ve içinde üç :ıLI . , 
:ıt!ıyarak, ma'"i yı ı·aJdı"' ~ 
yırı geçti~) riııi .nr .. etm Ji. , 

Vaıılız luııl rJ. 1 liı 
lün bultın 'ub.ı :;ere \ 
ycsle b, ğırJı. 

O \akıt R:ıul ( 1 • l 
ayıl ıllk k. r.ı~ıı n 
gordu. D~sd rı f' i, \ 

ndo mccnı!.un 1- il · ı 
tuyc rlardı. 

Rauf ün ıı. had, r ın } ıı 
u ıralum ... y, l u 

:. z nenin e.~c cJ, 
tını \ < kfc.trr.iş c. ıl L •, I 

lı lıt B ııı:ıııı. 

R ıı i so:ı.ı :.;, 
mıştı. V. r s 111 s.uı ı o 

k 1 1. 'u S~n-.l • uıl S Zlı ~ ü • 
(lh· 


