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Hanımla altı arkadaşı tevkif an ede 
rııı~ızJ imzalı nııktu~ ıa~utaıın~a Sir KIS.yton 
Maznunlardan yedisi' 
tekrar tevkif olundular 

Bunlar, Kadriye, Hamide, Nadide, 1., 
Hanımlarla Madam Fofo, Nasır, Faik,, 

Vefik Beylerdir j 

Valiler tarafından 
mı tayin olunacak? 

Aankara, 1 O (Yakıt) Vila-
yetlerin idareleri kanun projeleri 

hususi encümende Dahiliye vekili 
Beyin huzurile tedkik edilmekte-

dir. Kanunun 13üncü madesinin 
O lıkra:;ı tayini vekalete ait olan
lardan mada maarif memur ve 

muallimlerinin valiler tarafından 

tayin ılunacağını tasrih etmkte~ir. 
Encümen buna iştirak etme

mektedir. Bu maddenin müzake-

Un ve odun 
pahalandı . 

Havza, 15 (V akıt) Celtek 
buğazındaki büyük un fabrika>t-

mevadı kiırlı 

kendileri ihraç 

etmek istemelerinden münbeistir. 
Eğrr Rusyada bir ticaret mü -

messilimiz olursa Türk tüccar -

!arının Rusyada maruz kalabile

cekleri bu gibi mü~külat kolayca 

bertaral olunabilir ; Çünkü mu -

ayyen mevsimlerde Odesada , 

veya Batumda oturmak , fakat 

lüzumu halind<:, muhtelif mahallere 

gidebilmek üzre tayin edilecek 

bir ticaret mümessili derhal İje 

müdahale edebilir; bu suretle 

mesele halledilemezse siyasi 

vesaite de müracaat olunabilir. 

Hali hazırda ise Rusyadaki 

ticari islerinden dolayı müşkülata 

uğrayan Türkler için siyasi vesa • 

itten başka bir müracaat yeri yok• 

tur; bu yoldan isr tabii her kesin 

-haklı da ol,a - ihtiyaçlarını tatmin 

etmek kabil değildir, 

· · J/elımİ'l tlsıuı 

-

dün j 
Beyin nda,;ıııda 1 

l likınet lleY, 

K•drf!'f H., Na•lt' 
B. , Mİl.dam F ahı 

Sinemalar dlter cilence yerlerı sibl .on haz1rlıklarını yapıyorlaır 

Bugün, 1347 hicret senesi Ramazanının ılk gününüdür. 

edildiğine göre havalar bu sene ~amazanını eskisi gibi bir 

Tahmin 

!'ğlence 

ayı olmasına imkan vermeyecektir. 

Bunda rağmen sinemalarla diğer bazı eğleılce yerleri hazırlıklar 

yapmışlar, programlarını takviye etmişlerdir. 

Bakkaliye mağazalarından bazılarıda Ramazan münruıebetile 

iftariye çeşitleri ve günaç getirtmişlerdir. 

Havalar müsaade ederse minrelerde Türkçe ibare 

mahyalar kurulacaktır. 
ve h ilerle. 

Dün gece hiç bir camide mahya kurulamamı~tır. 

Alpulluda mahsur ·kalanlar 
Dün vapurla getirildi 
Bir adam yiyecek aramıya gönderildi. Gelemedi. 
Dondu dediler. 30 kişi bir odada, aç, kaldık. 

Dün 
vcçhilc 

yazmı~ ııltlıığt;nı.ız 

Alpullutlaki A' ru-

pa tren }Okuları, :-;cyrbda
inin ;\larmara vap' nı ile sa
at 13 de şehrimize f!;diril
mbtir. Yokularııı adedi 3;; 

' 
dir. 

Bunlardan Ar.iaııtinli sey
yah _\I. • Karlos R. De ha' 
Kasa::;~ ile görli~cn bir n1u

harririmiz, kar fırtıııa,111111 

trene ~cçirtinıi~ oldu~u ma
cera hakkmda ~u ıııallımatı 

almı~tır. 

- 2 ~ulıatta Türk hudu
dunu ı;eçcrkcn htanlıula -l 

saat rctarla ~c1t:t:cğin1iz ~iiy-

lendi. lkkh:dik. Fakat lıu 4 

sanr pek uzaınağa lıa~latlı. 

Karnıınız acıktı. Lokantalı \'a· 

gomı hudutta bırakmı~tık. 

illl aralık 'ag,oıı;,ırırt ı>ın

nı;Mnı temin eden horu da 
p;ıtlııdı. Fırtına re 'riııi .ğö tc-
ri ·onlu, kar 'aç;onlartlan içeri 
giriyordu. Bıitiiıı tren halkı 

1-2-.1 ücii meddkr de dahil 
olılugll halde 100 kİ>i kadur 
,;oii;ukraıı donıııağa \'O: .1(1\t.nı 

iilnwıı;c ıııahl;t'ıımluk. 

Bin nıli~kiilatla <,'er .,kii
y(in.: ~ektik, . i'ta-yoıı ~efi 

kendi nclasıııı bize \'cnlh Kii
çiictık bir oda) dı. 29-30 1 i-

~i <)rada" ~uratl~ı" yerde, pcn .. 
ecre i\·indc yattık. \!~aaıafih. 

bir de <rılıa 'anlı; ısındık 

da... \"alniz Yemek yerıcrııi • 
tik. ~abalı oldu lıirioini lC· 
mck arnınağa ı;öndcrdikr. 

Bir daha dönmemi~. Son
radan sökıliklcrinc nazaran 
[ A 1t tJfil!ı " ~ayıtımııdadır] 

Dün şehrimize geldi 
İngilterenin Irak komiseri Mr. 

Kleyton dün Marmara vapurile 
T ekirdağından şehrimize gelmiş 
ve doğruca İngtltere scfaretanesine 
gitmiştir. Mr. Klayton pek yorğun 

1 olduğu için istirahata çekilmiş ve 
kimseyi kabul etmemiştir. 

1 - -
İskan umumi müdürü tchrimizdc 

. lemlit fuoliyefine devam ı 
ı emıece~ 
il Bütün gayre.., rajimen eier 

temlik iti kanuni müddet 
zarfında ikmal edilemezıe müd
detin temdidi zaruri addediliyor 

İskan umumi müdürü l lacı 
lllelımet B. dün Ankaradaıı 

~ehrimizc gelmiş ve vilayette 
bir müddet meşgul olmuştur. 

.\laJuın olduğu üzre bazı 

pürüzlü ıııeseler vardır. Bunlar
dan birisi temlik muaınelı\tıdır 

ki hazirana kadar bitmesi lazım
dır. Halbuki adedi tezyit edilen 
komisyonların ıniitemadı çalış -
ıııasıııa rağmen işlerin bu müd

det zarfında bitirilememesi eıı -
dişesi kuwetlidir. İkincisi veril

miş bazı eıntik vardır ki firari 
olan sahiplerinin a\'detleri lak -
dirinde kendilerine iade edilınc
ıııeleriııdcn doğan şekildir, 

l laber :;ldığıııııza güre bun -
lar halledilınişdir. Temlik nıua

meıatıııııı hazirana kadar bil -
ıııcsi için azami şekilde çalışıla

caktır. 

J\ lucilıi tentdiit g üriıleıı 

dosyalar derhal \'ekiiltte gön
derilecektir. l\\ülkiye müfettiş

leri de bu işi takip edecekler
dir. 

Biıtün gayrellere rajlıneıı 

eğer haziran nihayeliııde intaç 
edilıniyccek temlik ıııuamclrsi 

kalırsa, bittabi ıııu~ıııele bitiı:

ciye kadar devanı edecektir. 

İkinci meseleye gcliııce ıııulıa-

Mehmet B. 

.,.\,.i . 
• r,_~. 

• 
,ji • • . 

Caddeler kalın buz tabakalarile kutupları andırmaktadı. 

Gene kar yağıyor 
Bu gün de devam edecek 

Karadeniz de kMaya oturan Albanya 
vapuru kurtarılamadı, battı 

Lodosa çeviren hava dün 
tekrar poyrazladı. Şiddetli 

bir lodosla karların eriyeceğini 

ümit ederken dün sabah gene 
karın yağdığını gördük. 

Poyrazla yağan kar dün 
bütıın gün devam etti. 

Dün yağan kar mutavassıt 

sür'atla esen poyrazla yağdığı 

için, bir fevkal;idelik ohııanııştır. 
Yalnız karın şiddetinden bazı 

yerlerde elektrik cereyanları 

kesilmiş ve arabalar seferlerine 
güçlükle devanı edebilmişlerdir. 

Dünkü kar tipi ile yağdığı 

için adalar postası ancak üç 
sefer yapabilmiş ve diğclerini 

yapamamıştır. Kadıköy ve 
J laydarpaşa postacı ve Şirketi 

1 layriye muntazam işlemişlerdir. 

hrtıııa Karadrııizde bir tesir 
yapmamış ve vapurlar seferle

rine devam etmişlerdir. 
Seyriseiainin Cumhuriyet va- ' 

punt dün a>şaııı gelmiş \'e 
şehre '.!500 den fazla koyun da 
gdirmiştir. 

Poyraz çok hafif estiği ve 
si r'ali saniyede atami 9 metro
yu ge\·ıııediği için bir kazaya 

ıııiyeıı Avrapa postası bugün 

akşama kadar yollar a~ılmaz~a 

salı gıinü köstence tarikile 
scvkedilecektir. 

Şark demir yollarınııı vaziyeti 
eskisi gibidir. Anadolu hattmda 
ise, Adana treni Afyona kadar 
gidebilmektedir. Adapazarı hal
tı şimdilik mülgadır. Banliyii 
hatıında günde 6 tren işlemek
tedir. 

Sov\rctler ale,-.., 
l1iı1(le il{i filiı1ı 
İzmir Rus konsolosu 
menedilmelerini istedi 

111cydaıı vcrıneınişlir. .. ladiblal ,, ı-·ı11mınden bir aahne 
Geçenlerde limamnııza gel- . 

(Memleket J-lasreli ) ve (it-
mek üzre yola çıkan Romanya tibdat) isimli iki filim şelınııı,z-
sahilindc karaya oturan (Albaıı- de gösterildikten sonra İznıire 

'ya) ismindeki vapur tahlis edil- gitmiş ,.e orada iraesinc başla::
mcıııiş \'C batmıştır. Nufusça mışlır. İzmirli refiklerinı;zdc 
bir zayiat olmadığı acentesine okuduğumuza göre İzmir Rt; 
gelen ıııalfımattan anlaşılmakta- konsolosu vilayete ıııiıracaatla 

.ı 13ol<evizm a!eylııarfarı tar. ·ııı-uır. • 
T dgraf mu ha beratı intizama dan vücuda getirilen lıu filiıı"-

lerin iraesinc müsaade olunııı--
girl'ıiştir. Yalmz 10 gündür 

ıııasıııı rica etmiştir. Vali K.:. · • 
gel cm iyen Avrupa postuları Paşa refakatıııda polis ınfü•::: i 
dfın gelen l\larmara vapurııile Ömer Bey oldıığıı halde bu iki 
alınmış ne ancak 30.31 tarilıli tscri bizzat sansür etıııiı, fili-

cir; !ah:,is edilen herhangi bir postalar alınabilmiştir. fırtına min irnesindc lıiç bir mahzur 
do!ayısile şiır.diye kadar gide- görmemiştir. 

nııılk lıerhnngi bir sebeple I+----.-.--.,---.,-.--__,..., .... ~-...,....=....--:--:-----.--~~;;;~..,...~-, 
taıııire etıirilıniyeceııtir. Günün hulasası 

Bu husus leınlii< kanunuda 

sarılıtir, iadesine karar \'erilen 1 Dahi/de 
emlttkin kendisi degil, 328 deki 

kıynıeii veilecektir. Cemiyeti belediye dün toplanmış, he-
ı lacı l\\elınıet B. şehrimizde yeti f enniyenin mesai şekli ve bazı muba-

ıo gün kadar blaeaktır. Dün yaatı bu içtimada şiddetle münakaşa ve 
vali muavini fazlı, iskan .\1. 
T.ıl•sin beylerle görüşmüş ve ' tenkit edilmiştir. [ Tafsi!aah 2 inci sayıf.ımızda l 
iskaıı ıııeıırnrıarıııa bazı eıııirıer * Kış münasebetile birçok talebe mek-
verıııiştir. Bunlardan b-irisi bazı tebe devam etmemektedir. Maarif idaresi 
ıneınıırlarııı haziranda idarenin devamsızhkların temadi ettiğini . görmüş, 
lağvedilmesi ihtimalinden şfııı- , talebe velilerinin dikkatini celbetmiye ka
heye düşerek çalışmalarıııda 

ihııal göstermeleridir. ,\\ehrnet 
B. hı ihtimalin doğru olnıadı

gıııı, idarenin lağ,·edilmiyecc

gjni, ıııeıııurlarııı azami surette 

çalı~ıııalarıııı, aksiııjıı kcziyeyi 
ııfücip olduğunu beyan etmiştir. 

Mulır.cirlerc · ıııı>lnık ermeni 
' t 

em liiki ne. teifiz cdileceklii'. 

rar vermiştir. 

Haricte 
Hindistanda Müslümanlarla Mecus~er 

arasındaki mukatele devam etmektedir. · ı 
İngilizler t~kviye kıtaatı c.el·b· ine lüz';H» !I 
görmüşlerdır. _ _ dı 

- -- -
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lTÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER 
Almıdar Mustafa pa<a 

-~AY HAN~ - -.- :1:? ~ 
1111 111 rl rı n n a ii:o la,., kijpı'i roı ı'i şl f'rdi. 

f-]<'11ıli111 , ı·esı·ı'S<'.V<' k((pı/nıa) ·1111;:,, lıir 
.şey d~venı<':::ler ı•e bir lı(/lt J·İJ·<'ılle:::l<'r. 

İsini;:,<' bakın • • 
Va'z dinliy~ııkr ara. ında 

<- \ cdırd cemaat od.ı b,ışbı»tl.ı 
, .ı Jı. (),\;ı başı g;ılcyana 

gddi. Kuşnıam efendinin 
u unc .ıulıp ctcf.ıı yapışarak 

Uırsfıd n aş.ığı çekmek i tedi; 
~cyh kuşmani oda başının 
dindlP vakayı •sı)ınp kur
t.ırmak iç" n: 

- u cma \'Ok mu? 
, Deye haykırıp sof tatırı 
imdadına çaltmlı. Oda ba~ı 
tıJtıa at· davrandı: 

- Yold.ışıın ) cniçcri yok 
m.ı? 

De ·c bağırdı; hocalar bir 
urafa, yold.ı. lar öteki urafa 
a ynlıp f tutar ak buğazla.r 
ııuya h.ızırlandılar; aklı başında 
olanlarJ"'1 birk.ıç J;işi araya 
~~rdi. 

Güri..'.tıı bertaraf edildi, 
J\.ışnıani h.ıdiscsi e ın..ia 
ıı ıT ıtılı A ıuı efen 1 ratilı 
c nıın Ji; .ıı soıını l\kııı

d ırııı gir/.tlc adanılanndan 

< hi'rk zatı crif " i\:;ım 
fc ııdinin } anııı~ gd file . 
Gı r..ın nK clL kriııc <l ıir 

1 ıuşup gorıışıniyc başladıl.tr. 
A ım de ~di al <\ d şahidi 
oklı ğı.ı • ll~ın·ıi lıadi<o.: ·ini 
:1111 tU; 

- Bıımııı bir fiıne ·c 
ııı.ık.ıddiıııc olması ihtimali 
\ mlır. (ı] 

D d. Al 

- Efendi 
ul.ınn ağalırı: 
ye,.,, eye tabi 

o ıv uş,ıınıız hirs~ı dc\'cllll'.'Z
L ve bir (Go ... ) ~·il'cmezler. 

! C\abını ıe·nlilcr. 

u cc\·ap; \ 1 ıııdar trnf
t ı ının kcıı,l• J,m' et 'c 
J ret\ riııc ııc ,lcrccc g,ı,.-
r ıp m~ı::nır ol.ır•' lıasııııLınnı 

lıtL~ ~aydıklarını go ·crPıiyc 
1 i idi. 

l .: lapçı lar her ı ı , ılc 
i. ı ı tctbir ,jlıp ihuvat!ı 
c rınııı.ık llzımken cıı 

ık hareket:. iı i gozd~ıı 
ı · rmıy.ır.. IİI"' t k Ilı} m 
, ııam pek h.ıl,i gurd lı. r 

Hcl.: " r mczaa avı 
P. o asaplanııı ,, \ ·tti, 

ı zıyafrtkn le\ ah edip 

b ı ırlo '.! ,!r ara ı I· >İlme
' . 2) 

1{1.'i11cz~ ım virı>.i i Çlı d,· 
) e ı,crikn kı L ıç. • aı, ~irc 

' '-m bir hat1: ıl.ılıa çıktı: 
H r scnc rc1ııez.ıııın J;nııi, 

'· <nı bir, }İ 1111 ı' •nci guıılcri 
, tT.:ıımn ~ cniçcrifcri B.ıbı 

. ı c daHt ,Jcr,k iftar 
'iv.ıkıl \'Crm, . ad ı idi. 

' 'e.t)'ıı l 1 ~ıılmı • 

Ocaklı tayfasına iftar ve
rildi, sıra sekizinci ocak 
itibar edilen «sekbanı .:c,lit>! 
ocal(.ıııa gelmiş idi. 

Alemdar bunları da ift,ıra 
davet etti. Yeni sekbanlar 
lıcııüz (.ı,ooo) kadar \'ardı. 

Bunlar Üsküdar ve 1 evet 
çifliği kışlalarından Babı.lliyc 
geldiler. 

S..:kbaıııcedit askeri ca,l,k 
ve sokaklardan muntaz,uıı 

alaylar halinde geçip ghıııir 
lcr,fi. 

Bu yeni asker altın ve 
kümü5c rnüstagrak idi. Zaten 
bu yüzden Istanbul alıp ve
riyordu; üç haf ta içinde 
sckbanıccdit takımının asını 

\'C ıabmlarilc giyinıkri, 

elıaliyc de örnek olııııv.ı 

başlaıııı~tı. 

Se ban binba~ılan; b.ı Lı
rınd.ı YC bcllerind..: fcrııı \ ;, 
şalLırl.ı lıı~lalarJa y:ııı g lip 
kurulıvorlar, }lı7.ha,ı \'C biiluk 
rd 1 i pek sl'ısl tı ol rak 
. .ı paz.ırda dol.ışı ·orLırdı. 

Hunlann zabitleri- yüz yirıııi 
lmrıı5luk destırlara sarınıp 
dort ho.:şyüz kunıshık l•in,l 
ku ııı .ışLırı kullaııı yorla rdı. 

Sırtlarına giyip bclkriııc 
kuşandıkLırı ş,ılLırla hııllcr 

ü~dört bin kuruş dcgcriııdc 
kııınctli şcvkr idi. 
(Sekban) nckrlcriııc gelince: 

r\cfcrl1:r esasen zcıı~in edadı 
buluıııyorlanlı; içlcrıı~d~ıı çogu 
RııındiJ<.. yol h~ip hn an 
\ .ırara·ı gdip gcçı:n yolcuLın 
soynm .ı alı,mış t;ılnnıJan 

itl.I r, l>u yilzckıı hnıcrlcri 

ıkıbnıı~I ırdı. 

Bııııkırcla, tlıfeklcıinin kun
d.ıkbrıııı blşt.ın baa gun:ü5 
k.ıp!Jtm şbr, gfınıü5 i knırli 
çıprt» ( inchcııt) lcrk göz 
alan :ozlukı.ır Lull~ıııyorl.ırdı. 

ldlı~ \'C c•ı';ıııı kc,ckri ile 
b:ınt Lab:ıkl.ırı ı::tını.ış fi d;
likkr ayı ı ... .ı 1cli. 

Sckb:mı c dit«, h.ıralarıMıı 
lıııı 'criılL'rlL' ç11 r.ı,l~ını,br, 

h:p krin dl! kıı.;anıaıı q 1 it r
nıi.zin in i t:ıl;ıı~ la.dı. 

Eh.ıliden J,nJrctı olup glıcu 
etere 1 J.c,c~İnc ~in·cııLnlcr 

çabucak yeni f{L.nı, li ıı <),Lı

sııı a Uy nı ll ~ l.ll\ ! ı. 
J\ü,c bu.:.ıl,t.ı kuıııur ı·e ; 

limnn ... ı.ır.ıl- gecinıııe~.: ' 
çalı .ııı ) cniecıi LılJırı çıplak
ları, Un \'c lı ısct atc~ini 
korukl'yen ~u go,tcri kri 
c,ıııLırı \'.ıııar.ıl;tan birer kö)e-

trfrika~ı : 73 

uslu 
otlar 

ıııi.ıdaf aa if•in 
ıllulıal'nri: llii.~e?ıin Ralnni 

t•lcı·hıtar lhıııuıı en ivi:i kadın-
• 

lıir 'c·ı·i k:ılrııaıııı~lı~ il.:i-. . 
~i de hkihirinıleıı he-
ı ·rıli. 

'la zl um 
h •mli karısıııı, Ilırsı·e\ 

• ·zaıııi nı·y d(' krııdi-

:-· ı·ııı iııi nıfül:ıraa 

11.Pllllt'llllt'klt• hu iki 
J,oca biri hiriııe knr.;ı 

•·iıldcn l11lıar Liı·cr 

';ızi) ette kalaı·ak.lardı. 

• 
ları ken<li fantezilernı 
lm·akaraı... <'l'k<'kh•riııc 
hn İS<' kari!'mamalaı·ı 

• • 
idi. ~elınaz, Pf•ran gibi 
zc' <'<'l('r ınfıdafaa rdi
lcrek ııaıını:-landıı·ıla-

ıııazlaı·dı. Oıılaı·ı lıa 

tatlik 'c ~ a ku~uı·larile 
kabul ctııı k lazım 

fwlirdi . 
1 Hb.ı·~\· · iz..·uni ııey 

----·- - -.. 

Moskovada 
Bir prtokol imzalan~i 

Moskova, 9 ( A . A ) Bu 

akşam haricıye komiserliğinde 

Sovyet Rusya, Polonya, Estonya 

ve Letonya arasında kellog misa· 

kının daha evelden taıbikına 

mütedair olan 
edilmiştir. 

prutokol imza 

Edirnede kıt 
Ldi·n, ıu (\ .. \). btanhul 

p<ht;ı,;ı ün g,unden beri · ı:d· 
nıiyor. Yil3yctiıı aklı!';ı tl'da
hir iir.erinc h:ılk ,;ıkıntı çel,· 
nıcnıi~tir. Fakir ,-c gıda:-ız 

nıchcp çocuklarına yakdıııı 

edilmektedir. Yalnız nıahnı· 

kat hııhrııııı ':ırdır. 'o~ukl:ır 

~idtktli olduıtundan hütün 
mektepler tatil edilmi~tir. ................................................ 

VAKiT 1 ~ub:ıt 

Heyeti fenniyeyi tenkit 
.3(> liraJık katranı 48 lir~ \ Ta 

·a 1 a il J a r r i at far k J 111 

()de,·<'ceJ,J<'r 111İ ? 
Cenıİl·eri hclcdh·c dun hiç lıir belediyeye mal et· 

nıck iııı1';inı olıııadı!',ıııı, lıc· 

leılil·c ,ulıclcrinin ,-i:ıi mali· 
yelcriniıı buna ııııi,ait hulun· 
nı:ıdı•lım ·iidcnıi~ ıe Cer· ~ - y 

rahpa~a paı iyon undaki iııhi

d:ınıııı kalıulu k:ıt'idcn cı d 
derhal wınir cttirildi!!:ini i'ız· 

lıırine il1he ederek dcmiıtir 

ki: 

- Kiıçıık i,ler yapılıyor lıii· 

i 1 

Sayı fa 

- , ırrir i ; E1[<f -
ııı . ) ..... . ... ................ ' ... ··········: ..... . ••••••••••••••••• :ı-ı-cı· ........ .. 

Oğlum lllıısbfanın tercümanı beya~ı111 ·ı atideld kıt' 
da şııraya rcrleşlirilıııchiziıı geçil,•cek şö·leTdcıı dcğildır: 

kıt'a 

Çille çektim bir zaman kuyrukıuzundan yıldızın. 

Nagihani öyle çarpıldım ki hala sersemim. 
Gelıc bin kuyrukluyıldız badema korkar mıyını? 
Çünkü açlıktan cihanda çoktan ölmüt ademin! 

* 
Kıt'a 

Çıkmağa yok yüzüm evden dışarı. 

Her yere çünkü benim borcum var. 

Yetiş imdadıma ey kuyruklu, 

Beni lütfen hu beladan kurta.ıf 

Jen seyrediyorlardı. 

toplanıııı~(ır İ~tiıııada 'dızc 
halinde ınıdl\ c kadar i'tiııı· 
L\k ı:d!'mİ\ cıı • hirkac m;ılıllin 
btimlı\k ~dilmc>i teklifi hir 
harlı munaJ..:ı,aları mucip ol· 
ıııtHıır. llıı yerler ccrinıbil 
tıl:ı;;ık . uıctle .1h hin lira 
'<'rilmc-i pek !ahi~ lıuluııııııı> 

ı c hu ı erlerin ~imdiye kadar 
ıııçin Hiwl:ik l'llilıııedi~i '". 
rıılnıu,tıır. 11:\ıııit B. İl.alrnt • 
\ererek dcnıbtir ki: • 

- Ihı) erleri halin lıaridıı· 

de lm.ıkmak >urctilc hallet· 

Sckh.ıııı cedit iftJn yeni
çerileri hü,-bütlın hid,fctkn
diriı1 kı-kaııılırm15 idi. 

nıd< 'c i,tiınlal..ı\da llızııııı 
T.ılıiı dedi ko,lııLır tckr.ır 

yuki~lcr ihmal ediliyor, dinır>ıı 
ııuz. \" crdip;iııiz para . arfcdilc· 
ıııcyip kalnıı-; mıdır ki lıu · ı 

iddia doıtru olsun. 1 

• 
Kıt'a 

Daima dlinya karanlıktır züğürtlükten bize, 

Yok bu derde ölmeden başka bizimçün bir devıı. 

Gel, behey kuyrukluyıldız, kaçma Allah aıkıoa, 

Aleme saç11n mübarek kuyruiun nuru ziya! 

ı:i >'t"rmcnıck i,;ıi yoruz. 
ate lcııJi, c ki l,1( torbaları Jla,it il. Jıııli kıu;ultınc· 
;ıçılılı: nin do~ru olmadı~ını, zira 

- « lhyr,ınıa her !;esi 
. . . halin zaten J;ifarct ctnıcdiA'ini 

ııız,ınıı ccdıt lıc\·ctıııc soka.- . 1 . 1· .1·..: 1 I' h ı· 
ki il · · ı k' "'" eıııı:ı. 'nıaı .,ır ,ı ı. :ı ın ca ;tr YC c ~nnt c ·ı nJııparc- · · : · . . . 

1 · • 1 11 · ı ·ı-k:ı l•ır 'ere ıı; lcdılıne>ıııı 
crını :ı;ıca;;ır..» ı.ı·r ı'ıı · l ·ı 1 

ı 1. ı ı . tc~ ı ctnı '• • mıt ıeıın ı :ıt ı: 
. .ı ,ıruı .ırı c , n .. ıvp t.ııc- . , h ı , 

1 l 1 I \[ . ,ı ı <: cı;.Uc, ı..,uz ıc,enını 
uı. ı· .. nıc;ı .\ dlh .ır . ' t.ıl.ı I ,.. 1 ·ı·• 1 · · ctmct r,_ı ~n w;ı uı llll an ı-tını· 

p;ı~;ıya ıneıı up olup Rıı-:wk l:\J, ta!dıınin tcdkiki talık edil
\'ar.ınııu ıııugber olaıı i'nıi 

ıııcdıul ht.rLık bir :ı:,ııııı 
vcııi~cı·i cı...;ıgııu lıabcr g<lıı

dcrerck: 
- "' ,\lcımLır \'c Yi'ıkcl:\nın 

b.ıyr.ınıdan sonr;ı ycıııçcri 

0.:3gıııı kat'iyen J.ıgı l,k.:ch
lcriııi. .. » 

ilıh,ıı· ettigi ~,ıyi.ıtırı çık.ı
nldı. Bu qzatı Şt:rif» dedik
leri kim ıli: .hlı ne idi' [ ı] 
işt.: bural.ırı meçhul idi, hilin-
ıniyorJu. 

(Dirnı dl} 

Jll Ctvdd r'aş.~ l'atihtc ıııiı

\'errilı Sait Efendinin bulıırnlu -
ğunıı ve zfüleri Alemdarın 1 
adamlarma S:ıit Efendinin süy -
lcdiğiııi ,aur. 1 

Paşa merlıuııı bir()azııı:ı ıııec

ınuaya )aldanmıştır. Yazına Sait 
Efendi nıecımıasmı Asını t.ıı il i 
ile karşılaştırmadığı için S1ıit 

Efendinin eserine 1eyl olmak iızre 
yazılan s.ılıifalarııı A•ını tırihiıı

drn aynen alıııdıi!ınııı f.ırkıra 

vannaınışlardır. anlaşılan büyfık 

l'dro ı·e ,\bJiillıaııııJi cwl z ... 
ımııım lıiilfücı etlen Sait Eicıı<li 

mecmuasını başka bir n l ayııoıı 

ı\sıııı t.1rilıiniıı soıı kısmıie tez· 
yil etmiş alacak .. Ce\·det taril•i 
cilt: 9 •ahifa: 20nm bıı suretle 
tashihi icap eder. .. Bu vekayiı 

zaptcdcn bir Sait I.icndi yokiıır. 
)2) « Şaııiz:ıde • ştiylecc 

tasvir eder· 
( ... \'e baıleliftar, suhhdi 

e~r3r esna ında ııııırassa w 
gircanbalıa ( fııfiye ) kııtııl•n 

dilberancsine simin s.:ıit ellerinde 
cc\'anibi •Kasrı• kevkebi sey. 
yar gibi dev\iır olarak ... ) 

[3] ŞanizJde rivayet halin
de yazır .. 

aıı la t ahi lı ıırıı i ıı 
kul:ilıııı giirih ordu . 

' . 
Oııııııla ııa~ı I lıalli da-
' a edchileC'cf...ıi? 

Saat ona ~t·hli. )laz-, 

hını rh i R .. y Hrıııazan
topu gilıi dalika:.ı !ht

kcika~ına bir nıiatla 

kapıdaıı i~·<·ri ~iı·di. 

Onda lıic de :-;iıırıih• 
• 

yaı·a~ık olmıyan lıoııpa 

bir hınllet "" ~iviııme < • 

tarzı Yardı. 

Se, rf•l. liklrri he ili • 

olmanını.. i~irı boyalı ~•u:

hır ku~ kaııadı gihi hir 
• • 

diiz~üıılüklt' taraııarak 

~akaklıra yapı~tırılmı~ 

katrarıi lıir siv:ılılıkta.ki 
• 

hı' ık.hu· l..ozmatik!rn-• 

nıı..,tir. 

· Buml;ır Hınra 11'2;' . eıı -i 

tLdk'ki h:-,alıı ııı:v.lıata>ımlaki 
lınıı.-ııi ıııul;ilıazalar cıkuııımı~ 

t .. •. Bu m.ııl;\lıaowlarda Eıııa-

net lı,·ycLİ fcnni~·c i ~id<ktk• 
tl'nkit edilmektedir. \lazhata· 
da dcııiliyur ki: 

l'.ıı hlı\ u uıukn eıı kü>u· 
~iınc k1ıd:ır hen11.·ıı l'l:tuıı imır 

lıadbclcri nıcrk~zt c tllpbnmı~ 
ı·c cıizi\.Tt ara,ından . ıyrılıp 
ta nııı\ıim \'C :ıziın in-:ıata 

'akit kalrn:ınıı~tır. l lal huki 
ona i1knk ;,tuıbat lıcledi\·e

' c ifrı at edilmelidir. Tcıııcr· 
kuzun z.1rarl::T' , unlardı r: 

1 l ;'.,, ııirdcn lı1: eti fen. 
nh·cn· 'un•t cdc•ı cHak pek 
µ;eç çıkıyor. Darul'al'.CZedcki 
hamamın tan.t::ııc :ıit keşi iki 
buçuk •cncık, Kadıkıi) c i ıc 

edilen ulınn tc\ zi ıı alızcni-

11<' ait kc f ıiç ~'11 de ancak 
çı kalıilrr i-tir. 

2 - in aatı cc ime hi 
haUın tclkik edilınirnr. .\fi. 
><tli: )Tnl yapıla;ı C'~ralıpaıa 
paı 1) oıııınuıı hahııliı kat'iden 
lıiraz rnııra aııtrL''İ çıiknıii~
ştıır 

.1 - l lcreti fel'nİ\ c tckr· 
riıata lıo$ııtarn\.. lıli~ tik i-lc 
riıı ımıf:ı-,.ıl prrıjc>iııi yapa· 
mıyıır. l li ç bir nıukanlc 
Yoktıır ki kıılll tdıeddiılc 
\.1ııTanı:ın11~ uJ ... t,n. 

llcyeti fcııni\'c miıdurıi 
Ziya il. hıı tenkitlere ccı·ap 

"crnıh \ c kuçuk tanıi ratııı 
hclcdirc· iU\ıelcri tar:ıfındaıı 

yapıldı~ıııı, hlı~·uk inia:ıtın 

ıııi::. ~·,•ııi lıra~ırı podra 
sı hııı·ır~11 k 'aualdar-. . 
daıı, <'l'IWd('ıı h i silin-. . 
ıııcıııis, ır,laki \t' t•r-. . 
g11Yani rl'ııklcriıı iıııti

z;wl:ıı·ıııdaıı ııwıı<'' ı~-• 
leıııııi~ ipc•k kranıtııı 

oı·la~ı hakin ka<lar biı· 

pırlanta igııe ile pırıl

datılnıı~ .. ,\ı_:ık gri hir 
ko~tiinı .. Ihı gl'ııç r('rık
lrrirı i<:iııde za,allı a
daın giil ile rnu .• mula
ııın ııispcti gihi biis
hiitün ihtivarlamıs .. . . 
. lazluın l'hi neyde 
tabii hir a<lam değil 

tıpkı sahneye <:ıkınak 

iizrc giyinmi~, hoyan
nuş hir aktör hali 
·ahlı. 

• 

:llütcakilıeıı bir katran mu· 
lıaya:1>1 yüziiıııkn hararetli 
mi.ıı~ık1:rclcr yapılnıı~tır. 

.\Je,clc ~udur: 1-:nıanct y< 1 

in,:~ıtıııda l,ull:ınıııak uzrc gar. 
~irkı:tiııdeıı tııııa :J(r liradan 
katran >atı ıı al mı -ur. 
l\atraıı ,aı;ııı lı:ı.,J..a ,;irkct \ ( 
ya ~alıs nıc; cııt olnıadı!';nHLın 
gaz ~irkcti ycdi\,ıhit ıui<kdi

kr~k ın.ıb:ıraa pazarlıkla 

ppıl mı~tır Tekrar katran 
lazım oldııp;u Y.lkit, hu defa 
_\Jıcı o~lu \ıı,uf 1·~ den ~ııe 
pawrlıkla nıubaya~tta hulıı
ııulıııu~tur. 

.\fadenıki ikınd bir >atıcı 

;;ulıur ctıııi~tir. artık ihıılc usu· 
lll ııı t:ıtbiki J;\zıın ·lirken, , 
· ne 11.11.arli!Ja c bu defa 

t< u 4~ ı,rn. a alınmı~tır. llıı 

lıu,;u,1:ı1 nııs'uliycti i.:ap cdcn
le• lıakkınJa lamı cman fı 

tııkıb:ıt ) er ama ı, iııt far· 
kının tazmin ettirilmc•i tckıır
rıır ederek içtım., nılıaı t 

t:\ crilnıL·~tir. 

Troçlrl nerede 
ohincak? 

Pariı, 1 O ( A.A) Troçki 

ile ail~i 1 in bir köşk kiralamak 
üzre La-Madou-las Baıns de 
miikalemelcr cereyan etmektedir. ... 

Jlırı.Jıirıı Tali B. 
Dün birinci umumi müfettiş 

İbrahim T ~ li B. vilayette bir 

müddet meşğul olmuştur. -·-Rasatane diyor ki: 
Bugün rüzgar mutava.o;sıt şid· 

deıle poyraz esecek, harn ka. 
palı ve karlı oladaktır. Fırtına 

ve tipi ilılimali yoktur, kar 

dünkü gibi hafif yağacakıır. 

Akşama doğru karın kcsilmeü 

ihtimali vardır. Dünkü 

irtifaı dün akşam 7 ye 

5 santim iai. 

karın 

kadar 

Jlayatııı ayni Jıiisra-. . 
ıırııa "«'ili' Zt'\ CC frh\-~ . 
kf'tiııc u~rı·aıııı~ im iki 
ilııiyar ko('a aeayip hi-
1'<'1' 'iic11l <_;al'fıı~ilc 

"'l'· "' !'Hı"ul~ sC'la11ııa~.·-l"I . ("l 

tılaı·. )lisafir ev sahi
binin Stll'alıııa bakınak
sızın somurtkan hir e
da ile biı· koltııga ya
' ıldı.Gcııis ~öğsiiııdcn 
.. <# ' ' 

~aı·kaıı ritm kordonla 
oynıy arak giizlf'ı·ini 

du,·arlarda gezdire gez-
dire Jıa~lryarağıithamk:'tr 
miilıiın nulktııı ilk 
climlelcrirıi ara~tıl'l

yordu. Du uzun ha-
• 
zırlanıslaıı sonra kısa 

• 

lıir if adc ile "'~ heye
candan gıcıl..:lmıaral: 

( Devanı var ) 

-· . --- -

nıouııu~o o~sur ~olun ur 
f Ô•t lm.rafr 1 trıd taytfamWladır 1 

du mlam ı1c•nmu;. ıha et 
lkmt:k rt'Çd 'c 'l'ıırk p y
ııirkri J>:U'nlikr ) edik. 

lliruz .• nra \lptıllııy·ı gel· 
dik, <>r:ıd;ı \ı r de ck,prcs 
lıu)duk. 

Pazar v.:iniı idi ( ;ı ~uhıt ). 
' ataklı ':ııı,<>Lıra ycrko:;tik 

~olıa i-liyordlı. Fabrika ınii· 

c.liri\ ~ti \ c Orı1u zabitini 
çok. ) rdı ı.:ttil J';ıhilfada 
·iımn:ı ~ı bik ·zi lla\ tt 
ettiler F;ık,ıt l'ırtıııa o bdar 
iddctli idi ki i>lnsyonla 

fahrika r:ı ı ~ IJ 20 metro· 
tlur- v;cçilıııcz bir halde idi. 

( >r;ıda birhafra kaldık, tren nıe· 

ınurları her g• n '"'yarın n1u~ 

)ıal;J,·ık l-tnn\ıula !(idrriz.,, 
diye lıizı r) •. lı~ orl:ı•dı. 

lı,im!ıdc Irak koınbcri .\!. 
ı.:ı,ı. ·toıı hir \'apıır kuıııpan

ya~111a ' \ ri sdaiııc haber 
ıcrıncl'ii 'e Tekir da" tari· 

" f> 
kile diı~mcyl teklif etti. 
,\raıııızda para topladık Ya
pur J umpanya:;ı !000 lira 
İicret i,tc ııi~ti. Bunu tntıiıı 

etlik 'ataklı Y~ı~onlar ;\ltı· 

ratlı\ ·ı l.ldilr (evci ki )!;iiıı) 
oradan y,ırıın 'aat sonra da 
otoıııolıl l lcrlc Teki rd" r,ır.:ı 
"eldik \•apıınııı nk~am 20 
de lıardct ctınt'Si lazımdı. 

Fakat am:ak "alıah saat 4 de 
ı:cldı '. 6 da hareket ederek 
btaııbı:.1.ı 1 J de geklıildik. 

Bu ,~ .ıhatiın de 1ıiıtiııı ına· 

ııa,ilc lıeycanlı bir seyahat 
oldu. 

1 Jaı ret ctti!(im bir ~ey var· 
,,;ı o da ~ark iiÜıncndükrleri· 

- ~lc~clc malı'ıııı ... 
))(•di 'c fıtrki kiiı;i'rk 

hir: 
- E\ct ... 
ile nuıkahele rtti. 

.\z lıir siikı'ı1taıı soııra 

)(azlum rhi llr.v kol-
• 

tııj!uııa iyi ~el'le~cıııe
mi~ gibi iki ıaraf a kı
pırdanarak bir<leııhire 

parladı : 
- Beyefendi söyle

) ıııız bana ze\ceniz 
zc' cenılleıı ne i1ıler?. 
~ l\c istcveC'ck .• 

• 
ili(' .. . 

- J\'a~ıl lıic?Areyer-• • 
<le la) nasan büyük bir 

• • • 
lıu~uınet var. bunun 
sehclıini hana izah cdi
nız. 

Renim böyle bir 

ı.ı' yııpdlğımız ıruı r· •J rı 

J,a,Jar l:lk;ıyt kalnııı-ı<lır. 

Bı1.i 1 t<ıulıııla gdifl11 
t• ıh t ukn kumpaııı·.ınııı 
nı:ı r .O;ırı J,abul ctınc,i ı. 
ek. 

1 lemııııni yet le l,;ı~ dcıti 
'akatln Tıirk z;ılıitl riniıı 
nıemıırlnr ıııı biz~ kıır:t 

terdıJ..lui mua' enet 'c 1
11 

nalık lıbkridir. Kentlik 
nıiitc~J..kirim. 

Varım asır evelid 

VAKiT 
11 Şubat J87q 

Latife 
Naki•eculardun biri t.ara/ı 

dan aMıfımlZ bir ııarai(ııda fi 
risl elj uı:ın kaide/ arabiye ıi 

(elif) ve (la) ile cemi/cnıt1< 

adelıne ifiı·az ve bu adclin 

la/ı.ım /ürk gazele/erinde ofdal'J 

misillu gazetemizde dahi g6rD~ 
mesıne ydnl (nümayl#(JI} '" (si• 

parı1"1} misiUu 14fızlara ga:" 
temiz de dahi /e>adüf olunılllT 
>ına iz.harı hayre/ olunmuşfııf· 

Acemler bık (fermayıfOI) '~ 
(ncoşical) cemi/erini her /,af 

istimal clmckte ve lıatta nıü11 f'11 
meşhur İroni Mehdi hanın asa· 
rında bılc bu cemi/er gôrülrnrk' 

ledir. Fran<Oda Cumhurıytl 1"' 

raf/aranı krallık laraflariığıı.JI 
ileri gıtlcnlcr< (kra/Jan :tİ!/oJ.; 

krallı!, /•>rafları) namını «crır/!f 
biz böyle na/ı.isaculara (aceJllİ' 
/erden. ziyade acemi) dcrı'k 
haf,.,zlık elmiş olmayız zannf!/" 

feriz. 

- ~-··---~~ 

lı usuııırıtcıı 

)Ok. 

lıabt'I' ııı 

1 
iıık:il'la nır!'rıc~ 

kapaıanı:ızsımz . flt~ 
fıtl~\llllPl hİİ!Üll ~idd 1"1 . 

• 

le ıııeH'lllllll'. • 
• ,l1t'"' 

biııi ~Ol'llYOr11111. 
• 

t;l' - S<·hrlıiııi lııı " 
dar merak t•Ji,or~: 1 ' 1 ı 

• 
llaııım Eft•ıulilkıı :-- I' 

, 
ıııalı idiniz. Bt'ıı hı ~ 
ıııeti bilıııi)·or11111 !. İ • 

, 

behini izalı edı v il·· . ı 

- Siz bilıııh or:0•11
•
1 

. • ııt· 
zeY<•emz<leıı soruıı 

O pek ah\ h;liı· . 
. ıııt' 

- nen kadın ·~ 
ı·t' 

kari~an 'c oııfa1·11 1 1 ' 
' ı I" 

ıııına ıııiinazaa <.: 1 1\:ı 
•ek" maya kalkı~aıı cı'J\ 

leı·<len dt•ğiliın . 
(Bl<fl1'Jı) 
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-..,., • 1 • ·· f 1) 1 ili. - Boyunbağlar İ a . - 1'1'' ('<illi llllllt'a 'lfl O - kin ı.:e ı(lfııç olı;rsııııuz, 

Yet t l Hoı ıııılı. Jar ı alıalıdır, f, \at, ı t• b' · d' · • 

,1(.1
·, 0.P. a.lllYOl" ııı_alJalwa_oııiiıt.dl' dı•rıtİI'- \C ıa ·• ır ıı; ı\·ac ı ıc.rasıııııııi ·' 1 ı kı \adırl.ır gitı, lıiçl ı.,s:ıl ı tı • ı il:\ıı•. ı.ı ı ~lıllı 11 liıôal lı~ eeı•ktıı·. bııdı·ıı 1:- d~,iidirlcr. işte ı·a ıu a guıı crı;e ıJc ımıe wwp 

I\;\ 1 randcnı aluığıııız. l.ıir ı1ilici 
ııı1·,,,': 1 H''<'lİ uıını- ıııaıııı111ztla ('!llll:ll'lt'- en ,e\dik1cri J;acirabilirşıııi\'. 

c.'~I lf1 • ' -fa,;.l .. 
1 

l ;;ııfıalla top- :-;iıH' kaıl:tı• kal;w;ıkfıt', ovııııla: l'ek tabii ıy~~k1dar "c •ı
nuııdıı tar, bu oııl;ırır ı.'lcırda· 

matla deı·aın tl\ııeleriııc ııı.ıııi 

olmaz. 

• 1 1 <il\ l ı ı· , · · I" S.ıhahleyin hir 
1 • ( ıı•nııııııı t ıııı !'aaı ( ı :3) 
l'Iİtıı·ı j ·ı. , '';ll'al scçersi· 

111•
1
.: 'l ,ı ıl\I ~Clll'(lı>ıı- {(' hoirazduıı "l'«li"i 1 h •· ;-., ~ . :-, n~ . Rcnı,i, ço-

lıtp. ' ll~p ıne.:aili ilt• lınhel' H'l'İI lllİ!'lll'. ra~ıııızuı, ııırıı· 

1 
·.1-:tıl ol'ıı ı · ... ' Jiliııiziıı, hostiı· 

flr'ıı < l Hilll'Hl\111-l r:ıpoı•t .. iıtTİI !AL . ,(iııü:ıüıı... ve 
ı ılif('('Pl,,tir. 1 ııııız:ıkere Etfal lı:ıstanesi sa'ul, ser ıııe resinizin s:ıç-

fabip \'e or rnlüriı Şefik Hid;ı.- IJrına uyğun. 

'< ı· Bir hayır ret Bey ' 'iptd~ oldn~n ıııarazı dur. Tmııanı ! 
au ık.,, de hlbidcn miıteesııcn valat ctnıit- o· ·kalla b;ıiı. 

' kı 1 " • t 1 lal'aı P"•,ı tir. Ccııne l.ııı "ün •:ıat on ı b' 
fakir 

1 
,addet! Jolav- ii ıuu .. ~ arsıııız , ııı 

it~ • • eıc -ıo kor kk ,' • lıuçııkıa Şıılıd~ C.1bi soka~ıııda- ınüşkülıitla rakaııın ar:ı.tııdaıı 
, ~'. ctıııiş r. Sait ~1 1 

il ı;vıııur ki haı:e~:ı;dcı. kaldırıl ar. k Üs- kaydırırsınız, nihayet ırriıhcııııııel 
"lli_n lıu ha.-ı~lı h a/ın. Paşa k!idard;J;i aile kabrbtaıııım bir surette düğüm yerine otıırıır. 

~re 'eti ~aı-•nı dehıedilcctklir. l\levlA rahmet feliıbel ! Krnntııı bir ucunun 
5 şantinı olm:ısiıı1 mukabil öle-: 

Vll - Çoraplar 
Bereket hJ~lıı, ıı"ıkk;ıpl .. rııı 

i•ıkar eılılnıtı lıir iıilikleri 

vardtr: <;on >· 
lan ~aklarlar. 

'e ş:ıyet keı:

dileride delik 

değillerse bu 
ışı bihakkiıı 

yaparlar. l lak
ları \·ardır. 

Çünkü kcınıJuraların nadiren 

d lik olmasına mttli~biJ, ço-

IX Şapka 

/1 leloıı şa:ıka olııı:ıdan tıy:ıl-

re yı, rl ı~·t ziyaiellcre 
< 1 i<lcnıezsiııiz , 

- Adabı nıu._. 

şeret müellif 

vc-':1 ü+-crcim~ri 

'7i11 \trıııiyor 

.\l:ıaknef tiyat
ro \·c sincnın.-

farda, o, nıiiııasilıetsiz lıarekel 

eder. Tcdlıir>;zdir. l\alh.ır gı

dcr bir ~ohıta oi nır, sıkleti 

k:ın gelmez, ve koltugun iki 

çer, •rısiııı.l2 .. ıııınıı~.ık bir 
ş3ııka olur. 

X ~ Bazı mobilyalar 
ı Jbi>ieye nıiıtaıllik cşnl-r 

l iz c.ı 11 ı ca\t~ ~·alnız deı;ille,

{:«- dır. ı\lolıilra· 

M r ~ ~ !ar t•ıılarn ıııu-
;ı ~ ~ axcııeılc lııılıı-
,,,..--

nurlar. \'aka 
re çcı· aplıırınızı koııs.ıl dcııilcıı 

bir ı Q'ııeye konr ınız. 1 lal'"·· 

ki konsc•I :ıçılıııak i .ıeıncz. 

l lcr çckıııesıni çekmek için bir 

haylı zek:I ye ad le ku\'\ eti 

· sarfetınek ıa~ "'dır. 

l\l11'sc
1 

bir .. ~rn nat ·dı yrı·r 

ıııadan bir koıısolıı açamaz. Hı:

ııa ınııbbil, lıergCııı gazet, Jcrdc 

hi( kasa lnrs.mıııı iıç dakikada 

en s:;Jilam kas~,yı açtı:1ını cl.ıır

sıınu1. 

O haltlr, tavsiye edeı;•ı, 

kıyın~li (blıaıııımzı, kra\·at iğ-

1ıeıı1Zı. bcşib erJclc ·inizi kon

sola koyun, \'e kasaıııza da 
çor.ıp, don, 111eııdil ,.c cldiı·en

lcriııiziıı teklerini .. 

Hatta, şiındilye kadar bunu 

düşüıımediilinizc bile lı~yret 
ediı·orunı. 

• Jaa fayanl.;.u. •Jll'!n 

Fa. 

, .. 
nıu;- hi.,. l'O~ "-.inı ... ll'r ~ara~ 

l:ınını;-tır 

g,,ıııJ.w. •J ( \ •. \) · Dcy 

Ji IJl('\ 1 ~.lZı.tı.::-'illL' bildiri İ
yı ır: l\amalad ı nllı•t:llah bir 
t:ıl,ı "'l nıl ... J iınrnL. r :--<ıl...~ıl...ları 

nıl t ... ·hı..'' iranL' dola ... :ıı·;ık ra:-ot 
.~\.·ldikll'ri ını.:c\.ı ... ncri ) .ı··•d•ı .. 
1111,Jar \t: dııkkanları ya~ına 

Ldcrek lıiı ~ok e' kri .ıtc;-c' 

'c•ıııbkrdir .. \ltittehidd \ıne· 

rik:ı ıa!ı a.ındal' lıır muhcııdb 

nıutc'ıc\ 'idı.:r tarafından 

hitap hir hale ~dirilıııi,tiı·. 

C.cı:L y.ırı•ı çekilen lıir td· 

!~rnf iıbrci ı irfiycniıı ilaııı ııe

titc•i ülarak cmniretiıı tl·c<· 

'"' cttiQini rı.. .ıık;ıklarııı ta 

nı.ınıcn tenha ok1L1~unı. lıil

dirnıcktcdir. !:iinıdiyc k;ıdar 

fO;i n akıul ik hllO nıcnulı 

.ayı ·nı-tır. lli!MıerL· "4ik•ı 

di::t~r h tdgr~tft:ı i,.: iirfl 
ıd:tn:rıia tt:'."t"'ınt: r.1cıı1L"ıı :--f•~ 

k.ık nıuh;ırLbtkriııin tc:I rar 
haşladı h i- ~r ctlilnıı~tir. 

Tak\ iye iıt;ıtı ,·iırıı t dıııc·J..

tcdır. ---·-

Moskovada Lit\'inof 
protokolunu imzaladılar 

\lı»klı\ :ı, !) ( \. \) - • ! .it· 

'iııof protul,oltı \1. Pat:ıl,. ile 

\L 1 ini ol tın "'lc,Ukl~ri 

ııcıtuklarılan sc 'lra l .•tıll'rn, 
Letnr ~ ı. Ldı,i.t. •ı. Rtıı"aı11 a 
'ı.: 1lL :-.: .... (ı: ~al :"t ... u11. ar itti· 

hatlı il' l>t'ınıctkri nam ıa iıııt.a 

c:dilnı i~ti r. 
... 4 - -

Orıııuu ıııii1clıa~;::;ı ... ı 

P,ti at \ ck~lcti ()rnılln 

il' ıtclıa-,ı·ı pr•>tC•<>r :lkr~h:ırt 
cı1ri111İL<! ı.:dı•ıi tir. l la'>cr 

,ıltltt.J ııza :.!ol'.; 
tıl '.ll ı~r-ı-\..·:--i yt 
l .. 1

1 lif. 

ı~ıanqnınn 

\IL'll \\lpı't· 

Dostuma 
edemedim. 

hak 1·pr111enıe1lik 

o 
N. M. Hm. 

Nezihe Muhittiıı Hanım! Bu 
ismi uıun hir müddet, hat
la uzun bir müddet değil 

de bir kaç ay, g~7.•te ~ütunlarında 

i&i>rcmcyince insan hayrete. taoc

cübe düşüyor. Gazeteler, aylardır, 
ı;abık birlik rei•f!sindcn bahset• 

ıniyorlardı. Nihayet dcnkü • İk· 

tam da üs\at Ahmet Haşim, 

Adı ile adını yan yana yazdı. 

Nezihe Hın. bir mektupla 

ii lada çatını ; ı;;I saatlaleri-mu

hru riri el eğil-şairi de kendi ine 

tam yarım düzün.. maddeli bir 
cevap verınişti .. 

Münakaş•' bılınların 

olup olmdığma dairdi. 
cessur 

Bendcnizin fıkrini sorarsanız 

bütün kadıııl;.rın cesı.ur olup ol, 

pıadığı hakkıucla bir ;ey diyemem· 

F.ıkat • 1ezihe Hm. ın ces.-ur 

oldui(unu herk.,, , hatta Mı•1rdaki 

u~ır şuh an bile duymu~tur, bilir. 

l~i'l«-!fJ"lfJ.," 

Dr. Şefik Hidayet öldü 
Operatör 

0

Lofik ll ll'1) et H. 
\L'f:lt [llli~tİr. ('e:ı r~~ .. i r~· • 
tl!•İ alıahı 111.:i te .;ı,lidc Oo

ıııan lıc) ı1 l! T :'iki} ede ki 

e\ •..,tkn kale! rılJ :ıl,ıı-. Tıork 

up ccmiytti rı~ lckt.ı-1.rııın 

CL'nazc n1~ra~i111indı;; ha:'4ır bt~

lunma ını r l~ ctr·d,tt:clir 

Hilaliahmer azalari 
ı lili\liahmcr ~.mü kayde

dilen aza ıtkdik tcıpl ı",ın 

tehc rrıı Plil "' ı ın 1 i.te-i he· 
11L G lJ.nl.il"" t: • .li1°1L:llli'."ti • 

~c--~-----------------~ 5 O liralık sirkat 
... 

( Döyçe Oriye'>l bani< ) veznedarı ve müdür mua\'ini, birer 

lıc~uk sene napse mahküm oldular 

""'\Ü\;( U\L' "lll t:l: "'\ 1nu
1

l 

,j, lıir nıudtlct L' el 

ı lr < nl l •Hlk_ lLı 

' uku:• r-l.-}ı,;11 ::; l!t ıco 1\ı .. , "" 

li alık l.n irbt ıl;ı,,,.ınır 

n dmi hitirnıhtir. 

·L't -..1.:-...h: m~ l -.L< 11~ <.l~r~ , V' 

l'lcl,ır i )" Tib ri) llL ı c mu

t ır ııu:"ini 11 ıı·ik \li\: I;)·ııı 

\iri k'ıinı: ter J ık 

i! çikvo· J-:rcııtl"ıin l'c , 
Li ııl 1ıadan ı:• r•nun 
•ııuııı' .ııı JI nıı) acak 

Lttiı-.t, 

'.ur. 
•b 

:-:t, ı..;tlL' 

ııuz ıl•L ret 'c i~tir •• tc ,ıuluıı 
dllj\ll t~ ;ıit l•lt ,,, ' tadır 
iki i de !'irc LHC h ~il"'t; 
ııı~',lını cdilnı• 'er. ka cc1 • 

/;ırn·ı pek fahı~ ol ı~'' da , 
ecül:ır :ıltı;"r ,,,. arlı ılnıı tır. 

·;·u,·dll' dtik eri fi.+.ooo l ıı-

kı rar ı .rilıııi~tir. Kar.ırn: c- sır lira t:a talı-il l'diicrck haıı-

lk ıL,,.ıLdarın "" lck ı.· l /. J,.ı~a l•llli ıılıınacaktır \l.11-

nıct •c ~'clıık k\ cıi · ,J · ;!il r •• nl:ml:• ı J .,onidr. U ·nclı he· 
p .. rm ı kcı ,!i '~ nıull .r ıııı .ı rL·at ot ıi:tır 

: :: ::::::::::::::::::::- :::: :::::: :::::::: :::::::::: :: :: : :'."·• •••• u ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı• .. u .................................... . 

!l ·de fiatları !i 
:: ŞJıremandinJı;; 1 !, • uııci,ın y 1•11l:•cak 125 gr1 -ılık :İ 

İİ ht.~uk piuc'cr .ıı,. lıı.\l•\ ıı-.o "rı •.. ı!ık lı1111 1 pııkkr \Ttli ;: 
ie kuru:;tan ... atılaı;,·kt•r. ~! 

l
lj Yuınu ·talı tılt1ı.J;u bahane ·ıL ınt J) ı·cıı fiattnn fazla ft 
! .bt.:ıınıc•i 1 at iyen m''" ıudıır. ,\,ızıı l'tknkr \'lll'lllrtad Ü 

:: lırım:.ıya wrc-rd, yıııı;ıı ülı piılc ) ilptıralıilccddcri lıcı·.111 ·n:· 
H n: lııl:Hı harl!kcltc lıı• 1 • "nıı lırın.:ıl:; 111 tcc:z ) e cdikc:L·k 

"i kri ilı\11 0Jıııııır. ii 
l~!ı!!ll~!1!1!~'111 .. Ml!'llllllJl!llfll~~llllljll9••1A111&1~!U:l:::::U:-"•"W 
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• 

- ~-- -· -

Şeytanın eli altında 
- j • 21 cıı\; .. ın e: ,-:ı.zıln11 tır -

ludl!iı 1 kı bak ı 
)( IKE · lf. 

(,"<z-cte -:!(İnci ıı.~rıtı Pflrisi11 1/c flkı·ıı ıı, İJJficl11i1·1'1iİll 
inle !rılnıl l'flft<'ıliif:i lıır::.ıla lı11rıısı:::.lıl.-lıı 

~('1'/,1>t!c11lı•r ı•ıı .ı·ı"ik.;c/, 111/Jfıl.·fllıırrı 1111·11 ·111Jt11r 

SaTtftt 4_ 
- z 

g~rnmrmrın<mmı · ·· l'ı'•r~·'.'!mıfrl!lf! ~ moo:mı · rn · · ~ 
uıOnümüzdeki 13 Şubat çarşamba akşamı 

~\felek sitıeınasıııd a: 
~ irae edilecek olan meşhur Polon1aıı mu~arrir 
~ J. Urmançov romanından muKtebes 

ı· ' . 
l \ \,.. ~· t_ ... . . • 

mbcrkıı de• \I "l\Jr-ı., ile 

.ı;- -
ll'.l 

ta 111 iıJ i! 
P~~~·~~ıc ~~~Vera Mirçev 
İstanbul ewvali metruke müdiriyeti ilanatı l\luhteşem filimin "·üıncssilleri: 

• .ll. \ 1 r :.ı rlı .. t 

nuf .. i.t '"\.rir1 -1: 
1 lird1..... \)lll 

.... ( rı ~1rI\ (f1H 1 ıh.L< \. ri 

,·e . cı·i «:ikr< r.ıı rctc 'ol,ıu. 

lkı~ ı ere haçmak yolunu 

aradılar. Eı iı1 her tarafı ili· 

tulmu~tu: ht.tun ~amatiir -
lcr polb mudıiriıTtinin iki 

kamyonuna doldurularak da

irc)·e 'cvkcdildi. Orada hak

larında tahkikat iı.:ra olundu. 

İçlerinde uzun müdduten 

heri taharri edilen bir kokain 

taciri bulundu. 

Kendi hüviyetlerini ispat 

cdclıilcnlcr · 60 ki~idcıı .'iO 

>i - hemen tahliye olundu; 

bunlar yuk;ck tabakaya mc:ı

supmu~, di((crkri 1'cccyi pnlis 

daire;indc gc<;İrdilcr. 

Polis müdürü bu U~ıdın 

kıraatini lıitinliktcn sonra 

<lediki: 

- 1-tc .\ 1. 1 krnıe;, >ize • 
bir nu;ha daha. :'il. ~;\far. 

şan., ın. Sıir la rivYcrn .. mcc

mua-ıııdaki bir makale, hu da 

aynı h:ıdi>cnin e~i: okuyunuz 

içinde leziz \·e huş ta,;ıirlt!r 

olduğunu giirCr;iiniiz: 

"Pari,;lilcr artık Bolnııya 

ormanına gitmi\ orlar. Parb· 

likr derken mak~adımı/. hu

sıı>i \ e zarif bir alcn'c men

sup olan ,.e a;k keyfini aııı:ak 

hususi hır dckı,r dahılinde 

kafa! .ılık halde l '"cddıileıı 

bir kı'ım lı~'ktnııztlır. Onların 

armlı'·Jarı dd:or Jlolıı..,ya nr· 
manı dekoru lur. Tiyatro alc

ıııirc, >enayi \ e cdebiy:tt <ılc

mim. mcıMıp ol.ın, \ c -ka>· 

k~ ~ ,a iSi dl <lrıl'lfa ,l J'I/. 

ZC\· kil re ~iri;l n kim .. elcrin 
he-ahını anlak "\.c•ıus, bilir. 

.• ·c )'ap:.r-· ıız! B~ do hir 

m•ıda! lı~ ~'I hayal acı:m:...i 

.ıddcdı'mcmc'• için hnıa işti· 
'ak ctıııd l;\zınılm' \Jaaınafıh 

l':ı. • 'ı olmak · ın ı- ..ıtl.ık:ı 

ı'~ri. te ıloğnı.ık icap dmLz 

Ccn "i \mı:rık •• pa•ııal.ırın· 

lan gcı rh ı;arip bir 

ıakım adetler, \c ya ~ıırul 

nıemi' >eyler ı;diren b r ~ok 
kiınsd, i Parı, kendine r al 
ııııil·nr nıtrl 

\"clha-ıl ı; çen <ı:ııe "llo· 

.ı~a ... nd.:t do1a;n'"1 ..ıh, kor )' tk 
\ c kı ·ta ctr ,1,. 5011 moda 

'1ir c) id. Or",!a ııu k.ıdarla 

•kti·- olt '.lnı.z faaliyete gL· 

Çilir, ri° l) .t.t ~C\ilirdi. j~ O 

dereceyi bul,hı ki. ın~ 1ıa1İzhr 
hm" 'c ! nnt .. ıı ,, iv1emck

lll' 1 ;zi mc'1nctt !!;i bir çok 
m.ın;ıu-ala.n ;•ıhit oldı 1.ır. 

ıı'r ,-ıı·a !\~ı,ı ki ar. \'tık 

K ıl.ıl'.tlıkl.ı,rı. -ıı .. ıonp. or

nı.tııı ramk\ t '.ırı zı:ı-hi i kıt\'· 

betti ı c '"n -i·tı:m Pari·li 

lcr lııı nı:ıhallcrı kııçt'.· <ı-

ııır hala bmıkPl:ır. z,ı\ııta 

bu 'der faali\ l re 
Jrl~ 1li mı.. n~c .. ı. 

%ıııcn hat. kı l';ıri>likr Bo-

Jnnya ıırınanı kanıeriYdc i

ııin ı·c ye kr kki >imcnlc

nıı r. '-.ıt tcmııı ctıncılii(i ka

'l<ı:tl ıe ırm•;brdı. Oraıla t

' ' " J'ck azdı: ;ıllıukı hiıdc ' . 
"n•li-elı:n!c "v;crıııck cı le-

\i)ltk llzınu ır 

O ı nl,ıı :ız:u!aıı lıiri .. l'ıı

'•t~oniycr ·~ ~nı. .. ~ında hir L'\ 

h~ ~ııı orad.ı ınıı~•ı-ip bir 

ı lc kor dahilinde ıe ckkti

rik ziya>ıı1ın ~aı kt altında 

Bulı.nya ıırtıı;ı;ıını!.tJ,i ciinhu~ 

icra oh ıuyıırtl l lic ııl-

J)tJ!...,fl UPU. .-..oyll ~1L \Zllll 

.~e1iı , ı..\ i!,Lhp ırıcLT1
1

Lr 

adi 1..;•n•,'crtli. Zaten tlulıt;· 

!iye topu tııpu 20 fr:ınkrı .. 

Zam:ınınıız da 20 fr:ınkht 

ne kdarik olonabilir ki._ 

Fakat bizim zarif ı c wp· 
pclcr hu kadarcık lıir mn· 

niayı aldırırlar mı? Zaten 

:'er:-eri .~Liruhunun Zl!\. kint: 

İ•tirak ctıııcktc ayrıL~I bir ı::ı-• . 
zibe mcı cut değil ııı'? 

Hiiyleı:c µ;cçcn srnc •llo

lonya• ormanına gidildiği 

Ycçhilı: bu >c!er de • Puı a

>onyert 'okajtına dcrnm edil

nıcj!;c lıa~landı. Ür:t)a c~ dıı't 

sürii halinde .!(cliniyıırdu. ~a

lunlard.ı. aktiriskrin locala· 

rıııtlu, aıcl yderdı:, lı;ı darda, 

maıb .. a tahrir odalarında mu-

c::ıst:~e İ\·in 

yııpıldı ki, 

iiylc lıir reklam 

miie!":-:l' ... c =-t.ıhil1i 

i>lahat iı:r;ı;ma lüwııı :J;iirdıi. 

ıe bur;ı,ı • Pari;li lıir muhit• 

halini aldı. 
(Bitmedi) --Vergiler 

Hazirana kadar tema
men tahsil edilecek 

Dl'I·., ı·da l'I ı 1. 
hir ta ıııinılc 

yapı ı gı 

lı i ı· h i ı· . 
' endıı i ıı l ıı' k :n :ı. la l.al-., . 
ınaııı:ısıııı lıazir<ıııa ka
dar k:iıııilt>ıı ı:ıhsili11i 

tak~iı ıııiidıh~ıi hutıııı 

'1·1·gilı· rin ı a lı~ili em
' al "~ İ<'ra 1.a ııııııla rıııa 
it'' fil.an talı~ili ıı i ih
mali giil'iikııh'riıı fpı·

zİ\ ı'lı•ı·iııi hildiı·ıııi~ıi ı · . . , 

Matbuatın 

28Şubatta 

~e• ti .\ \alıallw 
(',kiid.ır Sel.\ıııi .\li Uendi 
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so«ag ı 
1 )d p.1:; 

!la ·apanı Lanı üst kat 
il 
31 

:.ltvi 
r:v 
oda 

ic:ırı 
l.J.J lira şelıri 

96 » 
"•) ll » .)5 • .JB » 

» • • » 36 
Balat T<ara~oş V. pur ı~kci "ll 31-39 
fener Tel'ii CHfer Cerrah 3 
Ayvaıısarav Atik .\lııstafapaşa Atar 13 

» 

lliıkan 
hane 

» 

-·ı ,_ 
120 
20.J 
fıO 

> 

> 
Kctıköy Zühtüraşa Reşadiı·e Jl-1 » 120 > 

" • • 13 • ()6 » 
» Osıııanai{a l\" ,Jıet Efendi .J9 » l~-1)) 

Ballıda evsafı mııharr0r rınliıkiıı 13 - 2 - CJ29 t.ırilıine n·üşadif çarşamha günü şaat 15 le 
yomisyoıııııı.1 müracaatları. teıııdideıı müzayedeleri mukarrerdir. Talipleriıı emvali metruke ıcar 
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BaJ;1da e\'safı muharrer 14-2-929 tarilıiıır ıııü~atlif pt·rş,.ııılıe gıınü s.;at 15 le pazarlık surctilc 
ihaleleri mukarrerdir Talıpleriıı emvali ııwırııkc icar komisyonuna ırüracJat eylemeleri. 

ı\\ alıallesi Sokaği l\r. . ·evı Semti 
lleyoglu 
Yeşil köy 
flogaziçi 

Ferikoy Bıic'7ikçi 20-~-I kfıgirlıane 
ica rrnu h.111111ıinesi 

)-!O lira senevi 
25 • şehri 

icarsabı ı, ı 

lira 
Şevketive İstanhul (ıli hane 
Tarah)'a l\0slaroglu 1-1-12 ır 

• YeniıııahaJ:e J>az.ırbaşı ~ıı-101 " 
72 « senevi 

100 • 
Tıııacıh.1 şı Bad.ıt~cddesi )7-Hn ıııa,lı·hçehiişk 43 « ~elıri 

• Caicrağ:ı Badcnıaltı -! apart.ıı.ınd;>ird 3·ı şclıri • 
Beyoglıı 1 liiscyin.1ğ1 K üçükdıvarcı 1 hane 17, 'i9· , şclıri 

Balada evsafı nııılı.ırrer icara raptedilmek ii:re l l - 2. 979 tar; 1ıiııe ınü<1dif çarşamba gÜJÜ 

saat 15 de ilıaleleri ııınbr ·erdic taliplerin cmv.ıli mdruk~ inr k.ıııısiyonuııo müracaatları. 

Semti ı\\;ılı a l'esi So 
Balat Kdra1:ı.1ş \l;ıpur iskelesi 
Karagümrük Atik Ali p·~a Kilıse 

Tala kale Rüstem br ,a Tahta kale 
[nıin ünü Şelımelınıet gcylaııi İ1mir 
llüyük ada Nizanı 

Sirkeci [\vaıı zade Deıııirbrııı 

39 
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96-tJ'.! 
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'.!'3 
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Nevi 
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dükkan 
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1 iane 
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13:ıh<fl evsafı ıııııh. emlakin l"l-2-921J tırilıiııe mü•~dii <,a' 1 ıb1 fını1 s.1~! l'l de talik 
sureli!e mii2ll~ deleri mukarrerdir talıpıerin [nıv.ıli ıııctru'<e ıcar k~nfilvoı lıa müracaat 
eylemeleri. 

K ütahya vilay etinden: 
\'iltıyct dcıııirhaım.i için nıuklczi ( 2000) okka pulluk, tırmık 

demiri ('.!O) gün nıi"ıJLktle alenen müıı.1kasaya vaz edilmiştir. 

Talip olanlarm ilıak kaııu;ıu ıııucilıinC't ',7.~ depozito ile '.!O şubat 
929 çarşanha günü saat 15 de daimi enciiıııcne müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

UFUK BİÇKİ DİKİŞ MEKTEBİ 
.\liiddeli klısil üç ve alt ı aydır 

liususi talebe için yen i bir devre açmış ae kayde başlamıştır. 

;\\aarifteıı ıııusaddak d ploma verir. ,\srııı en µm ıneto<.!unıı 

takip eder. 

,\J)Rf'S: &yazıt Sabuncu han Sokak mııııara 7 

Satı'ık Pivano 
Bir adet Pıva•vı 13 şubat 929 

çarşanba günii saat 11 de Sandal 

bede,ıanıda İstanbul icrası mari

felile bilmüzayede satılacağı ilan 

olunur. 

Seyrisefain 
flers in sür'at postas ı 

Yalnız T ürk ve 
ecnebi davetlilerine 

mahsus 
aile balosu 

, İstanbul Terkos su şitketinden: 

( ı\\\J l\\l"T~LVKLTP.\Ş,\) 
vapuru 12 şuba't ~alı 12 de 
O.ılata rılıtıınmıl;ııı lıarehlle 
İzmir .• \ntalya, ,\J,iiye, /11.,r· 
sine gidecek ve ılönüşh• Taş
ucu, ,\ıı:ımor, ,\J;1iyc, Antal
ya, İzn·ire ugr:ı.yar:tk gcle
ccltir. 

Edremit a.-/iyc mahk_emesindm' 

Edremidin yukarı çarşu;ında ma

nifatoracı l\1umcut zade Ahmet 

Efendi vekili H ayati Bey tarafın

dan Edremit hazinei maliyesi 

aleyhine ikame olunan tescili 

tapu darnsının icra kılınan mu· 

hakeme,inde müddei \'ekili Ed. 

remidin •eyrek par~a namı diğer 

D ede ser\'isi meıkiiııde şarkcn 

bölük emini Hafız Efendi mah-

T erkos ile İst4nbul ara: ındaki su ana mecrasında vukua gelen 

arıza dolayL'iyle İstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde •U tenak~ eC:ectktir 

Karın keereti dolayısiyle su ı•bekesinin mürur elliği mahallere-takar

rüp etmek müşkü l olduğundan tamiratın ne kadar müddet devam 

edeceği kestirilmem<"ktedir.Maha?.a bunun bir an e\'el ikmal olunabilmesi 

için tedabiri lazime ittihaz olunmuştur . Tamiratın de\'amı müddetince 

suyun isal eı;i temin olunacak !•ede geceleri su ke•ilecektir. Müdüriyet. 

Evkaf müdiriyetinden: ~~:"::::~ · 
hariın"ndl.' k.~;n ~·ini ralırik3sının icra kılınan miin3ka .. a:-:.ınd:ı ll:klif 

Ayvalık sür'at postası 
\Jl:r ... ın) 'aruru I~ -'-'uhat 

:'rıh f 7 dl' Sirk..:l'.i rıhtı 

mınd;ın hart·kt·dc c;cJihulu. 
Cııııakkıle. J\ıiçiikkurn. ı·:drc
nıiı, llıırhaııiıc. \nıılı~.ı ıriılc· 

r:ck \ c dtınliştc nıc1.kıir ı ... kclc· 
!t·rlc hirliktt_. .\ltınoluı.;a uı1;rı 4 

'4aı:.ıkur. 
c;elibolu h;in 

edilen liaatlar ha<ldild' ık "<lrulıncdi,!;indon paz rlıkla ihabi takarriir · k 1 f"'I ,.U <1 ınına;ı;. 

yolcu :ılınır. 

t:~ h.:nıiş olnıalla talip ohınların \'c\·ıni ihale olan 1.)- 2-~2tt \·arşaınh;ı 
J\or'.ılıiıı;o ptMillarım ı 1. için 14 

k 1 günü i<larc cnc;linıeni-ıı: nıürıı.c.:ıatları. 
dumları • uri ,.e Şev i Bey er ı--------------------------·l l Subat Pcr~cmlıc ı;linündcn iti· 
zeytini ~arben \'e şimaıen aı .. mi D l J • il ve 11• _ ıı.rcn tatbik edilecek ,eyrü;cfcr 
zade müezzin vakfı cenuben ev et uemır yo arı programı 

('umarlc:'İ \'.ır~nmlıa po:-:.ta· 
yolla mahdut zeytinlikle ak bınar mania°!'! umumi idaresinden: J.ırı i,ıanlıuldon hareketle Tc-
mnkıiııda ~arken Sadık usla yeri kirdo~. .\ llirdtc. Karohigayo 

Ilı J'•aJ .. ın CC<".'.;· tılılıiıc miinaka;a<t fQ mart Q:JI) pazar •~ÜnLi saat "d • k "J ' k" • f O , ,. garbeıı çeşmeci H alil aga ıimalen , ,._ " v;ı ece ve c ıı 'a~a ıı~ arn 
ıı; da .\nkara•!;ı Bolu l'ala'la malzeme dairesinde icra edilecektir. rak gelecektir. 

keza müddei A hmet Efendi ce- ----
k 1 .\ lüııak:t-•)• i,ıirak cdceckkrin tcklir mckıııpllrını ı·c teminatı Pazartesi pcı,ıa;ı: lsıanlıuldan nuben ıari · i e mahdud ıarla yirmi 

mıııokkaıcl.ri.ıi ycrnıiı mczkı1rda saat ı.1.:30 a k•dar L·ınuıni idare hareketle T ckir<lai!;. :\Tarınaro. 
<ened~n beri bila niza mü\'ekkilinin 1 1 1• 1. 1 k r..r(!ck, L·a r:ıhi'"•ı·a "İde"··' , .• 

'·''' i·kr' mıidiirlü(;iiııt ,·er>nclcri ;lwmır. · a ıp er ınüna "'" ı. " " " "' , 

tahti las.1rnılında olup tapuca mü- ;anııan:.ıcriııi 100 kuru: ıııu kdıilindc .\nkarada malzcıııc dairc,inden Şarki;y • :\IUrcftc · Tckird:ı~a 
1 1 d • d ·· kk·ı· A h ııj);ra)·arak ıı;clccektir. secce oma ıgın an mu ve - 1 1 • 1 la) tlJrpa<oda mülıa' aaı kcınıi,ynnuııdan tedarik cıldıilirler 

mel efendi namına tapuya lescilin 1--------------------------·ll Perşembe l'osta>ıc l st;ınlıııldan 

k ıd Acele Satılık emlaA k hareketle Tckirda~a. ~arkiiL talep ~v lemr le o ugundan işbu 
I\arahigaya gidecek 'l' Erdek. 

iki kıt'a mahal ile alakası olan ıc • \ J.ırmara. Tckirdaj\a uAro~arak 
tasarruf i dd iasında bulunanların .\~a~ofyatla l.:iiıı .\lııııPl .\bul Efendi kona- ~elccektir. 
muhahme günü olan 28 Şubat gı bii~ (il. h:ıl11;t'silc yaıııntlaki Alenıtlar :oiııc- 1 .. G __ ri-p~m-ikr-op_l_arı_n_ın_de-z-en-fe_k_si ... 1 

929 perşembe gününden mukad- ı J ı • k 1 · J · 1 yonu için müselles markalı 
nıa~ı 'r :.ll'J\l\Sıııt a11..ı c Jıt' arsa Jll't en 'r :ya 

dem E dremit hukuk mahkeme.•ine ' (LİZOL) en mükemmelidir. Da-

l 1 k n'rı :u•clc 'e ınii:sait fialla satılıkltr. E'iıı d d L 1 b müracaal ey emesi üt.umu aran • ima nez imiz e izo ulundu. 
mahkemeye tevfikan ilan olunur. i<'iııtleldlt'ı·e miiraeaaı olunması. • runuz • 

orio Ja~o~ini ue ]Ot Hncelo 
Muhterem temaşageranı pek mahzuz ve mütahassis 

edecektir 
/ Maria Jakobini J nirı bu J ilimdeki rop ve manloiarile 

luvale:!ui ~im diye kadar sinemada misli görülmem iş bir lüks 

·; tiı\ 
mı 
gg 
~ ve zenginliği haizdir. 

ıının1 m · a · &a ıınmım mw · a · a· · · ıın · · -IB.ı • · 
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;:Dflrııttıı/1111 1 111usıkı !: .. 
;: . . i! =i Da.rülbedayide ; T;ıtildlr 
:: Ran1azanda hcı gcı:c \ c.t. - :: iı Elhamra : \-olg;ı - \"ofg3 ~ .A~t 
if ıtt:cifı.:rdeki :-:alunda tcrenniinı ii :ı6=: dilencilc.ıi 
:: . :! .• O pera : ı.:in 'e .\şl 
!! :-az olacaktır. :i i! Melek o l\J;ıJam dii Pam ı:dnr 
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İl •J : enı1. er c;1nıl\ dfl 
FER A H SİNEMADA : A .. ; : >e1d.1 pazarı 

ia::=::s:ua:u 11111::1::1::~:= ::::::::::::ı 
Bu akıamdan ilibaren muazzam 

proğram başlıyor . 

~--!----· 
'J'ı:pı.:ha~1 

Ti\ atro · 

.:unda hu 

ak~am ... a 

at 2 ı..ıo 

da 1111 

11111111 

Sağanak 
Pi t:"" ...J. pt;rdc 

.\lı harriri: \ ııkııp K:ıdri 

Beşiktaş .~ullı ıcrasından : • \ \ ni 

g._' in l~Ykaı· nıüdliri,·l·tilc ~~il~ l<tn 

ıniit -arrıl oldıı~ıı I~ ı~nz;\.;ndc 

B•ı,·n.cı kiı\ tin dl· l\ııru cadde .. inde 

<lürduru.:u ..:nkakıa ı .:;~ 17 nunıara 

ılc .11uLık:w.n1 h ı.: ıin ""·ti-:. tar:.ı \ 

Ho\:ı('ıkıiy ınc:1'LI i .. k .. rcıi. ol 

ı .. r·2fı '\,, :ınidi:' lı:ıııc:--i, ark.: ... ı 

hc.:o:.inl"i .. nk:ık t~riki. rı:phc:'İ 

ı..lrirthincii :--~ ıkak tarikilc nıahdut 

ol tıp h:ıncnı ı t::ıddl \ c r'l;ııır •ıLuı 

lıal(dadi kı-ımlarınıo '"oları do · 

kı.JJ.: vı.• ht.•\ tti dınu.~ıiyc~: ıtıh;.ır \.__. 

j .. k:ın;ı ... ;ılih 'c k;thili i .. tiıııal 

j .. c de ın ·htaı.:ı r:ıınir nhhıJ!.n 'c 

k:ıpıd:~;l J:!.ıfildil'tc .ı..rcini ını.:rnıcr 

d.1)\'l tahıninı.:n ti~l'Ul,.'Ltk 1nctrc 

:ırzında \"C dürl ınl·trc tuHindc 

ıa ... hk. nıl'rınl·l" \a1:ık t;ı~ih.: nıu ... -

lıık. \lczkür ıa-l•kıaıı ~rildikt'' 

zcınini hc~huçuk nıctrc. .ırzını.la 

:idi t;ı ... la nıl·fru~ nıutpah. :\hıı 

paht;.t nıı.:rıncr 'alaklı 11111:-luk \C 

fit l'nk oca~ı \ c ~.,un.:ı~ırJıl~ 'c 

'c mutpahın 1.enıiniııdc ~:ılıarniç 

'c ikinci ta ... lıkta f-:ıhit hir klip, 

n1uth;ıhın ınuk;ıbilinılc hir ~u..;tıl· 

h3nc. itti,rılindL· haf;\ 'c :111111 

ittbaliııdc l):ıhçc' c \·ık:ır hir 

kupu ve ikı-ıci Lı-:-hkta taln.ı 

ml·l\11"cnli odun. konılir kn\-

111.:ıga nıah..-u~ lıodruın ınuhalli 

ve 1111.:zkUr «t":"lıktan tahta nh.:r

divtıılc ~ıkıldıkıa -olunda c:ıddc

)C n;ızır hir oda \C ı.k·runtııH.la 

ı iiklük ikinci kat:ı ı·ıkıldıkta lıii 

yük lıir sofa '" üı· oda· bir lıcJ;i 

Yal.il gaip ctnıeıııek 
kin 

• 
Pazarlığın »erdiği u;;aııç ~t 

gaybcttirdiği zaman ha•ebile ınıt • 
ğazamızın nmıım dairderinde l 
şubattan itibaren 

)faktu fiat 
U suh:nü tatbika ba~ladığıD 1 

ahalıi m htereınenin enzarı ıtlaına 

vazolunur. 

Kadm \'e erktklere mahsu• 

safi yün İngıliz kumaşlarımızın 
levkaladcli~in i ve katiyen rekabet 

kabul etmez ehven fiatlarını takdıt 
eden muhterem müşterikriıniZ 

bu usulü de kendi lehlerine yenı 

bir menfaat telekki edeceklerine 

~üphe etmiyoruz. Galatada Kara· 
köyde Topçular caddesinde Be
bek l ramrnyları tevekkuf mahal • 

linde 5 3 n Jmaralı 

T. Yİ I DL\.\ i ıı~ i liz ku
ıua~ l arı Iİ l'<ll'ı'I lı allt'S İ • 

Akhisar hukuk hakimligınden: 

,\ klıisar belediyesine izafeteu 

rei'i ile, 1\ksaryada ıııııı lr.ı 

Tevfik Pt•y zaıle Vehbi Bey ı·e 

rüfck;ısı mtyaııelerinde ıııfıtf · 

haddis nH·r'a ve konıloi::ı meni 
111üd.1lıch davasıııııı carı uJı[.-

kcıııtsiııde ınüddeı alcylıiındcıı 

Velılıi Bcyiıı ikaıııetg{tlıı meçhul 

kalıp lıi r tiirliı tcbligat yapıla: 
ıııadıgı ulıt!lc ı~üıldci \'ekifinıı 

talclıilc ı u\ıık ıısuliı ıııuhakeın • 

lcri kam,mıııun l.j f inci madde· 

sile nıav.1dı mütı-akıbesi nıuci· 

bıııce ı l ııen tebligat icra;ına 

karar verilerek mahkeme 2S 

Şubat ın2ıı Pcrştnbc gününe 
ta'lik cdıınıiş olduğundan yevın!ı 

me2k(ırdt müddei aleyh nıuııı:.· 

ileylıin ı .,zzat ınalıkeıııtye g l

ıııe'ı vq a tarafın,hıı ıııu addak 

bir vekil günderıııcsi Jı•zıunU 

ilfüı oluı ur. 

CalulnJnray lisesi nıüdürlüğündPn 

1 - l\fa t iiçürcii taksit iicre i 
tedrisiy~siııin alııınıasııı.1 21-2-!l2 

tarihinde b~sl-ınıJ:ıcak ve 'i 

martla bu ımı:ııııcleyc ııilıayr' 
\~riJ,cektir. 

ı\luayı eıı ıııüddct zariıııdl 

ücretini tediye elıııcnıiş lıulıınar 

!alelıcniıı taksitini tediye ed in· 

ceyc kad tr leyli ol.ırak dcyarı 

ve camekan ıc mezkur k;ııtaıı ctınelerıııc müsaade cdiJıııryc· 

lalna merdi\ cnle liçünclı kata 

~ıkıldıkta fıü, iik hir sofa w liç 

oda bir hcJ;i \ e odnnın hiri ... indc 

ı iikliik dolııhı ,.c tahta kc·rc\ et 

ı·e t;l\ anları dahi \";tji;lı lım·aJı 

h:ıncnin ~LtyL'ıun iz;ılc:'İ zıınııııH.f:t 

otuz ~ün ınlit.lt.lctlc ıntixayedc\ı! 

, nz t:dilnıiş olup 1 :" .\ lart Pazar 

glini.i '"ıl:Il onh~::tc ihaleyi c\ e

li~ c~i nin icra~ı mukıırrr l" ohn.ı~la 

talip ohuı 1 arı n kı \ ınc [İ nıuhanl 4 

mcnc~i olun hinycdiyliz liran ı n 

)-üzdc onu ni .. hc lindc pı.:y al~ "l.!• 

sini nı li~te:-:hilıc::n \ C fa1. fa nıalU

mat :ılmak bıe~cnlctin Heşi kta~ 
iı·r :ıı!: ı na · müraı.:.c.atl:ı r ~ !lüıi olunu r. 

cektir . 

2 - Ocvld lıidt·mı.tıııda aı· 

dati lek~üdiycye tabi ma:ışf& 

ıııiıstalıteııı ve devlet meıııııri · 

nine kaııııııeıı Jıalışolunan Jıukul. 
ve iıııliyazı haız olan ıııeııııırin 
ile ıııütekaidiıı, eytam era ın i 
çocuklarımıı yüzde yirıııi t0ıı· 

zilattmı ıstifade edcbilıııelt' ıı 

!ikıı hizmet eden ler in tıuJıın

dııkla rı dairdcri ınu lıascL1el e· 
r indcıı ııı usadd:ık olmak iııı« 

alın ış oldukları rcsikayı , ıııııtc-

1 

ka.id iııin , e)laın craıııil d~h i nıa· 

aş cüzdanlarnu idaremize ibraz 

j ctıııc l e ri il e k~ h ll olabilccek\ir. 



_il Sayıla 
- '!'. -

(Vaki)ın mil leri saYıf ası _, 
Yeni neşriyat Köylüye din der leri 

, 
1 Biliyor musun.uz? ] 

Oı, ·ıııct · 1 · · · , . · ' ı~ crı reıslı-
~ı ıııii ''l . 1 s ·.• 'ır H'yet aza-

J ıııdaıı .\k, ekili Hamdi 
le\· h · · 

1 • • 11 l);ınıdc bir ,·eııi 
l\lhp J ' ııe~ı·etıııistir. 
~} ii-.. .. .... 

Bakınız, Pe]'g·anı- ı tutmuş da fakir fukara 
ber ne bııyzıruyor: i<_:in Mr hast::ılıaııe ~·a
'"" adaın öldüğü f•akıt hut bir mektep )ap
iş def teri kapanır, yal- tırmış, bir kiiyc, hir 

lhuıların hepı-i para 
kazamnakla olur; de
nwk ki Ycriııe µ,iiı·e . . 
para knzaıınıak da biı· 

ihadellir. 

.____-~--~~ 
nitin ~ir ~emir portası soğut ue ~ir to~to partası ona nazaran ~a~a sıca~tır 
Jlcrlıaııgi bir odada, 

ateş olmadıgı zaıııaıı: 

oı·ada lıuluııan hülün 
c•syaııııı lıerareli a' ııı 

ııiıı sizı• \ <'rıiiği lıaı·a

r!'l haska haı-kadır. Bir . . . 
deıııiı· parı;asıııa do-

ı•t•r H' ı·ahıık J,a, 1'-. . . 
olur. llallnıki hir 'iiıı • 

d ~ -ıı1111::,u gı"in -
ugıı}-a l · .. l ' ra ııı t <rıaı-

)Qtı)·rı . t:" 
çevırnıek ta-

at v.e ibadet d<'a.i/dir 
~ o " 

l · )°('lİııin lıi.ikmüııü 
ııı k. 

11 ıtapla esas tutan 
t\11111i J> l . 

<l ıey >u ese11n-
e hi · .. r ırısaııııı kendine 

lllU.tıl .. 
uıııarııın diyebil-

ıııesi · · · ıçın nasıl ietimai 
\ azi(eJ · • . · erı ol dıı j;'lı nu 
-.erllt'di\· I." 

11 
· . ur. n.ıtaplan 

ı r s· f · ' yı a 11a1Jedivo-
ı·u~. J 

'" 

ııız sağlığında yaptığı 

i.iç şeyden dolayı amel 
defteri aeık kalır: 1 . 
sadakai cariye, 2 ba~

kalarıııa f avdası do-
• 

kunan ilim, 3 arkasın

dan kendisine hayır 

dua edecek e,·lat. » 

"Sadakaicrır~ve" 
de11ıek unıunıa fa.r
dası olan lınyırlı bir 
işe sr11f edil en para 
denıektir. 

Söz temsili, hir insan 

h,,~re Piyanın ınü~ürlü~ün~en: 
lali <S<ıo,OQo) tane aza taahhüt vcrcka>ı 'c {Sll ıanadc müfct: lik 

llt~tn . 
Şlıbab •mest hııstırıl•cakur. ıalil' olacakların pey nk~clcri ile hcrahcr 

Ilı" nk on ihnc' ~alt gumı saat on bqte J'i' anko mudürlu~ündc 
ş., ku ın"b k .. · ı r ı.. u a\·:ı:ıt om:ııronuna muıacaat a ı 

<"ty k . . 
b,~ (l ~n o :Üllüı i)Cti bin.·1>ının alt katmda yaptırılacak '.'lan takri · 

llıak "Ocı) kıla demir clolplıınn beher kilosu imal 'c yerme konul· 

~'l . dahil olduğu halde ,·irmi beş ıı-unışta talibi uhde>indcdir ten

tııu~'lıııck isteyenlerin Subhatın on ikinci Salı ğünü sa•t oıı beşte 
•raat k . ' 0nısı, rınuna muracaalları ih\n olunur. 

İstar.bul. Şehremaneti ilanları 
btt"-/(~dı'1_6y dairesinden : lzmirde Maliye memurlan~dan Refik 

l\.adık - .. <l lkb °"la.ar oyun e aliye mahallesinde Rasim paşa sokağında 
~<l:~ olduııu naı.manı ve metrul: hane maili inhidam bulun • 
°'l dö enkazı 14-2-929 tar<hine mtisadif per*enbe günü saat 

~~l~ ~zari.ık. •uretıle ıhale edilmek üzre müzayedeye kon -
alıplerın daire entümenine gelmeleri. 

kasabaya su ~ctirnıi~, 

<;eşnıe,kuyu yaptırım.;, 

gelip geçenleı·iıı ~ül

gcleneeeği bir ıakını 

ağaçlar dikmiş, dik.tiı·

nıiş, işte buıılaı·, hun

lara benzeyen ne ka-
• 
dar, hayıl'l·ı, fa~ dalı 

~eyfor varsa Jıepı-i sa
dakai carhcdir. Safr-. " 
Iı«ıııda hiiYlc hiı· ish• 

!") • • 

buhırıaııın iildııklc'n 

soııra da ha~ ıı· defil'ri 
.kapaıı ıııaz. 

Oiiı"ada ikl'n kazan-• 
dı~ı ilınile baskalarıııı 
• l , " 

fayda !andıran adaıııl:ır 
iildükten sonra da ilinı
lı'rinin miik:lfatıııı ~ii-, 
riirleı" 

Sa~lı~ında <•ı.icu.J.laı·ıııı ' ' . 
I'~ i terbiye c<l<'ıı, lıa-

vıı·lı e\ h\t , .eti. tiı·t·ıılt r . . . 

de.recedir. · 

(~iink.ü lıaraı·t-l iııık:'ııı 
• 

bııldııkl'a da~ılır, Jıı·ı· 
' ' 

tarafa \3\ıhr. Harareti • • 
fazla olan es' aııııı lıa-

" 
ı·arcli, harar(' ti at oları 

esyava "Cf'<'I'. Bu sıı-.... • b • 

retle hiiliiıı e.,\<lllill .. 

kıı ııd uğıı ıı uz zaman 
size soi!uk gelir. Halı .. . 
'e~ a ~ iiıı hir kı'tnıaş 

sıeak ~fü·iiııüı·. Biı· . . 
lnlııa pa~ası halıdan 

daha soğuk, fol.al <l•:
mir part;ai'ıııdaıı daha 
ı-ıeak durur. Bunun 
sııbebi ~ııdııı·. 

• 
lıaı·arcli ıııiba\ i olur. E. Ya lıara!'t'lİ nııılıa-.. 

dı' daima lıa~ ıı· ) ııpı- Fak:ll odadaki c~) a- aza ctıııckıc hidıirlt•-
yoı·ıı11ış gihi diiıı~ada )1 ,kalkıp birer hireı· riııc hcıızeıııczlcr. )fp-

yaptığı ~eyltwdcıı do- muayene <•clerst'ııiz. ~wl<'ı dı•ıııir par<_:a!!-ııı-

la)·ı scYap ::ılır dm·m·.» daıı lıanıı·N cabuk ~c-
P'llllll~.,,.., ....... '"'""'__,~.,,...,~..,...~~r---~'I"!]"~~~-:::~· ' 

\as ~ı·ı·er. Buıımı il' : ıı .. ( . .. 
dt'ıııiri lıalulan dalıa 

ı-ojhık buhıı·uz. lhıl.uıı 
d11ğ111mz st•Y lıarnıa-, . . 
~mızdaki harareti <'a-, ' 

hul... alıp götiiriirse ouu 
soğuk zanııctlcriz. lk-

• 
ıııiı·de olduğu gibi . 
Y<n a~ alıp nnılıafaza 

ı ·ıl rsP ~H'ilk 

Yiiıı gihi .. 
' 

hi.-scı\pı·iz. 

İ..;le h '.ıc 
• 

~oğuk \ c sıe::ık ~iirii

nen sc\ ler 11111ka' l':'C-. . . 

Senesi Bütün Otomobilcilere 
Güzel bir Müjde Getiriyor 
Türkiyeye Yeni Gelmiş olan 

TİPİNDE 

Lastiklerini Tecrübe Ediniz .. Bu Las• 
tikle~ Bilhassa Bozuk Yollara .Muka· 

~ "vemet Etmek için imal Edilmişlerdir. 
·~ Lastiklerinden Müşteki Olanlar, 
---~ Her Halde Bu arikulade .Metin 

ve Dayanıkln unlop Lastik· 
terini ull malıdırlar 

Devlet matbaası müdürlüğünden· • • 

HAKİKAT 
BÜYÜK ROMAN 
Müellifi: 

];'111 il '/,11/ (l 

Mütercimi: 

Hc->at ~\ uri .• 
'\la h:ıft:ı lı'r ciiz çıkacaktır. 

Birinci cüzü çıktı. 

1929 
Devlet matbaası miidürliiğı1nden 

HALK 
HAFTALIK RESİMLİ HALK 

MECMUASI 
)fonrif 'ck:H(•ti taliııi \t' f Prhiy<' daire!'li ıurafındaıı 

pazuı l<'si giiıılf'ı·i rn·~ı ı•dilir 

1 inci nushası bu gün çıktı 

W. Crilchlouı 1637 B. \''!' c· 
atan U. S.A, beratını ı .;ı Ye 
şimdiye kadar mevl iı istınalJe 

bulunan bilılmıım cı ' Zlaro r
çeıı iktisaJi bır 1<:ırlıoraıor ic:ıt 

eylemiştir. 

Bu gazometro sayesinde 
ford müesscş . si beş Lire 1 eıı

Liııilc 120 kilometro kr.ted. •il· 
diği bildiriliyor. Bu ica.ı L<"ıı· 
zinde iktisat temin ettiği • 1lıi 
motorları da otomatik bır Hır,t-
te temizler . • · li!-ih:ısı :3 ku ı·ı;. • 16 Büyük sayıta 10 kuruştur. Talep vukuunda ııü:·m•clık 

Tevzi mahalli : Cagol,ıııluncfa D .. tlet matba:m saln; yeri bir karboratör gönderilecehtir. 
Tekirdağ vilayeti daimi encüme11inden: _______ _.:.;.,....;;. _____________ I Baladaki adrese tahriren ıı.ur~-

1 lu;u,i ıd:ırc ı:ıralınd:m muh'""" "ı"""""k ıo ik d re; d:ımız- Devlet demir yollari umumi caaı. 
1ık ; kar~ı:-ıj\ır bu,:a .. ı i :;- J -9~9 tarihinden ı ~-2-929 t.lrjJ~itH.: katlar 2ö •• d •• / •• ., •• Jı l~t\ ~tıh:ıt 929 tırihinJı.: icra 

gün müddetle müııaka;ai alcııiıcıc. ıu~di'.mi,tir ·I , . . mU UY UgUn en: tdikc i eı·dc.ı ilan edilmiş 
~artııanıc:-ini ~ormck ı:-t!~ cnlı.:rın d:ııını cııcuınL·n k;ıır nııııc mıır.ı- olan :ıh~:;p trav<l 5 rrnjnakasa~ının gOı ~tJCA lüııım ü1crine bu :ıvın 

caatJan '" ~cvıni ihale olan 12 şubat 929 •alı ~unü oaat · 13 tc d:ıimi OJl U\!Üncü çar~amba guııu saat oıı dun lıtıl'uga k:ıua( ıcbic cdddiği 

encümende hazır bulunmaları iLin olunur. .-. il:ln olunur. ' 
1 

İngilizce ve Fransızca 
J1fualliınesi 

Beyoğlu posta kutusu: J G4 



ABONr_ ŞARTLARI ~ -Ga-ze;:mizde çıkan yazı •e 
ı: : resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

. 1 
Ttirk ve.le lf.ıri-,~c c;azete,c ~ıındtrilcctl.: :nclıi.tupların uzcrinc 

idare l\i,.,c idare • 'a.t" :t ait"e '\ .ıı J\ uruş 
r Aylı~ı ıso 

3 • -ıoo 

• 
• 

~.:;I) 

1400 

Ku• J 

000 

'°'' 145<1 
2:-011 

ı~arcti kı~uln1.ılıdır 

Basılmıyan mektuplann iadesinden, kıymnli

mukaddereıiz mektuplara konulmut paraların 

kaybolmasından ve ilinların mündcrica.lından 

1 idare meıul detildir. .., 

1 Borsalar 
-ı 

ıo Şubat 1929 1 1 

1 

~ ukut 
Iııg iz .ııa'-ı 

Jloliır 

21) 'Yunau ılır:ılınıl 

1 fi.yit nıark 
1 \ vu turya ~il-ıi 

20 Le)' Rowaııı a 
20 Le' a Hulµ-aı• 
1 Fclf•rurıık floriııi 

20 Fran!-ız frangı 
20 ıtal)·;u1 lireti 
20 k11rou Çr·ko ... s111,·akya 
1 C!"t'YOJU•t~ • ~O\İyt:l • 

1 Zt•l<.ıli c Lc•lıiı-itan ' 
2Q Oirı•r • '\"ogo:-la,-ya Jı 

20 Hclçlka frangı 

ı l'ezcta l']>•nı-a 
20 lıs\-içro fı.ıııgı 

1 'Iccldiyo 

Cek • 
r.onJra U7.trinc bir lngiliz lira.el lı.uruş 

\:f•\·york ı Tilrk liı·a::ıı tloJaı· 

Pal'İS • • • frank 
'\lilano • • • lirrt 
BerHn • • 
S(ıt'ya • • 
Bl'ükıt 1 • • 
AmhıterJaıu• • 
Cine,· re • • 
rrag • • 
Ylyaııa • • 
Madrit • • 

• 
• 
• 
• 

• 

mark 
l~la 

Jıelka 
flol'iıı 

frank 
hurou 

ıı:Uiıı 
pezeta 

\"al'Ş<ln 

.Mina 
Bükrc~ 
l!Plgıraı 

• • zcloti 

• • • dir;ılııni 
krus ! ~ ley 

Türk Jıra~ı 

Tahviller 
I!tikıaz dahili • ya,\eli • 
Dilyunu muYahide 
ikramiyeli dcmlı·)·otu 

diııaı• 

15 
:-o 00 
50 00 
0000 
00 00 

t83 
202 

52 
48 
28 
24 2 !O 
:9 50 co 
an 50 
ısa so oo 
212 50 
120 Ol) 

0000 
22 00 
71 00 

113 00 00 
31 110 

780 00 

986 75 
049 18 75 

12 5950 
9 S900 
2 07,<Y.> 

68 0000 
3 53,75 

'' 7-; 
2 551; 

16 5l 5l 
3 49,50 
3 12 50 
4 37 75 

38 
24 

f(I 

37 50 
26 9000 

91 
223 

• • 
• 

0000 
~500 

80 

25 1 tanbul lrJrnYay •iık~ll 
Rılılım Dok ve Anlirepo 
lstanbul anonim su şirketi 

, . 
Hisse senetleri 

iş Lonka11 
O m~uıh banka l 

== -= = 

• 18 
136 

Ticaret ve zahire 

o 
00 

~p~,;:r 

984 100 
202 :oo ou 

52 
48 
:8 
24 

,~o oo 
<l0,00 

00 
12,50 

29 50 00 
80 50 
ı5B 

2ı2 

120 
0000 

22 
ıı 

113 
31 

780 

! 000 
5!) 
Ofl 

00 
00 
00 
00 
00 

987 00 
0 ,49 l?..~0 

12 5900 
• 3900 
2 Ol 00 

811 57 50 
3 53.15 
1 22 75 
2 65 50 

10 57 50 
3 4925 
3 J 12,so 
4 37 sa 

31 1 10 
74 37 50 
21 9000 

91 00 00 
223 25 00 
• 80 

13 60 

00 100 

fiatı;Ar Tjcaret horPn~ı k:ıtibunıunıilit:i 

Ok,;:l 
Atami .\•g•ı~~ 

1 Bu~day % Çavda~İı !', K. P. 

~om uoak 00 00 00 oo 00.00 
16-17 17,00 11.00 
00-00 00 00 00 00 
4·5 ıs 00 18 00 rt 

!Junnıo 00-00 00 00 00 00 

\

>eri mahlul 0..00 00 oo 00.00 

-ZAHJRELER-
ça,·dar JS 10 l!\fO 
.\rpa 1400 1320 
\!ısır 13.00 ı 2 20 
Yolar oo,oo ou 00 
F•!Ul)'• 44 00 36 00 

-HUBUBAT-
., ısam 
Kus yeın i 

00,00 00,00 
1800 18,00 

fliriuci )·JmtUi ık oo 
Hıriııri ~eJ't • 

t~OO 

1400 
0000 

1200, 
ı~so. 

00001 
0000 ikıııı.;i • 0000 

TiniK -
...\ııkJ.ıa 00010 0 000,00 

Akırlı l' 000,00 000,00 

''{.ıpagı Guz JUIHI 103 00 103,00 

-AV DERİSİ- 1 

Zı ı·rh:,·a 

Sansar 
Tilki 
Kundoı 

~ifli 0000,00 0000 00 
' 1 ()f)00,00 0000.00 

• 2000,00 ıwo,oo 

• 0000,00 0000,cx; 

-flı 'DJK-
r" tıntl:k 
ı;.,, ı ıeı_ 

0<ıo oo 000.00 
0000 ''00? 

Mektep inşaatı mü
nakasası= 

Gireson Vilayeti muha.se
bei hususiye müdüriyetin
den: 

i'\kha.cbei hıısu>i ·cı c ait vilayet merkezinde Kale cımii itti lin
de 1 J(l'! ı lira 2~ kuruş bedeli keşi! ı natamam mektep bina<ı 15 
.\Iart·!/~9 gıinn saat on beşte ihale;i icr:ı edilmek tızrc ıki ay müd
detle 'e kapalı zarf usulilc münaka,a;ı temdit cdilmİ\tir. Talip olan 
)arın dairede mevcut olan ,.c şartnaıııc~ini gördükten sonra } lizdc 

)cW buçuk ıeıninau muvakkatc akçesi \'e ya Bankıı mcktuhilc hü
kı!:!letn kabul edcbılcce~i e~llam \c tah\ilatl• ıeklifnamclcrini ınüs

ta l•Jıcn enc9~ ı.i \İ~dyetc \C ~:t mulı:t"t.:hcı .husucırc ~c ınürac:ı:ıtlar_ı. 
-- - -- -

( Yakt) ııı 11 ~ulıat 1\)28 Tcfrika~ı: 79 

illıiirr fu~~nii\ fu\n~n 
~luhar iri , 

.lloris löblrin 
rakat ( Klaris)? .• ( Jozefia 

Bals:ırn0) nuıı kJr51s111da (Klaris) 
düşn.anır.:n her türliı hilesine, 
l';:dJarhğııı:ı maruz nıiidafaadaıı 
aciı !mi ıdi. 

O andan ıı:bareıı Raulun 
Jtavfına maddi bıc dehşet iuzi
ınam ettı, s.ıç!arı di~ıldi, büti"uı 

\Ücudünü bir ürperme kJpladı. 

Lec='arm .nsafsoz siffası bu 
dehşeti fazl.ılaştırıyordı. Raul 

dul Rusolm valdeyi ve onun 
şişmiş parmaklarını hatırlıyordu. 

Kilhakika bir saat eve! rande

vu mahalline 11elirkeıı Jozefiıı 

.'ıluıcrcimi ı 

llelı11ıct Gayor 
Balslnıo ile aralnrında asıl cen
gııı lıaşl -ak üzere olduğunu 

hissc!nıişli. !jimcliye katlar keşif 
taJrruzleri, piştar çatışmaları 

ile iktifa oltmıııuş(u. Şimdi ise 

bttün kuvve!leri ile olesiyc bir 

'llÜcıdeleye girişmış bulunuyor
lardı. Rauf bu mücadeleye elleri 
bağlı boynur.d~ ip olduğu halde 
giriyor, Klaris Detigin gelmesi 
delikanlınm mevkiini daha müş
kül bir hale sokuyordu. Kendi 
kendine dedi ki : 

-Daha pek acemi oldnğumu 

ikrara mecburum. Bu müthış 

11 Şubat 
19 29 

llER GON ÇIKAR TCRK G.:\.Z.t:'n:.st = 
! ı Türk mekteplerile faydalı eaerlin 

ilanlarında o o 20 tenzilat yapılır 
iLAN TAR İFESI: 

:;;Jcın J(ıu·u4 

1

6-S lıtci sayfad.1 1'!,;;o 
. Bti) uk ,.e ya bir çıJk dt:fil için Yerilen H.lnlarla 5 l!i . . ..., 

husu. i n1ahiycttcki ildnlar•n ucrcti , 4
2 

• • ti)\ 
idare ile \:.;ırarla~tırılır . . " " nı,Jq 

Gazetemize hu•u•i llln kabul eden yer: 
Bu ;!,Cet .. ı 'j lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde ·· Vakıt .. yurdu 1 :ia-ısı 

ı ı 
H. S. H. illnat acenteıi • 

•. , 1 • • - .. 

1 

1-8 inti "ayıfJJJ t fll 
TC!'IDİ illn\ar • )'. 

-~~"'--
h:I. 1970 ıdarc i!-lerı 1971 y,11.ı i,lı.:rJ • telı:rar: \.\KIT - po ... ca kuuı-;u: 46 

-

... - (.'ok zaif. kansız \C iştiha>ı1.dırlar. 
Doktor, :\e için bir şişe obun l'l~RTEV ŞL"RL BL' içirmediniz. 

İstanbul mıntıkası .. 'Weadin 
mühendisliğınden: 

Isparta Yil;\yctinin Kcçiharlt'ı nalıiyc>ınde kain olup hüktı
mct malı olan Kükürt madcnilc fabrikasınııı. 

istan~uı tranıuay 8irteti eutat tarifBSİ Diyarıbekirbe· 

!'\o 

1 

1929 ;enesi şubatın ı ı inci gününden itibaren 
Ramazan ser\'isi tediyesinden: 

ı rutut l la raket 
Birinci Son t · ·r· ·ı~ Di\aribckir on lı< · '· 

fasıla Ha raket l laraket · d 1 
me:;afcdc Guzcli kar\e,·n ~ 

I 
Şişliden - Tünele 10 Şişli - Tünel ------ot Tünelden - Şişliye 9 7,02 

3 fı 6 36 "4 !'> k ;bj ' ı l ' - 1 - gcJcn f Ltnıır\ Jt Sll\ ı. a.. ;( 
24,35 li\ kilıımetro me.-. ,tickı k 
25,30 nok~ıdan font boruıa alınır 

1 11 Tatavla-Tü~ 

12 1 larbiye-fatih 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-fatih 

19 Ta tavla-Beyazıt 

22 Bel.:ek-Eıninöııü 

Tatavladaıı - Tünele 20,50 
30 

21,10 
6,C9 
6, 19 

Tüııelden-Tata\'laya 

Harbiyeden - Fatihe ~.9 

fatihten - 1 larbiycye 9 
Tak~imden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden - Taksime 10 
l\\açkadan-Beyazıda 7, 10 

Beyazııtaıı-Maçkaya 16,24 
Taksimder.-Fatihe 

7,10 
7,35 
7,00 

7,40 
7,46 

24,00 d ıhilı ka>abadaki tc· .w·ı ı~r 1~ 
2,39 Hı ınarc 929 ıariiıındc ı• 

•·aıı ,. 
? 4 • edilmek üzre münako·ı• ~ -. .. ı 

'>0 0~ il undaki 'eraitc te\ tıkan ~art 
- ' J • 1 ·ı· 
20,30 zarf usulile nıünaka.ayıı "ıı• 

\ ı k nıe' u 1 5'> muştur. _ üna rı~a\ :ı t. 

' - olan kı;mın bedeli kc,fi 1 ' 
2,40 l k l 1 · . k" . ı·radıf· 

19,
01 

<o ·san ıcş ıın se ı1. 'ut. ı 

15 
fatilıten - Taksime 

.\/ebdeinden tchre liç kiJvrııet· 
8,32 19,47 . c l 

re\e kadar olan c'kı "'' Tala vladen-Beyazıda 6, 12 

Beyazıttan-Tatavlaıa 13 

7,00 21,01 . • k 
ı - ı Beledi vece tamir edilecek t."'r' 7,50 2 .~ k ııııO 

bu on iki kilometroluk :ı• \~ 

Beşiktaştan - Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan-Eminönüne 6,22 
Bebekten-Eminöııünc 8 6,30 
Eminünündeıı- Bebeğe 6,U 

demir boruı n alızı gerek ka"' 
dahilindeki ak'"mı nıütcfefl ıl 
in~aacına müteallik rnlllıcıı;oıe~ 
dört YÜZ liralık kmm ,;ninı j~ 
,·ede .nünakasaıa rn1.edilceck~r · • . . . 1 

l - - _\ fadcn mahallinde saııdaj \'e tetkikat icrası YC 'i! 
madenin jeolojik ·ve topo~raHk haritai muntazanıasıııın tcr,i· ~ 

mi için bir sene mühlet ita edilecektir :ıncak hu mühlet J5. 
zarfında yapılacak ameliyat \C makine için asl!;ari olarak g 

Bebelden- Karaköye 
Kara köyden-Bebe!; e 
Bebekteı:-Beşik!aşa 

Ortaköydeıı-Aksaraya 

16 
22,17 
23,01 

2+ 

10 6,39 

21,47 
22,31 

24,41 
01,25 

02, 11 

Proje ve münakas.ı l<aımı:·1 

·· 1 ı ı ' ·k " u·ıre muta a • a re tLti<ı cuncr. . 
Ankara ve İstanbul :;ehr.ın~cl,rı 
heyeti fenniy ,ine murac ıJ3f'. 

20,42 ı e ehliyeti fenniye Ye mali~C~ 
hair. taliplerin münaka<a scrııitlı1. 20,000 lirıı >arfı muktazidir. 

2-Verilcn bir .ene m[ihlctin 
bedellerinin tamamı tah,il cdilmi~ 
( -!00,000) liralık bir Türk anonim 

inkızastndan ( ,\ksiyoı 
olmak ~artile) eyci 
Şirketi te>is rılunara1' 

:.?3 ()rttlor~.o\Lsar.ay 
Aksaraydan-Ortaköye 21 
Orl1köyden-fatihe 

6,38 21, 17 fi' 
riayelc kapalı zarflarını Diyıt 

madenin dcl'fi mc~nıttur. 

3 - Şirketin te~kilindcn itibaren (İÇ ay zarfında nıe\'· 

cut fabrika tara[cyniıı tc~kil ctkccgi bir ehli hibrcnin 
tc>pit edeceği bedel mukabilinde Şirket tarafıııdan i~tira 
olunacak Ye bu bedel peşinentc,Yiyc edilecektir. ·:;; 

-l - ikiııd ,ene içinde i~lctmc için ihzari ameliyata ~ 
1: 

iptidar edilecek ve bu >enenin nılıayctinde i~bu ihzari ~ 

" .., ... .., 
ameliyat imalilta muba~cret cmüsait tJlabilccck derecede 
ilerilemiş bulunacaknr. 

..!!! 
5 - (' çi.ıncii sene zarfında a<µ,arl 3000 ton ve mlitc· < 

akip >enderde de kezalik asgari ~!>00 ton mu>alfa Kükurt 
çıkarılacakur. • 

6 - J,bu ilanın .kitamıııd:t maden uktc;inde tckarrür 
eden taliwı• tanzim cdiltcck mukavele ,.c şartnamelerin 

!ınza,;ıııdan \'C ihaleyi amir kararnamenin tCali<imfcll imtina 

n: yahut bcdd ihale ~artnamc Ye mttkal'dcııamc ahUmına 
riayetsizliği halinde irat kaydedilmek lizrc milli bankalardan 
alınmış 20000 liralık hdelct mektubunun it<N surctilc iha
lesi kabil olduj!;undan taliplerin k:ıpalı zarfla 28 ~ubat l 929 
tarihine ınıısadi[ pcr~cmbe l\iİnli saat l .5 ı: kadar iktisat 
Vek;\lcti maadin i~kri umum müdürlliğiinc müracaat cylc
mclcri ilan olunur. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni feciip 

1 ci Kc~illc l 1 Şulıattadır 

İKR \\IİYELER LİR.\ 

-· 

1 

Jl ·ropJ..a.p1-~ir1'ecl 

33 Ycdikulc-~irlcc1 

fatihten-Orlaköye 
Beşiktaştaıı-fatihe 

ratihten-Beşiktaşa 

26 20,52 
21,33 

7,9 7,00 
18 7,46 

Aksaraydan-Topkapıya 6 6,12 
Topkapıdaıı-Sirkeciye 9 6,43 
Sirkeciden-TOpkapıya 24 7,09 
Şehiremininden-Beyazıda22 20,36 
Beyazıttan-Şehireminine 20,58 
Topkapıdan-Aksaraya 

Aksaraydan-Yedikuleye 6 
Yedikuleden-Sirkeciye 10 
Sirkeciden-Yedikuleye 27 
Samalyadaıı-Beyazıda 25 
Beyazttlaıı-Sanıatyaya 

Yedikuleden-Aksaraya 

6,IO 
6,33 
7,13 

20,54 
21,19 

y 

Bel agrısı 

Siyatik agrıları 

Cilde temarniylr nÜ(UZ ederPk ona tatlı 

C>l aıcalllllı veren 

., Spirosal ,, mahlülü 

bu a~rıları ,derhal teskirı eder, 

24,40 
1,45 

2.ı,21 

l, 15 

24,50 
1,26 
1,00 
1,22 
2,02 

24,50 
1,30 
1,0-l 
1,29 
2,07 

hekir beledi~• riya,;ctinc iı:ı • 
irsal etmeleri ilan olnur. ,,,.. 

·tan· Kütahya mah/{;ern.sıuden: ı<:ıı 

yalı Ag:ilı zade Yusuf tıcY 
mahtumu Şerif Bey \·e \'aliı.fesi 
Nesibe tlanım \·e Vusul BeY 
yetimleri Ahmet ve Mehıııel 
Ali Bey vasisi ve kızı Oiılızar 
1 laniııı \'ekili İbrahim Efendile 
hacı Salih Efendi zevce•İ 
Necmiye 1 lamm \'e \ er~'S' i 
sairenin şayian \'e miiştercke11 

mutasarrıf olduklan l(ülahyaııın 
Bolal Bey mahallesinde yeır"'i 
hafız Ahmet Ueııdi haııe,i 
yesarı Alay Bey z~dc f la<ll1 

ı\ğa \'erescsi arkası ı\Iİ~e 
1 fanını bağçast cephesi tarikle 

mahdut hane şüyuun ivlesi 

zmımında müzayedeye \ ı 
olunıııuş!ur. Talip oı.ın!Jfl~ 
yüzde on dipozit akçatJrıie 
işbu tarihdcn itibaren otuz gıiıı 
sonra ilıalei evveliye \'e C'tl 
bı·ş gün sonrada ihalei kati;c-i 
icra kılınacak olan mczkiıt 
hanenin müzayedesine ı~tirakterl 

·-
ao, 80 18, (J 

laf). 08 1 ,( ~ ) 
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Edremtl Aslıye mahkemesinden: olan 5 Mart Sah günü Edremit · 1 L!JL!J 
~ 
ı;.:.;ı :\IÜKA F .\T: l :8~8 > 
J,ÜTFE:--.: DİKK.\T EOİ. "İZ 

llu >encki tayyare piyaııkosu <imdiye kadarkilerin en zen
ginidir. (.\inkü: 

!· - J0,000 lira \'C daha yukarı büyük ikramiyeler ~eçen 
sene yalnız ( 3) tane idi. llu >ene ( 5 ) tir. İ>abct ihtimali 

vaziyetini aşağı yukarı müsebbibi 

yiın. Se\'ğili Klarısım bir defa 
daha benden zarar görüyor. 

Genç kız Leonarın tabancası

nın tehdidi altında ş.ışırmış kal

mıştı . O, buraya, tatil güııiin -
den istifade ederek gürüşımsin
den Jıoşlandığt bir kimseyi ziya

rde gelenlere mahsus bir nüşve 
ile geldiği halde, birdenbire bir 
cinayet ve facia hadisesi ortasıııa 
döşüyordu. Sevdiği delikanlı ise 
şurada karşısmda harehetsiz ve 
mahpus duruyordu . Klar;s ke
keledi : 

- , 'e var Raul ... neye böyle 
bağlısınız?., 

Ellerini delikanlıya uzattı. Bu 
hareketle hem imdat bekliyN, 

hem de kendi imdat etmek 
arzusunu .ızösteriyordu. fakat 

ikisi de yekdiğcrine ne gibi bir 
ianctte bulunabilir mi idiler? 

Rauf gene kızın yüzündeki 
solukluğu bütün vücudundaki 
kırgınlığı !raketti. O vakit ya
pıian ha ta ve Klaris in bunu 
babasına siiyteıııek mccbı•riye

tinde kalması hatırına geldi. 
Ağlamadan kcııdiııi zor zapt

etti. 1 fcr;eye ragnıen ona per
vasızlıkla dedi ki: 

- Korkacak bir şeyin yok 
l(laris... siz de öyle .. Emin 

olunuz, herşeyi halli taahhüt 
ediyorum. 

Klaris tlrafına bir göz gez-
dirdi Boınanya111 yüzündeki 
maske altmda zor taıı1tlı; nihayet 
Leonara dönerek nıahçubane 

dedi ki: 
- Ne istiyorsunuz?.. Ne 

Edreınidin Hekimzade mahalle- hukuk mahkemesinde lıazır bu-
1 

pazarı e Sİ 
sinden Kireççi İsmail çayuş i 

!arafıııdan Edrenıittc yüzbaşı 
lunnıadığı takdirde müddei t~

zade 1 !üsnü [fendi aleyhine raiınc"an dermeyan olunan 
ikame olunan davada kendisine yakıayı ikrar eylemiş addedile-
ilfinen tebligatı kanuniye ifa cei!i gibi ayrıca cezai nakdi 
edildiği· halde muhakeme günü ile de mahkum edileceğinden 
olan 31-1-929 Perşembe günü işbu gıyap kararının tarihi teb-
ınahkemcye gelmediğinden nıu

ligından itibaren beş gün z~r
lıakeınenin gıyaben devamına 
ve kendisine ilanen gıyap kara- fmda gıyap masrafım bitıediyc 

rının tebligma karar verilmiş gıyap kararma karşı itiraza 
olduğundan ycvmı muhakeme hakkı buluııuuğu itan olunur. 

müthiş hal bu? .. Beni buraya 
kim getirtti? 

]t'Zinin ietafeti esasen Klarisin 
nazan dikkat:ni celbdnıişti. Bu 
son derece güzel kadından 

ancak muavenet \·e himaye 
gelebileceği kanaati ile biraz 

üıııitltndi. 

- Kimsiniz l\ladam? .• sizi 
twrnııyorunı ..• 

Genç kızın zerafet ve neza

ketinden hiddetlenen fa~at 

kendini zapta çalışan Jozcfin 
Balsanıs kat'i bir tavurla deJi ki: 

- Ben sizi tanıyorum. Siz 
baron Deliğin kızısınız ... Raul 
Dandreziyi sevdiğinizi de buli

yoruııı. 

Klaris kızardı, fakat itiraz 
tlnıeJi. Vozefin Balsaıııo, Lc
onara dönerek dedi ki: 

--- --
- Git maniayı kapa ... Ge-

tirdiğin zenciri ve kilidi tak. 

Üzerinde lıususi malikane yazıl
mış olan levhayı da tekrar 

yerine a~ ... 
l.eoııar sordu: 
- Dışanda mı kalayım? .. 
Jozc!iıı Balsamo, Raulüıı 

tüylerini ürperten bir tannrlı 
cevap verdi: 

-he! şimdilik sana ihtiya

cını yok .. Dışarda dur .. Sakın 

kimse tarafmdaıı taciz edilıııiye
linı.. Buna son derece dikkat 
et ha!.. 

Leonar iki sandalyeden biri 
üzerine oturınağa Klarisi icbar 
etti. Kollarını arkasına çevirdi 
ve bileklerini bağlamak istedi; 
jozefin Balsanıo ı 

- Lüzumu yok •. Bizi yalnız 

~JJah O~le Utar Ya< ı lw 
7.0! l'.!,'.!8 17,J7 JIW8 ~.l:l 

Erkek; Münasip lsrm Kıı: 

T oban Z-ehra 
<iiiniin nasiluıfı 

l
tıl giiltı~ ıs\~ on1.oııdatı uiü"__.... 

Du günkü hava 
Bugüu lıa"a kapalı, karlı• 

1 

dır. Karın akşama dint:1CSİ 
muhtemeldir. 

---- - --- ·-
Meaul müdür ; Ahmet Ş6kr\İ 
- -- - -· _.,ı 

bırak.. . 
·Ol 

Diyerek bu harekele ır · 
oldu. ileri! emri dinledi. 

l.eoııar oinikkn so·ır~ fı ı·ıı 
iıçü de silahnz, müda! 0 ~ıı ı...tl· 

b·,·er 
mış olan kurbanlarını ı. 

birer ::özde'! gcç;rdi. s~1t 1 : 1 

ht!kinı 'Jziycttc idi, ,·c ülC:ıll 
tehdidi i!e her istcdi~ini y~r
tırntıilin!L 

J., ... 
Raul ı;rz.1rl.ırıı11 bir:ın kn,. · 

. et ı... ..... 
daıı ayırmıyor; pl:lnııı, m> 

1 
rini, ic;iıtdeq geç,~11i :i. .,~ ••. :" . ,., e 
rahşı··ordu , Onu en ııı 
'r' J J(' 

ıniHc~~sir cdtn Jozu . fevı,;. .. t 
sükfınıı idL Kadın, b;ışka ~ ·d 

.. "et .. 
!arın böyle zım:ı.nda g,,.. 

bı•t cckle:ri hevecaııı a,ıa 1 
1 . 1 .G 1 • , l•'n dDlaı 

ctmıron u. a e1ıes;1ı: ' t;t 
tefahür izhar qlemiycı!llu. ırııt 

'Blt1""di) 

• 
l 

la 


