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[ngilterenin Irak komiseri Rnkaraya gi iti 
Gazi H.z 3ir Kelytonun mu~urririmize ~eyunutı Kı\R Altıncı tertip tayyare piyankosunun 
~ı~ ~~-;;;da bir ıliıalinUle ~o"iui .l!Sisin! ~i~iıofunı Devanı eckc<'k birinci keşidesi dün yapıldı 
tn.?1°hı1 gezintisini Evelki gün §Cbrimize gelen Şahsi dostluklar, memlekeıler Kaybolan vapurlar do-

u. tcaJrip çı·fıı·kıc- 1 • ı· 1 f k 1 d k s arasında münasebatı hasenenin . l k kl d Kaza11a1ı ntnııaralart stra ya l'-011111u7 olarak 
ııçuııcu ~a yıfaın ızda 1Julacaksın ız 

- ra~ ngi iz ey a a c omisşri ir nan ınsan ar so a ar a tini f idamesini zem:m addeden Irak 
Cfrif ettiler Jilbert Kleyton dün ak§amki tre- komiseri bütün komljU •nem-

'4nh.ıra 11 ( nlc Ankaraya hareket etmiştir. leketleri ziyaret edecektir 
Go.ı• }1 ' Vakıt)- Madam Kleyton havanın muhali-
kt,,t/eı . aıretleri re/ a
fipler~nde umumi ka- fell dolayısılc zevcine refakat d· 

1 nıiyerek şebrimzde kalmıştır. 
oldıığ ' seryaverleri 
do.hilill halde şehir İngiliz fevkalade komiseri dün 
bir nde otomobille bir mubarririmizi İngiliz sefir ko-

1'tec1r~ıinti Yaptılar. naf,~nda kabul ederek seyahati 

Çerler~n Örııinden ge- hakkında §U beyanatta bulunmuş
kili R. en ffudaf aa ve- tur: 

daı ;cep Beye tesa- Havanın fevkalade muhale· 

lel"ine erek otomobil- feti do!ayısıle lstanbula kadar 
lo.r 'e kabul buyurdu-

ııe ;ç1• 
ti/ etrıçıJ ıklerini teş

ı er. 

Baş v;kilimi-z 
1111 en .. . cumeni içtimaına 
A ~ıraseı etti1er 

llıtt ~ a, 11 <Yakıt) İs
• tUııı ~ hazretleri Lugun Dii 

•nı irı: 
l'ıırııı~ı .... maına riyw;et ba
.ı. · ar, En · 
"il "l'k cuınc'l me aisinc 

ı aınetler v~rrru· 1 d 
-.. §er ır. 

Bll l'S(t (/(t 
Neeo.t· - _ 
>ıo.11ı ~l .8. kiz ensiii'iisii 

1 e bir enstitü 
~ O.çilacaktır 

~. N~. <Yakıt) 11 • Bur

lııile bir 
1 

Bey kız enstitüsü na· 
•nsrtü ı lııı111 1 ı açı maı.ı karar-

:~eıc ~ Encslitü gelecek sene 
~ p ılıyacak, Ankaradaki 

hitndc : enstitüsü programı da

~ kadı- şacaktır. Küşadına ka
ht Snı. Osu, Vesaiti hazırlanacak-

"'Yc ıaı 
•~tur. 

iskan işleri 
~n~ıi sumullü 
An~~~irler aııvor 

~ittin· a, (Yakıt) 11 - i k' 
''l'c ın •uı. atle . • an 

Vt·kal . ıntacı için Dahi-
tıı.L. • etı fU JJ · 

ı. ~ır k6 ınu u tetbirler al
·tr hi. " "IUf · j 
L ..... tc\.-·b ettış erin selabiyet· 
'1'V j IJ U • j • 'Vrak uret e merkeze mu-
~ ıu~k . tha ta.,tikten başka tamik 
...,, "'•tbkı 

t. · '·r ra ı rnarnası mu ... 

V··~ :ayetler:.:-:--_ 
Anı. ın ıdaresi layıhası 

' "'ra 11 
1 ı.," lVakıt) Yeni 
'" .. ıdq, 1 

.' e rl layı~ının 

b d \ı •~ı ddesiır~eki • taylnı 
a •tine · 1 I d "' l tııaaıı· nı o ıı ar aıı 

ı r ını l' 
IJ.ıı {<' '<ıYi e memurların 
~1'.ı ''Ye y nt, f·krasının tadiline 

""·•de . muvafakat et tir. 
"'ll ol ~cuı v . ~ 

Unacakt aııyet dahı!'nde 

Scırı· ~ at 
l_, ı\nkııra 11 llıektepleri ~· 11u,: (Yakıt) An-
ı ~t ~.ı'. Kastamonu Ak 
"ııı 1 "'""'• 1 ' şanı 
.\ ıh'<lıt. [l er; laalivcte baş-

tıkaı-a.d ~ -
Aıı1ta a. ha. 

l.;8d.ı ra, 11 taret derecesi 
1 bugu (A.A) An-

•eyahaıimız çok müşkılatlı oldu. 

Alpulluda bir hafta vagonlar 

içc·ı ind yaşadık. F akaı orada 

Tüı k memurlarından gördugiimüz: 

ı •hılat ve misafirperverlikten 

udd"n minnettar kaldık. Alpullu 

şektr labrikası müdürü bizi izaz 

Mevkuflar 
İhtilattan memnu 
Kodriı ·e lloıunıla 

" 
lı<'nısiresi, r11111ı•si, 1\ rı-• 
sır ve F'flik Beyler 
İslicı·rıp o/ıınrluf ar 
"\'ıldız ., imzalı ındaup 

ctrnfıııd;ıhi tahkikata diiıı 

tı.:ı kif:ınedı.: 'ahalıt:ın :ık~aıııa 

J...ı,lar devam oltınımı,tur. 

Duıı, J\:ıdriyc, I Ianıide, 

:.\'acfük l laııınılarla ?\am \C 

Faik Bq lcr ayrı ayrı i>tic· 

ı ap uluıınrn;lanhr. 
K •:mli lcr;mlcn ııwk tu plar 

l;akkıııda ycııid~ıı ınah\nıat 

alındıı1;ı. ya1.ilarchıki bazı ııok

tal:ırııı izah• .i.tcııiJJi!ii aııla

'ılıııaktadır. l\:ıdriyc J !anıma . . 

\ııkr.ra 'cyahatı h:ıkkınd:ı da 

l ıazı s .. alkr tc\'dlı oluııdu~ll 

•. 'ınıin cdilnıı.:' tcdir. 

Hamil B. 

:\k\'kufl:ırın hq"i ihtilüt· 

tar ınenınt.cdurlar. \Hi,taııtik-

/ 
I 
• 

etti, fabrikada iyi bir \'akit geçir

dik. Sinema gösterildi, eglenceler 

tertip edildi. Cidden pek mem

nun olduk. Gösterdiği alaka Ye 

tcshilattan dolayı T ekirdagı vah.i

ne de pek müteşkkiriz. 

Seyatim, komşu devletler rica

lile tanışını ya matuftur. Bugün 

Ankaraya gidiyorum. Hükümet 

merkezinizde yalnız bir gün ka

labileceğim ve Tevfik Rüştü 

Beyle temas ta bulunağım. Tür
kiye ile Irak arasında halli icap 

eden mühim biç bir mesele 

yoktur, Fakat kanaatimce şabşi 

dostluklar bilumum meselelerin 

hallinde ve beynelmilel hüsnü 

münabatın idamesinde büyük 

bir amil teşkil eder, tanışan in· 

sanlar daha çabuk anlaşırlar. 

Hariciye vekilimizle mülaka

tımda icap ederse iki memleketi 

alakadar eden bazı bususat ta gö

rüşülebilir. 

Yeni Türkiyenin yeni payitabıı 

beni her ecnebi gibi çok alakadar 

ediyor. Bu vesile ile Ankarayı 

Ye orada sarfedilen fevkalade 

ınc•aiyi görmek fırsatına nail ola

cağım. 

Avdetle zevceme iltihak etmek 

üzre İ.tanbuldan geçeceğim. Bu

radan vapurla Beyruta gidec~im. 

Beyruttan Halebe geçerek Suri· 

ye fevkalade komiseri M. Ponso 

ile görüşmek· istiyorum. 

Bütün komşu memleketler 

ricahfo tanı~mak arzusunda ol

duğumdan seyahatini Amana 

kadar temdit edeceğim. Maverayı 

Erden hük ümeti reisi Emin Ab

dullah ile de mülakatta buluna

gım. Oradan Tayyare ile Bağdada 

l;itmek .'.'..'.::'.'tinde .... y-im_. __ _ 

Kanser müca~eıesi 
Muntazam devam 

ediyor 
b le fı.ı 11 &aat d 
~d; llret d on okuL kırk-

r, '"'<:esi fevka ılır 
likçc tc\ libc muhtaç ı;üriilcn Tıp fakültesinde kanser mü-

layYare ~ 
t. ~:~'a. ı 1 ıyeıı Ye Yergiler 
tt, . ~ını il (Yakıt) - Mu-

~<1! · · (Bir ) '~I nı •cra. ı..s tayyare 
•riıı~ cı, intıkal d 

1 1 
~n • amga 

ı e lk' lllaafiyeunc 60 ltak. 
rır \·trm~tir. 

'10ktalar hakkında izahat a- cadebi için b:ışl:ıııan mesaiye 

lırldtkt:ııı sO!'\ra lıu karnrı•1 mııntazııman dcrnııı edilmektedir. 

rdoluııııı:t'l ınuhtc•ı:cldir. :\hic:ıdclc heyeti bu lı:ı<talık hak-
:\k\'kt ' lr.rııı cı kriııdcn diiıı kında çok etraflı hir rapor viku. 

) atak, çanıa~ır, )·iycc:ck ~ı:y

Jkr giindcrilnıi?, kendilerine 

\crilıı ~tir. 

Bugün btkntplara devam 

o!Ünac:ıknr. 

de getrmcktcdir. Rapor, öııü

müıı.leki e~lıll ayı mrfında .\ıı· 
• karada toplanacak olan Türk op 

kongresındc mü7.akcre ve müna· 

kaşa olunacakııt. 

düşerek yaralananlar var 
Kar lıir üirlü J,rnnb) hı 1 

lıırakPıak btcmiyur. Dııı ak· 

~ama do~nı hafifliyccc l >i>y· 
lcnildi~i lıaklc, lıtill~1" ın in· 
palapa ) •ıı;ın.ıkta de, :mı etti . 

.\k~anı Ü>tll ne dindl, ne de 

hafifledi, lıiltlkis fallala,u! 

A1akadarlar ne diyorlar? 
Blı i~lcrk JllC'l?,ıtl ZC\ at, 

haı aııııı tazyıkıııııı .. üknır 

peyda cttir;ini \ c h ırnııın 
Jıu >tırctlc bir ınudı et daha 

dcY;lln cdcccl';i•ıi 'ı~1cmd,

tcdirkr. 

Yürümek müş üJ 
lluu \ c (\ dki ı:u, . att:ııı 

Ltrlar ~c ıink bilhaı;s:ı y urıi
nıc\ i rw_laılk~tirıııi., C\ dc-c 
tc ıizkncn k •. d,ınıı :ı'tında·• 

\·ıl.an kaldırım ta~ları ,1oııa

r.ık rnkaklanla biıılcrcı; ki~i· 

ııh dıi~nıe,iııc ı c bu uıdcıı 

lıı'~ok kazalara ocbchiyct 
\ Lfllli~(İf. 

Şehre inen kurtlar 
1 ·ar ~chir harkimlc de lıir 

\ilk Y:tk'.ıJara clıclıh d 'n
mi~tir. ~chrc kurt iıımc'i 

tabii hadi a~ meyanın• gir-

mhtir. 

.Dab19f veren bir ha~iı:e 
Kurtlar Topbpı mer.arlık

Jarıııda kd hır yaka~ a 'ebe-

lıiyct \crmblcrdir. l!u nıcı:ar
lıklara gümiilınd, lizcrc g[i

niiıı muhtelif zanııııılnrıııda 

ı;clirilcn altı .:cnazc karın 
l aluarafı 3 unc1 a~·ıf:ımı.ubtlır 

J 
Altnıci tertip tayyare piyankosunun birinci keşidesine dün başlar

mıştır. Keşide bermutat darülfünun konferans salonunda icra olunmuş, 
salon havanın muhalefetine rağmen her zamanki gibi hıncahınç dol
muştur. 

Nu01araların çekilmesine saat bir buçukta başlanmış, 4,5 a kadar 
devam etmiştir. Keşidenin dünkü kısmında büyük ikramiyelerden pek 
azı çıkmış, hemen hepsi bugüne kalmıştır. Dün 800 numara çekilmiş
tir. Bugün 700 numara çekilecektir. 

Dünkü keşidede ikramiye kazanan numaralar sıraya konmuş olarak 
3 üucü sahifamızdadır. 

0 e 
Emden kruvazörü geldi B. M. meclisinde -----------------

K e1al etsiz te~ive ~a~~ın~a~i mazlıata ruznameJ alındı 
Mütekabil ziyaretler yapıldı 

Alman mektep gemisi Cumartesiye kadar limanımızda 
kalacak. Bugün gemide bir çay ziyafeti veriliyor 

,.:....--

Eındrn .\Jma.ı knn .ıziini 
,Hin ,:ahalı <:tat -cki?dc li
nıaııınııza gclnıi<tir. K nl\ azıır 

Selimi ye iim ııdc tııpl:u'fa >e-

h\mlaıımı~ Ye nıukalıcktk 

bulunduktan .ıııra Dolnıa-

lıahçc iiııiiıu~c dcnıitlcmJ,tir. 

, \ lman mektep gcnıLi 800 
kadar bahriye taklıc,itıi lıa

mil cıhıp ,\kclcnit "inı~nlarını 

ziy::rd et ıcktcdir. 

Krm azijriin 'nvari:J ü~k
dcn cı·cl Dulnı:ıbahçc rıh\;. 
tınıına çıkarak doğruca ı\!. 

man sefaretine ı;itmi~, ve 

sefir !Ter Na<lolnlyi ziyıt• 

ret ctnıijtir Ril:lhare Enıtlc 

sc ,,m,i ""' .\luhitt.n lk)i 

n: kolordu kurn:mdaııı :tik· • 
rü Xai'i L'a'<ıu zh·arı:t et-

' • J 

mi,tir. \iman ,cfardindc ~c

nıi >tn nri Ye zalıitaııı ;erdi ne 

bir ;:~le ~iyakti vcrilmi~tlr. 

Üi!;lcdcıı >oııra \'ali ve kol 

çrdtı ktınıaııdanı p;cnıiyc gi

dcrc·k iadd ııJyJrcttc htılt>'ı· 

ıııu~lanlır. Bugiiıı 4,30 da 

Jo~ım1 cn kruı·dz,~riindc lıir çay 

zipfcti verilecektir. Enıdcn 

cumartc•iye kadar linıamnıız

<l:i kalacaknr. 

Kabul edilen kanunlar 
Memurin kanununun ecnebilerle izdi

vaca müteallik maddesi f atil edildi 

Ankara, 11 (A.A) - B. M. tahsisat itassı hakktndaki lanun , , 
mdisi bugun reis vekili Nurettin layıbaları bütçe encümenin~ yerıl· 
Ali Beyin riyasetinde toplanmıştır. miştır. İngılterede kain (Tayını< 
İcra \'e illas kanun layihası adliye ayron verks) labrikalanndan •ipa
encumeninc \'erilmiş, muhtelif riş oluna:ı üç adet vapur esm~
devairin 928 senesi bütçelerınin nına mab uben sabık balırıye !'.i
mu~.t?lif fasıl l'e maddelerı arasın- zırı Mahmut Muhtar P<li• · m~-
da munakale icrası ve munzam 

. Günün huldsası 

Dahilde 
', . 

1 

1 

Rasatane karın bu gün de devam 
'J' edeceğini söyledi. Kömürcüler Emanete . ,, 

~racaatla Şişli gibi şehrin uzak semıL- ı • 

1 

'' 

~Ôe kömürü 8 kuruştan satamıyacakları
nı bildirdiler. Odun hakkında da bu gün 
karar verilecek. 

11 

• I' 

* Terkosun Eyipteki ana borusu pat-
1 

! 
ladığı ve kardan dolayı tamiri mümkün , ·· 
olmadığı için şehrin giinlerce susuz kal:l- · 
cağı anlaşılmaktadır. Emanet borunun sur~ 

1 

i' 

atle tamiri için şirkete tebligat yapb. 

Haricte , 
Mıitehassıslar komitesi tamirat mese

lesi hakkında nihai bir itilafa vasıl olmak 
ümidindedir, aynı zamanda Almanranın 
kafi bir tazminat için 3 milyar Inglliz 
lırası vermlye mecbur olacağı da htsap 

,. 

I! 
' ' ; 
' 

[ o!un!fZahiadır:._ _ _ ·--··-~--· 
• 



Alemdar Alu to/a ro a 
- ,,. AY HAn ... ___ ......., ______ ,,. ~:1 ... _ 

Ru 111elide11 ~<·leli bir cıtak .. , 
--- -----

flir srıboh /J(f/Juili dııı•arlrı11111rt, 1lr11ırlar 

a I evlti11rlı• J ·" pışt ı rı l 1111ş.1·r~fı a 1 ar p;r'in'il ın ı'i::t ı'i. 

Beli,' ,k vold.ısları :ıva'.Lııı-1 
(1,rıp ı. -ıa lı.17.lrhını.J; j,ıi-

:- ~nlcr tararından bodc 
111, luı:ıı \'e ~dı s.ını bdir iı 
birıne ısnatta bulrn:ulınustu. 

( ı.2 2 ı-1808 ) R.ıınaz:ın 
.,\Jlltn on be)inci glıniındclı 
!';<>ııra .} , ıiçcri kı~labrında 

J\ kın,fara kaı şı hn'i bir 
iıa'«:kcı ı avvurlan ba>laıh. 

Y cniçtri vold:ı~lar c\ \·ela 
J\lcmd.ın 'urup oldur rek 
tc,ki n cnfaatlannı yıl;ıp 

çiı;niyen adamd.ııı kurtulnıak 
i tedilcr. 

F i ve ) eni «ortalarda» 
r f J yerru kı- ettiler, aralarıııtla 
gi · muahede! r yap ılar; 
lıaıra h fi lrararı J,endi!eriııc 
taraf tar belledik! ri b zı 
ric ti.' haber verdiler. 

tsu ukla Mr pat"'t.ı çıka
ı .ıbil« k },~dar lı zırl.tn!ııış
la 

ff b;ılı BabıMi dU1·ar-
tır .ıpıştırılmı~ yaftalara 

t< .ıdüf edildi:). r tabr pek ıiyadt 
t hdia cJip Akmd.ıra me ·
(ı Jll okuı Jn sel-ilde i,I~ in 

ınl:ırLı. • • 

- (Rumelid ıı geldi bir 
ç;ı • \ r.ı.m rte J kılıç 

oı tll a1c: a lııç-Jk. ] İbarc-
ltri iŞ j " 

'ı f ta ıne le · A lemdann 
~· .. •· ·11 olan bazı zevatın 

al.ıltJmıı lıa !um .• getirdi. 
Alenıd.ır:ı : 
< Edirne c.ıııi!>iııe gittik

nk Rı meli a, k rim topla\ ıp 
t.ııı.dın edinceye· k.ıd;ır hlir
Jh:Jc ik.ınh .. t ct!i!nh.-sini .. 
t.ı si lltİlt!r. A \m-iır. 1 

- Ab•· .. ın. n..ı\, klıı çı, I 
'e ldıkbi(! gı.,ul- ı n, )·•P -
'- ·ı· > lll lr •• 

c.,l'abıııı 1 erdi, oyliruı

k ., y ıti. 1\ an.ııl } ;ı ru-- ı 
!>lll'llll p1.!k ııı.ıgn.•_ olup 

1 dt snıanı lıor , iu;u arıb-
~ılı}0rdu. · 

<> 
: n. ı Scne·-i p;n;u.ır.muı 

( z6 )ini ~ gu u [2J 
.ıh .ıını, Alt'mJ.ır hr.:t. fa 
ı aşa Di\·an • ·ol .nd.ı .\tik .'ı.li 
r .ı,.: ı::.ııııii l,.ı ,..n.fa otur ıı 
~c~ efen h"~ 1, • 
g d ~ ki. 

':>elimi ~.ılıs ;::;ı;naı'l:r.J.:ı 

l'- ı ibi t ri~Jt.ı ci.'lir yen· .r1I 
ı;·~ m konmııstu. 

. kmdar n11ı'bı ş +; · · ı j 
eı.ndiy ~iıu. 'ı ni;cril r ı· 
• \1 mJan ı ıınıp ölJ·ı.. k . 
i~ ı fıı t 1.olll\ c1rbı .!ı. 

• kn 'ar hum. hntıcr •• ı,ıı. 
'>~ 1 isl~nı cfc·nJire g-idu-• ' ~ 

1 • ı ihıiy.ıt'.ı d.n rJııdı. 
lrıar ı e b~ ·r~nı tc hril in-

,ı ıı (;] a Jetim.!.: D'rnn 
yoiuııa tıirikip :ıl.ın sc ,·.: 
çıkan ahali ı·e ywiçcrık ·j 

d~ıtnıak Lt di. Riklıbınd.ı 
giden sekb.ıııhır:ı h. ll;ı c:d,ı .ıı 
da~ıuııalarını i5aı'c't tıti. 

~ 1-b.ıııl:ır dc·)·nck, ille 
tokat rasgde giriştilu·. 

A!cındara suikast olnı:ıdı· 
·ıdrazaın dehdeb yk: ilabı 

:ıli\ c gitti .. 
Fakat... Diı·aıı yoluıı ı .. 

<el baıılard:ııı kaııı~L ı·e .lc\·
ııek yİ) nl rdcn bir ço!Jw, 
yıızl ri gözleri yar.ı l'cr' 
içinde veniçcri 'e c hci 
kain eh nelerine dagıldıl ••. 

Biı,i böyle darp 'c 
bil~rnucip cerh neden il ri 

eldi ? Biz ehli i. lılınd:ın 
il·rn vt zerre kadar ciıruııı 
·e gunahınıız yokken, bir 

haydut başı gelıp cebir ı·e 

I· ırla bir ~işahı lul'nlup 
,·czirinden mührü bum \unu 
aldı; hali ş 'keti paJi,:ıh

ıııuza la ık olur ııhuı:'iht 
gö:>tem1İ\ rek bir ıı1.ım 

hainin Sözile din \'C d ddin 
crkıiru ol;m ulema [ l 'L 
ocaklı ı kalJımı.ıt, fııl,ara 

'e ziıafayı ayaklar hııı:ı 
aldırmak i tiv r, bund.ın bövk • 
bizlere korktu · ·e ·• m 1.: 

ııc lazımdır ? Biz, anın 'a
nında olan bir a\'UÇ lı:ıyıa 

güruhundan clhcımJülilLilı 

Yüz bin kat ıiyad,yiı; aııl.ır 
ılıc l'a:;.-ı rık.ıııııronız .. " 

"Elb~t biz on:ı ıni:ısllıııuıı-
lı,t:ımızı Ye wııiçcriligiıııizi 

anlatıııalıvıı ... » 

o.,tlilı.:r, ycııiçcril, r z.ıtrn 

fıt1':ıt ;ozliyorl ırJı. 1.lılliııin lk 
3 lr.ızam le ·hin . · ·jyeıin

t!uı d~dıal i-;tifadc edildi. 
H.ıll.ııı «ıztltı,;ı dort köşe 

yedi bı ca~.ı y;ıvılcfı; t:ıl:ıii 

taraf tar;ıf Luınp.ı<lar kurnldu. 

Jw,ı•ı.ı t-a tım:ık için en 
' mLnıa ·p ıııııan idi. Ycniçcri-

l•r zaten rımazan biJaı·~
ti.•b.knl>cri lıwrl md•lanlı. 

Tııplıı.·:ı !ı•ı c' d t:dccck 
->! ırlın , ,\Le nl.m · biılidc 
l..t<ıp b!tifr .. rC(r.kknli. 

Alemılmıı .ıı~: 
i ll l.t=rtıt . ..:1 

;olmı. 

bir bl~kın
ihtimali 

Çünkü Rumeli a>k ri \·e 
. kbaııbrd:ın (,t.ınhul tarafınJ:ı 
hu! ma l:ır. •t:rn<!:ı bıırad.ı 

J~ıııl. bir lı:ıl,k idiler; ç<>ğtı 
.:ı k.: sürul~n nıkel.'ı Ye 

ı"ılenıa l ôn:ıl,brınJ cebren 
t:ıl: im cdi'mişlcrdi. 

Dıı ihtiyat ızl·kl~r dolan'-İle 
Akmd.n ıııı:aı·eıl't ·İz ,.;zi
y tt tenhaca 'lkı~tırnıal. 

~Vat )irı l 2 ~ulıat 1 ~2~ tefrikası : 7-l 
.... _.."' ~ ,.....,.._ -· --- -.. 

Namuslu 
okotl11r 

\iııı. 

,Jfıclıaı·ı·ıri: /Jiiseyiıı Rahmi 
lwıı <.i. lf'- ı htı~ le mi oldu~ıınuzu 

ııi<'iı bcııdeıı soı·u \ or-• • 
da hiiıUt'lll. S\lllUZ. 

• 
-- Onu 

• 
~iı kendi k(•ııdiııiıi ı -· Bazı tehikkiyatı-
1 Pııtl .11 ü~ı'enecel dt•- nııı ,e zeyceııiz İıak
;; il irıiz ~-a. ı kuıdaki ıalı::uıımülli-
- rr. dı·r:-iniz .. Ben , ui.izü çok a('a) ip (kol-

1.eııdiıııi hiliriın. hık tan hoplayıp "ene 
- Kf'ııdiııizi bilhor- oturarak ) ye ~avri . .., . 

sanız şöyle 111i 'ı• ya alıl:\kı bulduğunı i~in 

___ :z 

unaıılıJnr 
M. Papaya yeniden 
talimat gönd riyorlar 

.\tir.ı. r 1 ( \nd:<:ırt [l,, -

\ 1. l'ııp:I\ a mu ,ru;cr:ıta tlc 
aı ııı ıçın hı.. bır kurye ile 

tnliııı:tt J.!:ı indL·ı1lnıi-.tir. ~ L 
' . 

l'1ıxı Tcı Iik Ru:tu B. jk ınu-
J;lkatınd '1\ırki~ c lıül üınctı 

ıanf ml.•n >crı;kdileıı ır.ul;\I .ı

zııt:ı Lır>ı \"uıı.ıni-tarıın ccıa-
' 

hını lıildircccktir. 

Uıı ta' ıııat nıcı nnında \1. 
1':,•1:.·ıın \tİnıı) l .\ilkti kL\·
tiyc·ti de d~lıil oldu!),u hak 

l;ıııdal i ~ayıalar uzcrine 'cl:l
lıiyctt~r hr zııt bu lıalıcriıı 

nıcı·•iın.-i1. oldu~upu \"C her 
lıaklc l'ap;ınm ,\ıinaya «y:t

lıati miiz:ıkcratın alaca~ı ,,af
!ıa) J ı .. lı tt· bıılmıdug,ıııu 

'üyknıi~tir .................................................. 
kııbil ol:ı.::ıkıı. 

Gece ,ıokuzuııcu bölü!, 
ort:ı uıtl;ı ili, ıııcş\·cr t ııı c
!i-;i kuruldu. Alemdara ı.:,ır;ı 

"yan lıuırli)'•111l:ır birkaç 
ona a5çı:-ı idi. 

A 5çı ıı t.ılar : 
ihtilal üç dört ııüıı ll.ılıa 

te'lıir edilirse sd;h.ınhr 

ço~alacagıııı dıı~ün ·rd, n 1-
d ıı lı:ı7Jlhdıkbrı yulcl.ı~Lır:ı 
haber yollanuı·ı 1 .ırarl:ı:;tır
J:IJr. 

T ııı dkriıı~ ftrsat p,ı.:ç
mi, ti; hiç olmazsa isyan.l:ı 

halk \lcıml.mbıı pııa çıkmı
yac,ıl;tı. 

Ertesi glııı (kadir gcce~i) 
i.U. Gece "ultan l\lalıınııt 
t rifatla A yasofı, cami in.: 
gidip namaz kıla aktı. (5) 

lllitmedil 

(11 Orta; bölük her ortanııı 

ayrı lıışlası ,·ardı. faki ortalar 
l>ı:gün şehzade camii karşısuıı:ı 

tesadüf eden binalarııı yerimle 
idi. eni ( ortalar ) rolıılard3n 
fatihdcki ( Etıneydaımıa ) }:adar 
olan yerlerde idi.. 

(2) Udeki taribler t7 ~d salı 
oiiııiı derler: Bunda selııv ola-
~ 

cak .. Çünkü sadrazamlar rtl'le
zaıı (2ü) da şeyhiştama iftara 
giderler, şeylıislamlar (27) de 
babılliyc iftar \'e bayram teb
rikine gelirlerdi .. Alemdar lıa

t!ise iııia bir ı;:fııı arayla oilfıığıı 

:uıla~ılıyor .. 
[31 Aynı ıaıııantla ( tehriki 

id ) de bulunmak kaı!uıı iktiza
sındmı idi. 

[-!] Propağ nda)':ı dikkat ed!
liyor mu? 

(5) E\'ckc de işaret ettigimiz 
gibi AlenKlar hadisesinin Alın
darın şeyhislfıma iftara ı;itti,ği 

gece çıkıruısı dogru oluıasa :::erek 
ahalinin dayak yemesi, kahı·c

lerc dağılıp şikayet etme! ri, 
a çıların meşvereti, bunlar bir 

·iki saatlik ii olamaz, işyan, 

bir gim sonra çıkmış ohu.ık 

\'arittir. Çünkü se..lr:ız:ı.mm 

şeyltisl~.ııı:ı ittii!i gün 26 rnm;
zan oldu y ( k;ı ııun ) dolıyisil 
itiraz götiırmn . 

isyan: t rihlerin müttefikan 
pptıklrı gibi ( 27) ran zan 
kadir gecesi çıkıııiş .. 

Şu halde ahali bir gün e\ el 
( 26 ) raınezan nıerasiıııimte 
dayak yemiştir. 

SOl'll)'Ol'Ulll. 

- ney c•foodi, alıl:ik 
'adi~ine µiri~irsl'k siz 
henden c·ok 'a\ a ka-• • • 
hr,ıııız. 

. lazlnnı Uh i ile\ hii-
• 

'iik hir istiaze ile lın r-. . 
kıraı·ak: 

- N:,nızii hilhilı !'İz

tlen daha ha' salası gı·
nis 'e l'('Zalctc ıniita-• 
lıaınıııil bir locamu 
düıı)ada 'iieudııuu 
tas:.n' ur kahil de~ildir. • 

- Ta. a' 'ura, kn a-• 
sa hacet yıık. Bu, ur-• • 
tluğuınız vasıflaı·a kcu-
diııizdcıı haşla ıııc'
!'uf aramayınız. Zt•r
eeııiziıı rczalctlcriııc 

l 
VAKiT J 2 Suhat 

hi h be leri 

önıürc r Suyo 
f ete -·-t ettiler Terkos borusu 

Halbuki zarar eimiyor- P<?-f/a.dı 
lar, ihtikar yapıyorlar/ Şehir günlerce susuz 

OJmı h liı "rLL er cına kalacak 
n~t ıl tl>:ıt nımlıırllı;(lıııç ıııu- ı·,_: .. .. d b · T ı. 

ı;ı uç gun en erı erı;os 

rn ... ıt eder ı.. 'hli, Topkapı. •nu lukları akmamaktadır. Bir-
t'atilı ~ • ,;ıi:·c· ı:ılıi nakliye 
ll'~rkL• e,·~dc.:n u.1.ak ,·cr 1 crdı... 

kiırnıori,ı. ~ kıını-a · a.tnıı~;ı

c:ıkla ı·ıı lıiltlirı'1İ,krtlir İktı-
' 

-:ı· ıııtıı.hıri;cti ht• t:ikhi ı,·r
kık ctnıi ı c haklı \'ulaq~ 

hu µ;i~ı yı:rlcrdl 1.Cnnlırtin 

(•ı) J..unL<a _,atılına,ıııı ıcn-ip 

cınıi~tir. \bele ~clm:ıııini 

lı.:ı in ı ~ı ibiııt· k:ılımıtır. 

< ıdtın lı~U.ıııda da h. i''i" 
hir h~•ar Ycrilcccktir. B:ı7.ı 

yt•rlcnlc c,.,\unun ç.:kbiııin 

• '00 J.. rıı~a 1 ad;ır lır• ;<lı ı 

>ıiı lcnmcktcdir. 

La. n kiimlin:ükı; de cnıa
n.:tin l•iı; tle mli,:ıa<k,ini kk
kme<lqı kcımurli l'.!,5 kunı

~~ı ::~ıtınaktadırlar. 

Eııı:in<"tin tclti~kriııi h:ıt -
kile )'aparak kiinıiir Yl! odun
nıların ihtikarm:ı nı3ni ol
nıalıtlır. 

F kirlere para 
t:nıan. 'ıı fıkaray:ı ta!ı<i

t·tli~i i.J,:ind 10 hin liranın 

1 lillıli:ıbnıc·r delaleti le tevzii
nc dt·ı·am cdilnıektt'<lir. Hu 
p.ır:ınıll tc\'zii hcniiz lıitme

mi~tir. 

İnkıllp müzesi 

Komis İYOD ~H te
sekkül eni 

iıık.ı :ip ıııiizesiııi at;
nıak '(' ne gibi eser
leri tc-.lıir c·tnıck h'ızım 

• 
grldigiııi tespit c~·lc
mck üzre J<:nıaııctte 

ınütahassıslarJ.an ıuii
rckkep bir komisiyoıı 
lt'.;ckl..iil ctıııistir. Ru • • 
koıuisiyona Küpriilii 
1x'lUC Fuat, t•..:bi k şdı
rcnıiııi llayı·cttin ~t'-

• 
ilim. ıuiizelt•ı· uıiidiirü 
Halil, askcı·l miize nıii
diirii Tosuıı, emanet 
ın~ktuıı<.:ıı:-u O s uı an 
n •. , lcr dahil hulun-

• 
ınaktaılır. 

Gt zi Uz. lcriııiıı Sis-. •' 

litlt>ld •• , iııdc arılacak 
• 

ohtu iııkıklp ıııfızcsi 

hir~ok hatıraları, ~cr
lt•ri ilııh a edN·cktir. 

tnlı:ıuııııiild ki h~n~aıa 
ı.wııisli~iııizle 'arısın: k 
._ - ' . .. 
heııiııı lı:-ıddittı Jcgil
diı·. Ihı husu. ıa cclwt 
et•hct takaddiiıu t•dcı·
siııiz . 

- Y tiz ' iizc hu la-• 
dar <·iıı·'elk:iraııc hir 
irtira. 

- 11'tiı·a vok, hrr-
• 

kt'sin ağzında dolru an 
• • 

lıakikaılcı· yar . 
-Kinln1is o lwrlcs? 

• 
-Il11nu11 la\ irıi, tuh-

• 
didi kabil ınicliı·~ şu, 
hu, iitcki, beriki .. 

- Su, hu, öteki. lıc
riki .. .'Jlc\huıu ağızlar. 
Fakat ·izin rczaletinizi 
tasdikte bütiin t\lcın 
nıiitlef ik .. 

çoltları bunun suların donmuş 

olmasından ileri geldiğini zannet
mektedir, Halbulr.i Eyip dvarrnda 
T erkosun anaburusu patlamıştır. 

Musluklardan su onuıı için kesil-

mi~tir. 

Terk~ §irketi ana borusu 
tamir etmek için ıetkikat yap
mış. fakat anaborunun geçliği sa· 
halarm (7) metre urla örtülü 
olduğunu gi\lcrek tamiratın im
kansız olduğu neti ·M \'armıştır. 

Zira anaborwıun ~C3inden pat
ladığını anlamak için b01wıun 

seyir saha nı bııtıan başa a ııı:ıI.: 
laz•m gdıneltcdir. 

• irkd (7) ıuclro karla örtülü 
olan arazide bu aın !iyeye imkan 
göremaıiştir. Binaenaleyh kar 
de\-am. cıtikçe, ıab ile susuzluk 
devam edecelr.tir. 

Emanet anaborunun süratle 
tamiri için Şirlete \htarda bulun

muştur. 

Borunun patlamış olmasından 

şirlı:eı ınuahıuc cdi~ektedir. 
Çünkü boru geçenlerde de patla
mış, anl&§ılan üstünkörü tamir 
edilmiştir. Medeni bir şehrin 

böyle günlnce ...,.uz b..-akılm ... 
hiç bir rıw.erctk- all~ilemlyecek 

kadar büyük bir İc.uswdur. ---
Hastalık yok 

Sıhhiye müdürü Ali Riza 
B. ;chrin şıhhatiniıı ıniikeın

ınd olduı!;umı, hatta ,;rip, ııe-t-
lc !\ibi menim ha>ealıklarınm 
da >algın bir halde olnıadt

~rnı temin etmektedir. 
Emanet •aridah 

En>anct !J 29 scnc,i \ arLlıt 
lıiitçesi taıı7.im edimi ·tir. Buna 
nazaran Emanetin bu seneki 

ı·aridatı 6,722,5-!3 lira 50 

kuru~ıı lıulm;ıktadır. 

V,manct hüt~csinin ) • kın
ti, Cemiyeti belediyede tt:t

l;ikinc l~ar.;ıcakur. ----Yüzde 50 zam 
Kar deTam ettikçe. 

kaldırılnııyacak 
Sokaklarda oln·alı ıabiiycnin 

anletinc kadar tak>i iicretlcrinc 

ı apılan •.;;o :rom deYam ede .. 

ccktir. 

irtihal 
t:tlirnc eşrofmdan Rasim bey

zade llacı İbrahim Bey dün l\a

dıki>)'ümlc altıyol aj!;ıınd·ı ıdc 

fıın şirketi iıi;4Jindeki b:ınclerin

du irıih.ıl e~lcm~tir. 

Ctnazcll·ri bugün saat on bir· 

de kaldırılarak oilcsi makhac
sinc ddin ctlilcccktir. l\Jcd.ı 

rıılımct cı leye.' 

- nc,·feııdi bih le 
• • 

:af satal:ırla biiliin rt•-
zaleti bizim üzerimiz('· 
't~maya u~rasartık siz 
• 1: • .. c. 1# 

hu iasdrrdcn trmiz 
sima iİc t;f'l:ilip lı.ur
tulaınazsıııız ... 

- ne.. •'fc•ııdi ı.(\z

lerinizi a<;ıp hana iyi 
hakıııız ! 

- Bak.ıyoruııı. 
- Ben 'icabıııda hu 

ıııesclr~ i kanla tcmiz
lerinl. 

- llic lıir ınesrle 
k.aula lfınizleucnıez, 
daha zilade lwrhat 
olur. lleııi l<'lıditle 
kendinizi tPııı izr ı·ı ka
ı·anıazsmız. Kaııı;, te
nıizle~ iniz, sade su ile 

... ::::: ::::::::r:: :::::::::: :: : :::::::::=:::::::: 

u ru~ıu yıl~ıı 
- 11\ulıarrlri : Eşref -

.. :::::::::::::::::::.... '>; ~ ..... ::::::::::: .... 

kıt'a. 

Sevin kuyrukluyıldı7. kimde vardır böyle bir kuyrJ!. 

Yürü nuıretle, .a.ir necmi gisudara ıultansın! 
O kuyruk parladıkça parluın dünyanın üstünde. 

1 
Görenler •ırma ;,!emiş ipekten bir ç•dır san9'0 · 

R.11.1 aki kıt'ada 5ultaı rn ile sansın k:ı.fiyesiui birleşti1'd 
ğiınizdc ı dol ı ıoüşl;iılrıescvdaııı karıın izlım çiııi cebi 
ctnıeırelidir. lelaife dair cş'arda bu gibi şeı·lcr ii_t_c,ıen~ 

1 &<irlilegelıııcklcdir. f:zcliıııle l\llıı ırlı ınerlmm Rıııt b . 
Mec~ıniiiletl p nam kiıalıındaki lıeyti ali siizfuııüziiıı şll 
uahkıdır: 

Beyit 
Bir uzun bir kıaa ademle tarikdaı oldum. 

Arif anlar ki bu yolda nelere dut oldum. Jr 
Bizde bazı mutasallifmi üdeba ,-ardır ki gayei mahad'. bil' 

· ınadan hemen itiraz ederler. Ezcümle vaklile birisi gazeten;-... 
sinde • iskelei mezkOre ibaresini yazm~ı. Vay efendim kıy '111 
koptu. iskele kelimesi müzekker olduğu halde nasıl hemze ıl~ 

. eıınes olarak yazılıyor denıldı. Hazır ce\'aplardan bir n:uzıp ~ 

lelimesi miiennes de olur diyince hrril çıldıracak derecede br 
pürdü. Nasıl olur diyince bizim muzip •Harem iskelesine o• 
yurur unuz demesi iaerine edip (!) mephut olın~u. i 

· ( lh:\·artt' '°~ 

( dliyede 

lilBUID YBA~IRI 
Hakkındaki tahkikat, 
müstantikli~e intikal etti 
Tataı la yaup;ını h:ıkkıııd.ı-

1.i tahkikat <:1rakı, zahıtadan 
ı\dliycn gi>mkrilmi~tir. 

:\llltldciumumilik, d1iıı .t:\ r:ı-

1 kı tahkik.mıı tamiki i\·in lıc

~iııci mii~tantikli)!'e h•t1 alc 
ctıni~tir. 

:'\ lti;taııtiklik al:\katlarları 

din!iyccck, ııı:ticedc kararna

n1c:-ıini yaxacnktır. 

Darülacezedeki hadise 
Bir ıniitldct snl, Darül

a.:ezc sabık damga baş me

muru Tdat, ılamga ıncmıırıı 

1 lı fzı \'C m mur muavini 
J;mail 1 lakkı Beyler hakkın

da Fraıısıt. tyataosıı miidür

ltiıfıın<kn lhrülaccze hb,;csi 
·" 

olarak aldıkları pararı zim-

metlerine p;cçirdiklcri nokta

~ıııdaıı tahkikat yaı)ılmı~tır. 

Da\ a, ikinci ceza mahke
me, ine intikal ctıni;;, dün şa

hitler diııknilmiş.. muhakeme 

~ahit cdlıiııe kalmıştır. 

ısvicreye giden gençler 
,\d ye Y tk:lleti hesabına 

f,liçrcyc günderilmelcri ka· 

nırla,tırıl:ın hukuk fakültesi 
ıneziinlwlan flfücyin ı\yni, 

Galip. SLıat ye Cemal kakkı 
beyler, lıugiin hareket ede
ceklerdir. 

Bu dürt hukuk mezunu 
i n içre mahkcmelcrinclc tat
bikat görecekler ve lbans 
,ehadttnamcsi alacaklardır. 
Kendikri isıiçredc iki sene 
l;alac:ıklardır. 

,·ıka,ıııız, leke sabunu 
iuıı:\ııiııız. O hmıa ait 
bir mesele d(•gildir. 

Bt•ııinı karımın bir 
rezalt>ti 'arsa bundan 
sizı• ııe ! sizin karıııı
zııı hir reıa!Ni yarsa 
oııdaıı hana ne. Bu 
ıııacC'ı·ada nıutlak kan 
tlüknH')'f~ üzeniyorsa
ıııı lııınt) a ni<;iıı gc
liyorı:;uııuz. ~lücrimi 

aı·~n·uıız. Zt•\ ccııize 
il:lıiı a~k eden • danı • 
her !mide hen de~iliriı 

'-' 

rfcnılim . 
- Zt•\ eeınc il~iııı aşk 

mı '! Bu eiirettc bulu
nahileııiıı derhal bev-

• 
nini ııatlahrım. 

- M:wpı•a il:inı ~k 
saf lıasıuı çoktan geç-

-- • . - _'!7 

ı•' Men'lleket habef' 

lastamonuda .eıekt~ 
ı.::a,tanıoıw şchıınııı c. 

rikk tenıiri p1z:ırlık '' r< 
iiç ccnchi ~i.d.t't ıır~ ı 
miıııaı..a,,11·11 konıılnııı;tı'r. 
si~:ıt şür'a~lc )·ııpılıı:al~rır. 

17,5 kuruş iç:a . 
~ . ~ıll 

h:ı,tamoııud:ı 1 t:ı;:ııı 1 

d.- biri f ;-,:; knn•~lı·~ . 

a]a,·ak } iiiiıtlcn arkatlıt;1 # 
!,eti k:ırnıntbn y:.ıral~fl' 

Bk . iyatin -~ 
Geçcnlcnlt' bir zatın . 

clisine da :ık atıldığı i~ 
le mülkiye mU!ettişliAi 11' il 
racaat ve Unkııpaıu ıııt' 
hakkında sikhet ettiği l~.ı1 

• , ld": 
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Dindi mi? 

Pek meııhur değildir ama din
lenilebilir boydaııdır: 
Adamın biri birkaç ay Giı ıı 

valilı~ınde bulunmuş. Bu müddet 
zarfında garip bir tesadüf csm 
o!arak hemen hergün yağmur yağ· 
mış. dinmek bilmemiş. 

Adamcağı7. vazifesinden aynlııı 
İstanbula geldikten bir iki sene 
sonra Ciritten bir adam gelmiş, 

eski valinin huzuruna çıkmış. 
Vali bu adamı görür görmez 

hem telaşla sormuş: 
- Aman O;(lum, denııı. yağ

mur dindi mi? 
Kar okadar yağdı okadar yağa 

yağa hepimizi bıktırdı. ki bu gün• 
!erde İslanbuldan çıkıp bir !arala 
gitsem ve orada uzun bir müddeı 
kaldıktan sonra bir hemşerıme 

raııgelsem hemen soracağım: 
Kar dindi mi? 

• Sünnet! 

M
eşhur fıkradır· 
Bektaşi der\'işi hem uruç 
tutmaz, hem de biç.are ka· 

rısına muntazaman sahur ha4 
zırlatırmış. 

Bu zahmet-galiba o zaman da 
Rarrazan böyle kışa tesadüf etmi 
olac;ık-kadının canına taketmiş \"e 
koca>ına: 

Yalıu, demif, hem uruç 
tutmazsın, hem de ne diye, bana 
zahm~t verinin? 

Bek~ının cevabı şu olmuş: 

Hanım farzı yerine getire
ıni) oıuz, bari sünr.cti terkctmi• 
)'elim! 

Dün gece bir toplaıımadavdım.. 
Beylerle hanımlar iki seans po

ker yaptıktan rnnra bir küçiilr. 
supe yaptılar. 

Aklıma yukarıkı fıkra geldi: 
Gene sünneti yerine geti· 

riyorlar! dedim. 

ıstılah lügati 
Tedvin için ugraşılıyor 
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lı r ıJI eclcn •iyasi bir mukavele-

anu n1·:ılcınmı tır. İnıza esn.il.~ın .. 
dı k lise vs hükumete men>UJl bir 
ç•ık ze>atı iılive bulunmuş\Jr. Pa
palı;;ı~ ışbu muahadatın meclise 

berayi lastik arzından eve! neşre-

dılınesi hususundaki arzusuna le· 
f.kan vesaiki mezküre ne~ı edil-
ııııyecek \·alnız bunlara dair yann 
bir hulasa \'erilecektir. 

Löit Corç aeyahattw döndü 

l omlrn, 
\ \ 

l ,oit C'ı r · 

1 lJ 

\ 1. 
.\ ı,. 

deni1.dc icr·ı <..t· 

ıııa'ı!tadır. çohlıı~u ı e yerlerin huz ke- Rıırnam·ad:ı çnl... ~iddctli lıir 365 15,) 72 30 
B d · .ı ,,·ııııL ı'ııllLı o-t"ı'n1u·ı·-·ın•·rnı l 403 ',SO 104 30 

umen • •"P • ''"' ,.. ~ ' "' fıntıııa 'ardır.' \ apurl<lr: · ııt 6- 150 'iS 30 lkrliıı, 1 o ( \. \. - Barıı1en- c ıı: Jtıınrnhırk \<ere fırtına yıızııııden yerkriııdeıı 29 30 ~ 50 cınıekle nıeşgu1!fır. 
l 11 . tıı·ı· ,1•1·11 •l••ı·ı u t hıtlr.rı karın i.-ine bır:ı!..ıl- , 11 · 1 1 ı 201 

\ ()} l_)('(l(•J 1• l l e ı !- '";. ' ' ,,;ınıı c ını.1ıan1a~tal ır .ır. ""- 57568 100 29 30 • 
hır l'trni:tir. ilin hıdar mu- ıııt~tır. 1-'.rtc,i ~ .. n iilııkr ~ii- tencc linı:ıııının da lıııı tut· 57591 50 59336 100 

>ap ı e lıir ı;oJ.. ı d:ıt 'ukuLı 

bildirilmektedir. 
Tunuz Beyi vefa\. etti 

ııııılrııl'k UZl'I"• ı'lezarlı""a :.ci- ı 694 10" 412 SO rı " tLı 1'11 " ı\-ll'nnıcktL'l ir. " 
c ıı • ;m=:ıan ceıl<lzckrin " · Donanlar s 30 54 5'.l 
kunl .. r rnnıfıııdan p:ırçal:ın- 817 50 6.t 30 

sene ortırılın yaco~ 
dıJ,ian ~ııriilnıti~tıır. llıın l l:ıliçte taıl'ir.le lıu- 46 30 531 100 

T llH1'. 11 < .\ .. \.) - Tunu; 1 ( \ ) 58018 30 619 ~ oc ' Karadenizde fırtına uııaıı >ya \ :ıpıırıınıııı 5r.; 50 729 2o 
\ İl•l\C · -.·ıııni ıncct· i '1u 

lik ;çı ".lalurır :\larL 1 iri . 

lkYi ;- ı y:ı ınd;ı nfat etıni~-
tir. l laldin'ıı ibt nıcrrı,irni 

ltalyada bir tramvay kuaaı 

!' ıırn:ı, r ı ( \. \.). il i tra-

mcı.:ruh 'ardır. 

Fırtııı:ı.. l\aradcni1.de, lı.il

ha,,:ı nçıklarda olduh}a clıcın
ıııi\'c'tli hir cl..ildl' lııikıını 
-urnıe!..tcd•r. 

Gelemiyen vaporlar 

iki tuyra,ı, p:t..'nıidc :--OJ.):uk- .., ci•~unü hn- h\ ~at-ı ıç \ i .. ilızarat 

1 l il 1 124 150 .879 10:.l faaliıctlc ,~,,.ın cdıt..nckt tlir 
tan , onrnıı~lar< ır. ıın ar 266 SO 97 30 
ate<çi ~:ılıri \ c \l:ı!· ııııt 577 100 921 50 
i imli ıki Za\ .ı 1 ıdır. Mübadele murah-

Rasatane diyor ki! haları An'karaya 
Bugün rüzgar muta\'asstt şid- eitiiler 

\1 .r: butçc-i de ı:.ız·~1 cd·lım>· 

tir, bug- n ' · t\ ete 'crilecci\L 

Bu sen~ 'ol hede.:' nın :ı -ni 

hat ı lan J 2 lira' 1 l:i cılı 1 c 

nıi .. (11<.lugu t1..:

ııcuiıh ,ckritıd1.:n "'det et- Almanyada soğuk ve hastalık 
lkrlin. lll (.\ .. \) - Biıtıın 

l.tıit !..urnpaına-ına ait ,\,ı
ry:ı ı e l\a1id:t1 ı :ıpmları, 

l\arncknizckn bd,lcndigi lıaidc 
lı:\I;\ gdrncı1ıi~lcrdir. 

detle poyraz esecek, hava kapalı \lulıtdit nıı,lıadde kc •ııi,. ise ık l".u.1un du~rıı olm:;~•~ 
ve karlı olacaktır. Dün yağan ka- y<•nu Turk lı;t~mur.ı!ılı:ı-ı ( c· 
rın miktarı ak~am 7 ye kadar 14 mal J Jı,,nıı lıcı le yııran 
santimi bulmuştur. Dünkü suhunet lıa,ıııı.nıhl•J,ı 1. D;. :ı ı ". 

anl ~' nıı .. cır. \ ·nı he - lıu ... rı~ 

d ~cçtn ~enek' j'.!İbı ('O lırı 

uzcrin te ·i.ıJ cd· c1 te , ... 
ııı ir. 

D:\nİınarka hilkümdarı 

(' tn (J<, 1 u ( \. \.) Da-

1\o1ck ika reiıicumhuruna auihaıt 

lkrli ı, ı U (. \ . \.) \le!..-
• ihıdan •>ehikıı lıit telgrafta 
ltci-irnrnl1uruıı ritkip oldııp;u 

ll'l·ne hLlr"ı hir ~uiı...a~t ü.:ra 
c·,liklt~i l:ıkat kendisine bir
;ey olmadıg-ı bildiriliror. 

Mr91lw bir t•yyared öW& 

\.i!l:ı cıılılay, ı O (ı\ .. \.)
Ta~') :ırc·ci yliz\ıaşt "l\Iuri"u, 
clu,nı[i:; Ye kömiir haline ~~1-

,\ lıııan) ada lıariktıl;\dc bir >ll· 

ı,uk lııiklirnlerm:ıdır. I' en nelı-

f:t i~iıı lıu nl'lıir iiJ:crimlc 

tün Ren lıaı alisinde p;rip 
bti~ uk t:ıhri\ı:ıt icra ediyor. 

l';ıri;, ı :i (. \ .. \) - Şarld 

A nııpada ~iddetli >ogukhır 

lılikuın >cirıncktcdir. Viyanda 
tnlıtc,,;;ıhr 26 ,-c Belf\Tatta 

g-ündliz nakı, 23 Ye ;t·ccc 

na ıs 29Jercce kaydohınnrn~-

Bir Gemi gaip ! 
\ıı, rıı,u,kickn hbre!..ctlc 

cuma !!;Ullıı litıı:ınırnıza !!;el· 
nıc>i ic;tp edl!n (i.l'nin g,ntt) 
'apurumlan lıir :<e,. ,.eda çık-

nıan1J-:>, accntt:-i meraka du~~ 

rnii~ılir. \'apurda!! külli y.ctli 
miktarda lı:ıynın • lıuluıı -
maktadır. ,\c:cııtc dun bir 
radi yo çekerek ı apıırıın ı a
ziyetini ügrcnrnck i>tcmi~ti. 

<:eminin hatmı~ olıııa,m
dan cııdiıc L'l.lilnıuktcclir. 

Rom.anyadaıı gelecek ufoıı 

n,»çy:ı yopunı da diin gd-

azami ( 5), asgari ( 8) dir. dnpul<» duıı ak-anıl i trl'ııle t<Z\idi. J,canlıul~ı il::i"'c;; ~arı 
... \nl.:ınt\'a lı:ırel.et c'tmişkrılir. 

A vrupada kış \1u,.a, irknk·1 ,ı .. \tanır .. 
pıılo> \e .\lııkıfııı 0·11aıı 
lıl') de mu ra lı lı a, ! ara rcfal.ıı t 

etnıehtcdirkr. · .\hırn. h:t. 'ar 
\ ııharad:ı dcrnnı eden ınuza-

Buz içindeki vapurlar 
llcrliıı, f O (.\ .. \.) - ,'eh-

ları-a ~orr. 

m hedir 
IUL\ af ık 

Darülfünun bütçesi 

DaruHunt•n dil aPı. d.ırıil· 
ıc~\\İg' l lc.lJ.!"tcin ve ı·:ı~\'~~ 

namındaki :\lrnmı zırlıılıları 
ker:ıta i~tiraı.. t:ıkı.:d,! dir. funuııun J <129 buıı;e4ni ta 

Baltık denizinde lıiıı rnii:;hiil:ıt 

içinde buzlar :ıra,ıııda bir yul 
açar;\h lııızlar içinde rnah,ur 
kalnıı~ olan bir çuk gemileri 

~ahlb etnıi:;tir. Bu ı;ı;ıııilcri 

·····-····························· .. ····· .. ··· 
cartından tayin cclilıni,tir. 

Pariste hararet - 6 
Pari,, ı 1 (.\.:\.)- Pari< ha

valbiııdc ;;oguk ycnhkıı ,ill
detk kükiim ;;ürıncP;c ba~l:ı

ını•tır. 11· rarct ~ rtl· 

maıııeıı lı~zırlarnı;tır. ) er 
lıiitçc ıı;cçcn ,Lne bııt~o.:,inııı 

H) nıdır. 

I>i)ter rnrafı:ın, ı·:ı l-;ıf !.ı

ra{ ·ıdaıı. he• -ene nkh ,u 
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Şeytanın eli altında 

- ıı'l<.:i • inde \"\zılını .. t•r -

~-..;;._,;..._..u..~...;;'-"o_ -~~~~--~~~~~~--~--..1 
""''" J kr h:ı~frı m~iıiuzdur )lu,'lill 

J! RJ 'li.IK ı .. TIL 1\1-:ıt.ııı 

Acada. orası f ıınarhane 
l!tr1111•sin p;irdi!l.;i :;rı/011<!<1 birtıı/.1111 {11111/nıı~ 
le" 111"'1 •r ı•ıd·i ::.is ı ·011 ı: ı e=rı liı 11 iıı i i/ıı ·rı • '<' ı ·ıı , . . 
f,J'ıırlilr rİll<' ı•::..rı 1•1tin11eklı• :ı·.·klı•11irlı•rdi 

-- .ı-g --
Orıda ne Y«Pl\ orlımh? · 

1 ·•ı.,if etmemizi ıı~~km<:) iniz. 
Y:ılıpz ~u•a· ,ı bı!iniz hi hu
•a<ı hir tek ,;:ılundan ibard 
idi. llıı hıınık <alonda e>Y" 
cı 1 .ırak dm ıırların boyunca 
~ıralannıı:' ~on1Yc:-;iz y:ıtakl:lr 

nıen:u ttur. 
1 k\'hat ki •l'urn,onycr- <O· 

k.ıl(ı ın-c·'~-e-i lıakk·'lda ,uh. 

1ıck \t>k rddanı )apıldı. ;\I~ 

cs-e'c nı.ılı'iy~tk:lr l•ir lııılde 

iken 1.1ıbıta mıida1':ılcyc Hi
zum gqrm_ ı·ordıı. Fakat yapı
lan ~eylerin rh ayeti lıer tara
fa dağ'ıldı. .'\al0nlanla yalnız 

lıund.ın l'ah;ediliyordu; bazı 

Zc\"eder itinu.larıııı ayyuka 
~ıkanlılar. Onıkıt zabıta ka
n~ma~a luzum ~Örllu. 

Ge\eP r.aft:.ı lıir .ık~anı, bir 
pofü komi-eri, yanında on iki 
kadar polb memuru oldu~ı: 

h:ılde s:ılona girdi. iki dn-· 
ten amaturler. tanılnıı~ arıi.-c

ler, buyuk memurlar, banka
lar. ~ark eyalılrından ~dme 

zengin bir fahkrikatör ve 
bir ~tirü crnzil takımı... Bunlar 
be-er tonluk iki kanırnnla 

poli,; mıidLiriyctine ~ötürüldli. 
Tahkikat neticesinde zcn

ı;in falırikatöriin bir ka-ap 
çıragı Ye Zc\-ccsiniq vesikalı 

bir oro<pu olduıı;u tahakkuk 
etti. Bunlar miı<tcri toplama-
~ hizmet ediyıırlarmı~ . Ba
ldyc,lnc geline<! yiık<ck sıpı-

f:ı mcn,up kim-denli. (\iP'
~c-i ,crbc>t bıral,.ı'a·ak rezalet 
k~pııtıldı." 

- ( :ıırıiyor.unu1. ya! \1. 
1 lerıncs, lıu :ık;:ım heni 

gctirdi:!iııil uıalıalli tayi'l 

<onr:ı kdı,ınctkr 'alıor tı.ırıııa 

g-irı.;~L'~lı .. 
J {crnıt:-. ]'olis nılid'ırlinün 

kı)llln:.ı girı . .:rck onu hir bu 
y Uk ııalcriyl' giitiirdiı. Ornda 
manznr:Ldchşcta \'er idi: 

Bir rııra ft;ı. ihıid:ıi iki de::
tck iı1.ı.:rınc knnnıu~ ortasJ 
ddik ıılki bir ıalıta ıı.terinc 

çıplak hır !-adın yııtırılmı'itL 

Bilckkri ı c bail!ırl·ırı mc~in 

bal!;larla ı:ılıtaya nıcrbuttu. 

Çıplak hır erkek ııdc> nc[es 
kadını incı: bir kamçı ile dö
i;ü ·ordu. 

yen ( lt<:ık. cı·dl,i talı ta) a hcnzL
fakat tızcrinılc eıı;cr biçimin
de nıc~in hir mimler bulunan 
bir talıtııtlıı keza çıplak bır 

kız ~-.ııı rordu; J,,ınıı ce;crin 
üzerine ycrlc~tirilnıi~ti. her 
bir lıilcği '~ baldırı tahtada· 
ki \i.lalara b;ıdı idi; arka
sında IL•mı dlıbc i} rni~ bi
ri kızın kaha .tlcrini kırbaç
lıyordu. 

Daha ıitcık çıplak bir ka
dın hilcklerinıkn ıc bııp;a

zınd:ıe,ı bir IıuJ..aQı) a a;ılmı~

tı; bu huk:ın;ı ar;'.uya güre 
diinmek İ\in ı idalarla müceh
hez olup iki ıcııı:irlc tarnııa 

tAKIT 9 Şubat 

.\luharrırı : !\IUıcrcrmı : 
1'LIJ\'IJ.\ 0. R. 

iki kardeşin mücadelesi 
r J111eri11 lıaps<' at llfi;ı L'/nı IJ,./Jr fırı pist ı'ıı 

l..11rtııln111s \'<' f((d<'ı'elik luı=ı'ııP ile 
' 

brıbosı11a iltilzok el111isti 
' - 7U --

Tbrizde beyan olunduğuna 
göre hata askerlerin degil, Prens 
Ömerin di. Ömer, büyükbabası 
Timürün hüsnütalünden mahrum 
idi. 

Prens Ömer, babası Miran 
~ahı ele geçiremiyeceğini onunla 
barışamıyacağını da anlamış, onun 
için Sulıaniycye avdet etti, ve 
Asaıik kabilesine uğradı. Ömcrin 
kardeşi Ebubekir, burada esir bu
lunmıyordu. Ömer, Asarcktan 
ayrılır ayrılmaz kardeşi Ebubekir 
öldürülecekti. Ömerin Sulıaniye
den Asareke gelme~inin sebebi 
askerlerini lefti§ etmek, sonra bi
zim veda ziyaretimizi kabul et
mekti. Halbuki Ömer T ebrize 
yaklaşırken, 14 Temmuz salı günü 
kardeıı Ebubek.rin firar etliğini 
ve kendisini hapse memur muha
fızı öldürdügünü hab~r almıştı. 

Ebubekir kaçarken hazineyi de 
aşırml§lı. Bunun üzerine Ömer 
derhal geri dönmü~, kardeşini 
takıp için suraıle aııkcr göndermiş, 
fakat onu yakalamaga muvaffak 
olmamıştı. 

den katlini mutealup Ebubekir 
lir ar, arkadaşları ona ilıilıak 

edeceklerdi. Ebubekri öldürmek 
isleyen muhafız itimat elliği üç 

adamla onun yanına girmiş, prense 
kardeşi Ömerin baba" Miran 
şah ile uyu§lugunu, kendisinin de 

pek yakında, tahliye edileceğini, 

kendisine bu yalı: sen etler verile
ceğini, kendisini m:mnun edecek 

büyük bir ülke tevcih olunacağını 
söylemiş, bu güzel müjde dola

yısile sevinmek icap elliğini söy· 
lemiş, bunun ı!';in içki ve yemek 
tertip elliğini '1aber vermi~ti. 

Tatarların adeti yemekten evci 
içki içmektir . Muhafız zehirli 

şarabı kadehini yanında taşıyor • 
du. Ebubekir bunu içerek ölecek

ti. Muhafız bu kadehi Prense tak

dim etmiş, Prensin karşısında 

eğilerek kadehi uzatmış. onun 

luıfen ve tenezzülen bu kadehi 
elinden almasını rica elmiş, Prens 

evvela bir ll)i'Zeret ileri sürerek 
kadehi almamak istememi~, sonra 

saklı kılcını çıkararak kafesine in
dirdiği bir zarba ile onu öldür· 
müştii. 

B. M. mecftsi 

[ t·~ruraıı birinci ııayıfconı;,;ı.ladır l 

liye nazırı Nail Bey tarafından 

kefalet olarak tediye edilen yirmi 

bin İngiliz lirasının muscbbiple

rinden tazmınine ait muhtelit 

f'ncumen mazbatası 

alınmıştır. 

Türkiye-İtalya arasında Roma

da akı ve imza olunan adli hima-

ye, adli makamların hukuk ve ceza 
işlerininde karşılıklı muzııherti ve 

adli kararların lenfizi hakkındal:i 

kanun layihası muzakere ve kabul 

edilmiştir. Memurin kanununuu 

dördüncü maddesinin (z) fıkrası

nın tadili hakkındaki konun la-

yihası kabul edilmiştir. Buna naza· 

ran (ecnebilerle evli olmamak, 

----
Bir İ11tilıar 

Ankarada elekfirik 
fen memurlarından bir 
Alman elekfirikle ken
dini o/dürdü. 

Shas Yih'ıyeti telefon 
• 

t,esisat malzeııısi 
Pazarll'r< suretile İstanbul . 

vilayet jandarma kumaııdaııliği 
dairesinde 14-2-929 perşembe 

.~üııti saat on üç buçukta kararı 
katiye alınacagından taliplerin 
müracaatları if;iıı olunur. 

Vak'a şu suretle cereyan etmiş
ti. Ömer, Ebubekri muhafazaya 
memur zabite Ebubekrin zehirle 
öldürülmesini emretmiş bunun 
için llı.ım olan haıırlıklar yapıl

mıştı. Pek kizli tutulan tertibat 
Ebuberin dostları tarafindan haber 
alınını , vaziyet ona bildirilmişti. 
Bunn üzeri~c Ebuberl kaçırmak 

için hazırlık yapılmış ve E.bubekre 
yardımda bulunacak olanl"f için 
bir çok vaitlerde bulunmuştu. 

Ebubekrin firarını temin için 
atlar ve silahlar ihzar olunduktan 
başka Ebubekre, muhafızını öl-

Ebubekir, daha ~onra muha
fızın adamlarına hücum etmiş, on

lara halis bulduğunu ilan etmc-
!erini emretmi,, kalenin içi telaşa 

ı-~~~~~~~~~~ 

Sayıfa 4 

başlayacaktır. 

Dılber firet!I l:ıırho nun ~ah 
artısı: U UU U temsılı 

f o~i~enin ~ızı 
İlk proğramı teşkil edecektir. 
Ayrıca iki kı.ınılık komedi. 

Arnoldi orkestrası ve Opera caz 
Loca ve nuınaralı me\kilcıin cvelden <cdariki tavsiye olunur 

Sağanak 
Pin, l perde 

.\luharriri: \ akup K•dri 

1~amazanda uınuma nıah~u:-< 

olı11;1k üzre hı.:r gece 11:01:'."il 

t\o 1 Jııtııt 

10 Şişli - Tünel 

11 Tataı·fa-Tüncl 

12 Hıırhire-fatih ~ 

15 Taksim-Sirkeci 

l6 ı\laçka-Bt•y;ızıt 
-·----ı 

18 Taksim-fatih 

Birinci Soıl 
1 brake! fasıla Ha raket Ji.1r,!!Sl 
Şişliden - Tiiııele 3,6 6,1ö :H, 12 
Tiiııeldeıı - Şişliye 9 7,02 :2~.~ 
Tatavladaıı - Tünele 20, '50 23,' 
Tiıneldrn -Tat.wlaya •

30 
21 ,30 :2~.~ 

l farhircdeıı - IJtilıe 4,9 6,09 2, 
fatilıten - 1 farbiyere 9 6, 19 2.~4 
Tak>imdeıı-Sirkccire 5,8 7, 10 :?O,o5 
Sirkeciden - Taksime 10 7,35 ~n,30 
l\laçkadaıı-Beyazıda 7, 10 7,00 ı,52 
lkpzıttaıı-.\laçkaya 16,21 7,JO :ı,40 
Tak~imdcn-l'atilıc 7,--16 ııı,oJ 

cdcnıvı1~klt 1ıeraber_ bir cı <' 

he'l1.i\'en C\ !erin me\·cudi 
yctinı· 'akıfım. F-ıLıt lıiiy le 
evlerin izin kchanctinizlc ııe 
ıılaka_-ı o!Lluıtunu do!l;rurn 
anlıyııınadını. 

a<ılı idi. Riivlccc hcdhalıt nıah
ltikun \ ıicudıinıin lıer t.ırafı 

ycdip;i kırba~ darhclerinc ma
ruzdu. Onu diip;cn ii11ifiırmc· 

" hu\,ııaıı bir ecnebi zııbir 
idi. Zııl•it en zirndc memelere 
nınıyordu. Zm ııllı 1 adın ele 
nıin ıc-iri tahtında irkil'C ya

hut bir ~eki a ;cda,ı çıkaNı 

zabit -\lama .. ~a haber ıcr

mck tclıdidiııi ':ınırnyıır ı c 
ecza ol;ırak ayakLtrının par
makları üzurinc iki kırba~ 

indiriyordu. 
I dürmek için bir kılıç da gönde
: rilmiştı. Muhafizin prens tarafın-

) ········-···················--················· 

uğaramıştı. Ebubekıre yardım 

edenler heman ~nun saffına ilıihak 
etmişler unun zincirlerini kır mış· 

!ardı. Bu zicincirler, glirnüıtendi. 
Ebubekir alına binmiş, arkadaş

larile birlikle meydana gitmiş, 

her kes Oi!lara ilıihak etmişlerdi. 

Bunu muteakip Ebubekir hazineyi 

muhafı;za eden memuru davet 
etmiş, onu öldürmü~. Bunu mule· 

akıp bütün kale ehalisi ona inzi· 
mam ederek ona i•lediği kadar 
at ve silah kdarik tim işler, bu 
suretle Ebubek.rin etrafına SOO 

atlı toplanmı ·lı. Ebubekir bun
larla kaleye dönmüş hazineyi ar-

1 ~ 9 41 fatilı!eıı - Taksime 8,32 1 • 
Tatavladcıı-lkyazıda6,~2 7,00 21,rıl 
Bcrazıttaıı-Tatavlaıa 13 7,50 ~ı.~ 1 

19 'fatavla-Beyazıt 

- ı·:n·da, \I. lu Dirckııır 
Sİ/. de ta<tik cıkr,iniz ki biiy
k sclahcı <:ıhnclcrinin mü
,aınahn ile kar~ılandıı;ı bir 
naviıahı, en yıık<ek cemi 
yet.: rncnsııp olanların reza· 
lı:t içinde yuzdıı."iı hir nıcın
lcket -ııalıil, gibi inkıraza 

uıalıktmıılur. 

- Böyle hadi ;cJcr diinya 
yuzuııdl' her Yak•t olaırclmi~
tir, ı·c her' akıt ~iırulccektir. 

- AflcLkr•iniı: hiç r,Jmaz
'a mahfl bir ourcttc ccrcyıın 

ederlerdi, n: hirkaı; ınm-;ı

zrnc,izc inhi . .ır l') lcrdi. 
Bu ı;iin ~u tcfc--,uhuıı ,ir:ı

vetinc rncyılııı' ı·criyıır•unıız 

Şu halde dn.te nı:..~aheık· 

oh r>:m inlıitattan dolayı hay
rete dL·~meviı1iJ'_ 

I"·: ı• \!. hL'1'me-, lıL•C· 
ri\'llm !ntıka l lcr .. unı .ınh 

iç'n hı .ıu ıPızı \ ı 

l\lcuıclll'I. ıa~ça hı• •-,ı ııh' 

11. pi \in•\' ... biz hc-
11 J/ (..L~ •. !zliı.. l tıftı .. l) ti." E.~ i" 

Oh! p ;u taraftaki man
zarıı! El ini \'l' a) .ıklaı-; lıcra
bcrcc lıap;iaıııııı~. tortop ol
mu~, '•ıcudu bir makara ile 
tavana a<ılnıı~ çıplak bir kız 

daha_ Onu di>_ıtcn ı;encecik 

bir delikanlı iıli; vücudun 

iizcrindl· kırbaç darbelerinin 
ha>ıl cttikkri lıatların murn-
;,,i olrnasıııa 'or. tlcrecc dik
kat ı::diyorılu. 

Beri de prof,iir olılu~u ri: 
rnyct edilen kıızal; clhbcli 
iki kızı bir dircıı·e b:ı!!laıııı,; " ' . 

üryan ıii<:utl:ınn:ı "kfıut .. d.ır

lıekri İndiril nrdu; onun na
zarında ı.u iki kız iki rus 
ilıtihild-ı ıaklıl idi. 

\ a ,ur:ulakı >İl .ı'i rccul... 
o hiç olm:ız•a kiın;c,·e 1.iyan 
,·crıniyr ır hendi kı..:nd~ni hır

pahıtıyıııılu. 'nııl<! l\;ıtrin ılii 

•nıcdiı niıı içoglan lan ıdan oi

du~unu f,!r1.l'li) ı ırdu. 1'ızın 

biri 1\ ıtri ı ı" -ıcdiçi r ılt 

\"ıpı ·ıır e ,; • ~ turlu ti -• 
tL/.Jll ll · · _1r4.:\ctllr Ln1·~ı.:

<İİ\ ımiıı. I ,~ r heri cnırôlu 

rnı.;ıı \ lJ :ıı-.ı ~11. orun rnc 
nıl'.'lcı. \ c , ;t: af;1rına i~nL 

Casus Lorens 1 
_J Kimdir, nasıl yetişti, neler yaptı ? 

I'..'- "Rahip Yalaber" den 

Şam üzerine yürürken 

lıatırııral.: cczalıınd ırı ~ • ırdu. 
"l<~nı;izi<yon ~ p:ıpa,]arı ka· 

pcl;ısını ~i) ıni~ ol;ın ·lıiri 

->tiylcnilıti~iııc ı;ıirl ha!,.iLı

tcn tlc p:ıpa~n11~ - durnıu~" 

i~kcncc nıcnıuru J..ılıı:tına ~ir

nıi~ diı;~r birini \ıpl.ık bir 
- :;<izde bir nılırıeddi • kırlıaç
lanm:ı>ıııı 'ey reıli yordu. 

Şuratlaki kumral kızın yal
nız gıilıcµ,indcn yııkarı>ı çıp

laktı. bir ihti ·ar cliııtle cıııhız 

kızı menıdcriııi 'e kulakla
rını ~ımbı1.la çinıtlikliycrek 

kcy r ,e;ctiri yordu. 
iltcdcki e;nıcr kızın yal 

nız cıd.kri J..aldırılnıı~ en 
nıalırcın yerlerini alnıaıı cım

bızı ile qJ..ı,tıran bir adama 
te;Jim cdilnıi~ti. Bu adııııı ;ıra 
sıra kızı i.,;i ,iı ri çil ilerle dolu 
hir tL"rliJ.. ile .!!;cznıiyc mec
bur cdinmlu. 

Ritmcı..li 

ı 

kad3§ları arasında ıabirn etmişti. 

Her ke< ala bildiğini alıyordu. 
Geride kalan 1 00 deveye tahmil 

olunmuş, sonra Prens arkadaşla

rile birlikte baba<ınm yanına hare
ket elmişti. 

llitıncdi 

KANSIZLIK 
NÔrastenl, z a•fyet ve• Chtorose• 

benlzslzllk ıcın yeg:ıne deva kanı 

ihya eden (Emogloblnll Oe~ıyenı 

şurubudur: En muntahlp etıbba l tarafından tertip edilmiştir 

l•!jÇ1 ljjl§!iii•J! (PEROOEN) Öksürıilc- B~az hadalilrluında. 

VEREMLİLEIU, SIRACALILARA, UZVIE1 
VE l<El1/K ZAYll"'lll<UVUNA HAH/LE 
VE SÜ.!, V!.REN KADINLARA,fOCUKLA
RIN Bl/YUl'fESfNE, KEHll< l</RIKl.ll<LA 
RiNA. HASTAl/KOAN KALl<ANl.ARA . • 

\"okşa asıl 01111 zaptedeıııerın 

askerleri dalıa evet tarilıi kiş

verlerini ış~al eyliyecekti. 

* Bu son scrkcşaııe lwrekcti 

Düyıc Miıııscierııı diz,:im 

Yazı makinesi 
, \dld in ufki hurufat ıipi 

iınliazı ınünha~~rı.:n .-\dlcr ya1.1 
nHıkinc~inc ınah~us bir hu~u 
si~ cuir. 

. \rzu olıındu~ıı kadar çok 
kopı alar ~ıkarılabilir. ilcldın 
tla,·anır. 

İlk \"UZ! nıakinc~i 1898 

."en esinde .\IJl.lm fabrika,, 
!arafın<lan iınal olunnıu~tur. 

l!ütün dünı·ada .llı()()()<) 

makine .. aulmı':'tır. 

'l'ürki\"r.: 'ekili uınuıniliği: 

1 
hanlıul, Cabt;t \ "'vod~ han 
\o 7 ·'20, Po:--ta kutus.u, ( ıalata 
+c 

1 
,\nodolıı ,;ı.ıııi için İli 

\cL·ncalıkh.ır \l! :'t:\'·:ır nıcmur· 
lar .:.ınıyor. 

VELUTA SABUNU 

lesi, ini gösterir: J !alla lıu emri 
vakiler, pek çirkin, pek hasis 
rasıtalarla vücuda getirilmiş 
olsalar bile... Büyük Britanya
nııı müstenılike tarihinde büy!e 
lı.ıdiseler çoktur. Birçok deial:ır 

1 

22 Bebek -Eminönü 

Beşiktaşt.ııı - Bebeğe 6,01 ,.,. 
lleşiktaştaıı-J:ıııinii,üııe 6,22 ,.,. 
Bebekten-Eminönüne 8 6,30 21,Af 

fıııinünimdeu- Bebeğe 

Bebekten- J(araköye 
l(araköyden-Bebe~ e 
Bebel,t~n-Bcşiktaşa 

Orta köydeıı-A ksaray a 
Ak!iaraydan-Ortaköye 

J'' 31 6,.J 1 -~· 
Ih ~.ı,41 22, 17 

23,oı oı.t 
'-'4 ti 

10 6,39 
21 6,38 

02. 
20,Jt 
·1 l 11 -. 

2, Orca~·-''_, ._ı·a_ı_ıh_-ı, < )rlıköyden-Fatilıe 
-- • l'alilıten-Orta' ôye 

26 20,52 
21,33 

) 1 40 
~,·45 

1' 
2.ı;ıı 

1 
Rcşiktaşlan-l'ati'ıe 7,9 7,00 

• FatiMrn-BeşiUaşa 18 7,46 
--~-A-,-~-a-ra}·tıan- 1 ııpkapıya 6- 6, 12 

Topkapıdan-Sirkeciye 9 6,43 
Sirkcciucıı-TOpkapıv;ı 2-l 7,09 
Şelıircmiııiııd cn-Beyazıda22 20. 1ıı 
fl.>yazıttan-Şelıircnıiııiııe 20, 58 
·ı·opkapıdaıı-,\ ksaraya 

A> .. s.ıraydaıı-Ycdikulcye 6 
Ycdıkuleden-Sirkeciye 10 
Sirkecideıı-Veuihıleye 27 
Sa·natradaıı-Bcyazııla 2'5 
Bevaz ıtta n-Saıııai ra ı· a 
Vedikuledcr-A' saraya 

6,10 
6,33 
7,l'l 

20, 5.J 
~ı. 19 

DOK!ORL4.f!A SOIJUNU.J 
SAF fıH.·'." [!;Tı-ı .. 

liOH!'AiME,KA'~E.TOZ \/E CflANUl-ı: 
6ündl' ~ Bdeİ y;ıho t 5 l<;ıç.ik 

o<ı•hl<1r8 nısıf'.. 

1,15 

. 
nıak ı·e !alic meydan okumak- serseri için biçilmiş bir l;J'" conr, 
taki temayülü kt•ııdisiııe pek dı. Orada ayrıldıetaıı · , , 

büyük hizmet etıniştiı. ,\\aa,.ıafilı lliııt mactrasıııa koşın:ısı «.-
en ~ağlaın kozu şf:phe.:!7 rcıı~iıı tıııctiii taınaınerı 111 

tabiatıılda w tarzı ımıh:ıkfnıe- d;ına koyac.ık bir hadise~ır·11 ~ sindeki gar.ilıet oiıııuşl ıır .. \ k111- l.oreııs girişliği işle ~ııı' ~ 
lekeiinin diışiıncı·leriniıı ·;e me- ı • r · 

olmak için ınüslıiınan rı: '";,,. ~ 
tollarınm adeta ıllı~m.1ııidı. amakmda daim.ı f"k".! P~ 

Disiplinden asla hoşlannı:ıztlı. mayadan istilackye ıııJ':rrıeV 
Askerlikle ıe askerlik zihniyeti . . 1 , t nttl 

Kadim Suriyenin payitahh Araplara kalmıştı. 
Ama ne kalış ! 

ıniraby Lorensin seci)'t'fııe ı·e 

mcslekıııe tamamen tel'afuk 
eder. f!Jlıs bir $ergnzeştçu, 

misli nadir görülür bir &:rseri 
olduğu bu hareketi ile de 
tezahür etmiştir. Lorens de aıı

glo saksoıılarm nıcziyt!leri de, 
noksanları da yoktur. o sergü
zeşt i('iıı yaradıl111ış malılôklar

dandır. Asıl kudretini nizanı 

\'C intizam lıarıcında faaliyet 
ibraz eyledi.iti zaman ~iisterir. 

eli ıc \'Crilıııtli, kcııdilcri dallc
riııde ~erl,c<t bırakılmalıdır. 
Onlar rek ınalıdnt bir iı,zibab 
katlaııabilirler. Serseri tiııet

leri kaytlarla rerııcidc edilme
melidir. Bcıh o vakıt büyük 
iıler yarıııaga ıııuvaifak olurlar. 
İngiltere bıiyle serserilere iş 
gürdünnekten çekinmez. On
ların pcn·asızlığıııdan halta 
hayaslllığıııdaıı btifade etme
nin yolunu bilir. Lğer bunlar 
hareketlerinde muvaffak ola
mazlarsa cnları t;ıınnıayıverir. 

hükumetin siyaseti bu « J(ondot
yeri » lerin yardım görerek gi
ri<!ıkleri tesebbiıslarden istifade 
etİııiştir. Lorens, Jiııısoıı gibi 
büyük ınıkyas!a serseriler kafi
le;iııe mensuptur. Lorens me
ziyetlerinden ziyade hataların
dan istifade ctnıiştir. Aarap 
meselesinde kcndi~i müspet bir 
hi111aye giirıııeıııiş olsa bile 
teşvik olunmuş ve faaliyete 
sevkedilıııişti. Mukavim bünyesi, 
pervasızlıjtı, karar füihazıııdaki 
sür'at ve isabeti tehlikeye atıl-

oldu.Hcdcvılerı ıareı<e e " ı il' 
ile pek az al~kadar olan bu • -mı 
acker kudretini ~ncak istikl.ili i\i•ı evı·ch bu ıııay:t) 1. ', riı:ıD 
, " d k d~ .,,ı.e .iı 

!.orcns soıı (](.rece sür'atle 
Şoı•ı üzerine ) iiriidii. Oraya 
ı::alibeıı girdi. Oclişiı:üıd te
~r':kül r!miş ol.m lıi1kuıııdi 

ııı.ıı·akkatcyi süıırırdü. i~tc iııı:i-

l liz serscrisıııiıı ~tt di,iplin hari
cindeki lwrrkctlııiıı ıı~ticesi ola-

ı 
rak kadim Süryeııiıı pay!al•lı 
Arapfar tiiııde kalnıı~tir. ( :\e 
ı:üzel kah~ ı.. • Miııerecciııl ») 

O vakıt onlar ela hufrei ııi>
yana atılırlar. Eğer muvaffak 
olabilirlerse viicude getirdikleri 
enıri vakiler siyaıd aleınindt 

harak:tta ınalik ol:lcağı bir ~a- ırın{l ' ~onr:t · : ilectl 
öniinde yağ111311111 gctı.<cb ıtl;r hada faaliyetini Lııııaıııen ı:iiste- ı' zııı . .Jd 
kfırı dalgalandırıııak · rcll>" 

rebilirdi. Arap isyanı bu şiip- Kat'irclle deııi;ciıilir hı, .'"~r~f"' 
heli ı·e endişeli mevzularla işe 11- 1 ıı «ı · J. 

~ıı biiyiık ıııuva a« . · t•~" 
ııirişınckteıı lıoşlaııan, sergüzeşt lara, dhaı.lı nnıkaddes ı·.ı 
geçirınesini ke~ıılinc tahiatı sa- buluımıal: olmuştıır. l Bi• 111cJI• 
niye ittihaz etıui~ iıuhıııaıı lııı l 



, 

_.1...J'ayıfa 

Evet' zaman içinde 

Altın nehir 
l< v · zaman il'inde. 

laııbııı· . . . 
'f. . zaıııaıı ı !tııtle 

at:-ırıstaııtla ibti\ kar
laı·la ....... 

.. oı 111111 daı::(hwın 
• llks .ı . 1 · • l\ 'ı· va <·ın ka-
' aları ... .. . · • . 

ul ""ıııdaıı hır 
lıir , ı 1 •ll\Ul'ı 1. Dalrlar 
kadar yii"ksf'ktt' ki 

· :ılıatı 11 ·ı • 
0

• 1 ı,,, ı~ıklarile 

1 
"an "İiıw · akı;;an1 

ıer "ı··ır ı . .• 
1 ' "araıılık ol-

1 
11 ~0 haltlc hilt> daola-

man. dağların tc1ıcsiıı
dt> toplaııaıı bulutlar 
hııı·aya ıniilemadiyeıı . . 
yağnıuı· diikeı·, hu o
Yada nıalısul eksik ol-
ıııazdı. En iı'i huğday

laı·, en kırınızı elıııahu· 
.-ıı tatlı üziimleı· hura-
da \"etisir, en !!Üze1 ci-

, • u • 

(•ekler burada acar<lı. 
• • 
İ~te hu sebeple heı·-

!erini zclıirl<'l'lı·rıli. İ~-
h•riıuJe ı·alıl"an lıizıııel
t;il<'l'(' ptıra' Ycr1111..·zh·ı· 
"• onlurııı si k:h l'f it·-. . 
riııı• tekme 't• ~ uııı

rukla ı•c\ ap ,- ı·ı·irlt·ı·

ıli. Sonra da \ı•ti~tir-. . 
di"leri malısttll' iki 
ıııi~li f ial isi.er, J...azaıı

ılıkları paraııııı lıiı· oıı

luğuııu hile fat...il'll·ı·ı• 
" 

'ı•rııwzlerdi. Ymılaı·ııı-1.11~ l· . ~ k<'s hu oyaya Jlaziııe 
. •1) .ılarııı tepele- orası ismini \'erirdi. da ki adamlarla daiıııa 

VAl<IT 1 :! Sulı:ıt 
t .L. ----

t 
Biliyor n usun uz? 

• • r ı ~l ( ~ı ı 
~ .:ı 

Tuhaf ·bir söz duyunca, gülünç bir vak'a ile karşı ... 
l~şınca ve gıdıklanınca niçin gülüyoruz? 

friıı "P111lilı·riııi daha gİİ;wf gii~tPı'ıt•Pk . . . i~lt·tlih.-

l<'t'İ zanıaıı ıııiitt•lw~~iıı! lıir lıal alıl'lar. 

İsh' iıısaııııı 'iiziiıw 1111 giizt•l il:ıtll'\ i 'ı;ı·ı·ıı . ., '. . 
'"""~~iiııı, lıa~aıııııızııı soıı ııt•fı·-.iıw k:uhıı· hizi 
;ığlaıırn ilı~ lwrııheı· takip (•dı•ı'. 

O lıahlt> ııı• olın oı· da !!İilii' orıız '! Jlt·ııııııı-. ' . 
ıı i' c• ti nıizi mu lı:ı"k:ık ' ii zii ııı iizii ıı adPll'kı·i ııi . . 
cı~ ııalnraı.., 'o lıoğazimizd<' tolı:ıf sı• ... lt·r 
nık izhar Pdi~ oı·ıız '! 

ı·il.a-. 
J1'tııi altın ·z·ı··,·•·sı'le p·ır·- 0,·aııın kaY,.,,"a eder, ht-rkt.•sı• aıır•lı .• '" , Bu nıiinbit - Bu sualiıi cıı do~ı·u "'''ahı ~m!ııı·: 

• \e '\ ı d k.ar~ı zullinıll('ıı lıos- ' · · k ' 'ra arın an sahibi Azıui, Remzi, , · Giilmf'k dim:.ı~ınıızııı , " 'iicııılıııı111z1111 va-:.t" rıelıir de altın Nazmi isminde iic kar- lanırlardı. Bu ~eheplt- Ha~atıa ilk ııel(•si agııyarak alırız; fakat pılı~ına haAlıdır·.. • 
j 

1 
li paı·lardı. Bu se- desti. Azn1i ile Remzi herkı•s onlara (kara huın111 zıddı olaıı lt·lıı·s~iiın , e giilnwdl• rıı ~izi ~ıdıklad1ld:ıı·ı zam:ııı lıo:-laıııııa~aıı;z hilr 

•ı·p tıe k ·1 k ı . 1 , kardcıjler) ismini lCI'- • • 
( r es bu nehre yaş ı, , liçiil\ yuvar 31\ • kii<,:iik lıiı· '"sile il~· dı·ı·akap viizi'ıml"ızii •·i- gpııc ~iileı·siııiz. Tıpkı huııuıı gihi paı·la!, hir zi\ a 
Altın ııclıiı·) isnıiııi gözlli, korkunç. yüzlü, ınişti. <'<•klN·.. · ' da hi;·dı·ııhin· ~iil'iiııii111·(• ~ihiinıiizii k:uııa~ltrı;·. 
f'tn,iı;li Kflçiik kardı·~ 1 c r i · 
n . . iki çirkin adanıcb. !lu Naznıinin alıl:ikı buıı- ~:;~ekler di, OJ'llZ. ~iiıı"ii lı:ıyatta lllS:llllll c,:iiııkii tliııw~ııııız i\~ lcı ~ apılıııı~lll'. Hiııı:-ı;.! o 

• JIPhrin \amn-1a iki kardes Hazin oya- ,.;-ızı"ıı'.(' 0 11 l.!ı··,z~.I rı··z!!-ıl,.rı· ı·ı··zı•ıı z,·ıı·ı·r lıı·ı· 1"- 1 ı· · 1 .. .. .. .. J... ı 'l ~~il' ) ' ' u • htı'lll aJılftl.ırıa tama- J.' ' p ' • , • ' • r ıdl\C( 1 ı;ı;yaya alı('fll\. ~OZlllllllZU apa nl:ll\. ;\ 

haf!.i:tr~ıı· o' a \ardı. .ım eken gayet nrnhir ınen zıttı. hcssliıııdiir. <·eHır '<'ririz. 
lın an akan sular iki rec.:per<li . . KendilE'- Ucniiz daha oıı, on Kadınların ~ iiziiıı<lcki eıı i~ i güzellik kr('ıni. Hir si'lz iızeriııe, tulıar lıir , ak'a ile J...ar~ıla-
)ı•ı·ı~"a{: dökülecek ı·inc faydası olmıyan ili.i ya~larıııda geni~ podrası. pomadı da ~iiplıf'siz zarif hiı· telı<'s- ~ııwa, ~alıut ~ıdı"laudıgınıız z::uııaıı da a~ nı ::"Y 

ı , < :ıt:ın :-ır"ka ... ııı- lıerseyi öldürürlerdi. alınlı, n1a\İ gözlii, İ)İ siiındiir. Giizcl kadınlar hunu (•ok hi bildikleri olur'" ~iilel"İz .. 
(:ı~i . .,.•lırr t"• .. ,.. ' · - -- - ·· · ' 
o'an - ' 0

"
11 ııyor, . lalı:->ullı•ri ye<ligi i<;iıı kalpli bir <:ii<·ultu. kaplarım, tabal..laı·ı tı·- zmnaıı Xazıııı bu e' de Bıı\ ü" hir :yağıınır ketten heri kaldı. ili<; 

lıali~n bir lıatak lık k:u·galal'I. kir Jl i 1 <' ı· i. · ardt•şlı-•riııiıı ~aptığı nıizlenıck. jçiıı Jıırakır, bu sul'<~tıe ~a~adı. hlitliı; ıııalısulli 
0

siipiiı·iip bir ~·erde ya~mnr 
1 alınasın.ı ıııaııi iıH'kl<'l'İ iillllırlir, ıuul- (p, ııalığı he-."cnmez, "ar- onıı !'\(lf""' ı f •· ı ı · t." iHiirdii, ıııı~ırh rı hir )·ağmaıken hu ovada ıı 11" 1 

u ., .... va aıııaı, al\a ıırsenr~a,·c ~ ~ 
1

. 
1

. 

8: 1~ 11 • fakaıa ~cııwklrri ~·er deslt•ri de onıın iyili- artik.larla 'gec:iııdil'iı·- urak bil' )UZ gcİ<li, hastalık hitirdi. Iluhba yağdmur ~:a~ar, 11<: nr 
d· ... 11 hirl r 'az- dı•\ e J..eılilrri 'urur, giı;i i 'tenıezlcrdi. Kar- ler<li. On )·aşına ~e>l- hiiti"ın nıemlekeuc bir lıiı: hir tararta 'iye- Jer e guneş açmaz-
"· lııakt · · · d J 11 k ı.. . • • • kan bu oyada gliııcş , ıılJer an ~anT malı- kaılaı·ı :ığaç iistleriııdı• de~lcl'i. ~ırn eyde • <'- '.~ri ıa ( e n_ıe ·~ew at;lıl.. lıiiküm siırınt'~c t•(•k. kalmadı. Yalıı~z ad 
~~ lur111lugıı za- ı·ırlıyan eıı·eıı· büe<·k- ınek. Jlı~ırmek, a k gonderııwzleı·dı. { zuo ha~ladı. lıaz111e "' a~ı im fela- aç r 1

' r Biımedı J . ~~·••0••~0••···············••000000•••000~···················· 

• ere ı \re 

tesisat. 

1:1. nıc.rr. TL -~:r. .. U:YO \. ·ı, , IETI O 
11.\.\' IS-1'.\ . 'Bl'I., \, "K.\Rı\ 

C'\DDl:.'I 'o-60 

I~lektril{ 
. l 1ulıarriJ, 

Her IH'.Yİ 

'(' 

ll('l' kudrette 

Motoı·lar 
l'EZGAHLAR 

Elektir;k Muharrik Kuvveti · Tezgahlar -

V . Bilcümle T eff erruat 

eresıye 
Bey~&iur.da Tünel mcydanıada Metro Han • Istanbul 

Anlcarıı. cadde:ılmle No 60 

5atie 

• 

Evkaf Müdüriyetinden: 
Şehzade l,•v;.zım ambarı ile Üsküdarda Ahmecliye imaretinde 

mevcut mü.lamel yün ve ol minder, yastık, zeytin y~ hçm, koltuk, 

sandalye, lr.ereveı, seyyar mutbalc arabaları, dökme soba, hurda demir, 

Seyrisef ain I~ =vefk~~ci==:~I ~~:~ ::: ;:~::' ç:~~~y;:U' =10:~:ıem~~~7: 
---T-ra_b_zo_n_ikl_n_ci_p_os-ta_s_ı --ın v A p UR l AR 1 11 Talip olanların şeraiti anlamak üzre levazım idaresine ve eşyayı 

(RE~İ11'. \ \ \~ 11puru 14 .• o bat 

perşembe ak~onu Galot:ı 

" rıhbmın<lan harekede Zongul-
dak, İnclıolt~ , inop. S;ıınsıın, 
Om c. Fat<:ı. Ordıı, Circ;cın, 

·D ... d . 
1
, . 6. görmdc içinfde her gün öt! ye kadar mezknr ambar memurluldarıu 

~ A~~ci;ı'~ , _m_iır_. a_ca_aılar __ '·----------------

~a~aru 1.1çarşamhai İstanbul Ticaret ve sanayi 
llı:ü:~

1

::~amı Sirkeci rıhıımmdanı· odası Topane anbarından: 
Trabzon, Rize, lfopal"a r;iJecek il 

:ı horckctle dl>I!; u C Zonguldak, isıanbul Ticaret ye sanali oda;ı Topane :ınbarı binolarının J"or. ,.e dünlitte Pa.~ar i:-.kctc~h·le :: 

li! İnebolu. Samsun. Ordu. Gir,~ ınüc><cscsinc ıcrki dolarısile 2nbarın kan.n-"ı \"e e,<ı·asının llıhtırr. h<·taıı.,r ltize, Of, Sürmene, r ı r- ~ 

l
i.ı: so:ı. Trabzon, Sürmene, ()f, s,·irkctinin I\uru"e'-me :ıntrcP·''>una nakli takarrür ctıni:-.,cir. Tr hz 11. Polatlıonc, C:iircle. • ' 
i! Ye Rize i,kclclcrine gidecektir. • :\'akli ı·oıa ı m:ın 9~9 tarihinde baı·!onılorak o tarihten iıiharen 

(ar~"''°· Ord Fars-. .. .,,n,un, :; 
• ı· b ı ,. k lil Taf,ilılt için Sirkecide :\le;'- ı hirbnçuk a\'llı Nılrilecekıir. 

::iinop, ne 0 tıy:ı n,rıvaca ıır. l.!. adet !Tanı iuı;alinde Yclkc .. ııci , d 
Eşyasını müddeti meıl:'.ıre zarfınd• Top•ne anbarın an almal 

AyYalık sür'at postası ii hanınd• k~in •c•nıa '"" mura- : i;ıiren tüccar k~ı-hcıi ı ıwn 9'.i!<ı ıarihine 1<ac1ar meknırı~ •nbar 

il caaı Tel. İm.nbul 1 ~ 1 ~ !ı idare,inc lıi!tlirdi'·i tokd:rJc bu kabil eşra Topanede alakonulacaktıt. ( i\Tcr:.in) Y:ıpuru t 2 .. ubat ::m::::::=:::ı::::::.-.··==-::::::::::::::: t-

Salı 1 ~ de irkcci rıhtı - Kuruçqmeye giinJcrik-n eşyanın sevk , .• r.akil masarifi Tı.>pant 
mımJ.ın hare:•cıle Gelibolu, 
('anakkale, KUçükkunı. Edre
mit, llıırhanin, Ap-d·~J giJc
cck Ye d<inüşte mezkur i<kclc
h:rlc hirliktc a\lnnohiga u~rı· 
pcaktır 

Ct"!ib<ılu !çlll• ,-oka otmır, 

)ük alır.mu .._____ 
Kaı·abiğ3 posularııııız i~in 14 
:;;lthat l'cr cmhc gUnündcn iti
baren rntbik cdilıicck <cyrü,cfcr 

proJr.nızıı 

( \ımarte'.'ıi ('nr~:ın1h~ po;ta · 
brı · İ-tınhtılıbn harek<ıle Te-
1,ird:ı;t. ,\ lürc[tc . l{ar;ıl)i~:ıya 

~idccck H 'l'ckird a ııjtrayo

rok ıı;ckcekıir. ---
Pazarı<·>[ ıxHa;ı: İ<tanbuldan 

lı>rokeıl. Tckırda~. fnmar;L 
Erdek. Karahi•aya ı:idecek •·e 
~arkii\· , Mürelıc, Tekirda~a 
\ın-reıvarak gelecektir. 

b • ' ---

C Um h U rlı yet an barı tnrafınd:ın t $\'i\e o!lln:ıcaktır. 
Kurııçe,mc •ntreposnn• naklolunan eşyanın Top3ne amlıarındı 

kai<lıı:(ı müdJeıçe 12lıakkuk eJen arziye küşat muaı·enede geçen gün 

iki k:ıt :ırzj\ e ücretleri aınh.ır tarifesi mucihince Rıhum ~irkeli tara .. 

fımtın ambar nom \C lıc>abı"" eslıabınd:ın istifa olunacaktır. 

Şapk_a maöazasına 

Altın madalya 
gi>i (;alata<hı \" oyYnda caddc

~indcki Cumhuriyet şap! a 

nıa~aza,ırı takdircn altım 

mad:tl) a ik hüy•ık hir tık

dirııaınc ~iiııd~rnıi,tir. Sclıclıi . ' 
mczkLır ıııagaz:ınııı tertibatı 

Tlammalire lıc .ti de kcz;ılik anbar t:ır'[e<I mucibince Rıhtım ~irked 

ıarafınJa i'tifa olunacaktır . 
Kuruçeşnıeye naklolunan cş)'a için tü~car yolnız bir k,re h1mma-

li\ e ,-erecektir. 

lstanbul Topane Ticaret ve Sanayi Odası am)arl 
k3tibi umumiliği 

Düzce hukuk hakimliğ·inden: 
dahiliycsiniıı re, k:ıladc inti

zamla cereyan etmekte olma

sı ba~ta "l lalıigo~ lirm:ı'ı 

olmak lizcrc ,\ nııpaııııı en 

biiyük ve. ııaıııdar fabrikala

rından htNhİ >tırcttc g-ctiril-
Pl:r~ı.:nıhı: Pu ... t!.;u t·t:ınht;Jdan • 

hard•otlo Ttkitd "'' , ark.;,-, mi< en ~ık \"C ıno<lcrıı ~:ıp-

Düzcenin Efıeni Tim Süleymon Boy k!i) ünden Faik k:ımı 

Lüıliye ı c kızı Zuheı .le 'ekillcri Asım lloy ile kari) eden ı•:!!ıasoP;.u 

Ruıtü vo l lurıit oğlu Ferhat ı e Apıııllah o~lu Ilii<eyin kızı Zcrcı 

ş"n ar alarmda cari zar.r ı·c ziı on dovasından d~b\I 7.er\'cŞ ., 

namına yuıhn d1\('tiye ,-arokası k1rir"'sinde olmadıj;ı ıe ikomeıgohı 

meçhul bııluduğumbn lıahislc hilitcbliıt iade kılındığından yirmi gün 

muddet ıaı ınılc ilanen telıligaı ifa.sın;; karat verilmiş muhakeme günu 

2().,-ı.m çor~amb3 ,.,t ono t:ıllk kılıomı~ olup yeımü mczkurd.ı 
Düzce a;liye lııık"k mahkeme5ine gelmeniz ak,ihaldc dn\·a !.asit 

u;ulii mohakemc\'e ıobi oldc~nd.tn İttihaz olonac:ık gıı •P kararının 

te\ıliğ edilmirer~~ ilan otunur. 

Karobi~ova J'id~c~k Yt 1'1'ıkk, kal.mn mahir mağ:ızada 

l\lorm«l"l. Tekir<hlıa ıı~r,"·.ırak daima mc\"C'.llt l>ulundurul-
ı::cfec-ı.·f, ırr ---·-------.:ı wa,;ın<landır. 



---- ---- -.- - ----
aeoNL şaRTLARI. 1 Gazetemlzci. çıkan yazı ve 
il [ il il • resimlerin butün hakları mahfuzdur 

Turl.i\' ede ffariçte 

Ku .. J 

ı A) ı~t ıso 

3 • 400 
6 -50 
it • 

Kuruc; 
000 

~011 

1450 
t:oo 

·-C,azcre)·e ı:,1ınderlh.:ı.:1:k nıcı..tupl .. rın ;.u.1:r ne 
Jd._rc çın c ld .. ;;: )-.ı\.ı aıue ( \az, 

ırcU ~ulnıa.Jıdır 

Baıdmıyan mektupların i&t.ieıindcn, kıymnti· 

mukadd~reılz mektuplara konulmuı paraların 

kaybolmaıtnda.n ve il.\nlann mıindcrlc•tındau 

iclue meıul delildir. 

fBorsalar 
1 

11. Şubat 1929 

1 

, 

ı ukut 
lıııJil.ı ı. .. ~. l 
Ixıfoı· 

2Q Yunan d•raluul 
1 Rit)h~ma.k 
l .\\UFtur~a ~iPnl 

20 l.c-y Ron nı" 
20 l.t•1 a lhılgaı• 
1 Felrmeıık f!orıol 
20 
20 

Fraıısız frangl 
llalıan lirclı 

20 kuı on Çckuı • ~10Y kya 
1 Ce- ç uets « .... Tiyı.:t ı 

ı Zc '-'tı « I.ctıısl<.ı. ı • 
20 Dı.:1aı• c "l g sla\.)a ı 
20 Belçika frangı 

1 l'ezela .. panl" a. 
20 l!\ ~çro fı""J.n.,.ı 

1 Meciuiı e 

Cek 
' r.ondr:ı 1JZCrinc bir luglliı lira~• kuruş 

Xc,york ı T ırk !ıra ı dolar 
P ris " oı fr~nk 

.\ı;ılaı K .. pandı 

985 00 
202 2S 00 

52 50 00 
48 2500 
:e 2s oo 
24 2,•0 
:s 75 00 
81) 1 75 

158 7500 
212 ·ıs 

120 25 
0000 

22 25 
71 2S 

113 2SOO 
31 25 

780 50 

985 
202 

52 
48 
~8 

24 
29 
80 

158 
212 
120 

0000 
22 
ll 

113 
31 

780 

125 
500 

SO OD 
25,00 

25 
1250 

75 00 
75 

7 ı 00 
15 
2S 

25 
25 
2S 
25 
50 

987 30 
0,49 l?.,~0 

Milano 
Re10l ..... 1 
ş ,l)a 
Frilksel 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

1 et 
mark 

ICT:1 

hclk., 

987 50 
049 125() 

12 58 50 
9 390() 
2 07.DO 

67 87 ıso 
3 5325 
ı 172 •o 
2 5~ Ol 

16 l 57 5) 
3 4925 
3 12 25 
4 37 so 

12 15900 
9 13900 
2 IC7 ŞO 

67 87 50 
3 '53 25 
1 2250 
2 5500 

Amistcr<lam• " 
Cine' ro " • 
frag • • 
\~yana 

M drıl 
• 
• 

Y ' va • 

• 
• 

Alina • • 
Bükrtş 20 : Y 

• florin 
rraıık 
kuı 11 

• 5ilıu 
• Jıt:Z1,; l 

• ıe' l 
• dlr4ıh"lll 

kru 
Belgırat Tun 1 ·a 1 

Tahviller 
ı. ' "'az .tal: ı c ' uı.: i • 
IıU) UUll DIUlahıdv 
Lr:ımiyeli ,ıe ııiryolıı 

hta ıLul tı mra;; •' k• ti 
R htım Dok V" A.ıt ('_J~) 

ıetanbul anonim E.u şirketi 

Hisse senetleri 
!1 baııkası 
OamallJI bank:ı~l 

38 10 
24 37,50 
27 9000 

91 
223 

• 8 

2 500 
:ıs oo 

80 
• 25 

• 

18 117.50 
3 49 2!> 
3 12 25 
4 

1
37 Sil 

38 10 
::4 37 50 
27 9000 

91 ·62 50 ' 
223 25 00 
8 80 

13 
00 

160 
·00 

• ıs 60 
138 [ 00 

~ -~=..:!'=-'~ = 1 
Ticaret ve zahire borsası 

fiatlar Ticaıet lıorıasl k.ltlboınuııttl.~1 -Okkası ,-

t:ırafırıılan YcriJnıi~t "· 

Azanı! A9:nl 
K. l'. K. P. 

~uğday % Çavdarlı 
[Yunıu•ak Ol 03 1125 17 25 
K.zılca 16-17 o .00 0000 
c linter 03-04 il 30 , ı 830 

1 eri 5·8 ıa 00 18,oo 
Dönru• 00-00 00 00 oo.oo 
<cıt mahlut 0-00 00,00 00,00 

1 -ZAH]RELER-
ça,dar fS f5 15,10 
'Arpa 1400 13 20 
.lı•ır 13 o 12 ıs 
Yula! 00,00 l>0,00 

1 

asulye 00 00 00.00 

l
' -llUBUBAT--

.' 11!3Dl 35,00 34 30 
; us y•ml 1805 18,05 

-UN-
Çura/ı kilo>u 
Ek:.'tra ekistra oo 
f'ki!'tra • 
Hil'inci yumusak C)IJ 

Hirlııci ıert • 

1600 
1360 
1350 
0000 

lt.ıUCi 0000 
TİFTİK -

1350 
·~25, 
1~9'.> 
0000, 
oo;ı ' 

Aı•kara 230,00 2:t0,00 

.~ı.~chir 235.00 2 ~.oo 
1 

·ra.va ı ?uz yunu 000 oo 000,00. 

-AV DERİSİ- 1 

Zerdo• a çifti 0000,00 0000,00 
Sansar oıoo,oo oooo,()()

1 Ti!ki • 0000100 0000,00 
Kunduz • 0000.00 OOOO;OC 

iç fındık 
rovl iti 

-flNDIK-
11200 

7300 
11100 

7300 

Dcvlcı matbaası müdürlüğünden: 

HAKİKAT 
BÜYÜK ROMAN 
Muellifi: 

1~·nıil 7. ola 
Mütercimi: 

l\le~ hafta bi· ~uı çıkacaktır. 

Birinci cüzü çıktı. 
16 Büyük sayıf a ıo kuruştur. 

i\luh .. ·rl:i ı 

lloris lüblrin 
ba,a çıkamadığı dahili kuvvet
lerin zebunü imiş gibi birnevi 
c:ın sık sı gosteriyordıı , 

R?tıl ilk defa ol~r:ık lctafc i 
ıniitcbessinıesi altında lıu kad:
r. n sakladığı l~kayt riıa!Wrlı~ı 

keşfe l ır gıoi oldu. Belki de 
bu Jı, 1 sedyesinde görfolen e~

rJreng-izlığin sebebi idi. 

Juzelin flclsamo kala ı sxı

daly1 •:ı iizerine ot•--d", \'C 

ı;i.'zlerl bir rıoktJya clıkilmış, 

se i yavaş!amış oldui;u hail!c 
lııını ve yekııasık bir eda ile 
söze başladı; 

• 

l\Iı.ı: n: mi ı 

lle/ınıet Co;·or 
fl1.ıtmazel, lıundan üç ay 

mukaddem genç biı kadın 

trenden imlıği sırnda tuzağo 

dii;üruıerLk Eteg şatcsll'l:t gö
türüldü. Orada tenha ve büyük 
bir salonda Ko memleketinin 
on kadar asılzadesi top!Jnmıştı. 
Ar 'annd? pederiniz ve ~urada 

gönW.;: ünüz Bonıanyan da mev
cı.Hu. Bu mecli>te, sözde ha
kimlik taslıymı lı:ı adamlar 
farafmdaıı sör lcııw rez. 'et eri 
saııp dôkıııiyeceğiııı. Llteşpih 

muhakeme cereyan etti. Ve al:
şanı da\'etliler gi!likteıı !Onra 

12 Şubat 
1929 

111;.F co~ CIK.o\.R re~ G.\ZETESI - f nci Tabı 

6 Sayıla 

Devlet matbaası müdürlüğünden 

HALK 
HAFTALIK RESİMLİ HALK 

, ,. .,, t" 

MECMUAS 
)laal'il' \Ck:llcti talinı \C tcl'lıi)(~ dairesi laı·af111daıı 

pazaı'l<'~İ giinlcri ıu·~ı·cdilir 

linci nushası bu gün çıktı 
X n~hası 3 kuı·us • 

Tevzi mahalli : Cagaloğlunda Devlet matbaası satış yeri 

Devlet demir yolları umumi 
"d •• /" ., ,. _J Be> ~ubat 929 tarihinde icra mu ur ugunaen: edileceği e>ekc ıltln edilmi~ 

o!Jn ahşap ıra,ers münaka,asının gôrülcn lüzum tizerinc . tıu ayın 
on üçüncü ç.rjambu günü <aac on dün buçuğu kadar tehir cdildi.~i 
il:ln olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları ümumr idaresinden : 
.\ankurada ,\lalzemc daire,indcn, lla~darpa:aıla mü!ıarna konıb· 

:;onundan \'Jgont:t demir ak-.amt rnünaka.sa şarcn.ımc~i alanların 

mczkür mahallere mlıracaaıla izahatlı ıcraiu fcmıiyekriıi de almalari 
il~n olunur. 

~*§312228%8~

türkiye İŞ bankası . 
• Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

.\NK.\R.\ .\DAX.\ AYYALIK 
l\AYSEHİ 
MEHSİN 

İSTANBL:L TRABZ0.\1 
İZ~IİR GİRESON 
SA~ISU~ EDREJIİT 

Müsait muamelatı kumbaralar kasalar 
-l[8Mj 

i\Iaarif ,~ckaletincleıı: ' 
Avrupadan sanat tedrisat ve işleri için celp adilenlerin 

yaııında istihdam edilmek ve onların atalya mesaileriylc tedrisat 
hakkında tahriren ve ya şifahen verecekleri izalıati talebe ve 

alakadarlara anlatmak Ye tercüme ehnek daima nıütehssislerlc 
beraber bulunmak icabındada onlara beraber seyyalıate çıkmak 

üzere, Fıraıısisçaya aşina tercümanlara ihtiyacımız vardırdır. Bu 
tercümanlıklara talip olanların bulundukları mahallin Maarif 
emanetine ve ya müdürlüklerine müracaatla alecaklan fi~lcrı 

evrakı nıüsbitelerine müsteniden taııziııı ve ya mezklır nıakan~
lara tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul şubesi müdürlü
ğünden: 

Kiralık Gazino ve bahçe 
Esas numaru;ı 

15 

mevkii bedeli icarı 

lira 
llcbe'·ıc 9;; numaralı ı:azino ve lıah\e 6.JOO 

Em!Ak Ye Eı• nı Banka•ırJ aıt lıal:lda muharrer ma bahçe Bebek 

gazinosunun bir senelik bedeli icarı şeraiti auı c ile m~zaycdcve 

çıkarılmııtır: 

t - ,\lü7.a\·c<lc (kapalı zart) u•ulilcdir. Talipler ihale 
teklif mekıuplann:ı bir zarfa ko~Jrak bedeli icarın ),ızde 

pcıinde depozito akça•iyle birlıktc tc\'di etkceklcrdir. 

glıı:.ındc 

bc~i ni • 

,\Jıizaycdc mudıleti l lı ~uhat '>29 Cumartesi ı:ıiııönc ka,Jar 
o!Lp mu :nelc,i ye\ mi me 'kılrda saat on alu<lo icra olu~ .cakur. 

J .\bza~edc c İj:irnk etmek \C daha fazla taf< • '11mı,'· İ<li 
yenler i tanbulda BahçC'kapıd,ıJ,ı <ııiıenııze mtiracaaı cunelidi.'er. 

dılar; sandala bir de kaya 
parçası koyduktan sonra gütiırüp 
deniz ortasına bırakıverdiler. 

Klaris boğulacak gibi oluyor
du. Kekeledi. 

- Yalandır, yalandır ... Pe
derim bunu asla yapmaz... Sö
zünüze inanamam ... 

nereden geliyordu? ,\ğlelıi ihti
mal bir ahşam evcli ı·e o sabah 
odanızda imiş. l'cdcrinizin ken
disini reddettiğinden dolayı bir 
nişanlı olarak değil bir aşk 

olarak hüccrci visalinizc dahil 
olmuş. 

lttihamlar ve tahkirler Klaris 
üzerinde birer r.ürs darlıesi 

tesirini icra ediyordu. 

Jozinin ilk savletinden itibaren 
genç kızda kendini müdafa:ı 

edecek hal kalnıaııııştı. Solgun, 

1 
' Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o; o 20 tenzilat yapılır 

iLAN TARİFESİ: 
' -· 
j Bu) ık \ c 'a b:ı- \'Oh ~cLı için vcrika ilanlarl..ı 

hu usi ınalıiyeut:ki ilJnl.ırın .ücreti 
5 • 
4 • 
~ 

• 
• 
• iJ c le J.:J:JrlJ tııılır. 

1 

1 • • 

1 

• t-ıo\ •nci sa)ıl~d.t •ı•J t'.az.etemiz.e huıud ildu kabul eden yer: 1 
H. S. H. ili.nal e.ccntcıi. : 1 re. nü il;lnla.r f 

- . 
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İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 

tdirııekapıı 

Buyuk çar~ı 

• 
Büyükada 
Yedikule 
Kadıköy 

.\lalıallesi 

Atik Ali paş:ı 

V;ıglıkçılar 

• 

Sokağı 

Lökyııcüler 

Örücüler 

Yalı Şalcı 

İmrahor İlyas B. imrahor 
Caferağa Yeni 

:'-/. 
29 

3 
33 
ö 

190 
10 

, "evı 
dükJıı 

" 
" lıaııe 

dükfüı 

haııe 

karı sabıkı 

17 şehri 

icarı ıııuhamıııenı 

72 lira s,neıi 
36 • , 

200 :. 
200 • 
240 ,. 
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Kıııalıada Aııkara Livadiyc i-48 > 1~5 » > 

Biıllde eı·saft muharrer emlakin lıir srnc müddet ,.e ıııiışalıere suretile icara raptolunnıa~ 
üzre 21-2- 929 tarihine ıııiisadif perşembe günü saat 15 te ihaleleri mukarrerdir. ·faliı1 Jeıill 

tınvali metruke icra komisyonuııa müracaat cylcmd: ................. ~ 

Devlet demir yolları ve limanları umumi Galatasaray /imi müdürlüğiJtJ<k 
ı -Mart iiçüı;cü taksit r ere idaresinden: ., 

tcdrisiycsinin alınmasına '.!~-2-
İdaremiz için alınaL:ak 145 adcc Y•ı~oncl dcınir ak ... J.m.n1n ınUna· 

ka<tt>ı li :;iulıat 9:l9 pcrıcnıbe gluıu <aaı ltı da Ank.ırad.ı l3olt1 
p:ı.Ja,ta ınalzcınc..: dairc:=-ind.; icra cdilccl'kL;r. \lünaka ... J~a i~tirak ede~ 

ccklcrin tekli\' ım:ktııplarıııı ye , 1000) liralık tc"lıin"" nıu\akkatck-

rini ye\ ıni ın...::.r.klırda. :ıaat 1 I5 .. lO) a kadar 

müdcirlü~linc nrnıelcri h\r.ımdır. Talipler 

lü01 k,,ru~ mukabilinde ,\nkara malzeme 

umuıni id;1rc y:ızl işlcrı 

münakasa ~J.rtııamclcrini 

daire .indı n 1 t.1 d.ı.:·p;ı~:ıo 

muh:ıyaac koınbyo;ıund.ın tedarik edebilirler, 

İstanbul Şehremane.ti ilanları 
S<·lırcmanclirııfcn; ~ulıaun I .! ci Salı ~üııütıden itibaren lıirt cı 

ckını.:gc on yedi \c francal<l\.ı ;irıni dort kura;; a1.:u11i fi:ır \J.?.: • 

cdildiı!;i il:ln olunur. 

Şclıremanelindcn: nc.·:;-ı1\t:ı~ta cihannuına h:ırik mah:ıll: ıdc 8 ınt:i 

adad;,ı 9L7".3 ıtlt:tl"c nıurahl,aı c:nıanct mali arsa. p;ııarlıl{IJ ~atıla

caktır. 'l'a1iplc.rin lh ~uh3.t 9'29 cuınarcc!>i ~Unü ı;aac on beşe 

kad:ır h.:Y zıın ınüdtirlüğünc J{tlmclcri . 

Dikkat ediniz 

tarihindc başlamlacak ve 
1 

martta bu ımıameleye niJıJ,' 
\'erilccektir. 

Muayyen müddet zlrfıııJl 
ücretini tediye etmemiş lıutoı 

·ı 

talebenin taksıiiııi tediy~ edi; 
"11 ceyc kadar leyli olarak dcP 

etmelerine müsaade rdil~ e-
cektir. 

J ı· 2 - Dcvkl hııle" ;ı'tın l 
ı 

ifatı tcf:ai:diyeye tabi ııı · 
ıı· nıijst.ıhtcm ,.e devlet n ".! 

nine kanune bahşol ur .. :ı 1 ul<· 
• t- 1 " ı nı'" · ı \'C ını ıya,:ı ıaız o an ınc. 

ile ınütekaldiıı, eytam eOJ111 

çocııklarıııoıı ;iizcle ı•irıııı • · • 
ziı:,ttaıı istı·aı.1e edeb· ·e· 1 

filen hizmet edcıılcriıı bwuıı· 
dııkilrı daireleri muhasc" ı-

,. re rinden nıusaddak olmak ıı7 

alınış ı>ldukiarı ı·esil<ayı, ırutl'" 
kaidiniıı, ey!aııı er amil clllıi lll• • 

aş cüzdanlarıııı idaremize ı1ıf:ıt 
etmeleri ile kabil olabilecektir· 

İngilizce ve Fransızc8 
Jlluo llinıesi 

Beyoj!;lu po>tn kutu>1~- J;..ı4 

1 Matbuahn 
Şaynı hayret güzelltğin ancak KREM PERTEV ile idame 

temini kabilldir. 
ve 1 Z8Şubatta 

/ Yalnız Türk ve 
10-17 Mart 1929 zarfındaki 

Viyana beynelmilel sergisini 
Zi~arct ediniz. hrupanın en müktmmd mllhayaat merkezidir. 

Bütün .hu<ıurya sanayii ile !'\\ rupanın en mühim de\ kılcri tara
fından zengin ı c pek mühim mqherlcrle tcın>il olunnıaktathr. İyi 
Ye ucuz m:ıl satın alınnk için yegane fır,;amr. Taf>il<İt .\\usturya 
sdarcıhane>inden alınabilir. l>ıanhul -\'ipna (Sofıa torikilc) üçiincü 
;uıı( azimet Ye aıdeı biledi (12:2,10) lira yerin <ıh liradır. l lü•iyct 
rarakahırı miimessili fahrileri bulunan (;a]ata Ye Pt.:rapala~ kar~ı· 

sındaki "•ta seyahat idarehanesinden alınalıilir. 

Üsküdardaki şüheda kabrbtanı etrafına dmnr inşası ('.!6-1 929) 

tarihındcn itibaren 2.1-2 929 ı:ır'hinc mu adif Cumartesi günü ihale 
edilmek üzre kapalı zarf ıısulılc mtinaka, .• Ya korulmc 1ıur Talip 

1 ecnebi davetlilerine 
mahsus 

aile balosu 

"i.adah Oı/c Iltar '\~~ t ~ 

~.00 l.!,28 ı~ .. 18 19,0'l s:tıı 
o1anl;ırın f:ı.rtnamc \.·c ~craıtini anlamak üzre htr gün ::-aat onUürttt.:n Erkek; .ı\füna3ip is;m ~ 

onra inşaat idareler !1C \'C ihall! glinü de i<.L::'c encunılıı;nc /\'oman NaZ(Jfl 
mürneaaıı.rı. Günün nasihatı 
-------------------------- i Tlcrkc(i n-ıl 1.ıli, ınl Kcndıl;I,? 

Devlet demiryolları ve liman-,! ~u günkü hava 

lart UmUmi idaresinden: Hava orta şiddetle pryr:ı.t• 
• · J ı k • kapalı ve karl•:lır. I 1·2 ifJ ela ınun ık_s;ı.st ıcr ... cdılı:ce ~ o n \'..,,;.... ret a ·: mının 

~ . ~ 
muhalife ha,İıd.ı!' dolan l-.1 29 mı ihinc talik edıldiği aW:.ıd.r1nın 
rnal~1tu ' lmak lızrc , ,rı olunur. 

-

O,;_' a ziyade serahai J;;O} !ererek 
aşıkıııız ıı ne olduğunu söyliye
yinı nıi? Raııl Danı.lrezi, daha 
sizin nanııısunuzu 11ayimal etıiğı 

güıı, sizi tcrkcdrrck n üthiş bir 
(oliimdcn kıırtırdıııı kJdını takip 
etti , ve oııa cionıiııi, nıhmııı 

hlsreyledi. Ona kendislni sev
dirdi, onun lıayntma iştirak etli, 
bir daha sizi gönneıııeğe ant
f çti. 1 !atta şu suretle yemin 
etti: •Onu asla sevmemişim; 

geçici bir muhabbetli, artık 

- - -

bır düşııı.ı.ı, hem de <Jffedılınez 

bir düşıııa•ı aıldedersenı lıal-Jı 

olmaz mıyım? 
Kalyo>tro bu son sülcd 

boğuk bir !eda ile söylenı;şti. 

Kiaris ise su 11yordıı İçwi had 
kaplıyor; Ra• 1 it cliııdrn almış 

olan, ve şimdi de düşmanlığını 
il;in edc•ı kadının yüzüne hak
ıııağa bile cesaret cylirenıi

yordu. Raul içi mcrlıanıetlc 

titrediği \'e itidaline. :ısla halel 
getirmedi· i .. ide dedi ki: 

--
!ıtır adan sa; s.ılinı çı oa cn 1• 

On dal"ika . • . Fa1.l.ı d 
Kldris .•• 

ı r: Jozefiıı Balsa ııo bu soz ' 
aldır""ladı ı·e devanı etti: 

- İ<lc ıııiitek<ıbil vazneli· • 
:ı. . 1 .• 

rimiz bu suretle tavan-' ıl~ 
demektır. Şimdi haı;f.:,;ıtı il ç. 

""' . lim; hu S.idet~e de... js.1 s11 ı . 

·n ' ccı;mı. ~\~tıııazcıı Prdefl 
1 ;ıiDI 

dos• ı Roıııanyaıı ı·c J;c·mı:ı< ed:· 

Jızefin Balsanıo, l(J;irisin 
şedit itirazını dı, lcıniyerck de
vam etti: 

bitgin bir lıalde sandalye üzerin- kat'iyen aliık.ım yoktur.» Fakat -Eğe•· Kıaris bc~iııı k.ıtiyeıı 

fcraı.>at etıııiyeceJ:im ·•c son 
ııefcsiıne kadar sadık kal"~· ~ıın 
bir yemin ;·ars·ı o ı'n sizin 
saçınızın bir teline bil~ doku;:
dw·mıyac:ıt ıın lı.ıkkıııdaki alıtı"ı 

peynıanınıdır. Asla endişe et
meyiniz. On ıfakika geçmeden 

mıişt. rek bir g~yc tBklP ., 

pıria:.. P.c•ı de o g.ycye ıw 
dikıffşim. R.~ı de oyk • 

d r ı 
.clıepten dola}ı ar~ı:.ıı 3 . 

- Suikastçılatıoı müzakcre
lerir.e kendileri haberdar olma
dan biri şahit olmuştu. lki ka
tili takiıı etti. Ve delik sandal:ı 
yapışarak onlar uzaklaştıktan 

sonra kadını kurtardı. O adanı 

de bükülerek inledi: 
- Oh! madam! ne söylf:yor

sunıız? 

- Pederinize söylediğimizi 

t·krar ediyorum. Siz de kaba
hatiııizin verdiği neticeden d<ı

layı bu ikrara muzlar kaldmız. 

geçici bir sui kfehhiım R,ıul 

ile metresinin ar~.sını açtı. O 
kadın lıaıi hazırda Raulun size 
l"'ektııp yazarak afdilcdiğiııi 

ve :iti hakkıııda ümit beslel!"c
niz tJvsiyesinde bulunduğıınu 

bilhor. Nasıl Matmazel; 6izi 

,-c•-;.z bir cid.ıl ükürıı " 
''"" i ıııdı; l•tr1'ırı ' z I' · 
v•'dc i· inde lıir haıJıııl : 

~ 

ırnsc' ete ı irişti. . O kldırı # 1 

elimle kedim lıir ı;:ın 
varnıı~. 


