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Caddelerde küreklerlt 
ve çöp arabalarile 
uğraşıp duruyor!. 

, ___________________ ı __________ __..,... .. _. 

Dun Odcsadan lim:ınıımza 

gelen IJiç vapurilc Troçkinin 
l~wnbula geleceği :;a) i olmu~

tur. Filhakika İliç 'apuru diin 

ak~anı limanımıza gcJmi~tir. 

Fuknt gerek polis, gerek Rtıs 
konsuJos:ıne~i Troçkinin hu 

':ıpurda bulunduğu hakkında 

ntlcmi mahiınat be) an ctmck-

Plyanko numaralarının 
muntazam cetveli 4üncü 

L sayıf amızdadır 1 
u•••flU•Hn11h••••hıH ............ _,,,,, ................................. ,nnı--. ~ 

I
; Yeni tertibin keşidesi dün bitti 
1 

Büyük ikramiye ~I~~ (30) bin lirayı (18700) 
i;I numaralı bilet kazandı, bu biletin bir parçası 
i erkek muallim mektebi talebesinden 
:~ Sıtkı Beydedir7 

rrayyaı·e pi~ ankosu
llllll kc. idesine diin .. 
övleden . oııra d~wiil-

•' 
. flinun konfPrans salo-
nunda de\ am edilmi!'I 

;; 

'e veni tertibin ilk 
"' 

.. lnliHleri auJasılnnstır. .. . 

Lmail heye 18000. 
Erenkövde ~ ban ~fen
diyc 3000 lira ikra-
ınive Labeı et mi~tir . • • 

Son cıft ra"-amJaı·ı 
,) 

37,98,34,00 olan no-
maralar viı'ınişer lira 

of ~ 

amorti alacal lardn·. 
Diğer kazanan numa
raların ıralanmı'ıi fö., .. 
tesi ic ~ahifemizdedir • • 

Roma da 
mukavele imza edildi 

Roma, n - ( A . A ) -
P.apalık makamile olan itilafna
me ile mukavelenamenin imza 
merasimi yabılmı§lır. 

Tam zevalde salahiyetname\er 
okunduktan sonra Kardinal Cas
pari ve M. Mussolini vesaiki 
imza etmişlerdir. 

Sağnak piyesini /em$i/ eden san' alkarlar 

Kıymetli dip Yakup Kadri 8. tarafından ynzılan Sağnak allt 
piyesin umumi pru•;ası evelki akşam T epebaşı tiyatrosunda mümtaz 
bir davetli kiltesi karşısında yapıldı. 

Amelenin topladığı kar ne
zaict arabalarilc meydanlara 

. nakledilmiştir. Fakat maalc-sef 

Kardan bir garajın çatısı çöktü!~~~----~~~· 
Günün hulasası 

Davetliler arasında Şükrü Naili p~~ Şehrameneti erkanı , ta

nınmış edebiyat müntesipleri ve ga'Zeteciler vardı. 
Eser hakkındaki ümakale çüncü sahifemizdedir. 

Dahilde: -------* Liselerde La-
tince ve eski Yu
nanca ne zaman 
okutulacak?. 

Hiı.ricte: , 
1 

1 

'-tazetecilerin Emdeni ziy~re~...:-
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TÜRK TARİHİ DE MEŞHUR VEZİRLER .' Zarll~<:_!İYan Kadriy hanımin mektubunda' -.::::::m::::::m:m:::ın:ı:::m:::: 

- Al nular Mıistdftz '"' a 1 Tav l zadeler hansız - - K uy r u ~ 1 u y ı t il 
,. AY H -.~~-:5:==""=~, ~,. J4:.. ıııı::n:t!~a~~iyz:;ar f ii • ıt·~n ı göriilc11 ııo](tala r n 

• ] (' 1 l 'I' ·ız - Muharriri : Eşref .... 

enıçerı ıısta arınu1 JS)'a11ı 
1 

dr'ı~:;~~·:pa1;~)~ 11~\~~ ;~~~ Tah~ikatı~ esası ~unlar.dır, ı:; .. ,:ı-ıı111mı: ... 24 •~:ı::ı: · 

·-- - l . ~.l-.-,-·-.-. --- . . 1: ı·ııı·ıııı'l Caıı' k 1 ·1lr1 lt• dün şahıtleri dınlencı. Bu ııecmi gisad. r meselesi yıldız sarayının ferııı.ı.111_.., 
Gl'Cf! /,,·rıı·tırılrkta J/rt nr ennr taı1111ı"ıl..· r<'lll ' ' .: • I\.< ' cıllll"' " • ınuaıiın ::ıldıığu bir zamanda gene ınevzubalıs .,., 

. l l d · ' Roııı i. ıııiml<' lıir fraıı- ı d 1 s · k ı •·· · w· /Jır paro a ) apınış ur t, tJU c saba/ılır 11 l . . Kadriye 1 !~ 111m tara 111 an .cnın se ·iz trcnilc gicece,;mı O sıra.la mabeyin ka<i;:ıleriudea dolaştırıla dolaştırıla tf! 
sız 'l''fttl('"I ('"l'l'llll' Aııkatıda Ali bir mak~ına 1 kenti, ·ine telefnnla söılcmi,'lın: d 1 - • · 1 ı· il\ııstafa /. 1. ' · / ı · · · '" ' " ' . " · : nereler eıı zmırc goııderilıııı:; o aıı men ı . l'-;c une<ıt u ı · · ·· 1 ·ı \' 11 · ı k ct· k. • d. ıe '' . 'tl 'apuruıı ralıııatlar li(Ollt erı en • 1 t ızo ımza t ınc ·- n zanne ıyorııın ·ı ı>tnS)"O~I ' 1 lıaııesiııtie bir gece lznıir mevlevi şeyhi Nuri efen 1 1 ıı 

2; H 111.ızm (lcrlci l,.ı.lir) 0<la b.ı~ılı_l!•ıı<l.m ycııiceti J olıııa:--ıııı lllllt'İ il olılllli-.·- tııp ; e ken<ll~i Aıık~rnda iken kadar zahmet edebilirdi. Celmttli! 
1 

ı terenin biltıdi ıneşlıurcsindeıı birinde vefat edip :;e~ 
ı;iın;_. şc}lıisl nı H ülcma ·a alığıııa gctırdi~i Mustafa ı:ardcşi Nasır 13~yden aldığı iliz de ablamla bera·.,r ardct il ızarrtt lıamiyelperv~raııı ıııısriyeden Prenst'S Nazlı Jı3nı /, 
u ulllı Rıhııllİ\'C gittiler aJp (1] ağıı kııpı>l'1d.t j,1, fili'. ıııektuplar el.afındaki tahkikata ettik. Ablanı o gun cıe giderken ' !asile Tıınıısuıı eıı güzel bir ınevkiine nakledilmiş ol3Jl 

havı.un tebriki ) pıldı. ff tar 1 lımanıJ n taze çıl n« 1\n j f Zaıl<' k ııııı pnıı- d!in kllklfanede dcı·am olun- hen çarşıda kendblnc rast geldim. ı lalim Memduh bey ıle beraber hılmıuyorduk. /\\eğer 0 i 
cdılir lıil.ıtlcr \C kürkler kalem od.1>1n<l~ oturuyordı .5] ya.,ı diiıı \İl:het yasta- ını:Ttıır. Jı.na senin ~dip gitmcdi~ini 

1 
lafa böyle etrafla hafiyelik için dolaştınlıyornıuş. ;\leııı 

d .. gıu •• ır ·, gfrdiri!Ji. 7nrb.ılar • rı.. ta fa ııı::.ıı 1 1 • • l>ün isticvap y, pılmış, evr:ı- sordu. 'l'ahrt hen de ne yaptın, perde berendazı lıicap olup da herkes birer giı;ıa geıe 
- 7 - .Alemd~r ılı!ylıinc itt f, 1• ı 1 •İl<• lınrİ<'İ) O \ ck:ilc- k•n tetkiki ile iştigal olıınınuı, sen isL1syona r,itmcdın mi deıe 1 rttil:i bir sırada ben de atideki kıt'nyı söylemiştiın: 

Yt·niçL..; cr,ı tııbrııı umumi davet et•iler. tİıH' ıııiir:-waat '(\ Fı·aıı- bazı zeı·atın da şahit sılatilc sordum ıc c4nımio sıkırııısmd:ı11 . Kıt'a 
bir İ~)Jna hacet !:almadan Mıı~tAfa ag.ı mulı;ıkfet .ız Jıiik.ıiıılt'tiıı<leıı za- ma!!.m~tlarına müracant edil- Ce\ahını hcklcmcden ~liruliip '1 Kıyamet necmi giıudar ile teırini sanide 
_.\lmı<laıı orıaJaıı kaiJırıııayı edıp ınani oimıyıt ç.ı!ış•ı. I ıniştır. gitt. n. Tabıl henden nel '"c j Kopana çok deiiildir olkadar dehıetli bir hızd•"" 
kuarl:ı•t,rdılar: ııa,ilıı: v.·nnck i>tedi; ,ıer- ı·ar 'c zıyaıı ta cp 'tereşşıılı eden hl~t ı:.lluınat.ı ı:itmş. \lılamla ileri geri tıirkaç ·; iıitmiştim bunu vaktile bir mahir müneccimden. 

1 
:\l,ıb.ı.lııı lmlal'Cil, lı.hıl diıııer,li or.ıcılıta \l "ll[l ClıtıİŞlil' • göre, ~ide mcı•Nıt mektuplar lakırJı ederlerken hen gcldirn. Mukarrermis harabiıi bu mülkün çünkü yıldı%dal", 

ohcağıııı za•ıııe,liyorlarJr. p~rçalıyu~k S•)yleıme likı. j c----- tahkikatı esas teşkil etmektedir. içeriye girip otıırmaj!;a ni}et [!I~ ':....--.....,,.....-.... ...... __ · __ .......,,..,,.._..,. __ .,,.._,,,_( .. ı'<-!-'1 ""~ 
«Kndi- gcCt51» idı;nıu~lu- Yerine lol kcıln,Ja mı t>ır:'.- Unfazam bOrÇJar ffiÜdÜfÜ A~ağıda suretini neşrettiğimiz ctti•im zaman llclieııdi kalkıp 

ıttınl,ır büyıık can· ilerde tılar. K,ndii:ri de, ş~ r ı•ı Mali' c Yt•k.:ileti ıııun- Nasır Pey tlrafıııdmı Kadriye pap:çLırıııı gi)dl. . "'-·H•a-r.ic•l•h-a•b•c•·•.·•.e • .-_ .. 1
1 ·sabahlara k;ı,lar ibıclerlc ctnıc.'cıı ı\\.·asof.va ön ,len 'ı 1 l" .. M:lnıma muıderılen mektuptaki \e ııcreıc dedıgim zaman taz, 111 )OJ'c ar ıııüt uru ... 

mı:~ğu\ oJa,aklaı«lı. Sog-ukçcşnıerl! iıı.!il r. • " yapıl<ıcal< delililik, temizlik"' hıra;, iııc hcrı alnıağa deye çıkıı 
l'.ıdişab oLın .ult.ın Malı- lhlı;;iliyi sarıp taın~ı .. ı.n Jlilıııi Jley <liiıı ... \11kara- t;ıbirleri, Kadriye llaııııııın 

mut Aya50fya caıııiinc alaüı \;uşatııbr. Büyük kapı Aby daıı ~elırinıizt• gPlıııi~ 
;ıiJip namaz kılarak •a.·aya köşkfı k.ırşısınıh idi. (6 J ve yafi hc"i zh aret 
.dunıli:ıkteıı sonr.ı her t·r:ıftaıı Babı kebirdrn Har' e -;!er • • 
el ay~k çekilmek gerekti. kullıı~uııa do~nı ilcrik,liıcr. etnıi~t.ir. 

Camilerde buluıunların bir ~(ulluk ciı·arıııd.ı cebir nıahal~c -lİ~iİ;İ~;j;;i;"""b~~;j~biİ~~~j;~· 

Ankaı·a1•1 gitmesinin Nasır Deyin 
ıneçlııılü olmanı:ısı, hatla Madam 
roıoı.uıı da bilmesi, Hamide 
rfaıııınh Nasır Bey arasında 

geçen, Faik Bey hakkında 

Nasır Bar tarafından sarfolunaıı ştyden haberlerı olmıy ıcaktı. aıııade . ~\unmuş » yubı miydi? 
Aş~ı ustaları 400 kaılar j dcmetlerın~ a~dıl:ır. . . \'al;ıt gittikçe daralıyordu. s(,zler etrafında tahkikat cerraıı 

yoldaş hazırladılar. [ı] 1 B:ıhıkcbır •ıstımcleli! sat!:ıreı Alemdar çabuk karar Yctını.:k etmekte, lıunlarm ııere delalet 
Henüz isyan cdc~ek degil- kethudası odasının :ıluııa ıııccbmiyetindc idi. cttiiii araştırılmaktadır. 

!erdi. Babıiıliyc ( yoınğın ) koydular ve dumaııı vcrdiier. Tahkikatııı daha epi de\'am 
haberi yollıyacaklardı; tabii f;etlıüda oJası atcs aldı. Tereddüt içindı.: ne eclc,ı:- edeceği zannolunuyor. 
Al·- '·•r }' ... nx 111a gı'ınıiye v . .1 .0 ğini dmi:ıııürkcn maiy~tiıı,kn 

,ıııua s . ı cnıçcn er yangın oı tığıınu 

mc.·bur ı'dı·. B,ıbı:ılidcn ~,ıbt•ı ı al · · · k · bir iki bölük ba~ı: cc Babı.ili • o an aıııı ; ıçın tiıtc •:e pı)lllv 

gibi kuııunla vurup öl.hire- atrnıya koyuldular. 

cdıltrtli. Ch•11rdaki dükkAnları!.ııı hır 
Pfan fena dı?ğildi. Yeniçeri kaç sckb:ın çıktığı görüklü. 

)'Olda.5lan gece ~~at dört beş Fakat biçardcri solutmadaıı 
j 2 J ~ıı!JrıııJ.ı B.ıbıiltyc nöbet- öldıirü\'erdiicr. 
~i!cr goııdererek: Alemd.ır harcııı dairc,iı:ı<İe 

- Y <11ığııı "ır.. idi. Tüfek sc,lcri üzerine 
Diye haber t:l11ştırdılAr; iş 

goıecc:k olanlar lı.lkı ı.:i.ırül
t ıve alı)tırınal< ı~iıı tulıım
~aİan oımızlıı)~P caddelerden 
'Se8irtmiye başladılar. 

Fa'kat ne Aletıttlarda, ne de 
b . . ka!.ırında hareket görüklü, 

ıelaş etti. ba:>kırıa cığradıı'\ıııı 
anlıJı. 

Ah:ındar Babllli çi \' annda 
bulunmaları ljzııııgelcı: Rumeli 
a.;kerini davet için ( 7] daYul 
çaldırmara başladı. 

Alcmd.ırın asl:cri d.ırul 
biri de rahatını lı zup y;ııı~ın gümbiırtülerini duymamak 

ahırıfül.ı bulun.m kıymetli 
atlara biııcrt:k ınuh;ıo;;ıra hat
tını y:ırıp geçmelerini tddif 
ettiler. 

Egcr lmrtul.ıbi!irkrsc, Js
t,ıııhul kak.;i haridmleki 
sckb:uıllrla birk;;ilip kuv,·ct 
alındıktan sonra htanbuldald 
asiler üzerine yürünc..:ckti. 

Akını.ların adamları y~ııi

çı:rilcrlrİ 'eline dıişmektcn ise 

bu «dclirane tehlikeyi» göze 
aldılar. 

Lüdn AletndJr, tcJbiri 
ıııu,·afık bulmadı: 

- Elbet bize ımdat olunur. haberine ehemmiyet verme- münıki:ın dejtildi. F.ıkat 
mi' İıli. fcvk;ı\ldc zamanlarda ne (lııımeJı , 

S~Jt yediye lıad.ır birkaç y pıp edeceklerini bilmiyor- [IJ Yayla imamı ( elyazması) 
)·.ıl.mcı bir nümayiş daha 1 ı 

arı ı. (21 Tabii alaturka saattir. yat-
yaptıl.ır. • 'ııticc; uımhıkları Alemdarın ihtiyaısızl:ı:-ı sıdaıı bir kaç saat sonra. 
01bi ··ıkııı~nıış idi. 1 ı· · ' d'I · ~· • ;cfü ıııe ıınuat c ı mcmcsıne [3) Süleymaniye camii yanııı-

-~ rtık son luınle y.ıpılıp sebep oldu. Rumeli silahşor- daki eski meşihat dairesi: yanan 
i yan ~ararı t.ı.tbik cdilmclc !arı guntp gurup ülduldan kız lisesi .. 
Jıdı: Aıt:ıbpuııı ( i ] yerde ;ıtil kalıp hareket (41 elyevm kapalı olan iki 
2smak... edemediler. kanatlı bilylik kapı. eskiden bu 
J:ıiıalı c.kn 1o;ı ~erd~ıı- Daha rloğrnsu ne yap.ıcık- kapıdan işlenir idi, 

gtçtilcr ağa kapısına )'\ır~ı- lannı bilmiyorlardı; \'c neti- (51 Yayla imam (yazma) 
ıııcııi karaılı)1.ırdılar. .:eyi beklediler. [8] (61 mc~hıır ittifak senedıne 

(~r.cı: hraıılıkta biribirlerini Bir taraftı Akrndar fed . ;·eııi~~ri ocağı namına imza 
koyıııu:;tur. ;_,,J.ıvca taıııvıp yaıılışlığ"a \';ıziyeu~ kalJı~ını anladı; 

meydan Yermemek için bıııı~.ı d:wul sesine hariçten (7) Şarıl zade bir kaç biıı 
< jl;uo!.ı.» y;ıptıbr. bit Rumeli askeri bile Cevdet Paşa dört beş bin di}-or-

ki, lıiz buna ihtimal vermiyoruz. 
Parola : Sdbalıtır.. gehııiyort!u. 

lıcı m-s·ı· i,lı,· hep bir,\cıı \T • I ı·ı 1. · ı· Al (8) Ramazan ayında bulunul-

Nasır Bey tarafından, Anka
rada iken heın~iresi Kadriye 
1 !anıma gönderiicn mektup 
sureti iUdur : 

Kadri,e kardeşim; 
Senin birdenbire kimsenin 

muv:ılakatiııi alma.ita lüzum gör
meden kalkıp gidiverişlne ca.ni· 
mın sıkıldıj!;ını siiy1"mej!;e hacet 
yok. Pek ala bilirsin ki karar 
ıcrccejtin şe•·lerde mu\'alfak ol· 
ınak için ben de elimden geleni 

yapmağa hazırım. f.~kin sen gihi 
deli tabiatlı olmamal!;a ~4yret 

ederim. l\"e ise olan oldu. Arzun 
yerine geldi. nen dün akşaın 

uzun uzadıya düşünüp hayatını 

tetkik edip kendi kendime mu-

hakeme ettim. Seni haklı göre· 
cek epi~ noktalar buldum. Faz· 
la üzüldüğüne \'C çok sıkılıp bir 
kaç gün uzaklaşmayı, kafanı 

dinlemeni hoş görüyorum. 
Yalmz sana sdgligeulı./erime iyi 

lcula~ cer. 
AkbM gelen ddUiğe teşebbüs 

cıme. Kendini düşünmekle bera· 
her babanı. ananı, kardeşlerini de 
gözünün önünden, düşüncelerin· 

den tefrik eıme. Anlı yor mısın 

Kadriye? Maksadımın ne olduğıı· 
nu pek iyi idrak eder;in! 

Faik için orada neye t~cbbüs 
edeceğini bilmem, yalnız sana 
iki üç ktlime ile dün ak;;amki 
,·ak"np bildirmek i;ıcriın. Tabil ' _ azıyct tc ı ı ;e ı 1< ı. l'l11- duğuna göre, acaba (davul ses-

sııkynıani)'C_ı•e do1tru ylin1- dar bir lı:ışına ı·e \_•;ılıut beş senin bü husustaki kararma ve 6 terini sahur davulu) sanmadılar 
tllıkr. on hususi ~tlaınilc, dört mı? Bu ciheti hesaba katan zatl muhakemene müdaholeye 

Alcnı,l;;rın J c inci bölük tarafı s.ırıp muhasaraya alan yok !.. hiç birimizin hakkı yoktur. 
teE;i;İ;~E;;ıo=.,.,;_-""'=;;&~;;;;;;;~E;;~-,,,.,,.;;ii;;;;52~~==:· ~-=-~F--..,..~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;::::;; • - · -~- ·· 

J Vat ~~2-!~~~,_1_9_2_9 __ t_e_fr_il~'-ası : 7 5 hesalJımızı tamam güre- ~:iiııkii cinayeti işle-

1
~ liın, goııra yuruşalıın. lcyenler başkaları on-

11 
-Bu daya fasloluıı- ları dlııı~·ada bırakıp 

maz Bey efendi. Biz biz niçin ülfıyoruz. 
birbirimizi tildiirııwk.- - Ölfııııe nıiistalıa-

ıJlulıarnri: llüseyin Raluni 
- - Rey cf~·ııdi bu Mazluın l'hi Dey 

• 
sii1.leriııizi11 ~imdi he- kesik beniz \·e titrek 
• Jnıı 'erecek ceza ·ıın dudak.lada: 
"iil'et>eksiııiz. - Ne o! beni ıni öl-

Jtusrev Nizami Bey 
tıa:nııııdaıı eYel cebin

i.l<·rı bir ı·[nelYGI' <·ıka-• 
nırat.: 

- Baş iislliue efen· 
ıJ'M, 

düreceksiniz .. 
- Siz beni 

ınezden eyel .. 
- Durunuz 

vllk.it vaı· •• 

öldür-

dalıa 

Dava faslolunn1 dı • 

le cinayet değil hiiylık klar yarsa onların ce
bir sc,ap işlemiş olu
ruz. Alemin dilinden, 
karılarımızın asift<'li-• 
ğiııdcn en çok bu ı;u-
retle k.tıı·tııluruz. 

- Namus -yoluna 
• 

ölmek de öldürmek de 
tatlıdır Rey erendi . 

- Ren bu tattan 
bir şey anlaıuam; mec
bur olursam öliilrfını, 

(ildürüriinı • Fakat 
uiçin öliip öldiirıııe
tliğinıe de çok şaşarım. 

1 r.. za rıııı verece3ını ... 
,·allahi 'e hill:\lıi. 

- ney ('fendi siz 
• 

~aşırmışsmız .. iliz bura-
da birhirimizt (ildiir
dül.tcn soııra onların 
cezalarım ahiretten 
nıi ,·ereceğiz • 
-Onları temizleıne

den gitmem.. Fakat 
kanaat getirıneliyinı . 

- " Neye kanaat geti
receksiııiz ! 

- Söyliyeyim •• Siz 

Ye hir daha aı·det etıncdı ve 
belki de ar<lct c<lcıncr~ Senin 
geleceğin zamana k:ıdar hen de 

eve girmemesini tc'min için hu 
s:ıbah kocaman bir a;mo kilit 
kapı}n taktım, Belki !üt.umu olur 
deye ç:ı.m~ı~ırlarını çantasına yer· 

l~t!rip bavulu da yat.ıhancye 

indirttim. 
r !anım efendi e gotilreceğim. 

Lılkin senin ınalılmaan olmadan 
yapmamak daha muvafık olaca - , 
ğını wkdir ettiğim için s•na 

mektupla ya1.ıyorum. füna hcman 
cevap yazd1 icap eder ise senin 
aı·derine kad.ır burap temizliı·c

liyeı·iın. Belki hu akşam pşahah· 
Çt:3inc giderim. Eı iyice mahfuz 

• \'e kit!L İşte bu kubr. Dargın 
olduğum için selam yazını yorum. 

Kartle,;n 
Mehmet Naeır 

Utince - ıunaoca 
Liselerde na zaman 

okutulacak 
Maarif 'ek~\leliniıı , 

liselerde eski Yunan
ca ve l:\tince okutul
nıası hak.kında bir ka
rarı mcYzubalıis ol
nıakt~dıı·. 

Yaptığııııız tahkikata 
~göre maarif enıanetiııe 
bu l11ısusata is'arda • 
bulunıılnıanııştır. Al:\-
kadarların ifadesine 
göı·e asri ilmin ehliyet
le ka' ranması iciıı bu • 
iki eski lisaua şiddetle 
ihtiyaç varılır. 
Diğer tarafLan veri

len kararın gelecek 
ders senesinden itiba
ren tatbiki mııhlerııel 

giirii lnıektedir. 
-·· 

teminden beııiın evime 
damat namzetliği nıas
kcsile gir: p çıkan dPli
kanlı ile zeYceıııc dair 
kabih bir imada bulun
dunuz. 

- Kahil değil haki
kat ... 
-Mesetevi tarsiııe Cl'-. " 
,·irınek. sm·etile lıaki-

kat •. ' 
- ~e deınek o'? 
- Şu demek ki Hur-

rrenı f,iitffıye zevce-
• 

nıiz Selımaz ilanım tu-• 
tutmuş .. Bir zamanlar 
ı>eşinden dolaşmış ... 
Lı\kin askına nıuka-• 

bele görmediği ıçın 

çocuk.tan intikan1 al-

lanıirot ~onıisiyonu 
Dün Pariste ilk 
celsesini aktctti 
Paris, 11 {A.A) - T amiral 

mutalıa ... ıslan kon· 
feransı 14 mali 
mutab ... ısın hu 
7Urile saat 1 4 te 
beşinci George o· 

tel ide açılmıthr. Konferans mü· 
zake. atı bu ınubale.•et ve mü
tekabil itimat muhitı içind.- ecre· 
yan etmişlir . Koıılerans saat 
17, 1 S tc bitmitlir. 

• 
Pari" 11 (A. A) - - M. 

<Yun un resmi riyaseti ııltında 
toplanan mütahaNıslar komııa.ı 

müzalı:erata ait :ı:abıt nraldan 
tanzim edilmesine ve her gür. 
içtim edtlmeoine karar vmnit
tir. İla edilecek vezaif hakkında 
her mutahııssısın mütalaa• din· 
lcnmiıtir. 

* Papa ıeyahata mı çıkıyor? 
Londra, 1 1-(A.A)· Roınadan 

iki müf etfiş ariJ, 
Galata giinırii~11 

tis heyeti rei:;İ 
~ • -s 

ney alcylıiııe :ıo 
giiııwiik miifclli~lf 
~leıı Crl;\I lkY 1' 
f ından hir zen; cW 

1 acılınışlır. ı.ı 
·Elvövııı ~Iardiıı ~ 

ri.ik. İniidi.irli'ıiriillC 0~ 
l" 1 11" edilmiş olan ecI:' 1 

hakkında talı"ik:t1 · 
paıı l\aif Beyiıı bllZI 1 

yeııe n1enıurlaıoa« 
1111 

Bey kaçakçıllk yııri 
bunu yakalayın!J 
ği iddiasile da,·ıı .. 
Da"a yakında b• ıJI· 
cezada görlilece~ 

Sular akac.ıc 
T erlı:oaun paılıyın ,.. 

Sılihtaratada açılınıt vo 
bqlanılQU§br. Sular bu , 
caktır. 

bildirildiğine göre Roma mesele· 1 .. ------~~ıd 
sine ait olan kanun liyilıası 20 Varım asır evel 

Nisanda italyan mebu'san mec· V AKii ~ 
lisine ııevlı:edilecektir. Bu müna· 13 ~"f 
sebetle Kralın söyliy~i nutuk 11-~---~~:.ı, 

8cı abam Bt~::J. 
fevlı:alade calibi diklı:at olacaktır. 

/ıi ( E/Jorado) naın " J/ 
Bunu mütcakıp lıalya Kralı bütün ıJell". 

bir malıemmel balo ,,.,. f/. 
resmi tantana ve ihtivam ile 
Papayı ziyaret edecektir. Papa· 
nın lngllıere ve Amerikaya bir 
seyahat icra etmesi ihtimalinden 
bahsedilmektedir. 

Bir balık daha!.. 
Hocapaşada Kırltçeımc •u· 

yundan gene bir balılı: çıkınıflır. 

Emanet !ıhhıye müdürü Netct 
Osman B. Kırkçeşmc suyun künlı:

lerlerle tchre isale ~dildiğini, 

bu gibi şeylerin önüne geçllemi· 
yeceğini, fakat bu suyu daima 
tahlil edilerek pislilr. görülen 
yerlerin temlzlelildiğlni söyle-
miştir. 

mak sevdasına di.i~
ınü~ •• Orada burada 
aleyhinde bulunarak 
liirlii intirikalar cevir-

• 
nıiyc, iftiralar alınıya 
ha~lamı~ .. 

11 urrenı LiiLf iiniin 
kerimemle nanı·1,elliği
ni isidiııce Hanımın • 
kiııi bütün biitiin alev-

Bu bolorıun ha..lalı 1 

Katolı'lı. mitltU f~~~ r 
hastarıe oe me/ıloplerlfll 

l~r. ,,,,1,, 
Oıman•laruı ,ım« i ti 

putıail.erl 6ınei ;,, .. ~ ~ 
susatrrula dirili ahftle ı,,/ 
olmadtAınılan et umllf1l ~ 

getk cinsil mezhep tefrı~ 
malı ı.. a:ıla ce00ı il 
ıegkrclen 6ulunmaJıl',,Jai'-" 
rıılSJClmerıclanı ahaltmitil' f 
l(tir lxılo ,.,.;/esile ıaıt<V' Jı" 
eclecekleri morııuliı ftoı•iJlt· ,J 
/ı_ar bafo üsüle "" atkı~ 111 
zaıru camı bir t>ncO~:. ~ 
züh lıaUııJe bulunoca~, 

. . . . 1 
· ··· -- - 111rı 1 

lettireceğiııı .. Çab 
gd~in .. clİI 
Şehnaz llaıııııı 

11
11' 

de bii)ükee bil' ~f' • • ·ı~ 

ka,·va tutarak ııli 'rlı 
··..ı 

bir ref tar 'e ııı••·. f 
bir sima ile saıoıJll 
rerek: fı'ır 

- işte geldill1 e 
dim ... Eıııriııiz'l , ı~r 

l\Jazl lllll rh·i JJt?~ııı 
nııııııı bü'-·lc ıw1'';.ıı .• ..-r ,, ... ·ıı 
istilıkarından 1111 

şalıyarak: , J) 
- Eıııdm y0~"11ıJ o;e '• 

lıatınıız yoktu.. Müc- vam var. · '?.,,fılı1 

• kk b" "11" ~/ 

leıııııi~.. işte tesadm 
mcııhaı, ne henim, ne 
zev<'eıııiıı, n~ de Hur
rem f,iitf i.iniiıı bu ma
cerada zerrece kaha-

ri1İ1iu kim ol<.luğuııu uıulıa · ·ır ıı· · -~'' 
şimdi aııla<lımz un 'l le kaloınJığı }k~ıı 
Ortaya sacıııış olduı-ru 1 11111 altından 1 e rı tıf .• ~ yıı';J 
bu levsiyall zevceniz 1 kocasına yaıı eııl' 
olacak o kadına tenıiı.- karak : ' 



t 

VAKiT =-- -~~~a· - --- - - ----- . -
~T:":ıy~at~ro~'."--..::S:~:a=:!g~""~n~a::k:.,..._J f ! ~~e;~r;~, :r'"""•,.·a-"'t'ft:""'""""'""''••""'""-"'"'""'"""'l lro~~i ueı~ı mi? ummı 

-- ... •· 

r~~up~~~-bi~d;;~~~:;; ı·skaAn ~ hik ye i t 1
'·

1 wllı • inc1 ,,hfü!tlm
1
"

1
" Esatir mahlOkatı gibi! .. 

•-.;, ıP.d~hh.rat.1 fı_.11ıı11111111111ııtını111111rıııı11ıııut1ntıı1111ııııııtt111uııııı111 11 ıııııuıı 1111ıııııııı 1111 ııııııu1111 ııııııııu111ıı•ııu"ııı11ıııı1~ tcdirlcr. İliy ',ıııltl ile ~elıri· yürü_. mele, insanların daha 
' na "" ~ıd m·,ri b d b o verd

1 
ve A c u•• r mu•• h t mizc ı;elcn Rlh dar eti nıc· ır Y&fın an iti aren el· 

n vrup•i Tüıl: 101•1!- T fi . . b. m eş u de eıtilderi bir haldir. lilııı en .. ! aS ye lÇlll ır mı.rLırı da hiç lıir ,lydw H k 
t 

. t"ıe •.sı·rl,ri bu imzan + iç imse, yiırüyo.-uııı. diye 
ili•Yor. 13, f · • h;ılı..:n!ar rılm,ıclıl;l:ırını söyle· 

•
• ... •1 Z3 "'ve t•rd ta~ile nızamname ~arlırı,, ,-ırho~ iki ı:ırala lıe~i ~R:ıdyo. da wrilccck fevkelldelik da\&«na ~·r••cnıeı. 
1ı ııı , mı~ierdir. B b h k L k b l d 

M .u >an aıkar, İıu iki sah~da ) yalp:ıhma, l":ılpalnn<ı yatak konkran>ın ıı;uııiidlir.. füırartt en u • i~atı a u ,, i}l'" 
·«Ilı!.., '·ivet f..; ,, yapı ıyor r•d:ı-111111 k:ıpı-ındmı i\eri p;ir· söylenecek ıneızu malLım: 11 .ıhaf,ız,ı cdikıı ''kı io.Hıı ı- rüm lalı-at İstanbıılda olm;mık 
~ ~ "'·:-ıın "iennf"st Cl--t ı c~~cı'kı. • • /\111.3ra, l'l(Vakıt)- Dahiliye diler. l brptt:n ,-onraki tiirk <:debi- yete ra;ıııc ı, sun dakikadıı 

T,.oçkiııin \,ıpıırd:ı oldı•g·ıı 

Ye dtin ı:;cceyi ',ın,ır,ia p;c,;. 

rccq~i ·iiylcıınıı.:kte idi. 

§artı ife ... 

k • " SC)'yol \'C deJı,~tnak H:ki• k ti, i>!;iu, İskrinin kat'i " ! 1 ı • f 1 1 u~reıi a•,u.. . n:ı' ııı yarı >rıyıın' u. 'oyun- yatı... r.oıı enın'ı n:bı o sa 
ra l · •Una rameıtikten son· su:·,ae t~<ri: esi için yeni l:ıir nı:ı'lı karrnla,·: ı nn-1 1dı. Erkek ıuilir. Fakat a>ıl nıc<'clc 

•ıer teın:ıs tt" b t " t ti . . . ,., da b' ' ıgı sızın a~rın· .tıınıa ı mnı•: 1ı~zırlııtnıak a ır. p:ıntrılnııııılll çıl.arırhcıı kadın konfcran' ııncti olan (1 ;i) 
n ın ''. 1 '-•11r ı terennüm koparaıı Bu;ıa nıi ::1r.~ıı 100!)0 lıı~ya ka- kupkuru. J..ii c-ic~cn dudak· linıyı al:ıhilıııcktedir. Uıı biraz 

Plrlrı1l:larını bu s•fer ıfaı· olan nııı~nırlcler derhal l:ırla .'C'kııdi: ;üııheli. alındıifını farzcder,d; 
vold. ' yeni bir . ,., 
• · , Yeni bir h . d tdiiı ,-c ır. ul: atıilinde tasarruf - llir nz ,ıı... Bir bardak hep>i (~5) lira Clkr, fakat 
V~n· b ava ıçiıı e '"' . ı ir . . •rnctlc~i nrilccck, tıu 5Urctlc ,u... hu (2fı) Iİrn tle ne y:ıpılır, 

ıehahın ,"1Y1 ay~ karşı, ,eni bir ele "u~!ı•eıat tastiyc olııııacak- l·:rhc-k lıııkti. ~ıirahidc lıir kadının nıantı,;lı iı;in en a~:t· 
. c erine <1·kundurdu. Da.·ı• t:r. Ayrır.a bkiııı ıııüfc!ti~lcriniıı ~erdklcr ıokru. ı·:ırı kork:ın, !(ı yiız linı l:lzıııı. ::>u lıakk 

" oeda;·idc bu h f • • 1.:ın,•' _ • ata !' s1ltlıi,-etlcri tu-si cdilccck!ir. )'" ı ·ıcıy:ııı lıir ''esle: daha yctıııi~ be~ lira Llzım. 
-u ed•l:oelt 1 lsi:ı;h 

4 
e o an (Sağanak) Kalmamı~ canını ... Diye onu nereden lııılnı:ılı? .. 

b P('J"dolik piy ·in mat- )Sir Kla yton el'\ ap 1 erdi. Tlirkiyedı; ~ık:rıı llll'C111Ha· 
~::. Veri!e:ı umumi provasın• <\le i<c ~d !.. ları ,ıiyle bir hatırla<lı. "l li-

•·n idnıd ;;ou··n Ankaraya ı-:rkd. tıir kuzu ... itıi ita;ıt nı:ı_ı·ci ccrıııden.. ··ca,. ·_,-.ırc. 
k • ~ ümit, bir yavru " ·Uf Rıb; hal , etti. l\adınıır ıınıınc p,iıti. h:a- nıccıııu:bına kadar hqı,i için 
v d ''•• ko~at c, ırpı- j 1 ld .or u. Vft51 0 U d111 ~iiztinii yarı :ırııl:ıdı Erkek bir ~eyler bir ~eyler ta arl:ı· 

Y 
.. lt•••n "••in~ taı•'=,.••nt j l' 1' · ı. • K· ı ' l' t 1 b ( alup f' rl · -- ıır c ıııı ıızattı er~c'ğın ~:ı,; l ı. · a,:ıt ıtitün ıın arın 

l11>ına, 1 'a r•n,~ !.ı~ pıyc-:; lüwMunu duymu~ı" Fakat ! Bu gün de ıehri- kulal';ının lllC'lK•ini bir kı,kaç ak~:ını listiı 1c l«lar yetmiş 
,. •nda telif hir pı·_ve- m>•l ••f b · 1 ·· ·· k ht' • " ı· '-""il1i '1ktı. hcs lı'ı·a !!:''tı'ı·" \ıı'lme<i la'wıı· Jl~lnııı 1 • • • .• ,,,, \1şnr1 ~onmınc. ce 1 mıze 6e ıyor ,., . ,,' ' 
Pl

·y . 0 •n••:, sonıa da bu Nenire ı.~nımın abyhine olu· ı:rkek lıirk:ıı; defa \'erinden eh. 1 lııllıuki mcrnrnaların 
'8i Y , .\nkara, 1 ~ (\-akıt)- ln~il- ı ı ı 

• ı A•up Knılrinin yazınıı pı, ta,annu hi•si nrmck telıli· -~ ıp al 1 in etli: bıı parayı ' te'ıııin etmesi cpi 
vıtn 1 terenin Irak komi-eri >ir lil· ·· Of Of \ k J - ' J 1 •rJ.ı. ili6arı"le m·.··

1
1,·,m bı'r ı. - 1 1 d d - ... .. . nı:ın..... mii~ ·[i dli. \ alııız · B a< ;o , .. esı nıel'cut o an yer er e sa e b · o·ı··t 1 crt l\layton refahtinde in- - - Of mu .. ? Birde sıl-ılıııa- ı·lı ı l 1 l d 1 a 1 ı · '- • ıa•Ls·-·ı· .. ,r. b 

1 
k d h 

1 
: nez. ıa; ;ın a ı, zır :ııını ~ 

- " " ve ta ü o ma · , a a teminat ı ı H•v.. giliz sdiri oldup;ıı halde bıı- d:ın o diyor. Surahidc >tı olnn yazı imdadıma yeti~ti. 
'' canırn lı b hareket clnı•k drr•'.rkıa-. l · 1 1 · 1 rad · m:.~ aın< U· ' !(İ.İ!I ~dıriınizı: ın1t1 a-alat <:t· ııra ,m:ız ıır e c >onra yerinde '·lık lıaher.. ı;azete,;i i>itı 

au alırl)rdu. l p Yalı.up Kadri B. bu ,ayilan mi~ i,ta') onda harid) ı: , ek:\- zıp zıp. zıp ar... a;ri :ıd:tııı scrla\ halı Lıir nıa· 
iyes, e< 1-·1 , b el • h • ı d ı · ı· ı \ · 11 l'ı·l·c·•lı'ıı kııla • o ' ıtlr 1 ı 1 1 t 11 ··ı !" 1; • --• .er iye içiıt e c~ ası o meı um çalı atın a ctı ııamıııa 'eıııa zrz . , ' ,, "mı ~: ~:ı eye ıa~ :ıt ı. cm g;u e u, 

'.:4ııı•ı Lir ka .. k .. k f k il 1 t:trnfından kar>ılanmı~tır. hiddtli çcknıi;ti kl kulak deri· hem ,_·azdı .. ,\lakalc,_·i si:i)·lc 
ıoiıı· _, er mute a- ayrı i ·ir '~ enıe erin lim'a i . 

1 
ın eı·ıncleki ruh h 1 d b l lari<:irc ı er, ili Tcı kif [{u<- leri ç:ıtmladı. bitirdi: 

1~1 per!~an· a in r birleştirmiş u suretle . • ,. 1 l . 
nı Riistc · B tli il. ta:·afıııdan harici\. e kü'," r.at 111 er 'ei\"111 l,ula~mı lıi- "illi :ı.-mla her~<:) e bur-

'"'·- rıı · u e.-de yıllarca ınkılôhır. yübrk karakterini k ı ı · 11 ı -um 
1 

ra ·n. ıt ret i hiddetli >'İ.İ)'· nunu >okan, lıer~crekn Lııılı· 
1-- sı,,·cn A•yai zilıni_,et ifade eden gil,el eJe6iyat sa· ,ünde nni;:ır(ıııilcı lı >crcfinc lc·ne!ı': 
.
-•hnel .... 

1
,.. .-eden o sathi adam ~er.ne 

.., .. ı. h"l 1 1 1 d lıu<ıı,i bir üp,k ~iyakti 'eril· Al 1 1 •çind,, ço .. miyc el"in 'o crinın :;a rne< en inşa ına - ıa ,:ılım şu :-Urahiyi... bir~eyden b:ıh,;cdcn, bir~cyi 
- oe mi}ıir. Zi_ı·:ıkltc inı,(iliz sdiri 1 L- ~ nç ı·c münc;·ı·cr bir •·e,ıle h,zırl;Hnıştır. ı;it ncrce en olur•a obun su deriıı lıilc:-! mutaha•;ı' i;ti-

ır nesi ile Irak scfiriıııiz Suııhi H. \'C 'ı ı (' ı 1 • · ,. L · ı • ~.. 1 ı. yeti~nıiye biıila· Bu karakter oudur: inkılabı ıu ... • ı e ıratapnı. •• ,e ıııy c ~ or. \rtık fikir \'C "ııı :ıt 
"'-, 0 .ı · harici.re ı d-.:11<-ti crk:iııı k:ızır · ı ı ın._.ıa b b d k C\' erin ünı ne de erke~.. madrabar.l:ırındaıı cl'aıııan .. 
tQI era er o ö ·ün- yapan n<>ıl nlcder iç:ııdeıı geçip hıılıınnıu,ıardır. Sir Jillıert ' 
L:r, lılla burada bı·r ı'lıı·ca l kp kendin iç ... !\arını dü- lmza-1111 atar atmaz... J k-
""IC!ii b I temi1lenrr.!~. ruh ıstıfasına ıı~ra- h:laytrnı tc•ııapl:n ı-aat ! 1 Lııı· ~lfnnıc hiç cnıi? men ... kır:ıdeııizdc \ t ın:ın ;;e· 

B 
u abilmektedir. ' k b k ' ,c mış, ortaya ; ü~•· · ir c3Cr ·oy· çul,c:ı ha~\t:kiliıııiz t.ırafımtın !-.erkek ~-uıi1lcn p:iyindi misini ıut>ıl zabtt:t!İnı.. diye 

""a ıhr k liıpıa ' ıya; nu.sl.er, inlr.ı- muştur. Fak~t buııa ragmen bed· kabul Lıu~·urph)4,.tur,.\Juıııaikylı ter,; yıı;:tım· ><•k:ıt.\"a fırl:ıılı... bir tdrikanın ;ılt tar:ıfını yaz-
gal n 'Yenılikten veni fikrin bahttır, onun alnır.a ),iç kimse bu ak<am rdak~tinlh! İııc,il- Bıı siiz dile 1 olaydır, :ıd:ıııı- mai!;a ha,ladı ... 

l .ı __ ebc.inden meınn,un. J.-r.1·Jdı·r,· b 1 k k k c:ı~.·1·ız altı kat aııartm:ınoan Bunu 111: .. \ıleınin nııtları atlı 
"'ll , 0 ir çe en· oymıyac:ı tır. onun tere >el'iri lıulıınduı:ı;u halde 
•ndt bu bir mesduı tekkeyi nasibi fazilet 'e leragaıtir. bı:ınlıııla anki C\"kmi~tir. ı c y iizkrcc ay:!k ·ncnlill·n· küı;lfk hikaye takip dlİ. \"e sa-

ıran ~v· . .. I lerdeıı indi, ,ar~ıya !(itti: tırlar kendi kendine :ıltalta 
ınenf· ın ın uz etine çekil mi~. Bu mu.,. hede is.ıbetlidir ve 

, ı·e ,.. Bumhımda Uazı·uet ı:, e diindu""' z:ını:ın ka· .ı.:-ckliler nıa-•!11111 ir>tıı lıi rb~ 
h11nuı.ıız\ , ıııutekif bir ruhtur; 1 bu fikir çok güze! bir edebiyat llUJU 1 dın nıı~ıl, mı~ıl u~ uyıırdıı.. >lat içinde çc,it çc·-it yazı-
ıl·~ ll{!Unu fii) halinde lisanile SÖ}'lenilmi<tir. ı.· 1 . 1 1 1 { 1 1 \ t 1 1 1 f J ...,e cd b • D,. k. • "'ı< 111111 ı;cm~ omuz arı, ara l otu .. r ı; r a ı:ı :ız ;t 
.ı. e ilmesi .. k" - .1 un sa ın geçmış 
""· ~ mum un degı • Sağanak okunma1' için yazıl· fakaf (4) ölü (36) heıııbey:ı/. onllll. ba,ları. elif' ne dti~ıınme~ı:. ne ek yaz-
ı · frin en cani · 1 · d ı 1 1 · ' ·· 1 · ' \ 1 ı · 1 l oıri L ı tıp erın en m;ş, bir eseı 0 isa idi edebiyat yaralı var. '~; erı er,ep;e ne (\ıızc ı:ii· maj!;a ını~; ıı ':ın ı. e ı l unu. 

udur ve Emı B ı · 13 h A) R rimdii .. h:ıııkızıl, iri a!!:zı >"rt, Dinanın durunca :ınıı1ııl ıı:ı.-ıl 
<olti - n e ıg · u kı) metli bir kitap 1«11.anmış ola- Bombay, 1 1 (A. e•mi " ' 

ınuvaflakıvetl, , ·1 . ı· d 
1 

h >erl sııluy:\n burnu incecik ;iıner,;e ı;iizlcre de iiylccc 
)\ • 0 .tmsı ctnuı ır., caktı, saganak oy:ıanmak icin ya· bir rapor bu aprı dör ü i e on i· 
~>k . ka~ları ıııııı cıı~tıırdu p;iizlcri- kapaım erdi. 

dır ı.1 rl. "tın Yaılı bir oğlu \'ar- zılmış olduğuna göre aynı hükmü ri arasında kurban olanların mık· · 1 • · ı ı ı ı • 
114 

ııı aı;aaı,:a ba ;u. :;onra kadı- Seme eye, . ~n, e C\'C Ye 
lıtr1t1ı d,'{!·~~cesi l>alıa•mı!ıkınden "ermek ınaabet kabil olmamak· tarı 123 maktul ·•e 759 mcc· na yakla~ıı, q~ild1. bira% da· giirültü çİl,arnıakrnn . J;orka 
~~e lıa '

1
'
1 

ır, fakat yaşı m•cnu- taC:ır. Zıra liyatoro, 'dogru film- ruhtan ibaret oldugunu bildiroıP,k· ha e~ildi knll:ıri!c yunııı,acık korka !,arı olaya ~ :ıl..Lı~tı. 
t Ya •re d• - .. d ı ı tt ı ı 11 Lılıııha.ı ı td,rar .'ümliirdli, 

ı lir I · uşrne•ıne musa- ,-e güzd s<ı:Ne beraber ve bun- te ır. 111111!/. ı:b armı tu u l u, a, a· 
tnakl '" irlica hareketi lıazırla- Bombay, 11 ( A. A ) Bu rıııı <crt dud:ık:_•·a ) akla~tırdı. yatıı.~a !-!:İnli. Cünc~ıe pı-rdc-

a ını,., ld · . !ardan ziyade teknik mükemmeli- ı· 1 1. 1 lcrin aralı•1·ımlan k~ri o·iril.·nrLfo. 
rota.. ·~u ur. 1. Galip bu akpm vaziyet •akin olmakla be· 'alın 1ırnz ~ ·ç 11 ) :ın< ı... ~ ' "' 
1 

., A~ yetine ihtiyaç gösteriyor. ı-:rkqtin udukl:ırına bir ~a- Saat on binle l;athn uyan· 
~Ut(• l rupalılıktan tamamen raber gündüz bazı yerlerde müh-, ;ı,,.,,_ ki Ti.vatro teknloi ise roman m:ır indirdi , c il;(ı e etti. dı ... Cüztinii ıu;ar aı;ııı:tz ya-

l~, ·'""P< a Leraber, iyi idi. .., lik tecavüzler vuku bulmu•tur. - k k d b b b k b ' •· 1 1 taktaki erke!).i 0ürdıi ı c bur-~ o·in b· te nigın en Ü• ulun aş a ir ,:ınıba~ ı su!ll iir. ~ 
Va:·d ' ır de genç oğlu Bu gün dörl kişinin telef ze 36 ııııııu ü_ılc bir >tkı, 'thtı ki 
f 

ır. C şeydir. L:ınıha ;ıindii. Ye l-rhck · 
•Leıe, .

1 
•nç, uyanık, inkılabı kişinin de mecruh olduğu bil- :ıdaınc:ıı:ı;az lıir akrep rnk· a,ı,_ '' e bı l·k y akup Kadıi B. yüksek, gü- kan o• nı•ı lıir hii~e<inı: sıkı~ . 1 1 1 . . 1 --.ıııı rı te anlamış bir dirilmektedir. tı. (,;ızirııu k:ıp:ıinaya \akıt mu~ zannıy e ,.;or;o ıçıııtc 

· 1-!use . K zd , rcnklı bir ü,lübun :;ahibi u,_·andı. Fakat erkek ll\.'Ull-
"-lı,,rl . Yın emal B. iyi kalmadan hatırladı: 

• 1 •ııı .. ald dir. Tiı•alro e•eri ise kat'i •ıır~ıte Ceza usulü muhakemeleri dıktıın >ıınr:ı korku dcram ti:· -, uğu roliinü muvaf- Cepte lıir ~eyier J..alnıa-
~eıle inı:ıı etti, üsluptan azade olmak vaı.iyelin- l\nkara, 12 (\'akıt)· .\elli· rr";tı. l l,ıllıııki kadına y:ırın etmedi. biJ,iki< erkek µüliim-
"-'ın i · d der. Burada san'atkar olan mu- ye encümeni ceza l• ulu lllJ· i\in nı;ınto par:ı<ı ı crecegini >cdi. Yueudunun "''ilen hir 

l•yd. Çın e genç oğlunu her kadın tarafından çinıdiklcn-
·n k harrir degil, fakat sizin \'ebe- hal..<nıclcri l~yıha.-ının tctki- süylenıi,ı. ~. n ço seı·en b·ır anne ıııcsi, ona bam başka, hatta 

••n {;:ıtmı lıitirnıcktct!ir. \"akıııda lkrhal ) ataktan fırladı. · 
iııl..ı .. ç inkıl· nim gibi insaA ol.ın tiyatro eşhası iri,,ilnıc·/. lıir ze' k :.;ibi .:.'.C· 
"""ıib •pçıya hayran, h · · ' .\l:ı.,anııı h,ı,,m:ı :..eni. 'ı\dam - ., 

1 ın •enL.I hakiki ve sade bir dille konıııa· eyctı unııımıyryc arZCllilc· ·· > lh_·cırdu. 
~~rb uo ü \'e manevi cektir. nıulıarrirdi hcnıdt adı ı«I) ılır 
'"d•nı halinde b· k d cakttr. 1 1 1 ll 1 J Kaclı"ın erkc-~i c:imdiklc-
"' ır: ~·- ır genç a ın Bütçe encümeninde mu ıan-ir en uı ıı µiin er e . k . 

L "IUrtcc· b Yakup kadri B, e•erin birinci • 1 ım:. ı. er ·cgın ııyıın:ııa;ı, "Cttıı, ı üyiik kard-in pıy:ısı,ı ta yerimle irü. ., d d b k AtıkarJ, ! 2 ( \ a'kıt) lfcit ve kadının çcne-in1 u.;:m:ı,ı 
per esin e u no ıoya ilina etmiş :)iiylc ta<arladı: 

çc encümeni 1\lillt müdafa:ı Lıir oldu: 
Anneyi >: • 

~ltna I llZtfe hanım birinci 
a acak ı. 

4nlı .. adar güzel ve 
b· 0Ynadı, E . 
·•ın ol •erın en mü-

t nıası ,. 
U\d n bi . azımgtleıı rolle-
~ rı }'a 1 
I lurban 

1 
n ış bır izdira-

Oııı 0 ınuş olan maz· 
R~nc 1 

IVf-- • ;adındı. 
b ~elJ;f b 
"ilkııı'lt ' u lipi ipham içinde 

liı,ı.ı ı, •ilik 
'<lık ı. Yerleri vardı 

tdJ ~•r çok ' 

b 
1 llıek "'b hitabeler irot 

· ~· ı r 
ı~ '~ift ~Yatro için tehlikeli 

llıittı. N . u role yükletil 
lııı 1 YYıre ~ 
~ a tcrlit i . henını 
1%ırınak . . •ııde bu rol" 

fılıı •çın u 
rup k lk trkellüoıü 

aııını ne, 
a azla Şiir katmak 

üslüpkar Y akup kadrinin teoiri-
,-c DL'\·lct ~lırn-ı biitçeleriııi 

ndne kurtulınıya çalı~mış, muvaf· nıiizakcre etti. 
fak olmu~tur' Fekat diğer per-

delerd~ bu nıU\·alfaki} ~I devam ede· }\ı] , •• ] ı 
ltl~mekte ve nesirlerCe leızetle O· clll ll e er 
L:uduğumuz ü•lüp galebe etnıktedir. 

ve eserin 
Bu ay sonunda basıl -

mış olacak Bu galebe tiyatronun 

aleyhindedir. 

Refik Ahmet 
~·aırif vckfılc!inde rııııalliın -

!erden mürekkep bir heyet 
- t:tnfından hazırlanmakta olan 

Kim aıırdı? 

J<üı;lıkpazarda Aptülkadir 
ciendinin ardh-esir.c -evel!ci gece 
h11·S12lar ,::ircrek ipekli cş)'a 

~lmı}lardır. 

Şüphe Ozerinc Rıfat ve Tabir 
isminde iki kişi rilil.ıı:ıınıstır. 

maııiıellcrdeıı riyaziyat, fabiiyat, 
tarih \'C coğrafiyc grupları 

ikmal edilmiş, Devlet matbaa • 
sında bastlııııya tıaşlaııılnııştır. 

Bu ay sonunda basılıp lise ve 
ortaıııektep talebesine tevıi 

edilecektir. 

~- İlğlc i1'tıi p;azctesinc (\~le rıldıı... 1111 ııııntı 
ikti<adl. i,_·a 1 blr makale 1 ·r ı ı ı ı lk ' s ıerı ı:ı' ,:ı ·nca,, .. ,ana 
yaztııalı... Fa1.l;ı Hi~iinnıc~c adanı rılınak ne kadar ıı
liizum p;iirınedi >crlcı·h:ı,ını zaaak!... , 'c kadar ... Kadın lıtın· 
k<i~·ad:ı y:ızdı; ' lan suylcrken beri tar:ıftan da 

·· 'l'iirkyc i>iıı pc:tıul ıııe;. hıilı crke~in knlııııu 0mtlik-
elc;i, makalenin ;ıdını koy- liyor, k:ıh kııla~ini bütiııı Jıızt-
duktan ;rınra :ılt t:ırafı kol:ıy yl:ı çekiyor ıe >Üykniyordıı: 
dı, ile:; lira ke•e<inc o·irıııi, O ·f l 1 ·r 1 f 1 ,.. " - ~ o .. ıcrı . t c u •. 
!_oibi ;;c\ İ'ltli. Fakat hc>ap etti: llüylc iiğlclcrc kadat ,;ırt ü;tii 

- Be~ lira iyi para ama yatan uyku tulunıl:ırıyl.ı bc-
Bıı kadarcık hir ~eyden ne nim i~im ne?. \-all:\hi hiç bir 
çıkar9 • kadın buna thammül etmez ... 

1 la gayret, tlcdi Sedada Jick bir az içi olan ka-
birde mii>ahabc.. fakat bir dınl 

miisahabc açik kapatm~k İçin J-:rep;in bu kadar ralıatsız-

kılfi değildir. tcktıır çare dli· lıktan sonra bıı sözlere kırıl-
~iiııdü; ması l:\zımdır der>iniz \·c zan 

" - \"arın, dedi ayın on elkr,iniz ki lıu söılerden 

:a:::::::ı:: !::1::1:::1ını:=.-.:::::nı 

sonra Lıd:nla ı:rkck bir bir· 
birkrilc kaı ~a t·dct:dderdir .• 

:\.ıfilc l;a-, s.I lıL·kknıeyi:ıi;ı; 
aldanır-ıııız ... 

ı:rkd. l.,ıdıııın. ı~ôzk:·iır::ı 

içine lı:ıi;ın.:a karlıııın gide· 
rinde süı kdiklı.:ri'ıiıı terııa· 

nılk zımnı ukurd ~ı. ı:llc•i 1 l' 

lıırpalı~:;;ı, Jili ilı: lıabrcl 

eden Lıdııı ;!;Özleri ile seı İ· 

)·ordu. orıun i}indir ki lıiıtün 

!';l<r·i:tülcrdeıı -onr:ı erkek 
l:ıdınııı lıiraz d:ılıa kcndbi· 
n'ıı oldııj';ııın. zan ;ı cdertli. 

Bu ~tın de aym Jı[.,,Jc eı·

c!L'n çıl,tı. I lcr jC)'dcn eı·el 

) nzıl:ırını. yazı pazarına c;ö· 
türdlı. iııı;kyc kadar bir hay
li i• y:ıııtı... Bzaı mlie';r>C· ' . 
krden a\·ans aldı. l:'e?İll para 
ile ya%ı satır. alan mcı.:

nnıalardaıı bir serlcı· alJı. . . 
Bütiin bunlar:ı ragıııcn 

ı.:~rıının ciinc ıı,eç~n para 
maııtrNtııtt almak için l.tili 
dı:nilrii .. Gene ı,:arc dii~ımdu. 

i\kktdı;n her ay ziyard 
ctti.;i l;apıcı-ına ıd~ıar lı:ı, 

Ytrrdu. ÇlinJ,u l.;ıpıc:ı Jıcr 711· 

nıan iaiz1c para 'erirdi. Bn· 
~ında lıc) .ı:ı: t.11,h<:fİ dinde 
bir kc,cr nıcl,telıin b:ılıçt!

;lndc lıir aıt:ıcın d:;llarıııı 

kc,ıııeyc çalı?:ın faizci imde· 
ıne onun z ~ areıiııin ,:clıclıi· 

ııi "-.\krlı:ıb~ .. dcyi,iııdı:n 

derhal anlamı~tı. Sd;'ınıı hile 
lı:ı~ıııı ·çcı irnıcdcıı ı·crdi. De
likanlı lıej d,ıldJ..a lıd;lcdi. 

J-l:ıdcnıc ba1ını ~.:ı·irıııc:di, 

on dakil a geçti lı:ll:I h:ıdeıııc 

ba~ını çc\ irmiyonlu. 

Ddih:ınh ,aatc Lıaktı ~:ıat 

bire: ÇC) rek Yardı. Kadın «ıat 

birde mulıakl,ak kcndi-:~i 

bekit\ ccd,ti, lıııntı ,;ıkı, >ilk\ 

t.:ııl•ilı ctıııi;ti. 

lk~ dal.ık:ı ,]:ılm ı:cçti. Ada· 
mı:agız hal,\ unirmh·ki odun 
parçaların• l.ıynıık. l.ıymık 

par~a!amakla ıııe,,.uı,hı .• 

Oclikaıılı ) .ılı ardı: 
"-1\uzuııı ... Ziılfiikar. a ... 

.l\y lıa 1ın:ı zaten hir ~C) kal
madı. On ~ün ... On liraya Ü\ 
lira ycrcı imde... B:ına :ılt"ll" . ' 
1 i ra lıı. l! .. 

Bir şe) i~iııııcnıi~ gllıi... ~an-

1.i hademe munı, ;anki lıir 

t:ı; parç:ı>ı idi ... lklil,a:ılı 

titreyerek ccı·ap h•:kliyord:ı 

tekrar yah-ardı: 
- ztiHük:ır :ıp;a ... Sen 1ı, ni 

lıilir,;in ... Borcumu kendi :ı~ :ı

gınıla ··ctiririııı ... 
Y cııı.: l'C\ ap • yok... 

Jım: J,c,c1· tıkırdamakta 

dc,·an1. 

\ U· 

bcr 

Deli k.ın lı :-:aatinc 
lı:ıl,n ... llır.: tam lıc~ tlak;ka 
yar ... \ uwduııa hançer ,;qı· 

Iannıı~ hır ad:ınıın \ıağırııı:ı

~ıııa bcnzh·cn bir ,e,lc >öv-. . 
kdi: 

Ziilfukar \_l!;ıı. .. ll:ına i· 
tiımıt <»tnıiyor ınnsım"? 

] l;ıdenıc cernp ı erdi: 
Katip ~cl;lnL 

- Katip ııdrcdı:? 
- O~luıııı ahzia,kc·re ı;ıi-

tllnlli... i\luaycnc<i nhcak .. 
Bup;uıı ~clnı~;i ;;ııphdi ... 

Ziilfiikar .\~:ı hanli ne 
' . 

Pııra bulayım diye ça
re dii;iiniiyoııını. 

- l\laa1 lıaYalel~ri ı:chcy
di iş kolaydı ya ıı;efnıez>c ne 
pparız ... 

(Donnıı 7ana) 

E\·et İ•tanbulda olmamak 
§artı ile diyorum çünkü bura· 
da yürüm~~. şu minimini ilı•n 
öğreadifıimiz hareket de • 
m~k degi!d:r. Şınıdiki sokak· 
!arda y~rüıe bilmek icin bit 
hanga.rlık nakil \'a'1talarına muh· 
tacız. 

Dün işine ~iderken, hep dü· 
şündünı. Okadar düşündüm ki, 

bir zamanlar Türk alcıncılarının 

aıdı arası kl"llilmez hiiwmları 

larıısında kalan Çin faglurları 
bile benim kadar bfa patlatma• 
mışlardır. Çin padiıahları, nıeş• 
iıur reddiçin şeklinde endi~•· 
lerine vücut sermişlerdi. Bizim 
korkula•mızdan ;,e l.eııü;: böyl~ 

bir '""r d.:ı;:,'1tladı. Bu! hayalin 
boş tcaelliıi ile oyalanıp gidiyor 
daha dogru u sürükleniyoruz . 

Yolda giderken, diralay duıti"• 
cclerle kafamı ycrdngnınu sôyle
mitlim. Rahatdcğiİse bile düş -
meden, yuvarlanmadan i~imıze 

gidebılmek ıçın, balınız kaç 
türlü vasıtaya rııuhtac:z. Dün 
lapalapa yağan karlar ynlları 

kapamıfb. Tramvay, otomobil, 
araba hulasa bütün tekerlekli 
nakil vasıtaları birer ıarafıı 
saplanıp kalmıştı. Herke•, alt 
bir kızak olsa! temennisi il~ 

ellerini güklcre a~mı~tı. Kızak 

ama onu da kim çekecek di} e 

dütünmiyorlardı. 

Bugün suhunet aı llı, )'agr.-.'Jt 
başladı, yollar dere, sokaklar 
çav, caddeler ırmak ve mry• 
danlar göl oldu, Dün kızak 
arayanların ~imdi aman bir ka• 
yık feryadı ile dö~ündüllerine 

şüphe etmiyorum. 
Bir hafta sonra gün~ azıtır 

ve bütün bu çamurlar 
tozolunca da sarı buluıların 

üstünden aşmak için tayyar<> 
arayacağız Bunların hepsini nef
simizde toplamağa imkan mı var> 
Esatirin harikalı mahlukları bile 
bu kadar imtiyaza malik değil· 

lerdi. 
Aman Y arebbi lsıanbullu 

olmak ne bürül beli, ne çe· 
kilmez dert, ve ne dapınılmaz 

b" """' ,.,;,! ... ~ 

- - ---- _.., 
Darülfünuna 

Kimler girebilir 
Bu yüzden açılan davalar 

(~cçcn gi.in bir rcfı,,ıunıı mlıl • 
g:ı müstantik mel tcl.ıi mcztınl:t .. 
nnd•n ii.,- efendinin Dıır(ı 1 fuııun 

ctnini alcylunc !)u!'a\ ı de\ lcttc 
bir da\a açtı~ını \:J.7.Tİll .:- tı. \·cı-i~ 

len 11.ahata ~ore. orı:ıda 1 ınat 
J>arulfüıııın emini ıleı hine t•hrik 
oluntnu~ bir da' a y~kLur. ';ı?ı. 
nız bu efendiler hukuk fokul ... 
~ine muracaat cdı.:rLk f •cııltc' c 
kıydulıınnıalarını i·ıcmi<!er, fa· 
kultcnin rette\ ahı 'e:rmc~i üzı.: 

rinc Sttl'"'·ı dcı·kıtc fakulte) ·· 
izafeten ı\ !:ı:ırif \ek.ileti ak) hinde 
bir daı-. ik•ınc ctm:ılcrdrr 

'\'cU:ilc~ kc) fil <ttcn l'ııkültcı i 
haberdar dmı~ 'c 1· akult. de 
Jnukahil cc\ahır:ı gıindl'rnıi~lt4. 

~Ja,ına!lh tıu daıa m •ele,; l"a'ııız 
hudan ibaret dc~ildir. 

l'akJlıc aleyhinde hu ~ ij,,Lkn 
muhtelif zamanlarda birkaç <b1a 
daha açımı~ıır ki qı,i ,!·~ dcr • 
dc>ti ru·ı cuir. 

Dij\cr taraftan. ı.!ı,ilinı lıiıir • 
di~i lı:ılılc kcndi,inc diplum.,ı 
ı crilmiı-crck hir dolıwr da Tıp 

faküTıe;ini d:11 a <tmi·ıir. 
Darulfünıina kabul cuilip edil

memek mc:'clcşi hakkında da \'U 

mütalaa ılcri >lirülnıckrcdir : 
" Oırülfünilna glrcuilmrk ıı;ın 
ya lbc \"en ,[,k,ek md;ııp 

mezunu olmak ı,ızımd.r .• 
Al:ık:ı,brlor ::;ura 11 dcı lcıın 

ı·etccc~i k:ıra1:ırı merakla lıl'klc 
mekıeılirlcr. 



PL. 
( l 'l"'ı ı b r 1.!tııt7. • Jır 

Niçln böyle oldu? 
Ruııuıı sebebi ise şudur: Va-

y~kalJııııııları lııç ıeınızlcıınıe

nıiş, eriyen karl .. rıı: akması için 
lııç hır nıecra açon.ııııışlardır. 

friyc·n karfolTI <ulan caddelere 
da,';ılır.ış, halkııı yiırlııııesı fev
kal;•Jt• güı.lqıııı~tir. 

Eminöniınü su bastı 
[_. ın<- lll şet IJ1 lllÜJihat bir 

ttıl'V .ndc ol<ldğunJaıı dk.ın 

sııl•• lııırada topl,ımış ve [ıniıı
öııuııü hak iki r ir iiıe ber1et-
ır t . A ;,ş.ı!'!l -stli Frnin0nün~ 

den cçm~k ist'; enler ya haıııaı 

sırtırd·, y hut ra<.alarını sın-

yarak geçmeğe ıııecbıır olııııış

lar fır. 

Emanet ne yapmalıydı 

istiralı.ıfü·n 

•Vf .. td.r .. r caddeler yıkanmış 

-
B rsada kış 
Apulyont göliı dondu 
ll.ır " l 1 \ .• \.)- \pul-

\")il' ~l 1 ! 5 [ 'TI tkri!ll • 

ğiı dL duıınıu-t, r. ( ;oJdekı 
1 inli! il. ada·ın~ ural1a ıl<: Y.: 

'. .;·Clll 

o l uk ;,İli' mtktct' r. 
dahili <le bir 1,adı ı ço-

~ti i'c UC!l'TIU t . r:.r \l '"" 
ğ clcv.tr- et., tc rnullm 
k;ıta h ~ti '"' li)C gidrme-

... 
Feci .. 

Vasati ve şimali Av~ 
c11pa görülmemiş bir 
kış içinde titriyor. 

l .oııdrn, l 1, ( \, ,\.) - Berri 
,\' nıpaılJn gelen \ c fa;ılalı 

bı.ralarl:t kaıı·ık .ırı.:tk ~;en 

~a) et ;oğuk :ıir rı.z.~;\7 lıu

l(Üll lıı~lltl'rCLh: harareti sıfır

dan çok a,ajl.ı bir dereceye 

indirıni:1 tir. 
H.ızı ) erlerde htıktinı c(i. 

rı.•1 'ıı~uk lıir ~uk ,eııcier

dl'n bı.:ri nıi-."i g-(iriilnıcnıi~ 

\ıır dcrccci ,i,\tkti bulnıL'~tur. 
Almanyac!:.. b;r çok çc.cuk dondu 

llcrlin, 12 (\ .• \.) - :ıi
hırı :ı iklimin, 1-.b bir -n)(ıJ 
h"kuın 'lırıTH.: Le de\ nnı c.:)

kıııcktc .\Jııı.ın):ı ıl:ıJıiliııdc 

ht tuı ıııunabl.ıtı i;L\1 ct
nıcktldir. Bir Ç"k çnı.tıl..arııı 

"'~ııkt:ııı ;·.ı,ı ıkkri lıildiril

nıektctLr. Tıı!'r:ık h~ ;mııi

ıııctrt derinli~iııc J.;ıdar ılım

ın · nld ı('"L ıdan c.:n~zcler 

buı ıık ınu,J..ulatb ~;iimül.:-

L ıncl.tı.dir. Pazı;r ::-unıi :!'ay
ıi re. ıni iki •L•hri ı.:cıııiyct 

azJ ... lnl SO~Ltj!;~l mukavcmı.:t 

için taliıııer '.ıpm:ı)ia dcyam 
etmi,tir. Ilunhı<hın ot.ız il..i-i , 
"ı;tuı;un ~idduli >tıretıe tc.,i
rindl'n dnla)l ha-tancyc nak
lcdilmi~ıir. 

Aç .. w1 tilıülerl dola:ıyor! 

Paris, 12 (A. \) - Gaze
teler Ralbnl:mla h~zı yerler
de .ıç kurt sürıikı inin etrafa 

ddı:ctlc.:r salmakta olduğunu ı 

~ına ha•ırı-ıır. Tebrik ve' de-
' 

'anıı lnt:.,;:ırınr teıncnni ederiz ................................................. 
).11.ntal,cadır. Tuııanın Çüo,--
1ıl\<\k\a ararLi,iııden gcı;en 

kı,nıı t;ınıaınik dıınıııL;tur. 

l'arbce hı -al ah h.trarct •ı

fırdan a,aj';ı ı .ı. derecedir. 
Tahte~ıfır 58 olunca ... 

Lu:ıdra, 11 (. \. \) - Bu 
~ün ln.!!:iltu-ı:dc kuwplara 

ınah't" bir suıı;ıık çıkını;llr. 

lkrlin dıın l JO ,;c.;ıınlcn heri 

~oriilml·ıni~ ohtn en ~,,~uk 

glinl.·ıli )Ol~aını;tır. 1 f.arc1r1..:t 

,ılır altıl'da 52 derece 

idi. ll.:rınt>ntı.:-trc 

5)<lr çuk t!crt'l:eyc ılıı;ınıi,c(ır. 

J,, içrcyi ıntithi~ k:ır fırtına· 

lan yalamakta olup hiıciin 

nıilkr ,ı.,ııınıı-wr. ki hu ha-- . 
tİİ>cnin tari :ıc mi,li ınc,hıık 

du'il,hr. 

Çcku•lıı\ ;ti.. yada Llin i\o

·kcdl' ıopr.ık don ~ ıiziiııtkıı 

o kadar '"rtlcjıııi~tir ki iilll
lcrı c;unııııck nııııııkiin ola

mamahrntlır. Yar~O\ ada 11 

kı i 'O"ııkta.1 olmiHıir .. \la· • t ı.;, 1 

carbwnda k;\iıı DelıcrL·zcn de 
bir o;ı'k kim<elcr hiç olmaz;a 

ı,ın.ıbilnıck için kl'mlilcrinin 
hap•t konulın;ı-1111 i•tcnıi~lcr

dir. l\npcııha"g dllnyanm di~cr 

taraflarından mm n1anasilc 
tcnit cdilnıi-;tir. 

Kattc,..atta yüzlerce bina 
k;ır altında nıalbtır lıir hal
dedir. :.ıuzc ııchrı }'Jt~guıa 

kadın ,ıoı~mu~tur. 

['ıı;:u.ı.raf• binnci '<J\·11,tm11,J.ulır L 

Kızaklı tulumbalar 
Emir verdim, etfoiye iki 

kişinin elle kaldırabileceği hafif 
tulumbalar alacak ve bunlarda 
kızak tertibatıda bulunacaktır. 

Bu hu•usta şehrimizdeki beyaz 

Ruslardan istifade edeceğiz, 

onlar bilirler. tecrübelere yakında 
başlıyacağız. 

Çünkü, şimdi, bir yangın 

vukuunda yolları temizlemek için 
her grupta 20-30 amele bulun
durmak mecburiyetinde bulunu· 
yoruz. 

Yeni tertibat 

Mühendis arkada~larımızdan 

Avrupada bulunmuş olanlara 
söyledim, bana bir rapor vererek 

Avrupada yolları temizlemek 
için ne gibi vasıtalar olduğunu 

söyliyecekler. Biz de alacağız , 
Çünkü l•tanbul görünüşe nazaran 

mutedil bir memleket olmaktan 

çıkmış , memaliki barideden 

olmuştur, 

Emanet memurları 

- Memurlarınız vazifeleaini 

yapmı~lardır. Herkes, hiç bir şey 

beklemeden, kendi kendine 
yardıma koşmuştur. Bütün bu 

yapılan işlerin şeref hissesi 
tamamen onlara aitıir. 

lstanbulda kafi un var 

Görüyorum ki bir çok 
kimseler, evlerine fazla fazla ek

mek alıyorlar. İstanbulda 3 aylık 

ihtiyaca kafi un ve bugday Yar

dır. Her fırında 15-20 günlük 

un vardır. Füzuli tedbirlere de 
ihtiyaç yoktur. 

" 

VyKIT Stı{)ar 

Matbaacılık mektebi müdür 
Vekaletin Jen : İ<11111lıulda Dcdct ıııarh:ı<ın<la bir 

a~ m:ıtha.'.lı.:ılık nıt..:ktt.hi a .. ılını~ur. 
.~lckıqı. 

Tertip 
"l"a,hih 

Tipografi 
l.irografi 
1'ırma w tcclit 
Çinkografi 

Sulıclcrinc a11·11ır. Ta,hih şııbc>ine onıımektcp mcıuııları, çiııko~raıı 

kur~!arına oruım(:ktt:plcrlc :-<an'at nıcktcplcri mezunları dip;cr ~uhclcrc 

matbaalarda 1e attl\'ckrdc ~alı;an iıçikrk )Ctıidcıı matbaacılık 

~an'atına inti,ap ttınck j .. tiycn Y:ttand;ı,..Jar yaş \C menşeleri naıarı 

itibara alııım:ık,ızın kabul edilir. Tah,il nıiidtleri iki senedir. Yalıııt. 

taihih kur:--l:trı her ~ene dürt ay de\ :ıın eder \ c ::-encdc iki de\ re 

ıapılır. \lcktthl' ~irnıck i<thcnlct hcrgıin iil';lcdcn <ııııra saat ,3 ile 
,; ara,ıntlı Dn lcı ınacbaa,ına müracaat etmelidirler. 

Hapisanei umumi müdüriyetinden -
1 lapisanl'ı umumi l\lehterane koğuşunun olbaplaki keşifnaınesi 

mucibince ilil l'ei iı;şaat ı·e taınirat yirmi gün ıniiddetlc ıniiııaka

sara vazcdilıııiş olduğı.ındaıı keşifııeıııeyi ve mahalli ıııezklıru gör
ınek arzıı edenlerin hapishane müdüriyetine yevmi ihale olan 28 
Şubat 929 Perşembe günü saat onbeşte teminatı ımıvakkatelerini 

müstaslıibcn defterdarlıkta müteşekkil müzayede ve ıııünakas.ı 

koıııisyoııtı>~a luzılınu müracaatları 

Galatasaray /i~si müdürlüğünden: 

l l\lart üçiı.,cJ taksit ücreti 
tedrisiyesinin alınmasına 25-2-929 
tarihinde başlanılacak ve 5 
martla bu muameleye nilıayet 
veri il c ektir. 

J\\ıı:ıyycıı ıııüdtlct zarfında 
ücretini tediye etmemiş bulunan 
talebenin taksitini tediye edin-
ceye kadar leyli olarak devanı 

etnıeleriııe müsaade edilıııryc

ceklir. 
:ı - Devlet hidunatıııda ai

dati tekaüdiyeye tabi maaşla 

ıııiistahteııı ve devlet ıııemııri
nine kanunen bahşolunan hukuk 
ve imtiyazı haiz olan memurin 
ile nıütekaidin, eytam, eramil 
çocuklarınm yüzde yirmi ten
zilattan istifade edebilmeleri 
filen hizmet edenlerin bulıın

dııldarı daireleri muhasebele
rinden musaddak olmak iizre 
almış oldukları vesikayı, mute
kaidiııin, eytam eraınil dahi ma
aş ciızdaıılarm ı idaremize ibraz 
etmeleri ile kabil olabilecektir. 

1111 

ıııııııı 
Sağanak 

nanı.ai'.and;l uınuına ınah .. u.;, 

olın;ık uzrc her 

vard:r. 

llıııHaC'.•ını 1e Lüks posı:ısı 

S k a '·ıpuro a ary IJ ;5u.ıll 

~ar s H nı ~ H e·:\(i ~~.·ı~~::"~:~~ 
hart:kctl..: Zo11t1ırld:ık, İnl·IH ln, 
Sam<un, Ordıı. (;ircsrır, Trab· 
xon. SiirnıL'lll' \'C Hizc i~lclclc 

rinc aziınt:t Ye a;d:,:t t:dcı.:cktiı 

'1\ıl::.ıl:ll iı.;in !'\irl.;.tı.:idc .\}t,;.;,'adet 
haııı :ıltınctı ;.l•~e.ntalı~ına ınii 

racJat. Telefon L ıanbııl '.! ı.ı+ 

lstanbul icra Jairesin<kn: c· .. ku 

darda 1 lace 1 la-na h;ıtuıı ın;ıhal· 

lc:'inin atik canıi ~okap,ın<la St:· 

nirc J Jar~ımın uhdc~indc huh1P:1n 

atik beş ıni.ikcrr 7 i\o hanenin 

ruhu lıi><c>i .\lihraıı l·:ımaı;uı 

efendiye olan borcundan dol:t\ı 

indclnıli'31·cdc ikiyüı lir• lıcdclk 

talihi uhdesine ihalci c\-\ cliyc:-i 

hilicra ihalei k:ıt"iyc~içlin onhcş 

~ün ıniiddcllc müzay,:(h.·1 c k\)· 

nulınuşıur. J hıc.1L:du iki taraf1 

tarik ,-e i~n1ait eftndi \ c Sc\ arc 

ı !anımı ı-e .\1.iz efendi hane '" 

bahçeleri le ın.'Ihlttt ~l:kix yti.1. 

~ck~cn he'? ar~ın n1uralıb:ıi nıuh· 

ıaci tııınir hane n1utthakbi hah· 

çcdir. .llü,tcmilaıı bahçede lıir 

kar ahşap odunluk lıir kuyu 
çam mazi 'c ka~ i~i erik incir 

gibi mey va a~açları "ırt!ır. 

Biri~inin zı:n1ini çini iki kn .. 

ridor iki taşlık odun ve künıtir~ 

lük zl'mini 1.oırınıiı çini dii~;k:li 

molıı1. ocaklı iki mutpah üç ,ora 
iiç hala hir kı>mı yüklü dolaplı 

( ;ii,tcrilmcktc ol:ııı 

Raspotinin muaşakalaf! 
Filmi görml'~e giılcccktıl0 

Bu ın~~hnr 1)aı)a~111 h 1' · 

rıl11C 
ha1- kında yapıl:ııı Y"·" 1, hakiki filim olan bu ,,,r', 
PllE\S Yl 'Sl ·pof· 

lla~potini na..;ıJ (iJdurılıı~~·11 

ta bil iıtilc ;ınl atın;ıl: tM'
1 
· 

l'nıgr:ıına ihhetcn lk'''{ 
!unda (Bizim lokanc:ı )t• 

. ·k 
unnııııİ\ cık cı:ncbı \ c tLI· 

- ·hıır 
kri ah\kadar eden ııı<; 

arri,tlc.:rinııztkn 11 \i'.]\I '' 
\'.\~Fİ çcUıilcr bu ak~unı· 
dan itibaren siııcrn:ıınııdı' 
(K \ R \C:(i%) oyııawc:ıl,l~r· 
dır. 

- ___ ..,.-. ? --" 

pl·r~ı·ınl>e :ıkş,ı,11 

rılıtıınından harcl·c1l..: 
tlak, İııdıı>lu, Sincıp, 
Ünye_ Fut.;.;ı, ()tdu. 

. ' ...... 
Tralıwn, Rizl', 1 l•ıpa· a ,. 

1 . • k,·I< '' 'l' c. dnti~tc P;.tı::ır i~ · .ır,,,.~ 
lıcnılıcr Rize, Ot, :OLI • 

(
• ,(t'l' 

'l'rahınn. ı>oJ;.ıth;ıne. 1
' 

' t'l"l' 
C :irt: .. on. ()rJu. fat~ ~aı 

· kof· 
Siııop, lnchnltı} a ut!;t ı~ uı..:il / 

-

i.zmir sür'at posı~sı ,,tıı' 
( J7mir ) vapııru 1 J : ııft' 

Cııona l 2 ek Galata .~ 
( ·uıı1.v 

tınıınd;ın hareketle , 
ıesı 10 da İınıi rc ~ide<'" 1 

. tıııf~ 
Pazar IJ cc lzıııirclcıı f<1İ1 

ketle pnzarcc;i ~d•'' ti' 
\'npıırda ıniikcını;1cl ,,,ı ıul' 
kt:'.'otl"a ,.e cazbant mt:' L''

11 

- ,ı 
l\arahig-;.t po:--talar1111ız • içiıl ~· 
~uhat Per~t!ınbc p:ünlinder !\ 

haren t:ıtbik edılı:cck ~'-'~ ru·v 
pro~rann 

J'· 
Cu.martc,i <;ar~''"'b" r·-r,· 

l;ırı: l•tnnbuldan harck .. ıl<. 
1
, 

kird:ıg, ,\Jürciu:.. Kur~11 ı• ~ 
~idccck Vt' Tckirda.~a ~rr:ı 
rak ~deccktir. 

- ---.•. ,,1,I· 
Jl:ıxarcc.fi rn'-ta:;:: J~r:ın 1 • ,_ı 

h,ırckctle Tckirda~. .\ W J11 , 1 
1• 1 1 ı· \ . . ·ı,·c ı. 1 :rt. c_.\, ,:ır~. n;.;.ayı-ı ~ı~ .1.;:r,1 . 
Sarko'", i\lurclıe, [, 
uf;raı arak ~dcccktir. 

hııl,1$ 
Pcr~cn1hc Jlo~tJ!ı-1: J:1t:111• r~') 

hareketle Tckirda)';a, ·>1 ,ıJ 1 
1. \ . "d k \ c ı·.. 1 \ara >ıı•·:ı,·a 1(1 ece..: ,.r 

" · •r''• ı\larmarn. Tckird:ı~J ıı~ ~ 

:~clcccktir. /" - nl•' 
dııku1. otla tavanları yekpcre onu ni•pcrinck Pey :ıkçc' 

k 11 ıııu3JJ çatılı ompaııı·a s~ytı rerı:uaılı ve 928-2190 dosıa 
1

, 

b . b lı k ]' ··r~C31 üç in yetnıış eş uçu ırJ müıayede ~uhe-inc mu .; 

kıymetli ahı•P hanodc lıi;;cJar melcri ve 2.J.g:l!J 1arihİl''i~ .. ( 
Seher ll•nıın sakindir. l\Je,kiır k t·i, <'' ~ 
· ·· . onbc<c kadar ihal<İ ' 

hıs;eyc ~·uıt!e beş zamla ıalıp ' .. · 1 ıl 
kı d ·· rcriı,ıı• 

olanların ve daha ziıade malılma t lınacaiın an mu~ rı P 

1 
. k J Jı · · b11lunıı11 l3 almak isriyenltr lıis~cye mı»ip mı• ılr a azıı 

kıymeti muhammeııcoinin ) üzd• olunur, 
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t)ın illet leri 
Biliyor mu&unuz? 

Mücev eratı niçin takıvo uz? 
• ? 

mı. ek için 
-;-~~~~~~-=-~~~~~~ 

lı·!~ Çok iusaıılar, bil- j 
'""'1 1 adııılar fazla 1 

Jı f'<lva 1 • 
ı~ • • a ııp oldnld:u·ı ... ııı·ı ı 

' 1 onun lıir kıs-
1111111 . • • 
1 

\eııp yt~I'lllC d-
ll;ııı ,. • • l ı · • ~ ırwı a ır ar ye 

(111hr .. 
ı·u" ' 1 rucutlMıııııı ~ii-

hı•tı 1 1. '. 
ı ı. · ecea. ) edel'ıııc 

ıııiar. Nit'.io• n . . 
11111 ın cevabım \el'

ıııek . . 
,\IS; ıy.ın iıısam ilk 

anotu bir iple boynumuza taksak olmaz mı'? .. 

• 

' • 

Elnı:ıs gihi ııauiı· ol
duğı iç iıı !Jl'k kıyrıwt
li olaıı hiı' de iııei 'aı·

dır. f nsaıılar hisl<•ı·i 
1<'kamıııiil ('ltikt•ı\ ı'l

rn:ıs 't> irwiyi parlak, 
ı·ieililıkili o\ıhıi:!11 iı•iıı 

' . 
d<''•il artık Z<'ll"iııli ·i·i füiıı n r-ı ~ 

<'iliği iciıı alıp takııııy a 
ba~ladılar. Bu ~ı·ııı hiı· 

' ' 
ı'ok iıısaıılarııı hillws-
; a l..admlarııı <'lı11as 'ı• 
iıwi satın alıııaktaki 

nıaksntları l,<'ııllikri

niıı Zl"ll!.(İn ı 1 luJ..ları-
<-

nı ~ii:h•rmektiı· . 
i nsaıı parasıııı giisler

ıııck istedikt~ıı soııı·a 

nwscl:i elli bin liralık 
hir hurıkoııot 1,iilce-

• 
siııi boynuna assa ol
maz mı diy<>c<'ksiııiz? 

• 
İnsanlar hu ıı u hftla 

ıı,, an elmaısı C'lde el- yapmjJOrlar mı 1.aııııe
ti~i zarnan onu pek diyorsunuz'! 1 latta içi
lwğendi · , ıııizdc bile gerdanlık 

Fakat aksiH)!<\ baf,ııı gihi boynun da be~ilıir
ki, elına~ kolay kolay yc·rtlc altıııları sırah-
1.'hlPedilen hir Si.''\- de- 1 yan yok 11111! " .. . . 
~ildi; azdı. .\z ol:ın Elmas takmak diin-
hc·r~cy ~ibi kı;nııcıli- yaııııı bütün kadınları 

di tlt':. Y c o zamandan- iı;iıı bir zeYk, bir gaye 
dan bu giinc kadar bıı Ye bir ihtirastır. 
\t1ziyctini muhafaza Nice kadııılar Yar-

• • ma.n ıçı d e [ Evet z ---------.ü 
Altın 

Bir kıs ~iiııii, iki hihiik. . . . 
mi~, :\azmi y eıııı·~i pi~iı•rn(•k iı;in t'\ Je yalııız 

kalııııstı. :\azmi \t•ııwfri ııbiı·<li \t'nH'k zaıııaııı-
• • t• • ft 

gl't;liği lıah.le lıal:I J.ardP~leı·i ~!'lııwıni~ti. Bıı 

"ll'ada ııılitlıis hir v~ığıııur 'ağıııa' a haslatlı. 
• • t ._ t • • 

hıtl'ağııı diiı'l ı;ıı·af'ınılan su :ıktığı İl'İll \azıııi • • • 
' o ada ah·~itt ~ aııiııa sol-.ul11111~ otuı·ııyııt', eti 

ate Jc ('C\ İl'''''"'' kıi:ıı·ıı,·ordu. . . . 
• ·a1J11i k<•ııdi kcııdüıı· diisiirıih okıltı. . . 
- Bn ağalıı•' l('l'İııı IH' ııu•ı·lıa111<·tsizıtiı·. Btı ' . . 

!!
0

İ zl'I vrıııeklcri hiı• 11 ii11 misafir ı·a"rııı \'l'dir-,, • :""I • l"" • 

ıııı·zleı·. Eıııiııim ki kiıııiıı C\ iııdc hu kadar gü-

zel hiı· koy uıı kızartnıası, hüy le giiıel heyaz 
ekmek olsa ıııııılat..a bit'l,.aç misafir ı.~1ğıı·ıp hc

l«tf.wr \emek bter. • 

·azmi kc•ııtli kı'ııdiıu• diisiiııiil'l.:cıı hinl<'11 lıi re 
• 

ı• in kaııısı vuruldu. 

~azmi o kadar dalmı~tı ki kaıııııın 'urul

dnğmıu duymadı. Gelen adanı J..apıyı ~ unıı·ıık

lauııya lıa~ladı. Nazmi k(\Juli keıuliıu•: «Ruzg:\r 

ıolmalı, dedi, bizim kapıyı kiın ~atar, tıcm biiylc 

kiirültii ile <,:alıııı1a kiın cesaı·et eder? .. » 

Fakat hu ruzgar değildi. Kapıııın <;alınınası 

daha kulvelle de,anı elli. l\apıyı vuran adam, 

çok acele işi olan \'e neticesinden korkmı) an 

bit· adanı ~il.ıi ınütemadi'l'en ,-m·uyordu~ l 'azmi 
~ J • 

hu sabranak altında acele kapıyı vuranın kim 

Cll<'t' 'al'llı. Ru efı<'enin gayeL uzun kırınııı 

hi_ı· hurııu, ~ ıın\rlal kırmızı bir <;enl''İ 'ardı. 

C'!'lti.İ da~ı saatlerce ya:•ınur ahıuda kalmış gibi 

.Si rsı kla111<l1. r Zll il k İl'flİklel'İllİJl altında gözleri 

şc.~ytaıı gözü gibi O) nıyor, bıyık.lan ağılnııı iki 

ta.rafında kınreıl J.oyun yünü gibi kıvrdıyor-

do. Sa~huı, tuzla biber birbirine karışmış gibi 

~·iyahla lH·yaı birbirine kanşnuşu. Bu tuzlu bi-

d~~ ıı~ıg~ dıwirlcre ka-
hk l~tkıp et.ıneli~ iz. 

ııısau r •ııkli ,.c 
P:ıı·hk 

etti • dır li böyle parlak bir 
Bu güu di.iu~ada taş par~asııu takmak olduğuııu anlamal için başını pencereden dı-

buhıııan elmas par~a- için lıaıu·a gelmiyccek .~arı uzatlı. Kapıııııı önünde Nazminin şimdiye 

bel'li saı,:lar ta oınuzlarına kadar sarkıyordu. 

Boyu altı J.arı~tı. Oa~ında boyu kadar bir de 

külahı ,·ardı. Kfıhi.lıırı üstünde.ki tüyün de bo-

ı,0 1: ~cyler<len pek 
, ~ •11 11rdı. ışilısıJ par-

hırı hep küçük küçük rnahrumiyeılerc, adilik- yu iiç karış ,-ardı· 
1 1 kad'31' öoırfındc tröııuediJ;i garip "''··afetli hir 

S ii-:J r 
~cylcrdir. le re k:.U anır ar.. 0 0 <o- YU > 

~------·····-----------------------------------------~----------------------........-·~- . ııtletizme lıayl.i yaban_cı oı- scdiliyor.. İstanbul ithalat gilmrüg" nden:' 
. • ma. ı l~zun gclır. Çıınku, spo- Burada çok fena 'e çok 1 

'~ fi; rumuzun en büyük noksanı acı bir yaramıza llokunul- !HHl28 tarihinde l\lusı:afa A;ım Efeııd!ye ırınSit >uretile ibalc:I 

~ .. t~ • . ermc~.ini ,beden tcrhiyc:-i esas- mu~tur ... llizde garip birce- kaı'iıc i i.:rı kılınan JSOO kilo Deve türünün müzayede şeraitinin 

A~etizrn tr .. .. · · ..... an enoru ıyı 
J "Ç_. 

1 
J lan ıızerıııc kıırm:ınmkta ol- l:\kki, fena bir itiyat Yardır. olbaptaki madde\ mahsu;u mucibince müddeti mu•ı'Ytncst z:ırfmda 

• ,• :J: . V masıdır. Iler idmancı, idman yapmak- rüounıu kınuniyt>ini ıcsYiyc cclıp matı kaldınııadıtınden .-c kendisine 

\'.alışmıyor mu ? 
~lırıı - -
~ et B. a.fletlun an-

,.~~l'ilniln /4aUyetJ 
• "<111'.lcı .. ..a -t ...... ne dlyol': 
tı ev 1 beQ e Yapılacak olan 
- en terbiye~i oldu-

s ğuna göre 
Dor f . •• 

~t~rtl aalıı-e•inln durgun bir alakadar eden bır takını neş-
~ı be~ 1 deYiz. Çatıştığımız spor riya! görüyoruz. Bu neşriyattan 
kr111 ;

1~ •it r , 1; ınüs:ıhaka- bir kısım atletizm antrenörü-

ltrı 111~~1 azanıınııı birincilik- mrız fier Abrahanıa aittir. 
il tdi!Qi. Atletizm hayatımızın iııkişa -

1' 1 1 
~'~iıcı)ı <t, boks, cskrill1, flüre, !ında pek kıymetli mesaisi sepkat 
•"ti i k Ve ı:iirc ıı birincilik- eden Abraham hakkındaki bu 

f~~al \" iııtnç edildi. ı:eşriyat bizi alfıkadar etti. 
ı. -olun b . . 

t.Jc.ıi ırmcı devresi bi- Daha fazla şahıslan hedef tu-
Oıaıı 

1
' . bııc ıı tıccyi verecek lan bu neşrirata, hu cephesiıı -
• ili(: 

1 tiıı llt !aı dıevrtııiııin baflaması 
1
den biz de iştirak etmeyi llızumlu 

11.ıı k hanın kardan, çamur· ' gördiık • 
llııııı. lırtuını~sını beklvnek Bu husuşU bildiklerimizi 

. V1ı~. bo teyit edecek huı maliımat istih· 
tılikı 

1 
r.. 

1 ve f.la~etlıol birin- sıli için atletizmin en sahibi 
11-!<ab llıııd~ . ıkAları da yapılıyor. se!Alıiyet riıknil -0lan Ahmet 

1tsıııı r lstııııbuı nı'ntnkasımıı fitkeri Beye müracaat ettik. 
tııı nı~i4ah:ı1cıııanctır. ~tl.\\Jja- Uzun seneler atletizm hareket-

i ~zlığı arada bir ya- !erinin ba~mda çalışan Ahmet 
'· ''ıa 1 nıahivrtte kuiılar Bey bize bu husustaki fikrini 

h· ıncYdaı b ı tt A d ti ı· 0tııaen 
1 

ı ıral.mıyor. a a ı. ynı zaman a a e ızm 
~ lı a C)'Jı f -'· . 1° tJ '~ı~1 . spor hayatımızın etra ın .... pek kıymetlı ınüta .. a-
1 Oru bır d 1 "b · d b tı 

1>. z. evresindeyiz arı ı tıva e en u beyana n 
''ll • 

ı urı.:~t • ilk kısmını bu~ün yazıyoruz. 
, "·ııJa,, .' _uııa ı-nı:mcn rlıfe- ikinci kısmını da yarın ;ıeşrede-

ı: t>lr ka 
'· tınctt ~nın 11por ceilz. 

lstaıılıuı sııonınu 7 sobat 929 perşemb~ ta-

rihli ikdam gazete inde (atle

tizm faaliyeti ) ııaıut altında 
inti~ar eden bir makail•y i Ye 
Besim l3eıc matu! beyanatı . . 
pek zi yadc calibi dikkat 

bulduğum cihetle keyfiyeti tah· 
lil ctmiı·c çalı-nıavı müna-. ' . 
sip lıulclunı. :'llakalc atletizm 
!aaliyctindcn zipdc antrenör 
11. Abrahama hiicum için 
ya;ıılmış fakat tlu :ırada biı" 

çok acı hakikatlere ve gV.li 
hastalıklar ile beralıer k.Ui 
ınikrordu g:ıyrı ı ali şeyler 

teşhir edilmiş oldu. 
ı - Oliıupyatl:ırdan cvel 

antrenörün kaç idmancı ça
lı~urdığı ve esbabı bir cihet· 

le aladadar olanlarca malum 
olduğundan nıikdarı az yeya 

çok giistermekte bir fayda 
olmasa gerektir. 

2 - Anu·enörüıı kış mev
siminde beden terbiye.i mu
allimliği ile meşgul olmasını 

teııkit makamında serdetmek 
l\Sn insanın spara, hilhııssa 

Bu ylizdcn birçok ıı;cnçle- Lı kar~ı,ındakine bir lutfu nki olan ihtar ,-e ıebligıı.ıı dahi nazarıdikkJıe almadı~ından miluı • 
rimir. • inl,i:ja[ edcnıcmckte m.:ı.h<lhta huluııuyormıı< zi-
Yaktincleı~ cıcl kunıyup p.üç- · · rcden'n fe>hiııe korır ,crilcreL: ış..2.m çarşamba gunU ııuı 13.30 

halıın<l:ı oldugundan idareci- da İstabul ithalit " ümrüğü ~•Uf anbarında tekrar müzayedevc meJ..tedir, o , 
!erine, ye 1'o.ptantamıa kar- k 

::>aniyeıı dünr:ımıı, hert.~- •·azclunarak zuhur edece· talibine Uıalct kafiyesi icra edileceği 

1 <,ı daima mlistaılnİ, nazlı, il·' ı r 
rafında kı~ nıe,·;im erinde "' "" o unu · 

rica Ye ııi,.·az bekler bir huy 1--------------------hiitun :ıtlctlcr, bııhar:ı kuv-
\ etli bir Yucnt ile ı;tkırı yeni edinmi~lcrdir. 
ıml\ :ıHakiyetlcr hydetmek llatt:ı bu ı;tiııe kadar ı;e-
içiıı ,;aloıı idmanları ile YÜ- lip !!;iden aııtrcııiirlerdc a~a -
cutlarını terbiye ederek ha- ğı yukarı bu ıaziyctc dü~li-
:ml:ımyor ki antrenör JLAb- rulmı.ijlcrdir. Binaenaleyh 11. 
ratıam da bu çok muhiıw Abrabam gibi i~ini Ye vv.i-
'Yazifesini kemali ciddiyetle fc:;iııi iyi bilir bir hoca k:ır-

Ha etmekten b:ı~k:ı. bir, ·ey şıwıda ıılıjılan sey bulur.:ınuı· 
y:ı.pmı yor . Biıim ck,;cr yını::ı ı:ııbiidirki bir iftlıir.ır 
atlctlerinıiı: kı~ı J:ı kafi bir ha>JI olur. lfatbu ki ciddi ,-e 

r 
atalete, yahut da ~uwr l'j\lcn- muktedir bir ecnebi mualti· 
ccltrle ..-cçinlikten ~onrn ha- miııdcıı nc\·azi< 'c ııirnz bek-" . . 
hara, ya h~m, uyu~uk ,·eya 
lıırpalaıımı~ yorgun bir ıü

cut ile çıkıp ycııi<lcıı iıe 

başlamakta olduklarındandır 

ki, en iyi idmıı.nl.arını \,1nla

cakları esnada kı~ bastır

mı:j, atlcti1.min sahayı faali
yeti devresi kap:rnmış oluyor. 

Antrcniirün, bu nokşaıu
mızı telafiye çalışmakta ol

ma ı acaba hata mı -Oluyor ki? 
Bimıenaleylı Besim Be!in 
böyle bir faaliyetıeıı müjtdd 

olacağına katiyen ihtimal 
veTemiyorum. 

3- Atletlerin, antre~örden 
dilglr bulımduklarınc.!An bah-

liyece~iınize oıııın dcr,iııdcıı, 

ilminden i'tifadcYC çalı;nı:lk 
en diirii·t YC ahıllıca bir ha
ı·cket olurdu. 

Voleybol birincili~ 
Mlnttka & ,ket \'e Voleybol 

Heyetinden: J.!-2-1929 Pcr~cmbc 
günu lleyoğlu Am<rikan kulü

bünde Voleybol .\Taçlarına de-
vam edilecektir. 

1 • Kasım Paşa - Taksim Ye· 

niyıldız hakem Bedi Bey Sili 

13,30, 2 - X.ı:anbul Şpor • Bey· 
koı hakem Necmi Bey Sili 

14,30, 3 - Beşiktaş - Hilll Ha

kem Muzaffer Bey iillt 15,IS. 

Nezle-öksl.irük 
Bronşit-boğaz nezlesi 

için b.ıJdkt H 

GUDRONGUYO 
Jçiniz,blitiin miistahzcratt üze

rinde meııelı.şı, yeşil ve kır· 

mizi renkli etiketlerin de 

FRERE tilarethancsiniıı Paris 

Jakop No ı 9 adrc,i yazılıdır. 

·*~~f!#aj~ 
türkiye İŞ ban~ası 1 ~ 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 , , 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
iSTANBUL TRABZON 
IZMlR GIRESON 
SAMSUN EDREliiT 

AYVALIK 
KAYSEHI 
~IERSIN 

Müsait muamelat, k ~aralar kasalar 



.- 1E Şubat 
1929 

-- HER GÜN Ç.İKA.1R TCRK GAZETESi --
ABON~ ŞARTLARI: 

T rlh ede H:ırlçtc 

Kuru5 Kurus 
ı A) lığı 150 000 
3 400 800 
6 • :-so 1450 
ıı 2700 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün hakları mahfuzdur 
Gazete} e ı:onderilccd: mektupların ~zenne 

idare için c ld:ırc • 'azn .ı :ılt~e ( \ llLt ) 
<arctl ı.:~ulnı.ılıdır 

Basıbnıyan mektupların tadcıioden, kıymnti· 

mukaddereılz mektuplara konubnuı 
kaybolmıuından \'il ılanların mılnderlcahndan 

' ' Türk mekteplertle faydalı eserlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Buyuk \"C ya bir çok defa için verilen lllnlarl:ı 
husu~! mahiyetteki 11.lnl:ırın ucrctl 

idare ile lı:.ırarlaştırılır. 

liJN TARiFESi: 
Satırı KıırjŞ 

6·8 inci sayfada ı l,"1 
5 l~ 

.. .J() 

; : • 1•)() 

1 • : 2iJO 

idare meıul deilldir. .,.,.-------·----------~---------~--. Snyı•ı 
stanbul, Babıali, Ankara caddesinde ··V akıt .. yurdu 

Gazeltımize hu•uat ilin kabul <ıdeo yer ı 

1 --· 
l ·B inci savır.ıJa l 1o 
re mi llil.n'.ır 1 

tel. 1970 idare ıslcrı ı 197ı Hl7.t ı lcrl • ıclı:rar: \ ı\KIT - pn,ı.ı kutııçu: 46 

1 
ı 

20 
1 
J 
.o 
20 
1 

Nukut 
ı .ı -ı 

20 1- rtı 11 fı ııgı 
20 11.ıl an 1 illi 
20 kuıuı ç ko - o::ıo,:ıl<la 
1 Çc 'on te .ı '-o' h d • 
1 Zrl tı • L lıı tan > 

20 D n:ır • Yogosl:ıvy:ı > 
W Bcl~ıka fra pı 
ı Peıet:ı ısııanl a 
20 Isvfçre frangı 

ı "le<.'ldiso 

Ç(\k 
f.ODdra UZCrınC bir İngiliz llraSI kUfLŞ 

Nn)ork ı Tilrk lıra~ı dolar 
r.r~ • (ıaıık 

J\fılııno • lırct 
Bt rlin • • m::ıı k 
ı: ·f>a .. ?n:ı 
B ıks<'l b· ,), 
Aır. ı t rdan:• • fi• rin 
Cınc,ro 

Prag 
\ı)ana 
Mıı ılt 

..... ~ :ı 

Atına 

H ıl. ş 

Cel"'ıra& 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

ftJI l, 

• kuron 
Jıu 

ta 

• dıl".ılımı 
krıu 20 f('y 

1dık llıast d.nar 

Tahviller 
Jgt,kraz da.ııll c \•adcl! > 
DU;·uııu mı.:u!ı:ıltı 

12 Şubat 1929 

i 
A~ıdı =ı_ ~andı -

~ss 1 75 9e2 jso 
2o:z 2s oo 202 ıoo oo 

52 50 00 52 Sl 50 

1ıe 2s oo 4e l 2s,oo 
28 25 00 ~8 25 
24 2,~o 24 12.so 
~9 7Srıo 29 7500 
an 1s ao 75 

7 5 00 ı 58 7 c 00 158 
212 1s aı2 ıs ,.; :: 
7f 2'i 

ı ıs 

1
2s oo 

31 2S 
780 1 so 

ı 988 25 
049 062'5 

12 lt7C'O 

~ 
9 38,00 

2 107,50 
67 81 50 

~ 
3 S'l S7 
• ?2 2" 
2 550) 

16 55•>0 
3 4650 
3 12 ()0 
4 3700 

38 it' 
24 37,50 
27 82 50 

'.l 92 215 00 
~ 223 7500 

• 8 80 
• 

• 

120 25 
0000 

22 ,, 
ııs 

31 
780 

98S 
049 

t2 

25 
25 
25 
25 
50 

00 
~o;oo 

6100 

68 
3 
1 
2 

9 31 00 
2 C850 

cooo 
2400 
72 75 
6S 75 
0000 
Ofi 75 
13 25 

16 
8 
a 
4 38 Sil 

-as ıa 
!:4 37 50 

92 Sl> 27 

92 7S CO 
224 •2S 00 
8 80 

Kirallk mağaza ve 
bodrumlar 

f - B:ıhçckapıda dôrdLİnCÜ ~ lf \ akhan tahanda t 1-7°0 Ve J 2 72 
lS :-4 m·m:ıralı rn:ığa:aılıır ile tahtındakı bodrumları müştcmil olup 
Ek~prcs bank:ıı:oıntn cahu isticarında. bulunan daire 22 mnrr 929 
tarihinden 93J cnc'i ma) ıs ga) c ine k:ıdnr kiram 'crilcccğirdcn 
kapalı zarf füulilc şubatın 'adinci gümindcn martın ikind cuınıırtc i 
f.ÜnLi saat on dün buçuğa kadar mü.ıa~ 1.dc) c konul nuştur. 

2- Talipler mtiza\ ede 'c münakasa. 'c ih:ılıii kanununun om ncu 
maddesi mucibınce teklif namelerini bir nrI derununa 'az 'c temhir 
'c iizerlcrinc j,imlerıle şührctltrini rnhrır ederek mcıkı)r mcmhur 
zarfı 25:-0 lira mıktarındııki teminatı mm :ıkkatc makbuz ilm uh:ıbcri 
\ c ~ a ın nı mıkt:ırı na ak bank kcf:ılemame ılc di er ınuhürlü bir 
zarf derununa \"az edilecek ve mazrufun üzerine teklifnamenin bu 
mahallin talep 'c isticarın:ı ait oldug11 işaret olun:ıc:ıkur. 

3- :.\liizaycdeden akdcm teminau rnU\ :ıkkate l:'uretinde \'C ikinci 
madde mucibince ita kılınacak mıktar bedeli ihale on gün zarfında 
müddeti icara ait mıkt:ır ihale. üzerinden teminatı kat'i~ eye ibldğ; 
olun:ıc:ıkur. 

4- Talipler müza) edenin ) evm ve saat icra<:ından mukaddem 

işbu zarfı bir makbuz mukabilinde Encuıncn idare Ri} ıı etine te\ di 
edecektir. · 

5- Talipler Vakıf ak:ırbr mtidürlüğüne miiracaatla umumi şart
namenin bir suretini ıılacaklardır. J )ahili muza yede olanlar rarafından 

işbu şartname ahkam mündericc~i t:ım:ımcn kabul 'c ziri imza kılı
narak balnda birinci mnddcdc muharr..:r teklifnnmc ile birlikcc mcm

hur zarf derununda mezkur ş:ınnamcnJn <le ita ı lı\zıındır. 

f stonbuf · ıramua~ ~ir~eli eutut tarifasi 

No 

1929 senesi şubatın ı 1 inci gününden itibaren 
Ramazan servisi 

Birinci Son 
If ufut Har:ıket .Fasıla Maraket Harakct 

10 Şişli _ Tünel ' Şişliden - Tünele 
------.. Tün<'lden - Şişliye 

3,6 6,36 24, 12 
9 7,02 24,35 

20,50 25,30 
30 

11 r.;:nlyr:ı deıniryolu 

l!!anbul trıım,·a~ sırk< il 
P.ılıt.ın Dek .,.e Anlir*'po 
Js1a:ı~ul anonim su ~iıkcti 

HLse senetleri 
l 
ı l·-t 

11 _r_a_ta_v_ı:ı_-T_ı_·ın_e_ı _, Tatavladan - Tünele 
Tfinelden -Tatavlaya 

12 Harbiye-fatih ı Harbiyeden - Fatihe 4,9 
------ f atilıten - Harbiyeye 9 

15 Tak.-irn-Sirkeci 1 Taksimden-Sirkeciye 5,8 

21,30 24,00 
6,09 2,39 

1~ l::ıııda~ı 
Osnııınh lııınkııu 

1 
:M 
J> • ıs 1

eo ı 
138 ! 00 

18
00 ı: 

._. ..... ----====-==-=>-===:ııı:z:.s-.~~~~::::2>~&'=-::===..,,_------:ı ~ 
'ficaı·et ve zahire lıorsası 

fiatlar Tıcaret horsa ı ~llli1un:.1~nımsı larııf:ır.J n ,cnlmiatlr.

1 

1, ı 
Okltası -..,__ -=~"--'=~_,,K;ı 

-UN- 1 

K. P. K. P. Aıamt A~~rt ÇoY:ılı kllo,ıı 1 
fl:kıstr:ı ckis:ra oo 1500 1 ~ 6., 

,Buğday ;<Qıvdarlı !·kıstın • 
1400 124 

> 

1Yuıı ..ıFak 02 03 co oo oo,oo Bıı lncl ) umu sak oo 0000 ·oooo. 
Kızılca 16-17 o ,oo 0000 hltiııcı sert 0000 coco1 

O~-C4 00 00 0000 lki'lcı • 0000 oorıo1 

s·G oo oo oo oo TİI=-f'İK - ' 
D nıno 00-00 00 00 00 00 \ ı kaı :ı o::>o,oo oco,oo 

t r t m. lılut 0-00 00 00 00 00 "0 
-ZAHiRELER-

'" ld .. r 

ı\kş lıil' 000.00 000,00 ~ 
tl.I 

) apoı Guz l unu 000,00 000,00 -'J 
-AV DERiSİ- ) ~ 

6, 10 2,44 
7,10 20,05 

------. Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 
7,00 1,52 I6 ı\taçk:ı.-Beyazıt 

16 Taksim-Fatih 

19 Ta ta vl:ı-Bey:mt 
------.ı 

22 Bebek-Eminönü 

Maçkadan-Beyazıda 7, JO 
Beyazıttan-Maçkaya 16,24 
Taksimden-fatihe 
Fatihten,. Taksime 1 5 

Tatavladen-Beyazıda 6, 12 

Bey:ızıttan-TatavfaJa 13 

B~iktaştan - Bebeğe 

7,40 
7,46 

8,32 
7,00 

7,50 

6,01 
Beşiktaştan-Eminönünc 6,22 

BebeJ<fen-Emirıöııünc 8 6,30 
Eıninünündeu- Bebeğe 

Bebekten- f(araköye 
l(araköyden-Bebeğe 

Bebekten-Beşik taşa 

6,41 r G 
22,17 

<') 23,01 _4 

2,40 
19,01 

19,47 
21,01 
2J,5J 

21,47 

22,31 

24,41 

Ot,25 
02,l ı 

1 
\rı a 

!ı.tı il' 

'" t 

1 
r. l!UİJ'O 

ıs ıs 
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2J Ortaköy-Aksaray 

Ortaköyden-Aksaraya 10 6,39 20,42 
Aks:ıraydaıı-Ortnköye 21 6,38 21,17 
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Dc1!/et nıaf baası müdurlüğünden 

Ortaköyden-Fatilıe 
26 20.52 24,

40 24 Omıkoy-Fatlh , 

1 

fatihten-Ortaköye 21 ,33 1,45 
Beşikiaştan-Fatil:c 7,9 7,00 24,21 

S4 Bcşl\:taş·Fntih 

fatıhten·Beşi ktaşa 18 7,46 1,13 
---..-A.,.....k:;-a-ra}·daıı-Topkapıya 6 6,12 

Topkapıdan-Sirkeciye tJ 6,43 24, 50 

HAL~ . ·11 
HAFTALIK RESiMLi HALK'~ 

Sirkeciden-TOpkapıya 24 7,09 1,26 
Şehireıniniııden-Bey:ızıda22 20,36 J ,00 
Beyazıttan-Şehirerninine 20,58 J ,22 
Topkapıdan-Aksaraya 2,02 

32 Topkapı-Sirkccl -

MECMUASI ~ 
Aks.ırayd:ın-Yedikulere ô 6, 10 
Yedikııleden-Sirkeclye 10 6,33 
Sirkeciden-Yedikule; e 27 7, 13 
Saınatyadan-Beyazıda 25 20,54 
Beyazıttan-Snmatyaya 21, 19 
Yedi~uleden-A~sarnya 

24,50 
1,30 
1,04 
1,29 

33 Ytdlkulc·Sırkecl 

~h:Mrif vekt'tleti tnliın ve teı·bivt~ <luircsi t~wafmc.lan .. 027 

j)llZ<ll'h)Sİ günleri 11eşı·P.dilir 1 D l t J • ll v ı · an ev e · aemıryo arı e ım -
1 inci nushası bu gün çıktı 

~ u~hası 3 ku1·11~ 

Caıdloğlunda D vlet ır. tba:N satış yeri 

ları umumi idaresinden: 
14-.!-29 da mLiıtaka 3!>1 icr::ı edilecd< ol n \agonct ak-.:ımının 

muh:ılifcti h:ıvad:ın d >layı ~-.3·29 t:ırihinc talik edildi ,i alı\kud ıranın 
malömu olmak Lİ7.re il n olunur 

--r 

( \'i h.t ) ııı L~ ~ulat 1 D~8 Tefrika ı : 81 

iihfür ' m1~11r& Il\\rı?4rı 
'\in r ııı • 

Jloris löbldn 
Diz o s:ıııdıkç:ıy.1 ınülıt:ıc.:1 .• 

tı:ı.Jru' i kndııı saııdıl:ç~:, ı b.:ışi ·a 

bırisirıe Hrmş ... K:tdıııı t:.zyık 

ettıJ. fakat saııdıl.ç:ı; ı \'erdiği 

kim eııin ism,ui öğr .ımıek 

mümkim olın dı. Bu baı:ıta wn 
derece ketum davr:mıyc rdu. 
l\.ıl:ışılan o kimse c: Ruc; ölen » 

valC:cye çok eyilik etmiş.. ı) da 
o ldmsenin adını söyliyerk onu 
izrar etmek istemiyor. Talıkika
t.mızdan eJde ettiğimiz nctıceyi 
size hül.:ısa olarak anl:ttacağım. 

Bu mesele bize taalluk ettiği 

kudar sizi de 1ıo alakadar eder 

l\l ııterclıııı : 

llelunet Ca)·or 
kan. atind('yhn, .Matmazel... 

Haul, Joztfın Bals. nıoııun ne 
giQi b;r yol takip eltığini ve 
n:ısıi bir gaye}e varmak arzu
sunda bulunduğunu ihataya baır 
Jamıştı. Kadının maksadı müt
hiş idi • Delikanlı hiddetli bir 
tavurla dedi ki : 

- liayır, hayır, o olmaz de
ğil mi? Bazı şeyler vardır ki 
gizlı kalması icap eder .. 

Kalyostro bu sözleri işitme -

1 
mezliktcn gelerek dev, m etti: 

1 

- Jşte mesele şudur: Bundan 
yirmi iki sene mukaddem, yani 
Fransa ile Prusya arasında harp 

olduğu sırada Alnı. ıı .. rıl ıı, ha
çan \ e Rusölen i•mırn.Jeki ada-
mın rehberliği ile sal .ı yo'uııu 
tutan iki adam, Jober ısminde ... i 
bir uşağı, beygirini talan etmek 
için öldürdüler. Beygiri alarak 
kaçtılar; :ıynı zamanda maktu -
lüıı yedi emanetindeki bir san
dıkçayı da almışlardı; bu s:ın -
dıkçada kıymett:ı.r taşlar vardı. 

Daha sonr:ıları yanlanlarında 

cebren götürdükleri ve bir kaç 
kıymetsiz taşla gözünü boyadık
ları Rusölen, Ruaııa avdet etti 

Kl:ı.ris eiiııı lir ş:ışkııılıkl:ı 

söylt.:ıııleııkri dinJiyordtı. Raul 
bağırdı: 

- Sus Jozin bir kcliuıe daha 
söyleme.. Hareketin pek adi 

pekk alçakçasııı:ı... Hem de neye 
yarar. 

· jozin 
kesti: 

delikanlının sözünü 

- Neyfıni yarar ? Biitiin 
hakikat söylenilnıeli... Sen bizi 
yekdiğerirnize karşı koydun ..• ve cinayetin dehşeti tesiri ile 

az sonra öldü. tfalbuki, dul Hiç olmaı..sa elem noktai rı:ıza-
kanm ile katiller arasında rından onunla bcnım aramızda 
münasebat teessüs etmişti. Bun- müsavat olsun ... 
tar kadının bir gevC'zelik etme- Raul yeisle mırıldandı : 
sinden ihtira?. eyliyorlardı, ve -Oh! gaddar mahluk f •• 
nihayet... fakat fazla bir şey Jozefin Balsaıno Klarisc dö-
söylsıneie bilmem !üzüm var.mı? nerek devam etti: 
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İstanbul ithalat gümrü-
ğünden: 
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J I O porselen ckktirik cdev<ttı I , 
54 ) azı hokkası ~-....,,;;.;;,.~~~~~~· 

aile balosu 

T 
v 

TOZ 

FB 
l\1 B 
bilfL 

ŞAPO 

bil<\ 

ŞCP 

c 

> 

• 

120 kusclc 

l 1 O pamuk makam tire 

7 5 pamuk basma 

144 porselen tabak 

2490 ağ<IÇ h.·undura çivU 

7 peçetelik 

6 eşyayı 7..atiye 

1 l Zımpara çnrh 
Kilo gram 

6,760 

3,000 

58,JOO 

5,IOO 

3,800 

4,0C)O 

o.sıo 

Pamuk 
çornp 

mendil \·c 
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Cilalı ndi tahta kutu 

ipek örme fanilc 'c 
elbise 
alun kaplama gcrdanhk 

miiscamel <'~ya~ ı .zatiye 
Yiin mcıbJC:tt parçaları 

lngilizce ve Fransız<~ 
ll uıı l lhncsi 

lramazan 3 [!][!Jaurç:W' 
1 

Çarşamb8 
Sad.:ıh Ogte iftar Y:ıs ı fıtl 

1 6,59 1~.28 17.40 19,ll s 
Erkek; Mılnasıp isim 

Bılcğl Zegrıt 
Günün nasihatı 

Aç .ıyı O}n:ır:~ ---J 

ı 

• 
J,O 1 O 
tı. ı 00 Tliy h·ırı~ htıfif 

Giimii~lli nefis el çanta 1 1 Bu günkü hav" 

' r Bugiin hıl\ a k apnlı ve 
• • 0,880 Go/llık ÇCl"ÇL\ c.,i yağmurludur. 

Il.ıh\da muharrer bi!.\s·ıhip c;-) anın J 9-2-92Q cumnrt\. ·i 
\ e miiccakıp sacı~ giinkrinclc fsmnbul · ithah\t gümrlıgü s,ıtı~ 
anb.ırıncfa hilmiizaycde "Jtılac, ~ı ilt\n (ılunur. 

- Pcdcrıniz \'C a' ral. nız
daıı, Beneto ·bu · sure. le dul 
R sölen valdeyi gözden • yıı ına
dılar. Mutlak onu Lılbuııa yer
leştirin de baron Dctığdir. Z:ıten 
s neler geçtikçe farkıııa varma
dan kadını tamamen bendeden 
biri oldu. Bu da sizsiniz .Mat
mazel. Rusölen naleti size k:ırşı 

muhabbet bağladı. O dereceye 
kadar ki artık ondan hasmane 
bir hareket beklenemezdi. Dün
yada hiç bir şey mukabilinde, 
vaktile evinde oynayan küçük 
kızın babasını ele verıneğe rıza 
göstermezdi. 

Si?. onu sık sık ziyaret edi
yordunuz. Ziyareleriniz gizli 
oluyordu. Çünkü Rusölcıı ile 
arasındaki rcvabıtın taııılnıasını 

arzu etmiyen baron böyJe emir 

vermişti. Va eski fenerde ve y,ı 
oııa mümasil mahallerde gör ı
şürdüııüz. İşte bu ziyaretl rin 
birisıııde Lilbon ta\ aıı arasında 

bit tesadüf Rauf \ e ben sarıdık
çanırı, Rusolen valdrnin irnıini 

söylemek istemediği bu kimse 
neıdindc olduğunu haber nlıııca 
şu eski fenere gelip beklemekle 
hakikatin bir nebzesini öğrenc
cegimiz kanaatine k::pıldık. Ve 
sizi burada bulunca şuna taınn

men kanaat getirdik ki, Joberin 
katilleri Bcneto ile baron Detığ 
yani beni denize atınağa teşeb
büs eden· iki adamdır. 

Klaris hıııçkırarak ağlırordu. 
Rauf, genç kızın pcderiııitı 

cinayctleriııden asla lınbercl:ı r 
olmadığına emin idi; fakat 
düşmeninin ittiharnı ile ~imdi)·e 

M ıul müdür : Ah:n l 
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\ c ı L 1 ı i ıi hır c ıu 
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bır şc.;·ui? Jt z,.:fiıı B f5aıı ü 

yerinden v:ırınuştu. C 
nıalıhi': l<nrbaıııııı n:ır.ıl 111 

ı etle işken-.e ediyordu!· } 
Bals:ımo nın Kl:ır:ci 1' .. 

edişi, I <.O'"':tı ı:ı P · <i en \ 
. d' • d 1 ,,• dı.-ışkrııce e ışııı erı .n t "' 

ve acıklı idi. 
Jozefin Balsamo sc~ını 'i 

lafar.tk l!e\aın etti: 
5 \ - Evd .. bir hatil .. ~ ~ 
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şatosu, velhasıl ııcsı ':ı · . fı 
yet mahsıılüd .. r. Değil 11 ıl 

<;31 
vıaııyaıı? Sen de bu a ~ ıc' 
<'de rsııı y:ı 1 J~tc on lıı r 1 f ' 
deki ıh.ftızuıı da lıfıtlirı l tıJjf 
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