
. 

Fakıler io;i"I Bcyoilu Hıılk ı:'ırkA 
h!n:ıunda di.in bir içtima aktcdilmlıtu. 

rI-, l .f. · ev (l ·t:tt 
Edirnede ko

münistler 
Edirne ele ahiren 'l.a

lııttwa bazı LcYkifat ic
ra edilmi~Lir. 

~ 

TcYkif edilenler iki 
kişidir. Bunlardan hi
ri Sait n. isimli biı· 

muaJlimdir, diğeri Ni
hat cft•mli isimli hiı
eJektirikeidiı·. .. 

Bu iki kisi hakkında 
~ 

koriıiinizm propağan

tlası yapmak madde
sinden takibat yapıl
ınaktadır. 

Edfrnc zahılası, mcY
kufları hakJaı·mdaki 

tahkikat. evrakı ile hil·
liktc Edirne miiddei
ummniliğine tc' •Iİ ct
mi~lir. 

17 DERECE MEMÜR 

Teadül layıhası maliye# 
de tedkık ediliyor 
Ankara, 1 3 ( V akıt) - Me

murlarımızın maaşlarını, derece-
lerini gösteren teadül layıhası ma
liyede müteşekkil komisiyonda 
tedkik edilmektedir. Memurların 
derecesi 17 dir. Bunların fevkın
de bir de fevkalade derece var
dır. Derecelerin 19 a çıkarıldığı 
doğru d~ldir. Layıha memurla
rımıza adil esaslar dahilinde maaş 
verecek kıymetli maddeleri muh· 
tevidir. 

Tapo harçları 
.\nkara, 13 (Yakıt) -

hlilhatı maliye koıni~iyonu 
yarın toplarak tnpo harçları 
layıhn~ının esbabımucibesini 
rnzacakur. 

(Çı'krıldar Durunca) elan bir sahne 

ÇIKRIKLAR 
DURUNCA 

Muharriri: 
Sadri Etem 
-·-

Jeni 
Honıonımız 

23 Şubat Cu
martesi Qünü 

başlıyor 
Romanımızın mevzuundan . 

bazı 

Ada köyde 
heycanlı bir ge. 
ce - Aç köylü
lerin tesellisi -
Köylü ve mü
tegallibe ka.l'şı 

karşıya • Perde 
ça vu~lu ğun dan 
meclsi idare a
zalığına • Ana
doluda bir in-
giliz seyyahı • 
Köylerden ıe · 
birlere akın • 
Köy ve şehir 
mütegallibesi 
nasıl çarpııır? -
Fabrika ile çık
nğın orta Ana
dolu da müca
delesi • Halk 
ihtilali nasıl 
baılar ve nasıl 
bitert 

- ' ~ ~ - --- ' ----- ,.,_~ ~~~ .. - --1---J. - -~ - - ----_-

par l t n1ento sun da lıadi.se 

E iyor°". 

Ecnebi ve akalliyet ana 
mektepleri 

---------· 
Elıliyetsiz ellerle saki111 

yollarcla )rlirlİ)rorlar 
Yapılan teftışat bu neticeyi verdi 

l\I:ıarH mi.ikt
ti ~lcri, tcfti~lcri-

ni muntaz:ıman 
icra etmektedir-
ler. Oğrendiği
mizc göre, son 
günlerde husu ... ı 
mektepler ecne
bi ve akalliyct 
m ek tep Ie ri nin 
tcf ti~ine bilhas::;a 
ehemmiyet YC-

rilmektc, bunla
rın terbiye, ted
ris ve idare hu· 
c;u tında vazo1u
n:ın nizam ' c 
u ... uııcre riayet 
edip etmcdik
Jcri ciddiyetle 
an:ı~tırılmaktadır. 

'.\ Taarif iclrırc ... i 
bu mcJ.:tı.:plcrin 

tdti~inc ait bir 

• 

li t \ cuda 61!- Ec. 1:1 ve aııallycl! nnıı mcklepıdenrlcn biri 

tircrck mufctti~lcrc da~ mış ye' m faali) cuc bulundukları 
\ c tcftiı;atın bu Ji tc nı ·1.:·- zikredildikten .onra tcı bi) C\İ 
hince ) :ıpılma ... ı bilclirilm· ,tir. malıiyctkri h.:~rih olunmal~m, 
ı i tt.:dcU mekteplerden Nr <1) rıca binaların gerek s1hhİ 

gcrck. c terbi) t.:d şcrai t itibaçugunun tcfri~i hiEirilıni · r:ı-
rilc kat'i) en ki fa) et dercl'.c-

poılrırı da maarif cmanct,inc sfodc bulunmadı~ ) azılnuk-
takdim nlunmu~tlır. tadır. Raporda bunl:ın tal,ibcn 

Yerilen nıall'ımarn güre. bu bu mchtcplcri idare eden 
mekteplerden .bir kısınmın nıudlir Ye mureblıilcrin eh-
baıı hataları tc~pit cdıl·ni~, li) et .ahıbi olmadıkl:ırı d.ı 
hcndilerinc ihtaratta bulunul- bildirilmektedir. 
mu~tur. Bu dimlcdcn olarak AI:ıkadnr m;1kaın, bu ra-
bir ermeni Jbc i miidlırLi pordn sı..:rdulunan hususacı 
rnlicaaddit tcr.bihlcrc rağmen ehemmi) cclc nazarı dikkate 
kendi ine ait olmıyan i~lcrlc :ılmı~ 'c ktkil~:ıt icrasına 
uğı-a~tığından ~iddetli bir ih· b:ı..:.~_ıa_m_ı"',;...•c_ır_. ------
tara maru.1. Jrnlnu~tır. Bu z,ıt 
keza kınk camlı smıflctrmı 

millet mrktebi ittihaz ı..:ttiğin
<lcn ihtarname almı~tır. 

Beled"yeler kanunu 
Ankara, 13 ( Valm) -

BdcJiyclcr kanun Jayıhası 
Dc:n lct ;urasından çıkcı. Ba~· 
vckı\lettcn meclise göndcril
mckccdir. 

Diğer taraf tan, bu tcfti~lcr 

neticesinde. ~chrimizde bulu
nan ecnebi ve akalliyct ana 
mektepleri hakkında çok mü- Sıvas Polis müdürlii.ğii 

Ankara, ı 3 ( \'akıt ) -him bir rapor kaleme alına-

rak maarif eminliğine veril· 
mi,tir. Raporda, bu mcl..tcp. 
lerin, evelcc hiç tetkikat ya
pılmadan verilen miisndc -
}ere.len kuvvet almak el-

Sıvns Polis miidürü Nazmi B. 
emniyeti umuıni'yc miıfettiş-

· liğinc tnyin olunmuştur. Kay
seri Polis müdiirii 1 fa) ri B. 
Sıvas Poliş müdlirHiğiine ta-

·• yin edilecektir. . 

...-------· 

Bir tebessüm: 
1

okak:ta yiiriirl{eıı )rap1şacak: 
bir ıııerk·eı) J(u yruğ·tı ])tılaıılara 

11e nıtıtlu! 
Hawı!ar lodosladı. Deli poyrmn iki haf tadan beri ardı arası 

kesilmeden istiflediği ha\·alar, kızgın bir. tavaya düşen bir tereyagt 
tabağı gibi gevşedi, sulandı, civıklaştı; · akmıya başladı. 

Sokağa -çıkarsanız vaziyetin fecaatini anlarsıntA. Dize kadar 
c~vık, su!u, bulaşık bir kar içinde yürümek size swnın, azabin 
son derecesini tattırır. 

Halk yürümek' çaltşmalc, işine gitmek mecburiyetinde. Bunun 
· için hekcs beyaz ve esmer renkli bataklığın bir sahilinden öbür 

sahiline geçmek için kuvvetinin ve zekasının imkan verdiği bütün 
\ esaite müracaat edeiyor. 

Bakınız : kardan örtülw geniı bir meydanı geçen şu merkepli 
sucunun bulduğu çare ne kadar dahiyane ve şayanı imtisaldir. Sucu 
mihneıkeş hayat arkadaşının kuyr~una yapışmış, merkep onu bu 
batak yokuşta sürükluyor , o merkebin batan ayaklarını kardan çıka· 
rıyor. 

Emanet sokakları temizliye dursun; bir kaldırımdan öteki kal • 
dırıma geçmek için yapışacak bir merkeı> kuyruğu bulanlara ne mutlul 

• 

lngiliz meb' usları anlamak 
istiyorlar 

1'1iralay Lore11s .. 
Sahte isimler altında şurada burada dolaşarak 

neler yapıyor ? 
Son postl He gelen Loııra 

gazetelerinin verdikleri malfı -
mata göre lngiliz avam kama -
r:ısında Miralay Lorerıs hakkında 
bir münakaşa \Uku bulmuştur. 

İngiliz mebuslarından Mister 
Surtd Jıava nazırından şu suali 
sormuştur : 

-Tayyareci Şav namı altında 
liindistamıı şimali garbi Jıudu
dunJa çalışım Miralay Lorens 
bu havalide ııe l.adnr zaman 
çalışmıştır? Lorens burada bu
lu•1Guğu müddetçe vaıiftsi ba
ş nda mı bulunmuştur? Lorensin 
bu ınüddd zarf111d1 nlJığı me
zuniyetler neden ibarettir? » 

tiava ııazareti müstt>şarı ver
diği cevapta şu sözleri söyle
miş ·r: 

- . .. Sualin birinci kısmına 
gelince Tayyareci Şav 20 inci 
tayyare bölüğünde _2 Ma;ıs 
1928 den beri ç:ılışıyordıı. Su
alin ikinci kısınma cevabım 

ıı üsbdtir. Sualin üçüncü l lsrnı
na vereceğim cevap tayyareci 
Şava hiç bir mezuniyet \eri!
ınediği merkezindedir.)) 

Buı.u müleakıp rneb'us Sur
tcl şu suali sormuştur: 

«-Muhterem Lort, hizmete 
kabul olunduğu zaman mir:ıJay 
I.oreıısin sahte bir nam hullnıı

dığını biliniyor mu idi? Bildik
leri halde buııa müsaade cfmi~
Jer midir ?n 

J-lava müsttş:ırı bu şayam 

dikkat Suale şu cevabı ver
miştir : 

a Bu gibi sualler hava na
zırına tevcih olunmalıdır. Bir 

. çoklarının kc.ndi isimlerinden 
b::şka istmler!e hizmete kaydo
hıııdukları vakidir .n 

Mebus Surtel şu sözleri söy
lemiştir: 

Lorene 
ıııldığını bildiği halde b.ı .wra 
müsaade ediyor mu? » 

· tf:n a müsteşarı Lort Miııtcr· 
ten son olarak demiştir l.i : 

- Bu su 1 hava nazırına te\· • 
cilt olunmalıdır. » 

Dahilde: _____ ...,_ 

Cemiyeti belediye 
929butçesinin vari

, dat kısmını müza .. 
kere ve kabul et -
miştir. 
• Limanımızda 

bulunan Emden 
kruvazörü dün bah
riye zabitlerimiz ta# 
rafından ziyaret 
edilmiştir. 

-1 ı iıkunı et sahte namlar 1rnlla-jf:a~~~~~~~~~SJ 



TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZlRLERi , I 
1 Altmdor Mustafa ra§lt · 

Vasıf B. 
--·---

Büda~eşteye uğndı 
--~AY HAN...,- 35 • -·-

Orada bir kaç gün kalacağı 
haber veriliyor 

lS)~lllı şiddetlennıişti • 

-Scrdengeçt i I er ordusu gittikçe bii yü111iiş, 
sora;· duııarlaruıa kadar da;-caunıştı 

Dedi; imd :ıt ve mwaYenet 
edilinciye kadar yeniçerilere 
J;arşı pusudan cenk cuncğe 
larar \·erdi. 

Alemdar mahzende iyice 
ta!ı.ıssün etmişti, yaklaşmak t 

i,;iycnlcri kor unla karşılıyordu. 
Sabaha karşı Babıali cİ\'a

mıda atılan tüfek ve tabanca 
sesleri ahaliyi fena halde 
fırkütmıye klfi gelmişti. 

Babılli civarınd~ oturanlar 
yan[:mı güzlerile görüyorlardı. 
Fali.ıt mJhalle bekçileri (yan
gın var .. . ) diye bağırıp 
lıaykırmı yorlardı. 

Tabii olarak halkın merakı 
ıı.rtıyordu, sabaha karşı evle
ıindcn dışarı oğrayanlar: 

Mc~elcyi tahkike savaşi
yor!JrJı. Yeniçeriler civardaki 
sokak başlarını tutmuşlardı; 

kapısını açıp sorana: 
- Yolda~ım bu yangın 

bildiğiniz yangın değildir. 
An.:.ık \·ezir içindir, hemen 
rah.mnızda olun. 

Cevabını veriyorlardı; aha
liden .ıçık göz olanlardan 
bazı çabulcuların sillhını kapıp 
soka[:a 0ğradığı görülüyordu. 

Bunlar yeniçeri yoldaşlara 
iltihak ediyorlardı. 

vercsı yaptılar. 1 
ııstab~şılar bir ayak nıü~.ı- 1 [ 

EHcla; Alemdarın adamla
rım elde· etmeyi düşündüler. 1 Bu, nisbeten kolay ob
caı;tı. Sekbanlar zaten şurada 

burada dağınık ve pernkcmk 
bir halde bulum yorlardı. 

lstiycnleri ocak himayesine: 
alıp yeniçeri kışlalarına misa
fir edeceklerdi. Arzu edene de 

J 

v ... l~ B. 

«kaleıı kapılarını açıpscrbcst~c Büdapeşte, 12 (A.A) - Mos-
meınleketine gitmesine nılı- koradan Aııkaraya gitmekte 
saade edeceklerdi. olan \'ası r Bey Budapcşteye mu-

Buııdan sonra «Rusçuk» vasalat etmiştir. Vasıf Bey be-
yaranını temizleyip ortadan yanalında iki memleket arasııı-
kaldırmağa sıra gelecekti. daki samimi münasebatı tevsik 

Yoldaşlar birkaç kola eden Türk - Macar dostluk 
ayrıldılar: Her kolu iki üç mmıf•edesinin akdiııdeıı dolayi 
a>çı us\ası idare ediyordu. memnuniyetini izhar eylemi~ ve 

Bunlar, Rusçuk yaranıııdan demiştir ki: 
Refik. Tahsin, Galip ve Behiç - .Mualıedcnanıc Anupanın 
efer.dilerin konaklarını basa- sükuıu noktai naT.arıııdaıı büyük 
rak karlarını göreceklerdi. 

Ötede beride kırkar elli~er 
kişilik küçük müfrezeler 
haEnde bul:ınan Rumeli 
askerine yeniçeri ortalarından 
elçiler gönderildi. 

Elçiler tam zamanında 
yetiştilerdi; bir çok yerlerde 
Rumeli askeri:ıi ellerinde 

bir ehemmiyeti haizdir. Türkye 
Macarislanııı saadeti için sarfe
dilen büyük mesaiyi bir al.ika 
ile takip etmektedir. 

V'sıl Bey birkaç gün bura
da kahcaktır. 

Hasara uğrayan fener 
Karadcnizdcki Solina Ic-

siliıhile harekete hazırlanmış neri fırtır.a yii1.iindcıı hasara 

buldular. [ı] ugramı~tır. 

VAKiT Subat 

Tcvkifanede _, ____ _ 
Dr. ftroıynn 
-·-

Mevkııflar hakkında 
tehadet etti 

lllevkuflar hakkındaki talıki-

1 kata dün de tevkiiaııede sa-

l bahtan akşama kadar d~vam 
oluımıııştıır. 

Dün şahit sıfatile Kadıköı ün-
de mukim doktor Arapyaıı 

Efendi diıılenilıııişlir. Mumaileyh 
altı saat kadar ttvkiıancde l<al
ııı ış, ıııu staııtik l likıııet Bey t~

ralıııdan ifadesi alııııııı~tır. 

Bu esnada da Kadriye tla
ııım na çağırılıııı:tır. 

Doktorla bazı l ı ıısusat hak
kında muvacehe edilm iş olıııa

brı ımıhtemeldir. Son günlerde 
diııleııilen ~hitler arasında 

rsbak polis müdürlerinden Azmi 
Bey de \ardır. 

Res>aın Ali Rıza Bey tcvlifa
ııcye •gelerek ailesile görüş

ınü~tnr. Mevkufların ihtihıttaıı 

memnu vaziyetie kalmalarına 
şimdiki halde li:zmıı görü!me
diğiııden, aileleri ıncıı~upları 

ile görüşebilmektedirler. 

10 memur 
Komisyon tarafından 

tasfiye edildi 
nnıı 'ihlyet lasf iye 

komisyonu içtima ede
rek 10 ınemur hak
kında ademi istihdam 
kararı Yermistir. Bu 
nıcmurlardan · i ki si 
deftcrdarlı k diğerleri 
tuz ~nlıisarı memur
larındandır. Sabah olup şafak atasıya 

kadar cemiyet sür'atle ziya
deleşti. Serden geçtiler 
ordusunun bir ucu: Sultan 
13cyazitte, öteki ucu da ta ... 
" saray» dU\·arlarında idi. 

- « Sizler bizim ba~ınııı 
beraberi yoldaşımız ,.e tariki 
bcktaşiyede henıpamızsız, 
kışl:ılanmıza buyuwn .. hemen 
bizim maslalıatımız ocağımıza 

düşmanı can olan \·czir iledir, 
anın işi tamam oldu yoldaşını.» 

Emden kruvazörü 
Yeniçeriler bir müddet 

ı ~ın Aknıdan unuttular; 
şimdi yanan Balı::ılideıı mal 
bı~ırnıak Yanlı. 

Babıalidcki e),·a: 

(Yanmasın Y~ ayaklar 
altında kalmasın .. ) 

Diyerek elle ri değip güçle ri 
yettiği tadar yağmacılık 
cttifer. eşya «ta!.ııı ına >> alet 
o!Jnbrın: 

- «Yo ... I: yoJ ,l.ışım oca
[;ımııa sırkat yarnşıııaz?. » 

Deyip bi r t •rJft~n en 
l:ı n nctli şeyleri salla 5ı rt ede
r fı. s.ı \ uştukları ı:orül üyorJu. 

Ortalık iyiden iyiye aydın
) ·k oldu:;u zammı; Alemdarın 
ulıas~ün cttıgı mahzeni 
!ıcr wrafınd.ın sa~dılar, tazYİka • 
bşladılar. 

Buraya b<l.ır i5lcr yolunda 
g•tıniş idi. 

Ilun<lm so•ıra < ı için Alcm
d .. rın aılımlarınııı imdada 
ı;dıııeleri ihtimalleri vardı. 

yeniçeri ileri _gdenlcrinclcn 

Dediler. Rumeli siliışorları 

Akmdarın katledildil\ini haber 
alınca örktülcr, içlerinde pek 
çoğu yeniçeri elçilerine 
kandılar; bazı sı da, kaleden 
çıkıp gitııı cğc razı oldu. 

A5ikrc iltihak edenlerin 
yanlarına «karahıllııkçıılar» 
katı!Jı. İlıtil:llcilcrin yanına 
, olLııııldı. 

Artık Akmd.ırııı I t.ınbul 
t ..ır.ı fınd..ı gi!Ycnip imdat 
b, l;)i ycccği l;inısc<;İ b lma
nıış tı . 

Öh:dcıı Ru~çuk yaranını 
bitirnıcğc giden aşçı ustaları, 
rci>ülkuttap Galip efendinin 
konaı}ma hucum ettiler: 

Galip efendi konağın.la 
idi. Ef~ndinin maiyyetiııde 
elli altmış };adar sekban ela 
vardı. 

[ lliımcui] ,......----1 ş t e bu a~kere vaktile talimat 
verilmiş olsaydı mesele 1'alııır.zdı. 

{Vat)in 14 Şubat 1929 tefrikası: 7G 

Mıılıarnri: lliiscyi11 Ralınıi 

- D<nanız, zeq•e- rarlu lıa~ını tayana cloğ
ııiz hamın efendinin ru .·ükseltip bill(ır ger
iffetiııi müdafaaya ait danını seyrettirerek: 
i~c çenemizi yormıy:ı - Olnııyau lıiı' ~e
<lPğıııcz. Ac>ırım size.. yiıı nesini nıiidafaa 

- Ne demf'k rene- edeceksiniz? . . 
ııizi yorduğmnıızu de"- - Ne dediniz? .. Bir . ~ ~ 

ıncz? .. 
Karımııı iffetini Pl

botte müdafaa cılere-
ğim .. 
~chnaz si.i1Jerindeki 

·ti gü1;terir bir ıs-

daha sü,·lcviııiz. 
• • 

- Sizin karınızda 
iffetin noktası yoktur. 
Bir daha da söylerim, 
on defa da söylerim,yliz 
defa da stiylerin1. 

Dün na~riye zanitlerlnıiz t~raf ın~an ziyaret e~il~i 

f ' 

Emdeni z1yırcl edenlerden bir CTUP ıemin1n ıüvertea\nde 

Limanımızda bulunan Emdeıı kruvazörli dün bahriye zabiti ı , .,,z 
tarafından ziyaret edilmiştir. Emden kumandanı diin Alman mekte· 
bini ziyaret etmi1. talebe tarafında.• kendisine milli şiirler okunamuştur. 
Bundan çok mütahassis olan kumandan talim heyetine gemiye ait 
mühim bir kitap hediye etmiştir. 

Gemi zabitan ve talebesi dün şehre çıkarak bazı yerleri gezmiş
lerdir. 

- Her yerde 'c • 
daima lıö\le lcrzilcn • 
ıeşnian karınını aley-
hinde hulmıduıııız. 

- Bulundum. Fakat 
iflira atmadım.. haki
kati sövlctlim. l\arımz • 
erzel, esna tahil'lcrilc • 
ifade ohıııamıyarak hir 

• 
sukntla rrzal(•tin csfc-
line iııınişlir. 

- Bir kocaya karsı . ' 
karısı aleyhinde lmka-
dar tcsniatla nasıl lııı-, 
luııuyorsunuz? 

• 
- Ci.inkü o zavallı 

• 
koca fahise karmıııın 

• 
efendini nıüdafaa eı-
nıek lıamakatıııda bu
lunuyor .. 
l\lazluın Ulyi Bey ba

bahindi gibi ka hara 
kabara kıp kır ııı ı z ı 

kcsilıwek: 

- Biliı' misin hen a
dama ııc yaparım? 

- ili~ biı·şey yapa
ıııazsın. Srııdc birse, 

• • 
)·apabilnıek iktidarı o-
lavdı kaı·ıııla hascdcr-. . 
din. Pcrı·aııın :ilcınin 

gözii füıliııde yaptığı 

falıi.eliği miiılafaa et
mek i~in huraya gel
mek zilletinde hulnn
mazdın. 

l\Iazlum rhi Jlev 
• 

pantalonunnn aı·ka ce-
lıinden lıiı· ruYeh·er 
rıkararak: • 

- Sözüne istiğfar 
et, yoksa şimdi lıey

nini parçalarım. Şeh
naz, zevci Husrev Deyin 
elinde hasma mukabe
leten tevbih edilmiş 

Aukara 
)lsı tarafı ı inci sabiC.mızdadırl 

Di1:er birine bakıyorum: Yirmi 

yirmi iki yaşlarında bir genç , i 

esltipüsl<ü bir elbise içinde , 

5a11fı 

-·-.ı-r.::!::::::ı:n::::::::::::::::::::::::::::::. .......... 

Kuyru~ıu yıl~ıı : 
- ;\hılıarriri : qref -

·r 
rerdası g l. 11 bu kıt'ayı bi r jurnal içinde olvakit j!)ll~ <ıimsiyah kesilmiş nasırlı parmak

ları ile o da gene yanlışsız dene

cek derecede yeni yazımızı 
yazıyor, ona soruyorum: 

: v.ıl isi olan K&ı1 il paş:ı ile şi nıd i bilmem h t- ııgi ceJıc;ın •·nı ı 
ı , . ı•" ııd1n . bulunan asd ıbyı !ıen dc~andan ya nı ~eranıeclaaı cası . " ·e 

- · Oğlum senin san' atın ne} 

- Ben demirciyim elendim , 

- Ne vakıttan beri bu ders-

lere geliyorsun } 

- İlk başladığı günSen beri. 

işte burada bu suretle okuyup 

yazmak öğrenenlerin hepi>i başlca 

bir iş ile hayatlarını kazanan 

genç ve azçok yaşlı halk kalaba· 

lığını teşkil ediyordu; bunlar 

içindC' balla!, hamal, hallaç, 

1 
· hademe feriki Ş ... p · şı ki haiz ol dııi[u rütpci r,7Jde \ 

J •• 1 t b 1 - - f d• b'rka( nıe m rcc ae c a ;mı yarak ınuslunıın ııc er namın. " · 
sıhifelik bir<ey ıı~rct:ııi~ti, bun la rııı hepsi mızraklı i'.l'li!ıaidetrı 1 

• rııı~ 1 
çalınmış şeylerdi. Böyle bir habis ağzıııdan öyle l;e ı ',; 
tayyibenln cemrı telkinine asıl sahib' eserin ruhu ınıı'rr. .'J~ 
razi olıııaımş demektir ki merkum Ş ...• p~ş.ıya hitaben atıJ . 
kıt'ayı ta 11\ısırdan ve manevi bir kuvvetle bar.a söylctınlşh· 
Kıt'adaıı evci şıınıı beya•ı edeyim ki bu herif lzınirden ° ıa· 
nıanlar nefyeclilen erbabı hamiyetin yeı;füıe düşmanı ol!U 
bir alçaklı. 

Kıt'a 
Menbaı zehrü denaet mi dimağın yoksa. 
O mukaddes yüreirin ıeytana hizmetçi midir
Mü•lüman kiıvesi altında o kalpaklı nefer, 

odacı, kapıcı, şoför, arabacı, 1 Yıktığın hanelerin üstüne nevbetçi midir. , 
1 

\'okardaki jurııald n balada yıldıza müteallik olan kıl 3l manav, fırıncı, kasap ve saire ile 

bütün bu muhtelif esnaf tabaka· 

larının çırakları vardı, ve heP"İ de 

on be§ yirmi gün zarfında yeni 

yazının şekillerini, okuyup yazma 

usullerini kavramışlardı; diğer 

şayanı dikkat bir nokta ak~am 

saat yedi buçuk ile dokuz buçuk 

ona kadar sOren gece derslerine 

erkeklerle birlikte bir takım ka
duıların da devam etmesi idi; 

bu zavallı kadınların bazısı resmi 

dairel~rde odacı, bazısı hususi 

müesseselerde hizmetçi imiı, yal· 

nız kadınlar için öğleden sonra 

saat üçte başlıyan gündüz ders· 

!erine gelemiyorlarmış, onun 

için erkeklere mahsus olmak 

üzre gece gösterilen derslere 
devam ediyorlamışf 

Gazi mektebinde girdiğimiz 

her dersanede hemen ayni 

manzara ile karşılaştim. 

Gazi mektebind~n sonra in· 
önü mektebine gittik; bu 

mektep genç bir hanım tara

fından idare ediliyor; müdür 

hanım ayni zamanda halk 'ders· 

!eri için muallimlik yapıyor; 

biz mektebe vardı~ımız zaman 

muhtelif esnaf ve işçi taba
.asından mürkkep talebelere ders 

veriyordu. 

Talebenin dikte suretile 

yazdık lan yazıları tetkik 

elttim! el yazısı ile yazdıkları 

'11\ır !arı okuttum; hemen ekse

risi tereddütsüz olarak yazdık

larını okudular. 

Gözlerim Ankaranın bir 

mektep dersanesi içindeki bu 

manzaraya bakarken muhayyilem 

on dört milyon nüfuslu yeni 

inkılap Türkiyesinin her tarafını 

dolaşıyordu; memleketin her 
-· 

sihtlıın ııamlıısuııa ba-
ka lıaka k:uıdil kandil 
kahkahalar salıvere

rek: 
- Stiziiıne istigfar 

ıni cdereğim? Az söy
ledim. Scııin karın so-

1\ak orospnlarından da 
aşağıdır. Q~lindeld fo
toğrafiyi uzatarak) al 
bak.. çırılçıplak şn 
rezalet tablosunu tes-, 
til eden lıaya~ızları 

• 
tanıyor 111us11n ? Göz-
lerin karardise ben 
si.iylcyim. Birisi iffeti
ni nıüdafaayı yazif e 

• 
bildiğiniz Perran lıa
nın1 zeyccniz1 oteki de 
kızınıza kora olmak 
ıçın intihap ettiğiniz 

Ilurren1 Lut fi Bey 
efendi. Gözleri faltaşı 

Kamil pü~l hem okuyor hem benden soruyordu. Ş ... p::şa dl 

1
. yılan gibi karşıdan bakıyordu. O gün de bizim rüfekal

1 
· 

. . . S dandı.' kıraın ııelyolııııııyorhrJı. Bu lıımmetın çogu , ... p~Ş3. n 
· Den Kamil pa~ııın okuduğu kıt'anın belayı lstibd:ıt~0 

1 1 korktuğumdan benim olduğnııu ikrar etmekle beraber dördu.n··e 
ı tahrif etmiş şöyle okumı;ştum, verdikleri bir \'arakpal cı , 

· 1 öyle yazmıştım. . 
( Mııhac!dernıiş bu düıl)'anın harabisi o yıldızdan ] 
Ru ccvaoa !<arşı ın.ıh:ıt Ş .... paşa homur homur lıonııırJ:.· 

ıııycr. Hiddetinden ölüyor, Kfımil paşa da !\lüyordu. 
' ' · (nc,·.ımı r.ır 

I_' ·-- -- - - - ~il~ 
tarafında eski yazımızı okuyup harf inkılabının Türk ıııl 

1 
yazmaktan mahrum olan yüz için ne büyüle bir i,ı;kll 
binlerce kadın ve erkek vatan· hazırlamakta olduğu kol~Y'' 
daşın halk dersanelerinde alfabe takdir edilebilir. 

Af ehınet As1111 
öğrenmeleri hayalimde canlanı

yordu. 
yalnız Ankaranın halk dersa • 

nelerinde bu gün yirmi binden 

fazla kadın erkek vatandaş yeni 

harflerimizle okuyup yazma öğ • 

renmektedir. Daha eve! bilumum 

memurlar bu yazıyı öğrenmiş • 

lerdir ; bundan başka kendi 

kendilerine yeni harflerle okuyup 

.yazma öğrenip de imtihan olan 

ve vesika alan l:imselerin mıktan 

iki bini geçmiş:ir ; bu vaziyet az 

çok fark ile şüphesiz memleketin 

her tarafına kabili tatbik.tir. 

Unutamamak lazımdır ki halk 

mekteplerine devam eden tale

benin hemen hepisi bütün gün 

--------~~_../ 
İrtihal 

··diirii Ankarada levazım rnu 
Mehmet Ali beyin kain re· 
d . o· b ki ··-t.irıt en ıyarı c · r mu>• 
inh~rı müdürü Ahmet J\fo~· 
tar beyle bahriye zabitlcrlO~ 
den Zeki beyin pederi~ 
Basra eYkaf müdürliiğlin-'c~ 
mütekait bacı Enveri ıM; 
1 O şubat pazar günü vcf~ 
etmiş, cenazesi ihtifal:ltı ıJıt' 

. J~O mc ile Samat"adaki enn 
J ~-

kaldırılarak o civardaki rıı\ 
berei mahsusasına dcfn~Jı 
mlştir. 

Merhumun ailc,ine b:}'~oı 
ta7.iyet olunur. , _____ ,_ 

Varım asır cvdKi 
işi gücü olan esnaf ve ameleden v AKIT 
mürekkeptir. Bütün gün hapl· 7} 

14 Şubat /8• / 
larını kazanmak için çalışan bu 111------ ~rı/ 

Edirne valisi declet!ıl p.a 
insanlar ancak gecenin bir lı:aç k 

Paşa hazretleri şümeodafct 
saatin; 'millet mekteplerinde bir ,J· 

Edirne istasyonuna vusulltrl ' 
muallimin önünde yeni yazıyı R , ı. ıfı da~ us laarel as'<eriye.i /ara ın 

öğrenmeğe tahsis edebilmektedir; istasyona iki tabur askerle ılı' 
böyle olduğu halde nihayet yirmi bando muzı~a g6ndeı ;/;p Iııı-., 
yirmi beş gün içinde hepisl de memurini mO/kiye dahi hııJ; 
veni harfler ile okuyup yazacak bulundutu lıalde fevkelıl W 

h6mıeti mahsusa ile fıa 
bir hale gelmektedir. 

olunmuş/ur. 
Bu vaziyeti gördükten sonra l._..-_,,.. _____ ,....-3 

gihi açılan l\Jazluın 

Ulvi ne.y titreye titre
ye kekeleyerek : 

- Karımla Hurrem 
çıplak, kucak koc:ığa .. 

- Areriıı Revfendi • 
iyi tanıdıııız .. 

Bana tevcih ettiğimiz 
o elinizdeki riivelvcri 
şimdi beyninize çeYi
rip sıkınlz. 

EYrlki kırmızılığı şim
di bir ölii sarılığına 

dönen l\'Jazlnm Vlvi 
Bey sil:\hını yavaşça

cık yere bırakarak: 
• 

- Hayır ... Hayır .. 
Ha)ır ... İntik:ın1 ... in
tikam ..• 
Zavallı adan1 lıu ke

limeleri tespih gibi çe
ke ceke büsbütün so-• 
lan başını koltuğun 

arkalığına dayar, ı.crı' 
dinden geçer .. 

Husrev Nizaıııi fit'~· 
•• ,t1I-' 

oııu oyle avnt ı eıır , .. ~ ('( 

de lıaı·eketsiz giiı·t 11 

karısıııa düıırı·ı•k : 
' ·il' -Jleri ,·aı·Jııı :;ıt 

naz. J 

1 rı 1 • -Iıeri mi vart 1 •1, • . (il 
llavıı• pek ıreı·ı 

J tı 't'''' kaldım. Beıı adaııı 1 
• ., 

·t ):' 
ölıııek, karısı ıııı ı oı ,1, 
puluğuııu nıiidaf :ıtıJ\ı·· 
meli.ten cok hJyıı·Jı fi 

• • • ;;JllJ( 
- Fakat bızıııı ·. t tı . ) 

insani vazifrıııız 
adamı ayıltnıaktı· 1.1• lı .. (' - Övle fasit 11 • ·, 

J 'lıııl 
va ile telıdiderı e \ ."l• 

. J•1ı-' ze gelerek b;r ' , 
1
,11 

·ı · ı er" evel baııa sı a ı : 1 ~11ı. 
bu herif ister ıı) 1 

• Jıi 
[TW"' 



.. 
tnhidam 

Kar bir de ağırlıği\e 
tahriba.l yapıyor 

" ( Boııt11~\f1 dıinlıii UW~••·ır.ızdaJ -
Dün de bir ev ve ik'. 
çatı çöklii biı adllın 

ağırca yaralandı 
.. --- ~L·:ıı.t \ nzalım ~ahit 

gu,tcrc[ipı ... 

.. 1ladcn;L hr lıad> du~liıı· 
d ıktcn .. . · 
1 °nı.ı n .. 1ur hadcnıc-

•erle 1.c :ı lu . ,[ "' etti. 

- ()l :·.. %ulınl ar a~a 
nıektdıiıı Ldı ılı erkekli ~e 
J,adar ı . ı 

• l.lt r.-1111 .. sı 'ar.:':ı b.1..:psi-
nı trıpladı. 

!\' 1< 1 ıınlc~ini:ı :ı!tı:-ıdaki 
me in . ı 
. ~ Clll.t anını ç•k:.rdı pa· 
ı~!arı >aı dı: 

- .\!dır; ıııı·/ ... \:tnm lira· 
11 tanı•ıııh.:ıı ~ddın nıı? .. ' 

- ı\ltlım ... 
7.tilrikar a~a td.rar etti: 
- ,\ldııı ını ·ı 

. :- ,\ltlıııı •. Ddtkıınltya üç 
(lcı·ı s ·ı ·ı . '· -") cuı,.ten ><ıııra ~alıtt 
krc ·· 1 llun, u nnlarn du iiç ddıı 

- ~a: it oldLttııtz mu~ deye 
srJrt\u. 

onlar Lı lıç dc'a: 
- ~aiıit rılduk dediler ... 
Dcli~aıılı J,ııfe rcrhetıni< lıir 

Lahr·ıt'·ı· ·t · ı ı · · ' , .uı ~ ıı ,at uıın yanını; 
krı;ttı. 

Gidcrl;en du-iiııııı rtlu· ' . 
- lkıı de kcııdiıııc lıir pal-

tocul a· . . . 1 ı " ıırını... ı\.ı~ ruı.-.ar urı 

ıele •·ıl ' l l - ,, ıı. Ye ~\.'ı..'~ .:aran 1-
, ında pek lıcrı',;ıt lıir lıııltk 
""11°ordu. 

Kadını J 1• 1-~ıı ın:t.i;az:t,ı
li.in önu <.ıı... r:• L :.;L·ldi. l\::ı4 
dında ,, rat l'ir J, ırı;-: 

- \c• <:tk J. 'dın? dedi, 
bı:ıı lllkll~ lıu hayattan h :n 
> itlccc~i·ıı... talı:ın;mul cde
ınern dL·ndıın... 'l':ılıanıın[il 
c~nıcm. Crkd; Etiklliın plik
hmı: 

- Par l,ırı, det i, alıncıya 
l~dar lıiru ı al ıt ,;cçti.. ı :ıl 
ı~ ıi lıak >a .. ~ daiw lıiri on 
hl·Çj~ (lL 

- A.:ı'ıı, d:ıkil ılar.:a seni 
b .. klcdinı.. 

- B·:n de atl::ın bekkılinı. 
Pı•a .. J .. •\ a~ ını ttıyl· .. 

- Su .. !'ana (. 1111 nıli :ı.dl! 
c, i l ı . .. 
. • ;ı, \. c ı ·l ncı11 aca:-'ın uı \·c 
l'· . ' ' . 
jl'l ~: .. liynrunı ... 

- nı.r catııın... li:ık ne 
( ' ill,1t·a;..:ın1. 

- 1 >Lranıanı ... 
- 1 laHli lı:ık m::ntuyu 

"1 hın · 

Katlı ıı hc•·ke< tr:ınll":t\' du-,...1 . 
ilk. )"crınc ılo~nı ı;ideeck 
?.~nneıkr. l l:ıl\ıu!..i !;adın ktirk
'.ti dCtkkünıııın k:ııwımlan i.;;;
rı ~irtli. 

Eri.ek onun ~iiı.leriııin u-
cuntl·t l . 1 ı ·· · • ıır tat t J.?:l unı'."cmc 

czı· < l lıu tatlı n: ~e\ t:ıt'l'U 
Qil!Jıı · · . 

ı:n mcınnu•ııyct aynı 

Zamanda >ert nızllı bir ınu-
habbnt,, b' · l . ... \..\ ır cant an :-;L·\ ·,..·ı \'e 
ne ı· · 
1

• 'adr çok benziyordu. bu 
~dtlct bir pu;cden dalın tatlı 

l aha ı.izltiytllı . 

1 Delikanlı böyle µ,ürdü böy-
e lıi>sctti. · · ' · 

li:-t ' . «.<...ı:ı epen zaııı:ıııdtr 
"Zle ı· . · 
Cöz'..ıgi nı~'ltoytı çı:rnrtu. 

unc 'ıtrrndekı ~cayıp se-
ranıiJ· . 
ili·ti,' çın lı;.stl ritlen biri 

ÜiJ•katli dikkatli baktı. 
,,,-:- Nı: güzel, dedi, dllkkan
•.,a sordu .. ? 

- Ne kadar ... 
- .Altmış lira ... 
-s 

crı.. ~arınız... Cşya haztrlan-

lı Delikanlı cebinde ne varsa 
epslııi verdi 

b l<adın atke~· "\'" · k tr ku t•~ gu umsıyere 
_ tıı tı.tatı:ı. orkek sordu: 

Bu ne.J 
-1\ 

~l~ " e olacak şor~da gGr-
l~in 

0
•
1
·a
1
na acıyorum da onun 

... l l ... 
ı:ı oy.,, 

• tı lı;utaxı aHır .. ' 1 

~
ın l• • b 'o ı~ıtıen er İ· 

,oıa"lık .. • 1 , ,a,ıt:sı <;enb 
~ ı;ı~ t ... ' a-

ıle o alacaksın diye L 
tıı.n~ blr hcdıyc ıııur:: 

j ama J'.tr.l'ıııt ••crmcdirıı ... 
Scıı bizim cczactı a ycrir,in ... 

lı lem p:ııı:ılı da değn: Yirmi lira! 

İş\mhult! ı;lınlcrcc ıabii lıaya

ı_ıııd.111 (1k.1r.1n, b:ı1Ph1~L::t yapa11 

k1r şimdiyı- kaıbr ~elıebiyct 

ıudiği mi!t'sir lı:ı<li!ı::er kiıfi 

<lrğilmi~ gilıi şehirde b .. Yı iıılıi

daııılara d1 meydan ı·erı•ıcktedir. 

Dı~an ~r~ tıl:ır. 1 lalbub.i cr
l..:ıtin kuhı~t hiç clı: al';ır i;it· 
mcztli. S.ıp>a~lamdı. 1\ir defa 
nc:zfl' ik·.:n l,;ıclının ~ii1.iinli i

şitcnıcmi,ti. 

!\adın dud:ıldnrıııı biıktti: 

-Ct.,:ıl'riın kararıyor. 1\ar
m n ne kadar aç ... 

- iknim de örle ... 
f:ri,ek cclıiııi yokladı ancak 

bir lira lıulahi!di. 

Hir lira l,alnııo;! ... 
'l:ttcıı •en ö~ le-in ... Pa

rnl:m bir yerde mi saklıyor

~un, :ıptal gilıı l;aytp mı 

Cdiynr5Ll:1 ;llcL:·~· 

\ rnnıın 'enin i>tcdik· 
lerini almak için ,arfettik .. 
Al şu lirayı ... lkıı tk tip,lc ye
IT' ·.~i yt.:111cın ... 

- 7.ntuı o nıcndclı ır kıya le· 
tink lıaııı;i 1 nbı:roı)· a bcr:ılıcr 

gidclıiliriz.. A ilah ı::fütcrmc

'iıı! .. Kt·ndi kendime ben g·ider 
karnımı duyururum sen de 
ııc yapar;;an yap. 

- Peki. .. 
1 lidclctic bir hirleriııtlcn 

u> rıldılar. llirhırleriniıı ııı_,j. 

i">tikamcti dt..: ~. lirunı ·~ı.: ba~la

dılar... On miını armı~l:mlı 

f,i eri ek \~\a,, \aıa< l;afa-. . . . 
,ını çeı irdi l.udına bahtt, on 
iki :'.dıın ı.;idinc:c kadın litriıı

lNc lıaLııak b:ıhuııcsi~ le cr
kt'.°1;i :-;(;zdıi. 

1 :rk<:k d;-Jı-11.Lı. k.tdın dün

di' ... 
!'.eri.el, ! :ıt1 ıııa lıahı, Lı

tlın ku ''~r · 1 11 t;atlı. 

- İli lokıııt da y(ı\.; ki. 
- l\ı:ıı Lll· bLlki sana ra~t-

ı.;cliriııı dire b:tkum .. 
!\adın lıir:tz cı·d lıir ~ey 

olınaırı.; L·ilıi kunu-.ııı:tı"n lnıc:.,-, .. ' ~ 

ladı. 

- ~ıırad:ı kncaır:t'.ı, ko
t"t<'·ııan r ..:tnlar Y8r.. Onlar
tlaıı al:ı.lı:ıı... l\iraz da muz 
tarn1P11;~ dnyar. 

i~t.rulH .... ı..:c yt.riid{ilcr. 
... 

< >ı~lar her ~~~i:1l:n S·ıatl~ri

ni büylc<.:~ tlii~.u~t.r g-ibi ~rc

çirdikr. 1 }IJCtfarı Lri.dtc acı

yorlnrdı. \ ' c l:.ıç th:la 01111 lıir 

kü;cyc çektiler: 
• · ifa kndııı ;;eni .. c, nıi

ycır. nu ka lııı bir ttız:il..tan 

ba~ka hir~c)" ck~ildir. O Cı1-
lara lnann1ar.lı. 

Dediler ki ~rnç ı_:lizd dcli
[,anlılarla dli;lip kalktyor. On
hrla ~Lt.iııtilcr, cQ,'cntilcr ya
ım·or ... . , 

- 1 layır dı:di, Bu yalım-

dır. 

l3ir giiıı haber •·erdiler: 
Kadın zcn~iıı bir ada ınııı 

metresidir. 
Güldii... Kadını ,;ıkı sıkı 

1. . 
t:ı.op ettı. 

Görcili ki, kadııı gene ınec
fü1crde pısırık, komı;mala

rmda fcı·Jrn!nde nazik \'C 

lıerkc;c karşı çeLin gen YC 

ctra!ındıildlerc: siz, diyıı hitap 
ediyor, bilirdi ki ou kadın 
se' medikkrinc kar~ı pek na
ziktir. 

Bundan sonra dclikmılı ar
tık kadından hiç şliphe et
medi... 

"" Bir giin kadın durgunlaştı. 
Delikanlıya nezaketle mua
mele etmlye baıladı. Deli
kanlının kulak memeleri çe
kilmek, kolları çimdiklenmek 
kaba etleri yumruklanmak 
isteyordu. K:ıdın yumu;adı, 

ylinıuıadı, :ıd.:ta lnmba*lrn 
bir mahltık oldu. 

Erk~ğin ii·1,Lintiisu bnn~an 

sonra (ba;lJdı. Nihayet oııu 

cürmü mqlıut halinde ajıll!C 

Dfıııki'ı ı:u;!11mızda l\:ışaııta

şımb bir ~arnj çıtısııım çiık

tü.!ünfı y~7i n:~tık. Dii11 de 

yeniden li<: inhidam haclis?si 
1;.ıbcr aldık. 

Bunları ben·cçlıiati yazıyoruz 

Taksimde Siııcııı çıkm:,zıııda 

~ \cltnıel Efcıı<liııiıı garajı, 

birdenbire \'Ükrni"ı~, o sırada 

içeride buluımıı Şakir Almıll 

rfcndi lıa<::ııdaıı :ı~ır wrcltc 
ı·:,r.:l:,ıımıştr. 

Cıalnta<la \'lıksck kaidırımda 

7.ıırda soka~ında bık Liendinin 
2~, iıttn1:ıralı c\'İniıı ç:ı.tışı çö!\

ıııiiş, nufu> zaria!ı olın~ııııştır. 

Galat na ! itil acı >okağında 
[vkaf icl:ırt·oiııc :ıit bir ev yı

kılmıştır. 

~Auallimler 
Zam için 80 bin lira 

kabul edildi 
l~Lanhul mm\l'il' lıüt

cc~i ~l~9 ..;c•ıı('!'İ i<"iıı . . 
ı ~185000 lira üzcriıı
dcıı tcı·ıip·<'<lilnıi~. U)
rıca iıı:-;aat kaı·~ılı~ı 
olaı·ah. :;00000 li;·aı;ı 
fc, l.alüdı• hiil4;c frrtip 
ohıııınu:;t u ı·. 

Adi hiltrcdc ilk nwk-
• 

tep mu:ılliınlcriııin ın:ı
a~laı·ıııa zam i<·iıı 80000 , . 
liı·alık bil' fa~ıl a<_:ıl
ıııı~lıt'. Hu para Ü<; scııc 
t'H'l zaııı !!iil'eıı nıua-• 
lliıııkı·iıı a-.li ıııa:ı~lan-
ııa , iizdc oııbe~ ni~
lıeti'nd(' ihhe (.ıluna
eakı !l'. 

Efganistanda 
İngiliz sefiri ~ini tehlikede 

gördüğli için ... 

T.ondra ga7deleriniıı \'erdiği 

ı.ı~.liııııah güre l lindi~tan hü
Hımcti İn~ i!tertııiıı l\cılıil sefiri 
Sir ı ransis ı hıınfclsi [f:,;anis· 
t1ıı:l:ın nakle karar l'Crıııişlir. 

Hunun •·bebi İngiliz sefaretinin 
lı,ı 1 ilwz ır<la k rndiııi tehlikeli 
bir \ aziyele diişmiiş ndelıııesi

<lir. ................................................. 
v::k,.laclı. 

1 
Siı zaııeckccl;,in" i cır

. mli mc~lıut deyince >ıiylcnnıc>i 
hile miidei tınıunıinin lı:ırcketc 
keçnıe,ini icap ettiren ir 
halden YC > a lUtlfa,;,.ıl lıir 

öpli~mcd ıı y.tlıut mcktııptaıı, 
y:ılıutt:ı >CYp;ilinin rc,mine ba
kıp bakıp a~laınahtaıı h:tlıs 

ctlcccğ;inı. l layır bunl:ın.l.ııı 

hiç birisi tkl';il. Delikanlı 

metrc;inin lıa~kasmt ~cı·dip,ine 
lıuııl:mlan hiç biriyle lıiiknı

ctmcdi. Deli k:ınlı J,nrı,mı 

ne ft'na bir yaziyettc aıııth

tar deli~i m-1-a<ından p;ıirdli. 

I'\c de bir se,·ği)i r';s:ni kar
şısında al(lrkcıı y:ıkalmlı . .\e
de a~ıkından bir mektup ye 
ya hediyeyi eline geçirdi. 

l\Ies'ele ba,it .. mr ~ün sina
nıaya gitti. elektrikler ,;iiııüncc 

önilndeki sıratl:ı bir erkek sesi 
işitti: 

- Aman kula~um J,opar
duı ... 

für ka'lin sesi hafifçe: 
- Daha yerinde dıınıyor

mu? 
l\ktrc-iııiıı bu siizkrinl İiit

tijı;i zaman clelikanlı yıldırm

IR vurnlmtt1a doııdii. 

Sadri Eteın 

VAKiT l Şudııt 

,.ı_.H_a•r•l•c•t-h•B•b-e•r•l•e•r-_.I [ Şehir haberleri ] 
'i.tfaiye kıılusı da aleıten 
·yakayı kuı-taramamlf 

.\ıni~ı~rd:1ıı1, J·' .\. \ 

-ı ,riJcn, hckdiı·e 
d::ı:ırı..·-.i hir ~ !ln~ın 

nL·ticc.,indc harap 

lılnıu~tur. 1hı ~'lra · 
ela birçok kı . metli 
C\ rak ve t•\rak 

nıahZL'nlı.:l'İ nLıh' olmuştur. l)iAı..:1' 

h?r ··:tn~ nd·ı !1ir ti~ ·ıtro ilı..· ~ ;ı • 

nındaki f..: lll\ ı.: " nını~ur. İ.i\·i.iııcü 

bir ran~ırıd1 d:ı ctfJi~ c kı~l:t'l 

muhtcrik cılınu . ..;rul'. 

J renıer caroı~tı.. 
Almanyada ve Yugoslavyada 

iki kaza oldu 
llcl·~r:ı~ 12 \. \ llir •oku 

treni •Hnı:lc nakl- Mil 
ct~cn diıJ,ı.:r hil' 

trene \':ll'pını~tır. 

'.!O ki~i yaralan -~ 
n11~tır. BunLırttın Uirçoğ"unntı 

\'uziycti Urnit .. 1;1.dir. 

Bcrliıı. 12 \. \ llcrlin • 
Stut{?.·•ırc !'i.ir"ac k:ttarı p;ı:cc y~rı.;,ı 

Hur,e,·-Clıı:ınnitz i't·ı .. rnnunda Berlin

\ lunich ~iir"•ıt katarı ile n1ü~adc

ınc ı...tnıi~tir Bir c~lcf, ~ .n~ıı \C 

!J h1fif mecruh ı 3r,!ır. 

1 İki, üç, satırla 
lnailtere M~n1 tünelilc ıneıaul 

l.ondr,ı. I'.? (A .. \ - \1. !hl· 
c\ii\ io. \ 1. 1 lakdnııalLI 

'c ,\ L Lo~·d (: cor~c 

,\ [;ın~ tünelinin in,·ı

~ına ınütcallik tcklih: 

da'r tctkik:ıtta lıııhın· 
mak ü·t:rc tc~kili dü)'üui.illin kn -

nlİ[cnin \'<lzifr5İ \'C sureli tı.:rt.:k· 

ki.ıhü hakkınd:ı 1nüz:ık\.'.rntt:ı lıtı -

lunnıu~\;ırdır. 

Mütcbasııılu kGnferan•ında 

Pari'. I~ ( \.\ı - :\llitclm -
~ı:.lar hu~·ün i~·ti~:t ederek y;ızi

f cll.!rinc nılit..:,11lik \ .. tıını:ıni 

ın·ıhİ) eti h:ıiz nıc~t.:lı:1ı:ri lCLkik 

cyknıhlcrdir. 

Lintb'/'rı nı!:tıılo.rıdı 

\'a;in~ton, l '.? \. \ Tıy • 

y.ırcci L.inthcr~ .\ıncrikanıT' 

:\h.:ksiko Scfir!ri·' kızı ile ~~;un

ıanını .. ur 
B,l'nblllyda aülcU.n •vdet ediyor 

llomlını. 12 \. ) l l.ırnt 

tabii .. c,·rini ) c1ıhlc11 :ılnı·1kt:ı<lır. 

llükkiııılar açılm,tl;ıa 'c ticaret 
ı.:an lannı3kt ... tır. 

Sir Kleyton 
Dün Anka adan ieldi 

i~i ~ün r,cı, ~li.il\ı·ı-
< 

ınet eri <lıııııı;zla l('ııı:ts 
etmek üzı·p . ıılara. a 
gitll'ıı İııgiliz Irak fo\
tah'tdc h.oıui:-;el'i Sir 
.lilhorı Kkvtrnı, ~ıı~iliz . ' 
~<'fi ri Siı· (:111'<: l\l:lı·k 
ile hil'liktr tli'ııı ~«'h

rimizf aHkl <'lıııi~tir. 
' 

Sir Klc\ 1011 .\ııkarn-
• 

da ,·alııız hiı· ıı;iiıı ha-. ' 

larak Ha i•l\ili111iz b-
nıet pa~a llazı·ct l<•ri 'e 
Harici~ c H'kili Tc, !'il\ 
Hüstli Or\ it\ ıııüh'ık:ıı-. . 
ta lnıltııııııu~tııı·. lr:ık 
koıııiscri .ylıl'imizde 

il.i iic· niiıı k !anık is-, t" 

tauhuhııı a~arı taı·ihi-

\ e~iııi ziyaret cdeeel\ 
• • 
YC hil:'iharc ZC\ l'P~ilc 

lıirliktc aeııiz t:H'ikile 
B('\ ruta ~idc<'eldir. 

• < -----
Vefat 

Eczacı Nobar Tozan Beyin 
pederi Karabet Eieııdi diın \"cfat 
etmiştir. Ceıırzesi cuma güııil 

sabahı saat oıı birde Paııgaltı 

ermeni ınczarlığ'ı kilisesinden 
kaldırılarak Şi~li kabristaıı.uıa 

defnedilecektir. 

VarQ at Kızak 
Emanet bü.tçesi Cemi- Eşya naklinde kullanılıp 
yeti belediyede kabul kullanılamıyacağı lec-

edildi rübe edilecek 
Ceıııireti belediye düıı top

Jaıı,rak 029 senesi ı·aritlal büt
çe:;ini tetkik cuniştir. 

,\\iis1khaiat \'Crgisindcn bele· 
diye !ıbse5i 500 bin, kazanç 
\·cr~ti resı11i ıııt~ıızaıiıınt.l;tn 025 
lıin lirıı Yariuat lalııniıı ı·e ka
bul cı.lilmiştir. 

Tanzifat ve tcnrirat vergisi 
bir lı:ıylı nı: ııak;ı~alara sebebi
yet vermiştir. 

Biitçe encümeni resmi 350 

bin lirn tahıııin etnıi~ti. A \'iti 
O. daha ço'.; rnridat temin edi
leceğini ı·e ımılıamıııcnatııı 450 

bin lira olarak kabulüııü lek

lii etmiş, bu tcklii nıurnlık gü

ıiilııılıştiir. İnşaat ıe tamirat 
rulısatiyesiııdeıı 10 bin, kontrat 
resminden 150 bin, baç res
minden 775000 lirn \aridal 
ta!ııııin edilmiştir. 

llaller l1.1sılolm,.lan 40 ııin 

lira kauul edı!miş, \C bu sırada 
ı..;adıl;öy lıal;ııin 500 lirayla ki
raya ı·erildi.~i ıneı·ztaı bahso
lunınuştur. Snlardmı 1000 lira 
\'aridat lalıcıiıı edilmiştir. Bu 

münasebetle fasaf sulan rnrida
tııı:ıı Eımııelc df'\Ti için çıl:a

rıhn kmıundan is\iiadc edilme
si kararlaştınlıııış!tr. • 

fi lüteferrik hasıl:ıtın geçen 
senekinden 50 lıin lira cksiğile 

150 bin lira olarn:.. kabııl edil
miş \'e bu eksik 'U smetlc izalı 

c<lilıniş1ir: L;nıfl.ııı tarlıedilcıı 
C(·71 gcinckıı .)in<: azalm~klıdır. 
\'e bu ~a::ıın ıııeınmıııircllir. 

Varidat ;-cklımr altı buçuk 
milyon küH:r lira ol:tr:ık kabul 
cdilıniş \·e çar~:ıtnba guııu 

masraf bül.;esi tetkik edilmek 
üzre iç iınaa nihayet l'erilmıştir. 

Noktai nazarımızı 
bildiren cevabı 
bekliyorlarmış .. 

Aiina, n (Arorernıatini)

Alina t:nzel"lcri Anbr~. ınüza

keratm•n Vıımn ~efirinin ikide 
bir talimat istemesi yü~iıııde:ı 

siıriinc~nwde kaldıg t lıakl;ında 

Türk gankleriııiıı ııeşriyalıııa 

ce\·ab<·n Ti friyeıı i ıı lıülfın ınu

a!lfık ıııesel• er lıakl<ıııda noktai 
ı~azanııı bildiren ccı·abına iııli

z~r edildij!iri yazırnr. 

Gazeteler Tevfik Hüştü B. in 
son beymıatını pek ıııi:s1.it bir 
•urdte tefsir ediı-or. - . 
Mevludu nebevi 
llaınaz.,m ~crifin lıc-iııci 

cuma ~linli c . .-ııına 1uın1a:~ı·11 

ın ıtc:ıkip merhum l\c·kli za
de ! lacı ,\icl'nıet !:rendi nı
hııııa Pıc' .tlltı l' ·bl\ i J,ıraat 

ettö;Içce~··ıtkıı ı~LrbLımun 

ahiblıa w din 1-adn;ıan ı·:yüp 
Sultan et , ıii ~crifb; daYet 
ohu'ıtr . 

Odjektif 

[nrnnet kuda e~ya ııaklet

menin müçkülllını, iıatıa bu 
yüzden halk~ aç kalmasına 

ramak kaldığını görerek kızakla 
eşya mklclıneyı düşüııınüştlır. 

Bunun için diııı bir kızak tcda
ri!: olııııııııı~tıır. Şehir dahilinde 
fazla kar kalnıadı~ından kızakla 
eşra ıı~kli tccrübeoi bugiin 
Şişli tarafında yapılacaktır. 

ı\lm:ıfı~ göriıliirse birçok kı

z.ıklar :t!marak kar ya[!dığı 

zamaın bu suretle nakliyat te· 
ıniıı edilecektir. --

Otomobil numaraları ve 
müşteriler 

( >tnıııobil pl:\b kl:ınııın 

~eni lıarflcrlc tdıdikııe bıı~

Jannıı;tır. Bu mq anda, ımi;

tcrilcrin oturdul,IKn kımepc

lcriıı üniıne de kiır;iik lıir 

pl:\ka konacaktır. 

Bu tedbir mii~terilcrin o
tnnıhilin numarasını her 

ihtimale karşı hatırlarıııda 

tutabilmek için )'Hptlmakıadır. 

( Adliyede ) 
Opera hadisesi 

Nakzen letkiki neti .. 
celendi, eski vazi., 

yet değişmedi 

«Üprraı> ..:inanınsın

daki lı:ulise~ i ıniiteakıp 
nıiiddeiuınıınıi nıua

' iıılcrindrn hazıl:ırı a
ıe, lıindc ;wılnıı Tenı-. . 
Y iz dürdliııcü ecza 
• 
dairesinde tccileıı 111alı-
ld11ııh et kararile neli-

• 
er lrıı mi~ tir. Yalnız 
mua' in ll:ın·Pllin Sa-, . 
J,ir Be.' iıı adcıııi ııw~
'ulivt'Iİııc kaı·ar ' 'ı·il-• 
mistir. 

• 
Bn k;ı.ı·m·, Tı•ın) iz 

lıc\ eti unıuııti \ ~iııden . . 
ımkz{'Jl" Tf'nl\ iz t iir-• 
di'ıııcii 4'eza laire:-;iııde 
l<'lkik oluııınıı~ttıı'. 

Hiirdiiııcü rrza tla
ircsi. '{'Nliği c:-;ki ka-• 
raı·ııula ısrar <'lınistir. 

• 

Tıp Fakülte.<inde yaz de\Tcsi 
tedrisatına başlannu,tır. Diğer 

faku!telcr de derslere cumartesi 
günündon i~baren mubaıeret 

edilecekLr. 

karşısında 
.( . 

... Çek(Yorum efendim: lüüfen tebessüm 
edlnlılH 

Zümrüt küpe 

D. Mazhar o.man B. 
tadımızın bir dava açm 
üzre oldüğunu haber a 

dılc. Bu dava, kendisine faz 
liatla bir zümrüt küpe sata 
bir adam aleyhindedir. lnşalla 
üstat davasında nıurnffak olu 
Fakat aklınııza gelen bir nokt 
var: f'IYCI kiipeyi ı;ataıı adam 
çıkar da: 

Efendin-. akli hastalıkla 
mülehllS:iısının parayı •·erirk 
aklı nerdeydi? 

dene akan sular durmaz ını. 
-~ 

Ramazaniyelik ! 
I 'Aka gündüz , cumlıuri 

yette Ramazaniyelı 
yazılar yazıyor. H 

halde sevgili Akanın yaz>lar 
yumurtalı pideden de, kazan yaglı 
simitten de, reçelden ve hoıaftan 
da tatlıdtr. 

Aka, Ramazaniyelik yazdığın'< 
göre her halde bu uruç ayını 
seviyor demektir. 

Bu mulıabbet:n sebebi olsa 
olsa bektaşiye Ramazanı• sevdiren 
sebebin aynidir. I\.lalo~ ya bek• 
taşi bdbasına ~ormuşlar: 

- Baba, •en urucu mu, 
yoksa namazı mı se,·emn? 

Baba cevap ,·ermi~: 

- Urucu. 
- Neden? 

Kuzum, kupkuru namazı 

ne yapayım. Uruç hiç olmaz>a 
yenir! 

ô 
Sağanak! 

Tram<ayda iki tiyatro merak• 
!ısı genç konu~uyorlardı: 

- Yarnı gece (sağanak\ 
var. 

Bu •özü duyan babayani bir 
efendi, lahavle çeker gibi başını 
salladı ve yanş bir esle: 

- Bu kadar kar , bu kadar 
Sağa;ıak yeli\mi)•ormuş gibi bir d~ 
Sağanak mı ? dedi. 

~'fk~~ 
----' 

rf iitü nlcri lll izi 
taklit cdi)-ol'lar 

, l Lt1ı.-1.fı birinci !ayıf:ııınzdad:r l 
rccep,im. Fil ııiıı lıazı kısım· 

lan çıkarılıııı,tır. Gelecek ,c·ııc 
daha nı,ikeııı"!d lıir fi: n 

'lıcu-h e;ctircc,ftİ7. 

Tütünlerimizin tanınması için 
Tiituıı i~inıizin unıı.ıııl 

noktai nazıırdan A \ nıp~tla 
inki~afına ça1':t1 nıaktmlır. 

Cibalide havai tesisat 
Cib:ılidcl..i fobrik:ı ile i:<

kclc :tra-ıııd:l" lı;ırnl te>i,at 
ıçın Şdırcnı.ınlti nezdinde 
tc-elıti,atta b.ı\ıııcltık. 

idarenin hu ; ıcki biit~e,i 
;;o milyon lı•adtr. nu :;ene 
haıl1cyc \ criien nakıt '.:!'.! 

milyon liradtr. Gc~cn .ene 
17.5 mil~ ıın lira ıuilıni-Li. 

iiııümzJe!..i >ene için de hu 
miktarı 2J.S ıı il ];\ğ cttil;. 

Yeni bütçe ne kadar? 
.Lüks cigaralar 

Bu ~[ınlcr,tc .\nt.pada imal 
CLlikıı Hık' sig-:ıralar i;i ile 
l'lc .~uliız. \ up·ıda fcı knl:\de 
rn~bct 

l'lıinı 

gbrcıı Llu ~ig:.ıral .. ır 
yenice ay:mmhıtlır. 

Mamu!atımızı taklit ediyorıar 
Bazı ıııcııılckctlenlc lıiLiııı 

ay yıld'.z ına kanıızı tal.!it 
ctmcl.tccl'rl r. l !atta lıu ı i.ı

dcıı \ıııc•·il;ml ıki ıııüınl';-ili

ıni/. aleyhine lıir dl' d·, 
ikame cdilmi;tir. 

Bunun i~iıı idarenin .,,, ı
ıwıı;raım tcopit cdikrd, 1. \. 
ı1c.~'-indf...'rilıni~tir. !'urıra l)L) .. 
ndıııild lıir l· ·<;İİL' t:ılıi .um· 
la•akllr. 

ll:ı :ııazan iı,:i n Bcy· 1.·• 11 

lıir lLİt!iıı ocr isi ,, 'ıinıı·tır. 



) 
VAKiT 1 ' Subat ..,_ 

Yeni is~ôı tulimetnomesı 
- ------- ·~ . ___ ......__ 

Mmena ·; i~tmra~ı or i'in tasarruf senetleri uernece~ 

Seyrlsef ain 
trabzon ikiRCİ postası 

RI 
------~--~-----. . 

I . \ I n J-tr ~ ~ r ~ ~ r 

Bu ıenetlerle Anadolunun •diler itkin mıntakalannda 
emlAk alı nabilecektir 

Dıinki.i nii~haımıda Dahiliye dit.!·crkriııin intncıııa çnlı~ıhı-

Ynkılleti tarafından ~eni bir c:ıknr. E,:ı-.cn bunlardan bir 

(RK lTP.\:-;,\ ) vııpuru 14 Şubat 
p('rşembe :ık\':ımı Galata 

rılıcınımdan hart.ketle Zongul
dak, inebolu, Sinop, Samsun, 

Ün)~. Ji'at~a. Or<lu, Circson, 

Trahzım, Hiu, 1 Iop:ıya gidecek 

Ye dônüştc P:ızar iskcle5ilc 

beraber H ize. Of, Sürmene, 

Trııl>zon, Pvlııth:ıne, Gürele. 

C:irc~on, Ordu, Fat~:ı. S:ıınsun, 

Sinop, Jnel>oluyn u~rı) :ıc:ıktır. 

- - - --------
Belediye memurlarının maaşları bütçelerinin 

5 -1 O da biri nisbetinde olacaktır 

Anknra, 13 (V akıt) - Da -
hilıye vtkaletinden vilayetlere, 

-ı: hrcman ılerine be' diye bütçe

leri hakkında mühim bir tamim 
gönderilmek üz..:redir. Tamimde 
esaslı noktalar şunlardır: Sehir

lerin asri, medeni ihtiyaacatını 

temin için belediyeler 5 senelık 
imat ve mesai programı yap« -

caklar, bı.ıtçelcrini, faaliyetlerini 

buna göre tertip ve ıdare ede -
ceklerdir. 

Programlarda umumiyetle 
nazarı i•il.:ıara alın cak cihetlere 

gelince; 

1 Ş hrin şimd ki \'ıız.iy tını 

gösterir plan, yarı .ki \aziyetine 
nıt imar planı hazırlanacaktır. 

2 Tanzi[ ... t ve sıhhiye teş

~ilaıı asri bir ~ur tte dü~ünüle

ceklir. 

3 - Su tesis ... ıma, yangın 

lıavuzlarına bilha sa ehemmiyet 
verilecektir. 

4 ltf .... iye teşl.ilatının birinci 

sene bütç inden azami tahsisada 

\'C idarei hu usi} elcrin de yar
<lımile, büyük yangınlara karşı 

koyacak şekılde ihzarı en müh·m 

meseled'r. 

5 K'rlı bir iş olan elektrik 
te isatı belediyelerin en mühim 
\ nzifol<>rindendir. 

6 - ihtiyaçlar nisbetinde 

{enni mezbahalar yapılacal.Lır. 
7 - Vaziyeti müsait şehir

Cerde fenni kannlil,m;iyon, müsait 

olraıyanl rda müzehrefatı sıhhi 
bir şc;kilde ortadan kaldıracak 
esaslar teshil olunacaktır. 

8 - Bir porgramla yollar 
me · i esaslı surette halloluna
caktıı. 

9 - Hastaneler, dispanserler 
yapılmalıdır. 

1 O Mühmel mezarlık -
Jann bedıi, sıhhi ihtiyaçlara göre 
tanı.imi düşünülmelidir, 

11 - Varidatı 300000 liraya 
kadar olan belediyeler nihayet 

varidatlannın beşte birini. daha 
fazla olanlar nihayet onda birini 
memurlarına \erebilirler. Bu nis
belle ücretler, maaşlıır, fevkalade 
ıah ısatlar, pahalılık zamları dahil· 

dir. Bu nisbcti geçc.1 memur 
ma~ a!ı l.cıdrodan maa~tdan ten
zil ile azaltılacaktır. 

1 2 İkrnmiyc meselesi sui 
i tima1 edilmiyccek, bilhassa 
maaş, ücret mukabilinde çalıpn 

memurlara bila ittisna kat 'iyen 

nrilmiyccektir. 
13 - Vakıf sulardan, emlak, 

akar satışlanndan elde edilecek 
paralar su teııisatına munhasırdır. 

Bu paralar su tesisatına başlandı
ğı zamana kadar bir bankada 
bir ktirılecektir. 

14 - lçtimai muavenet ted -

birleri almacaktir. 

15 - Bütçdcr haziran ipti -

dasına kadar, berayi malumat, 
vekalete gonderilecektir. ---

dakı~ .. Aıa 
Yollar· kal'la r\npah, 

ii~ I~öpı·ü ~ ıl 1ldı 
Mağni a , 1 3 ( Yakıt ) 

Şiddeltli soğuklar oldu, yollar 
kapanmıştı, açtırıldı. 

Afyon, 13 (Yak t) -· Bakla 
mahsulünün yüzde "eks<'ni don
muştur. E~me kazn ının hay\a
Mtından yüzde 20si telef o! -

muştur. 

Maraı. 13 (Vakıt) - geçen 
seneye m betle kış fazh değıldir. 

Deniıli, 13 {Yakıt) Fet -
hiye mndenlcrindcn köylerine 
dönen 3 amele donmuştur. 

İzmit, 13 (\/akıt) Kış şid-
detli oldu, muhtaçlara yardım 

edilmekt ·dir. 
İzmir, 13 (Yakıt) Bergruna-

Soma arasındaki üç köprü yıkıl
mıştır. Yeniden inş"!ıırı için pata 
haı.ıı lannııştır. 

f'tüallim aa lan 
Ankara. l 3(Yakıı) Müallimler 

maaşlarının muvazeııei umumiye 

ecçirilmcsi hıyıha ı maarıf vekale

tinde lıaıırlanı} or. Henüz Ba§· 
vekülete verilmemiştir. -

M. Sadof 
S:ıbtk Ru::> hnrhiyc naıırı 

Troçkinin C\ e: lki giin lliç v:ı
purilc ~clırimizc gı;ldir_rini y3z
mı~tıl-.. Troçki ak~am geç 
' :ıl,ıc ır törle Galata rıhtımı-

rı.ı ~·ıkmı"' .,.c dı ~ruc.ı Rtb selir 
kona :ınn gitmi~ti r. Troçkıye 

Zt\ cc:,i ,.: e ihi kızı re fakat 

ctım.: ! tcdir . . \lum~ilc) h •Sa
dof • ı :lmı ın ' "' tt.ırilc c:, nhat 
umckrcdir. -Vefat etti 

GeN'll gii n E~ i ptc 
finlek :n ı ) <lp·ua iki 
nı·J,atla.~ 1an hi ı·i di:U,·ı·i ni 
l .. azacn ~ aı·~llamı jlll'. 
Enıin i~ıni 11tl c 1':l bu 

:1.:1 \ allı ıHiu lıa~taıı c 
\ ··f ı fl l n ı i8li r. 

Zelze e o u 
l\fuğla. 13 <.\ak ·t) - Köy

ce~iz kaza merkezind~ dün 

ı::a:ıt 3,30 ra şimalrlcıı cenuba 

4 saniyelik bir ıdzcle ol

mutur. 1 fa ... ar yokcur. 

İt al y a misakını tasdik 
ettiler 

Atin:ı, 13 (A. A.) - :\ Icc

li-i mch'u~nn ft:lla - Yun:ıni::

tan do tluk mi"nkını iiı;(incü 

kıraatinde rnı:dık ctmi~tir. 

lunon -ıını~an nıisatı 
Meclisle tastik edilirken 

Venizelos dediki : 

.Ati ua, 13 (. \' cksar ı i
to. )- ~lchu. an mec -
li~i İlah a-v.unan mL a-. . 
1 m ittifakla tastik ct-
nıi~tir. 

Yflnizelos hu ınüna -
sclrntlc söz nlarnk bn 
mi:-:akın ·~ arkl Uahri 
scf itte ~ullıun tnk' iytı
~iıw hizmet eniğiıı i 
:'Ö) lemi.. ye ihtil:\f 
zuhnı·;ıu]a hu ınisakla 
İtalya ile Y unaııistan 
ara~ında ıııfö•ait bir 
' aıiyet kadul edildiği 

ci lıe tlr :\1. MO~oli 11 iYe ., 
lt")~t'kk il r etm ı ~t i ,._ ....... 

Hillaliahmere iane 

l liltdialımcrc Şişli 

te ı·akki li...e~i talebe ' e 
talim ht?- ' 'Pli11dcn 7 550, ., 

' e fakir rorukhw icin . ~ 

d<' ~7 70, Amerikan 
gat·afından 5500, Fiat 
g:ll'aj ı ntlan 500,Grmul
U'fü':.tjındau 100 kuruş 
iane Yel'ilıuis tir. -

ta!imatnaml.! ihzar cc.lildiğini kı)mının j tihkakı olduğu 

\nk:ıra muhabirimiz bildiri- m1..·~kuktur. Bundan maadn mii-
' t1:·du. Diin bu hU:ıu~t:ı aldı- tcb:ıki j .. tihkaklar mc ele:-i de 
.!'ımız mnllıınma göre bkan 
umumi mudlirliiJ:tu tarnfmdan 
hazırlanan hu taliınatnam(', 

bilJıa ... ~a htanbul j k<ln nrna· 
mdatı nnz:lrı dıl\kata alına

rak y:ıpılmı~ 'e Dahili} 'e
ka!etinc gı ınd<.'rilıni~tir. Tali
matmımcdl.! :1.arurı ihtiyaçl:ır 

~anıamcn nazarı dik1'arc ahn
mı~tır. 

Temlik muamek"i hazir:ın 

nihayetinde bitecektir. Şahri
mizde cmh\k almak kin mti
racaat eden mubadillcrin mik
tarı ( 4000) ne! baliğ olmu~
tur ki bunların yarısına cm-

1<\k 'crilmi~ 'c~ a \ crilnıc 
muamele i incaç oltınınu~tur. 

1 fazir:ın nihayetini.! k:ıdar da 

E iyor 
( LmarJ!ı birı ncl sa\ ıf .. ınıbdadır ) 

fm!iltercde tldd~tinl artlriyol' 

Londr.ı, 12 ( A. \ ) -
İngiltercdc so~uk dalgası 
şiddetini artırmış YC bir çok 
yı.:rlerde lrnr hrtınal.m hükfım 
sfırmt.:ktc bulunnnı tur. Bazı 
Jcmirvollarını acm.11: icin knr 
makinclı.:ri pundcrilıniştir. Bir 

~") 

çok tı enler oldukl.ın yerlerde 
kalmış, hazı t rcnltr d~ bu) iık 
kahhurlcrle 'rı ıl olabilmiştir. 
Y.ıy.ı gidenlerin birçoğu 

dlişnıüş ,.e buni:mfan bir 
lusmı ha t.mdcrc yatırılmıştır. 

Suku~ 'e hnstehk öldürüyor 

Loııdra, ı 2 \ ,;.\ l>onduru-
cn soğt k 'e mu~ce' li hlr şekilde 
hukuın ı:iirmcktc ı)lan cnlürınzn 

ihci) :ırlnr 'e lıılh:ı~o;:ı ya, ı ô.5 i 
geçmiş olan kinısdct1 :ıra~ınd:ı 

müteaddit 'c[i , ~wı sebebi ve~ 
\crmi-.tir. 

Ölenler me\ nı:ıdıı :-2 ):ışında 
vcfoc t emiş ol. n \ mir:ıl .Sir I;;d

mund rrcemr.nlc zikre ~ayandır. 

parl:ııncrHO d:ı <i t.ıı•ının 

ka) betmiştir. 
iakoçya ve Calde 

Londrıı, 1.3 .\..\) -

ılçunu 

İ.;koçy:ı 

ve Gal ml'mlckelh:rindc miithi!; 
kar fırcın:ıları zuhur etmiş oldu

~u hildiri1ını:ktu\ir. 

Po.ri• buz kc•iyor 

P:ıriı:. 13 (.\.1\ - ~oğuk ı.l:ıl

ı::::ı.cı buglin de dc,·:ım etmiştir. 

Parictc h:ınırct tıfırd:ın :ış:ığı 14 

dt:rl:CCdir. 
Kar~dcnlzdc bulgar flmanlan dondu 

~uf~ a, ı 2 \ .• \.) - Burg:ıı ,.c 
\":ırn:ıd:ın gelen habc.rlerc n:ız:ı

ran Karııdcniıcleki Bulgar liın:ın

Inrı buz tutmuştur. Buz talı:ıka!ı 

cahil lıonınc:ı imcid:ıc l'tmckte 

,.e buzun k:ılııılığı lizcrindc yü -

rlimeğc ınfü:ıit hulunınnktııclır. 

yeni talimatname ile hnlle
dilmcktcdir. ~l:ıllinı olduğu 

iit.rc cnthlİ\ alanların aldık

ları cmh\h i"tihkakJ:ırının tam 
mukabili de~ldir. 

Yeni t:ıHn a n:ımc ınutcba
J...i btihkakli.tr i~in birer ta
~:ırnır senedi \ l:rilnıc-.ini 1-.:ı

bul etmi~tir. \lub:ıdillcr hu 
scfll.:tlcr~c .\nadolumın diğt.:r 

j,knn mi\hakalarında miitcba
ki i-.tihl,nldarma mukabil cm
hlk :ılııc,1klardır. Talimatname 
ta-.ukını miikakip mtbik 
olunacnktır. J ... t:ın hukla cml:\k 
aJmı~:ı rnlip ol.ınla rın talep 
ettikleri ~mi.ikin umumi kı~·

mcti ( +oo) \ıin :ıltm lira tut

maf...rndır. 

fiene antre~o ~u~ram mı 1 
Rıhtım şirketi yeni antrepolar 

açacak 
Dünden itibaren Top:me an -

barlarınd:ıki tüccar rşya"mın 

K uruçl;şıne antrepoc;umı nakline 
başlanmıştır. fort müe~sesesinc 

de\'rcdilcn bu aııharların antrepo 
bulmıııı tevlıt cdehilcccgiııi ıı:-

Ları dil<kale :ılaıı rlısuııı ıı t ıııiı -

dfıri}eii rılıiıın şirketine tchli,,.alta 
buluıımıı~tur. Hılılıııı şirketi 

Sarayburnuııdakı aııtrcpolarıııa 

bir kıı; ırıı ilfı\'c cdrccği gibi 
Galata tarafında da yeni antrepo 

açacaktır. 

Topane aıılıarhrıııban 33 
memur açıkta kalmaktadır. 

\'akında bu memurlar Iıakkıııda 
oda mecfiS'Mcc bir le rar illilıaz 

oluııacaUır . 
~------· ---------Madam Rozvelf 
Rfrka~ giiu tl\cl ~eh-

ı·imizt~ A•'lPn ~ahık 
.. \mcı·rka ı·c i~i, · m11lım·u 

Hozvcltin zr\ ('Csı ' e 
kızı diin ~~hl'in sa -' ~ 
yanı tt~ma~a ~ t~rlcriııi 

zivm·ct ctrn i~lt'ı'<l i ı·. 
" 
.\ meı·ikaıı sefir ko-

ıw"ıwla. )fatlam Boz-:"" 

' r·t ~t ' t't'finn bir ı·c :-. ın i 
ı. 

kalrnl yapılmı~t ır . . Ma-
dam H1 malnıazcl Hoz
velt hugiin Klcopalı·a 
, apnrilc .Ati naya mii
te\ cccihen hareket e
dcceklert lir. 
················································ 
Bu hadi~c 18':"3 dcnberi ilk defo 

uki olmııkt:ıdır. Dcmiryolu mü· 
n:ık:ıhitı pek :r. İ) :ıdc mii"lrnlleş -

mi~tir. ~0~11glllı clcY:ımik 

mü~klilnt çckilınc,indc 

e<lilmckcedir 

iıışedc 

endişe 

Em niyet sandığı 
müdürlüğünden : 

30-_,, 
:\lcrlıun:ıtın cin~ 'e ne\ i 

J l:ıyd:ırpa~.ıda o·mnna~a mahallc,..indc 
~öğlitlii çe~mc okağmda c;;ki 35 
mükerrer ve yeni 27 numaralı bir 
dükki\ııın tamamı J\y.,c, i\Iacidc ve 

Fı s .. " -o-
u cı 

- :s re. cı 

Zehra Saniha IJanımlar 

900 J 6367 Be.,ikta:;ta yeni mahnlkdc c,kj Yıldız 
' 'c yeni lcadiyc :-okağınd3 c ... ki 4 l 
, c yeni J numaralı bahçeli bir 
hancı~in tamamı Ahmet ı\Ii B. 

760 I 68 O Kadıkü) i.indc Tuğlacıha~ı nıahallc5in-

dc Kayı~dağı caddc!'inde 86, 88 mı-

marnlı bahçeli bir ahırın tamamı Xazmiyc J 1. 

İzmir sür'at postası 
( hınir , :ıpurıı l 5 ~uhat 

Cuma l 2 llc Galata rıh

tımınd:ın h:ırı.:kt!lle ('umar
cesi J O da İ:ı:ınirc p;idccck ,·c 

P:ızar J 3 tc İzmir den hare
ketle p:ı7A1nesi gelecektir. 
\':ıpurda mükemmel bir or· 
kestra ,·c t•:ızb:ınt me\ cuttur . 

Antalya postası 
(<, ~. \1-~K \ Ll~)' :ıpuru 1 :- Su· 

hat Pazar IO da G:ıl:ıt:ı rı hcı

ınından h:ırl!ketle İ zmir, l'üllük, 
Bodrum, H:ıdo~. Fethiye, Finike 
.\ ntal ~ :ıy:ı p:idecek ,·c diini.i~tc 
mezkur bkclclcrlc hcraber 
Dalyan, :\ T.mnarbe Sakı;ı:, Ça
nakkale, Cdiboluy:ı uğraya -
c:ıktır. 

-
Bozcaada postası 

( CELİBOLL' ) \apuru 16 
• ub:ıt < \;m:ırte,i I 6 d:ı id:ıre 

rıhcımınd.ın h:ırckı:tlc Gdibolu, 
L p-cki. ( 'anakk:ıle. İmro7_ 
Bo:r.ca:ıd:ı~ :ı gidecek \'C Çanak· 
kale. l .ap:-d<i, C:elibolu) J uğra

yarak gelecektir. 

K:ıral iga pu-calarımız için 14 
~uh:ıt J>1:r•cınhc giiııiiııden iti· 
barı;n t:ıtlıi'c cdıkcck ~c' rli sefcr 

proğramı 

l 'unı:ırte:-.i < ':ırş:ıınb:ı posta
ları i~ca ıı buld:ın hareketle Te
kirdağ . • hircf te . Karalıiga) a 
gidecek 'e Tckird:ığa uğra~ :ı
rak gelccckcir. ----

Pazanc~i posm~ı: İ tanbuldan 
hareketle Tekirdağ, \Iarmar:ı. 
Erdek, Karabi~a~ n ı,ridccek \ c 
Şarkoy . \lurdte, Tckird:ığa 
u ıı·r:l\ :ır:ık "clecckcir. h • l"I 

l'tr,t:ınlıc l'o.,ıa::ı: bcaıılıuld:ın 

hareketle Tekirdağ, ~arkiir, 
Knralıiı;_:ıya ıı,idccd( \ c Erdek. 
.\ T:ırm:ır:ı. Tckird:ı~a uğrayarak 
gclcı·cktir. 

ıı..:.------·---------------Lüleburgaz icraıından : Mu· 
danya hazinei malıyesinc 340 sene-

si zeylin aşarından gayrı ez isli/o 

12703 15 (onik_ıbin yedryıiz üç lira 

tıe onbeş ~uru~ ) borcunu tekmil 

tııerosimi k.arıuniye ifa kılındığı hal

de vermiyen mc1ltezim Lüleburgazlı 

Salih Cev.Jct Beyirı Ok/ağlı kö -
yündeki me.·lıun t'e mafıcuz olup 

alıirerı meclisi idarei kazanın kara

rile müntehip elıli t•ukııf marifeıılc 

te.~pit ı.ıe kıymelı' mulıammencsi mu· 
kayyedcleri t:uz edilen tarlalar me

yanından beş k.ıtada dokuzyüz otuz 

dokuz dönüm arazinin sülıisan his

sesi lıazinei maliyece k_ıymeli mu

R_ayyedei muk.arrerelri üzerinden 

12890 ( oni"/;:.ibtn se~i:yöz doksan} 

liraya tefeoı:üze talip o/mu~ oldu -

ğundan fazlaya talip zulıur elliği 

:;ıırefle gazete ilaıı larilıinden iiiba

ren bir lıafla zarfında pey akçe/e

rile müstashiben dairemize müraca· 

alları ı:e aksi sure/le bedeli nıe::kür 

üzerinden cnıt ıili mezktire. lıazi11ei 

maliye uhdesine muamelci leffiziy:

si icra kılınar.ağı il6n olunur. 

Öksürük. 11 ezıe, 
boğa ı ağrıları 

v' brc>n ş lt in t,u suJıno 

mani olmak va 
ttd2vı atmet içjıı 

VALDA 
PAs·r,Ll.ER.İ 

ILu I! aan ~ta 
Bütüo c:~z ıı u ccu 

t1epolaı ında. 
aatıi ır. ı " 

VALOA 
İ!~lol taf•J•D kotulır 
dıruaüode talep edlnlı 

Yukarda cins ve ne\ 'ile mc\ akii ) azılı olup hiıalarmda 
k k ::ımı::::ı:::ır.naaım www.:ma;ıa9! 

CTÖSteriJcn fiatla talipleri üzerinde bulunan cmli\ ·jn ·at'1 İ.İJ)fll'ltttalinı i lllllSİki G 
kararlarının çekileceği cvcke ihin edilmiş i.::c de miizayedc ·İ \' H 

:. Ramazanda her gece ez • ı: bedelleri haddi 1~\~ıkını bulmadığıncfan talip ohmların ih\n ~ .: 
J •• P. necilerdeki salonda terc.!nnüm· :: 

tarihinden itibaren otuz bir giin zarfında ~atış amirliğine mu- t: ı· 1 ı-:ız olac:ıkur. : 
racaat eylemekri ihln olunur. •••--u w1111H11Cı:Di 
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sehlıar ve dilber sinema yıld1Z1 

Billi Dov 
Tarafından bir sureli Cevkaladede temsil edilen ::;: 

mı ~vdla li»a~~)f11 
, ~~~f Namındaki §ayanı hayret eüperf ilmin gördüğü fevkalade rağbete 
1 ~Hİ bianen ve muhalefeti hava ha~ebile görmemiş olan pek çok 
mi bedayiperveranın talep ve i~rarı üzerine bir kaç gün daha 
-- d 1 k ifü iraesine evam o unaca · tır. 

m~ Yalnız suvarelerde ilaveten 
:::: 
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i\'ASIT BEY TEH!'\İJ...U:Ri -

Bu gece :";ehzadcba~ı i\ lillct 

tiy:ıtro-unda Gazelhan J lafız 

J Hise) in Bey ince :ız. he} 'cci ("Öf· 

oğlu ) operet 4 pc.:rd~, bakırcı 

ko, ertcttu:.u, r:ıks duec, variyete. 

f!J@] u 00 00 [Ş]@(@ .. .. 
;: Darülbcdaylde ; :-ıa •anak Hı 
: : Elhamrıı : H. potiuin nıuJş.ıl:ıl.ırı H 
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Al 111 
N (Dllaka auahamadaa °"'bat) 

1 azmi kapının föıünde bu misafiri görünce 
ıayretten olduğu yerde dondu. Cüce başını 
i~virip Nazmiyi görünceye kadar bir kelime 

1
1le sl\yliyemedi. Cüce çocuğun pencereden 
)aktığım görünce yağnnırluğuııdan akan su-

ları Ü .. d . stun en silkerek çocuğa seslendı : 
•lley dostum,pencereden konuşacak zanıan 

d" "'I 1\ S1 
• Baksana yağmurdan sırsıklanı oldum. 

:ıpıyı aç da içeriye gireyim.» 
Cücenin cidden yağmurdan tutacak tarafı 

lalınamıstı. 
• 

lı Başındaki tüyü yağmurdan aşağı sarkmış, 
•1Y~l.larının üstünden sızan yağmurlar gömle

~ıııııı ceplerine süzülüyor, elbisesinden bir 
llebir gilıi sular akıp yere döşiiyordu. Nzami: 

- Çok teessüf ederim dedi. Bu istediğinizi 
j"apanııyaca~ım. 

tiice: 

- Yapamıyaeak nusın, niçin't dedi. 

nehir 
Nazmi bir ıııii<l<let ha~ını pencereden dışarı 

tutunca soğoğun şi<l<lrtiııi i~cri ~ekince ateşin 

sıcaklığından aldığı zerki duydu. Ateşiıı yalaz

ları ocağın ta yoJ,arılarına kadar yiikseliyor, 

kızaran koyunun ncf is kokusu burnuna dolu-
• 

yordu. 
• 

Bn nıanzara !,aı·sısında krııcli kendine : 
• 

- Z:n·anı adam, diyordu. Sırsıklam olmuş, 

ağabeylerim gelinceye kadar zav:ıllı~·i i<:eriye 

:ılacağım dedi, Yaraş~a ilf'rle<li, kapıyı a~tı. 

Cüce iceri ~irer virmez acılan kapıdan " ~ ~ . 
içeriye öyle miilhiş bir riizgttr girdi ki lıaı·ap 

' 
ocağı de virecek. gibi sarstı. 

Clice: 

- Sen iyi hir ~ocuksıın, ağaheylerinden 

korkma, onlarla ben konuşacağım. 

l\'azmi : 

- Aman rfendim, <lcdi. Çok rica idcriın, 

Uyuduğunuz zaman niçin 
düşünmiyiz? 

Diyebiliriz ki dima-
• 

ğıınız d ii ş ii n m eni n 
aletidir. Nasıl keman, 

, // 
~ ~/ f 

. '· 1 t 
. -! ,0/ 

bir aletse, climağ da dü
şiinmiye yarıyan hiı· 

vasıtadır. Binaenaleyh 
mu. iki yarıyan ı;alınıya uyuduğumuz z:ıman 

- Rurada şimdi lıenı ısınır lırm csvaplarıııı
zı kıırııtursunuz, dedi ye gene koyunu kızarl

ınak iizre orağın önüne oturdu. 

Fakat eiice burada kurunar:ık yerde ıslak 

akıllığı sularla a-

nwın düsiinmcdiğiıni-
• • < 

zi soı·aı·sanız, size eal-
gı ı;almadığı zaınau 
hir .kemanın ne yap-
tığını hatırlatırız. l\ ıı-

• 
duğumuz zaman dima-
ğımız, d:ılıa cloğl'n~n 

dimağınnzın iist kısmı 
faaliyette değildir. 

ı: yku esnasında dim:ı~ 
kenara bırakılnııs bir • 
kenıan gibidir. 
Şüphesiz dimağ 'uy

ku esnasında ölnıiiş 
değildir. 

Yaşamakla deraın 
eder re bunun icin de 

• 
temiz kana ıınılıtacıır. 

• 
[yku esnasında di-

- Sizi iceri alamam, dedi. Cünki.i siıliceri ağalmylcrim gelinceye kadar burada kalıııa-
l\lırsaııı kardeşlerinı beni <ildii;ünceye kadar yınız. 

elhisclcrinden, şıp, şıp diye 
leşi söndiirmcyc haşladı . 

Nazmi: 

ınağ sadece istirahat 
halindedir. Onun i<•in 

• 
o Yakit dii . .fiıımi) iz • 

d- ... 11 1-!<!ı·l<>r. i~rrde ne ~·apmak istiyordunuz efendim. - Aziz ~ornk, bu süzleri senin ağzımdan 
- Xe nıi yapmak istiyorum? ateş ye sığına- işiUiğime ~ok terssiif ederim. O halde burada 

<'ak bir köse arıvorum. İste ieerdc sizin oca- ııe kadar kalahilirim'! 
..... . .. ., ., 

~ınız nar gibi yanıyor. Giilgelcri dınarda oy- - Koyıın pişinceye kad?.r, Bakınız, lıemcn 
111YOr. Görmüyor n111yum sanıyorsnıı? gen~ de n:.ır gibi kızarıyor. 

- Rica ederim, cfeııdim, dedi, yağmurlu-
ğunuzu alabilir ıuiyiın? 

Ciicc: 

- Hayır, tcşcJ,J..iir <'derim, eledi. 

- Kiih\lıınızı cfcndiın? 

~lamaf ilı uy~u esnasın

da hiitün vücu dumuz 
faaliyetten kalmaz. Vü
cudumuzun bazı kı

sımları,lıatta beynimi
zin bir kısmı uyku es-

~(.ıc. ıık heni ic.e;·i al, biraz nteş, biraz ısınmak Ciicc doğr,ıı mutfağa girdi, koyıınun kızar- ı 
ı - Hayır, trşekkür ederim. Çok rahatım. ~''Yorum. dığı o<'ağın kenarına otm·du ~azmi: (on ....... , devam ederler. 

nasında fealiyetleriııe 

spor·~----.-~~~;;_-----·;--~~-,BöYöK--i-AYYARE-----~.~i~"~i:iig·~ 
Atletizm antrenörü iyi _> ·', piyankOSU 

çalışmıyor mu ? K "d 1 h 
.4.hınoı B. mütali.atına devam eşı e er er ayın 
I ediyor : 

le r Abr h . [ . . f d k a anı vazı c,·nı • e-
:ı ~rane • denclıikcek bir 

~ayiJe ifa etmektedir • 
Alır Au"'-izın antrenörümüz Her 

b~~ ~aaıiyeti hakkında vuku 
lııııda n~rıyattan dünkü nusha· 

atl.,u . baheatmiş ,·e bu hususta 

~k l:tııın en sahibi selahiyet 
nok~ndaıı olan Ahmet beyin 
itlik_ 0~ını kı;men dcrcetmif 
I•- Bu gtın bu kıymetli muta -
.. nııı iki 
kında 'ncı ve t'saaa daha ya -
Ya n temas eden kısmını 

?.ıyorıız 

d~tııot B. müt.:ılaatına şu suretle 
illı ediyor : 

* -ı..._A . 
k.ııı· 1 . ntreniiriin ikl:m Ye 

11Yet' · k•te 1 mızi na1.tırı dak-
~~lı alınıyarak ııtlctkrinıizi 

ıi:dıj\l idd ia>ına gelince: 
l(\')Ji~ AbRılı :ıııı i tanbula 
('a . ~ 7.anıan oıı:ı Olim'1irn-

ıştirak ·d . · · .. 
til c ecck yanı hunın 
·lJı.a.t:ın _ *. 
tının b· ~n p;uzıdo.: ıdııı:ıncıla

ırı\ . ·ı l ,,,n 
1 

ıırı c ç· .• rı)•;;ıc.:aklan , c rıı ·1 • 
J:n. 1 el lıir idman cida-
l ' ;;irnıck · ecek . uzre ihzar cdi-
. tdnı·ıncıl ı ··ı · CidilJe ' arı ıu mu ıım 

cıtili,ti· hazırlaıınıak için tcYdi 
• t.. 

llj;Yle b· 
\ ,~. . ır "1İ kti tcnı<il 

•1 ın· 
1 ıırıs..ı , .1 onıuzlıırıııa alacak 
~ •ıcrııı. . \ .. 
·~•ı~r1aıı o cıt al ıçın 
Ilı llllc matarı elbette ki 
~l~cnekctc, adeta rakip,i1. , :ı-
ıçlıı nıusabakalara i tirak 
· Yapılacaı · ' ' 

ÇoJı r k c ıdmaıılardan 
'illll, ar ·Jı olacaktı. Atktle

'-C O İd 
llılş 1 manların a!hr "d-

o ınas b o 
t - Li Bı· iııı 13. 

·lia ediyor - p;iisterir ki 
bizim iptidai h:ızırlıj\ımı;r, çok 
noksandır. Binaenaleyh bun
dan dolayı :ıntrcniir ·tenkit 
edilip ondan yiiz çcnilecc
jl;ene kendimizi daha c;a,Jı 

hazırLınıak için eaıışmak 

daha ınurnfık 'c m:ıkıı\ 

olur. Netckim antrcnöriiıntiz, 

bizim bu nok,;anıınızı ı;iir

müş YC onu tcl;Hiye çalı~

rnala:ı buluuıru~tnr. 

~ - A ntreniiriin mektep
lerde terbi yei bedeni ye mu
allimliği ile mcşg-uı oldı.:j!;unu 

ileri sürmekle ima edilmek 
istenen yaziyct ile h:ıkikat 

ara,ındah farkı ela izah etmek 
mecburiyetini h:ıbsediyorum. 

J,t:ınhulda ne f\!derasyo· 
mın ye ne de mmtakaııııı bir 
idman Falonu olınadığmı her

kes bili~·or... Bu:ıa r:ıjl;men 

biitiin bir kışı atıl geçirme
mek için antrenörlin, spora, 
atlctizime çalı~an YC yeri de 
miı>ait olan ktıllip ve mek
teplere gönderilerek atletle
rin salon idmanlnrııın çalış

malarını Ye bu . uretle ipti
d:ıt hazırlık husu<:undaki nok
sanlarımızın telafüi diişiinlil

dliğii zaman bu kadar fazla 
!aaliycrt antrcnürlin kabul 
edip ctmiyeceği meselesi ta
h:ıddlis ttmi:ıti. Jlalbuki her. 

Ahra ham lııı faaliyeti kc-
mali hen;; Ye memnııni~·ettlc 

k:ıbııl etti ki, bu faaliyet, 
değil hir ecnbi, lıir tiirk için 
hile "fcdaLlrlık.. denecek 
derecede fayJa İdi. J la!cat\a 
1 G saat lıilfiil lıaraUcı irac 
suretile lıedcni faaliyet <ar

fccnıeniıı ne demek oldııX·u·rn 
:ıncak onu yaptıranlar l lir ... 
Kadir~in,ıs olalım, t:ıkdirUr

lık ay111 zamanda lıiiyiik

liiktlir de ... 
6 - ldmancılarınıızın fc. 

na Jıa,talıklarınd:ın hiri 
ele, bu nıııyaffakiı·ct halinde 
~crefi kendilerine · ait oldııg-u 
gibi ademi murnffakiret ha· 
!inde de nıe,uliycti, kalıah:ıti 

kahul ctmiyip daima ha~ka -
!arına 1iikh:tnıek için YCsile 
aramaktır. 

Olimpiyatlarda lılitiin at
letlerimizin (siir :ıntrene) ol
duklaı iddia edilyor. Acaba 
(anfornı) ol>alardı ne ola
caktı ki... 

Bu lllf ye kczzaft lıir tara
fa lıırakıp no;anlarınıızı bile
rek onları itmam ve telafiye 
ç:ılı~:ılım. 

7 - Antrenüriin mııkaYe

lcsini tecdide karnr verildi!';i 
bir sırada bu şekilde yazı 

ya:ı:m:ık, bunu akim bırnk

mt)':ı matu! bir faaliyet ol
du!';u aşikardır. Eğer 1 1. A. 

11 indedir 
2 inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO lir~dır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

1..ı. -2-2() d:ı münaka~ası icra rdil~cck olan vagonet nk~amının 

muhalifcti havadan doları 2-3·29 tarihine talik edildiği al:ikadaranın 

mall\mu olınok üzre il:ln olunur. 

Krezival 
t<ulhnmast kolay \'n lc>siri 

ka.t.'ıyen şaşmaz. Pek miiz'iç 

olan öksürüğü keser , 

llava borularında biriken 

balgamlari söktürür. 

Dikkat ! .. ~~" t'abrikasi 

müstahzaratı, ··~"· salibioi 
havidir. 

metli, bihakkin vazifeşinas 

ve ya,i nıa!t\nıatlı bir antre

nörü kııybedecek olur-ak hen 

şah.en memleket sporu hesa-

lıııı:ı çok mütc -ir olaca)tım. 

Çiinkii daha evci gelip giden

lerin [:ıaliı·et, kıymet Ye ma· 

lıiyctleriııi gördum ve öğren

dim. 

(CRtME SIMON) 

cildin biilün t::tze11dnl, giııı:e111gtni ,.~taravetini büıntl 
ınuh afnı::ı için bir fbımı gayri mufırlktir. qtdi bt•&lt'r, 
t:ıt1il.:.ı.,;tırır, yumu~tır, bey~cı._latır ,.e ~aihfe glbl na .. 
ı:tklc~llrlr, Krem Simon, yorun b~yur:_atın!, buru
şuklsnnı ,.e kırmızıhlı.l:ınnı tıa1e ve gune,ın te<t.lrl 
şedidinden ve h:tJeratın ısıntl•rından vikaye eyler. 

Parieıe SlMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

üzellik ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise 

~' ~ ,n, -
( 

Hiç tüphesiz tuvalet hwusunda Pertev müs
tc:ıhzeratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. 

Güzelliğin temin ve bekası her kesin istimal etti~ 

Pertev müstahzeratı ile mümkün 'ü,. çüııkü: 
Krem P(?rtev, Peı·tev tuvalet podraıı, Peıt3v briyan
tini, Pertev kolonya sulan, Pertev diı macunu, Per
tev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle. 
ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefl& 
tuvalet cşyasıdırlar. 

Kız Ameli hayat mektebi 
•• d •• ·.J .. "' •• d • 928 sene5i mezunu hamU UJ ugun en. nınıların ~ah:ıdetnanıc!c-

riniıı muamelesinin ikın:ıl ı·c tevzii için 929 şubatın 18 zinci 
gliniine kadar ınutl:ık mcl~F idareoine müracaatları lüzumu 
tcblil olu:ıur. 
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ı Aylıtı 150 OOÔ i~ ~_f?!_uln1alı~ır 
3 • 400 800 1 . Ba.11lm1yan mcktuplıu-m iadeıinden, kıymnti· ı 

14 Şubat 
19 29 Türk mekteplerile faydalı eserlin J 1 l AN TA R 1 f E S j 

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır Satırı 

• i , 6-8 inci sa) fJJ.l 
Btiyük ıe ya bir çok defa lçlo ıerilen i!l.n!Jrla I \ 5 

husu~ı malıiyctceU ililnların tıcrcti 4 : : 
idare ile l.ararla~urılır. 1 2 , • 

ıı;:ııru~ 

u.ıo 
2.1 
40 

1 {)il 
2()11 6 ;'.50 f450 1 mukaddereıiz mektuplara konu.lmut paraların 

J~ " t.fOO 2:00 kaybolına.smdan .. e ili.nla.rm mündcricatından 1 
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1 
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Gazetemize hutua1 ill.n kabul eden yer : 
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___. .~çıldı a. J~pafıdı 

l\' ukut 
1 Jn,çtliı lira.:!1 
l Dvt.,r 
20 Yuu:uı dırahml 
1 Il.oı.J h maı k 
J .\,u tııı-ya şilinl 

20 Ley Roınan~ a 
20 Leva Bulgar 
l FPlt•rueıık florin] 
~o Franıız frangı 

20 !talı an lireti 
20 kurvı Çrko - Slunky~ 
1 Çer,·onc:ls c SoYıytt ı 
1 Zt·Jvli c Lc:hi .. tan ı 

20 Dinar « Yogo~laYya • 
20 Belçika frangı 

ı re zı._•la lrpan) a 
20 Jsıiçre fraıısı 
1 Mccıtliye 

Çek 
Londra Uzcrine blr İngiliz. lir:ısl kuruş 
~"'york 1 Turk lirası tlolar 
Potris • • • frank 
~Iilano • 
Bertin • 
Sol'ya • 
Bri.ı.kael • 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

lil'et 
mark 
leva 

be ika 

983 
202 

52 

00 983 150 
oo oo 202 /oo ou 

'37 50 52 37 ,50 

2500 
2,!.0 

~9 ,75<0 
80 75 

75 00 ısa 

212 75 
120 25 

0000 
22 25 
1ı 2~ 

tı3 2500 
Si 26 

780 50 

985 fO 
049 ~ıı.oo 

12 [81 00 
9 4100 
2 08,25 

~8 

24 
29 
80 

158 
212 
120 

0000 
22 
11 

113 
31 

780 

2500 
25 

12,50 

1

7500 
75 

·-: ~ 00 
75 
25 

25 
25 
25 
25 
50 

988 00 
049 IBH 

12 6000 
9 4000 

67 87 50 

Amisterd:ım• • • florin ı 

68 0000 
3 54,00 

1 '2 7~ 
2 5~ 75 
ı& 90,r>O 

8 00,50 
3 1800 
4 38,111 

l 1C850 

8 53 2S 
1 2250 
2 5550 
ı9 57 50 

Cine, re 
rrag 
Viyana 
Madril 

• 
• 
• 
4 

• 
• 
• 
• 

·varşoya • • 
• • 
20 ley 

• frank 
• kuron 
• silin 
• peıeta 

• ıeloti 

• dirabmi 
krus 

Atına 

BUkreı 
Belgırat TUrk lirası dinar 

Tahviller 
I•tikraz dabill • vatlell • 
DUyunu munlılde 
lkramiı eli demiryolu 
!Etanbul tramny sil'keU 
Rıhtım Dok n Antirepo 
ı.tanbul anonim eu ıirkoll 

lli~se senetleri 
Iı ]ıaukac ı 
Osmanlı bankuı 
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Ticaret ve zahire borsası 

fiıUar Ticaret bortı ı kıULun:u~igi tarafını.lan ,·erilmistir. 
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Matbaacılık mektebi müdür 
vekaletinden : ~t:1:~~~ı~k oc~~~:tc~;tba:~:.ı:iı~ 
l\Icktcp: 

Tcrt'p 
Ta!lııh 

Tipografi 
LiıograU 

Kırma ı·e teclit 
Çi kogr.Ui 

Şulıclcrirıe ıy-ılır. Tashih şulıcsine ort•mektep mezunları, çinkografi 

kur l•rına ortam kıerlcr'c ,,ıı·at mekt ·pleri mezun! •ı diğer şubelere 

matbaalarda ve atelyelcrdc çalışan iıçilerlc yeniden matbaacılık 

s~n'atma intisap etm k htiyen vatandaşlar yaş ve menşd ri nazarı 

itibar1 alınmak:ızın kabul edilir. Tahsil müddeti iki senedir. Yalnız 
tao!ıih kurskrı her sene dun ay devam eder ve senede iki deı re 

yarılır . .\khebe ı;ırmck istiytnlcr hcrgün öğleden sonra saat 3 ile 

5 arasında Dcı·let matbaasına müracaat etmelidirler. 
es::: --- -- -~-==- - - - ---- -~- ------

( Yd'i.t) ııı 14 Şubat 1U28 Tefrikası: 82 

ihnlf'Iln z ~ ı~ 
~Iuharriri , 

Jloris löbldn 
!erk vakıf olduğundandır. Bu 

~:rrı kim bilir nasıl oldu d:t elde 

ettin. O sayede ikisini dei i.ukh 

gibi oynattın . ilk cinayeti tanı

dığıııdan ve elinde delail oldu -

ğundan istifade ederek onları 

başka cinayetler icrasına da 

se\ediyordu ,,. tiatta bunu be

nım üzerimde de tecrübeye 

kalkışl;nız ,,, Ah! siz ne rezil 

ha yd u tıa rm ız !. ,, 

Otzleri Raulüıı gözlerini ara," 
tırıyordu . Delikanlı, kadının 

Boıı<'nran ve şFrikleri tarafından 

yapılan rezalatleri sayıp dökerek 

~lütcrciml ı 

Afehnıet Gayor 
kendisini mazur göstermeye ç::
ltş:ğını anladı. 

fakat •Raulo Jıaşin bir seda 
ile dedı ki: 

- Sonra;,, artık bitti mi... 

Şu (ocıı1>u hala çullanacak mısm; 

Dalıa ne isteiyorsun? 

•]ozin• cevap verdiı 
- Söyle5in .. 

- Söylerse serbest brakacak 
mısın? 

- Evet .. 

- O halde isticvap et... Ne 

soruyorsırn.. Sandıktavı mı ? 
Kapağın içinde ki yazıyı anla
mak istiyorsun de~il mi? 

İstanbul 
ğünden: 
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Cinsi e~p 

Lizol 

deni;: yosunu 

sardalya balıj!;ı 

kart postal 

klilçc kalay 

amerikan bcd 

69 boyalı >igara bkemlc 

örtli~li 

112 

40 

99 
42 

45 

96 

pamuk mensucat 

teneke İ>trımpa 

mürekkebi 
sicim 

sırlı demir naııi 

sedef düğnıu 

elektik demir tel 

YC 

11 O porselen clcktirik edevatı 

54 yazı hokkası 

120 kösele 

1 10 pamuk makara tire 

7 S pamuk ba>ına 

14+ porselen tabak 
2499 ağaç kundura çiYisi 

H. S. H. Uinat acenteıl. • 
Nafia fen mektebi mübayaat 
komsiyonundan: 

:\ltkıelıimizin maı ıs 929 gay;inc koJar ekmek re Yeşıl sebze 

ilıtiyncmo yeı mi ihalede talip çıkmadıf,'1n<lan mcvadı mczkılrenin 28 şubat 

929 pcfjenbe günü saat l4tc talibine ihaleleri pptlınok üzre 
Gümüş suyunda mektebe müracaatlorı. 

ist on~uı tronıuoy ~irteti eutat torifasi 

!\o 

1929 senesi şubatın 11 inci günündeu itibaren 
Ramazan servisi 

1 lutııt 

10 Şişli - Tünel 

11 Tatavla-Tünel 

12 1 Jarbiye-fatih 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Taksim-fatih 

19 Tatavla-Beyazıt -

22 Bebek-fminönf 

Birinci Son 
1 larakd fasıla 1 la raket Hara ket 

Şişliden - Tünele 3,6 6,36 24, 12 

9 7,02 24,35 Tünelder. - Şişliye 

Tatavladan - Tünele 

Tüncldeıı-Tatavlaya 

Harbiyeden - fatihe 4, 9 
fatihten - 1-larbiyeye 9 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 

Sirkeciden - Taksime 10 
Maçkadan-Beyazıda 7, 10 

Beyazıttaıı-Maçkaya 16,24 
Taksimden-fatihe 

20,50 25,30 
30 

21,30 24,00 

15 
fatihten - Taksime 
Tatavladeıı-Beyazıda 6, 12 

Beyazıttan-Tatavlaya 13 

Beşiktaştan - Bebeğe 

Bcşiktaştan-Eıniııönüne 

Bebekten-Eminönüne 8 

6,09 2,39 

6,19 2,44 
7,10 20,05 

7,35 2D,30 
7,00 1,52 
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7,46 

8,32 
7,00 

7,50 

6,01 

6,22 

2,40 
19,01 
19,47 
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21,51 

6,30 21,47 

Eminüııündeu- Bebeğe-

Bebekten- Karaköye 

Karaköyden-Bebeğe 

Bebekteıı-Beşiktaşa 

6,41 22,31 
16 

22,17 24,41 

23,01 01,25 
24 

02,11 

__ ,, 

«ADLER" 
Yazı makinesi 
(Adlerjin ufki hurufat df 

iınLiaıı münhası.:ren i\.~Ucr ys 
makine~ine mahst1 ~ b~r hu..: 

si yettir. 

Arzu Olunduğu ka~r Ç~~ 
kopyalar çıkorılabilir. Ucleb 
dayanır. 

İlk yazı makinesi 189 

senesinde ADLER fabrik•·' 

tarafından imal olunmu~tur . 

Bütün dünıada J6 
m&kine satılmışar. 

Tiirkiye ı ekili umumili~ 

lsıanbul, Galata \'oyvod:ı 1ı.ıl1 
No 7-20, Posta kutusu, Gabta 
447. 

Anadolu \ilaıti için i~ı 
r

:\cenıalıklar H seyyar ın~nıu 
!ar aranıyor. l 
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peçetelik 

eşyayı zatiye 

Zımpara çarlı 
~J Ort:ıL.uy-Al:~aray 1 

Ortaköyden-Aksaraya 

• Aksaraydan-Ortaköye 

H Ortrılfiy-l·auh ı Orhköyden-fatihe 
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_, ___ _,_ fatilıten-Ortaköye 

10 6,39 20,42 

2 1 6, 38 2 ı , 17 1 R·l."'ı ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 
26 20,52 24,40 ı MatbuAhn 

21,33 ı,45 ZSŞubatt 3 Pakec • 6,760 Pamuk mendil 7,9 7,00 24,21 
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3,000 

58,100 

5,100 

çorap 
demir traş bıçag1 

Cilalı adi tahta kutu 

Beşiktaştan-fatihe 
34 Beıi~rnş-Fatlh 

f atihten·Beşi ktaşa 18 7
'
46 1

'
15 

1 Yalnız Türk ve 
Aksaraydan-Topkapıya 6 6,12 . ecnebi davetlilerine 

11 İpek örme fonile ve 
elbise 

Topkapıdan-Sirkeciye 9 6,43 24,50 mahsus 
Sirkeciden-TOpkapıya 24 7,09 1,26 • 

2 
ı 

ı 

.. > 3,800 
4,090 

..... 3 > Top~apı-~irkeci 
:ıltm kaplama gtrdanltk 11 - ..;;..;.:;;;..:... __ -1 Şehiremininden-Beyazıda22 20,36 1,00 aile balosu 

ı 

9 
l 

• • 
• 
• > 

0,810 
mlistamd eşyayı zatiye ~ 

Yün mensucat parçaları Jl, 

Beyazıttan-Şehireminiııe 20,58 1,22 
Topkapıdan-Aksaraya 2,02 

>- Ahsaraydan-Vedikuleye 6 6,10 
J ,O 1 O Gümii<lü nefis el çantası ~ Vedikuleden-Sirkcciye 10 6,33 24,50 
6 100 T .. b' )Ji 

• > , uy arç < Sirkeciden-Vedikuleye 27 7,13 1,30 
• • 0,880 Gözllik çerçevesi 33 Ycdiluıe-Sirkecı Samatyadan-Beyazıda 25 20,54 1,04 

BaI:l.d:ı muharrer bilasahip e~anın 19-2-929 cumartesi Beyazıttan-Samatyaya 21,19 1,29 
ve müteakıp ,auş günlerinde lstaııbul ithalat gümruğü satış Yedikuleden-A>:saraya 027 

Fe}'.2:iye Ji&esi müdürlüğ~~e 
ilk kısımdo bir muallııll. 

münhaldir. Şeraiti lizımc) i !# 
olanlardan bu muallimligc tll I 

IJ bulunanlar C1 rak ve ı-e,aı 

müdüriyete mliraeaatlorı. . 1 
Müdürıı• 

:ınbarında bilmüzaycde saulacağı ilıln olunur. ~~5~~E@™~ g'.~ 

istanbul Ticaret ve sanayi füiı(iy~lşbaOkasJ 1'll 1"gi~f,~,iı/::.:;t''.' 
odası T opane anbarından: Sermayesi tediye edilmiş 4000000~ Beyoğlu po;ıa kurusu. Jb-

İstanbul Ticaret \C sanayi od3't Topanc anbart binalarının Fon liradır Umumi Müdürlük ~ ruı> -tıCK~·- 192}.~ 

;:::~~'.~si~:r~c::şim:o:~;:ı;u:::;~nak~;p~~:~~r v:t;~:;'.nın Rıham Ankara ~~ ~~KVı,4> . 
• 'akliyata 1 mart 9'..!9 tarihinde lıaş!aııılarak o tarihten itibaren Şubeleri : 

birbnçuk oyda bitirilecektir. 

Eşya ır.ı mıiddcti mezklırc zarfında Topane ani .rından almak ~ Al\KAIL\ ADAN.\ 
istiycn tüccar kcyfiı eti 1 mart 9'..!!J tarihine kadar mck~·rla :ınbar JST. \l\' Bl' L TRA BZO ~ 
idaresine bildirdiği takdirde lıu kabil eşya T0panedc alakon~lccoktır ~I İZ~lİR GİHESON 

AYVALIK 
KAYSEld 
~IERSİN 

1 ~Ramazan 4 [!][!]Burç.O 
1 1 

· Perşembe Kuruçe;mcye gönderilen eşyonın scık ıc nakil mas rili Toponc SA~JSUN EDHE~Jİ'r 
anbarı tarafından tesı iye "lunacakrır. • 

Kunıı;eşmc antreposuna naklolunnn eşyanın Topanc aml,arında ,_ ~-®:~Saİf~~ffi::m11 . ~kUmbaralark~aSalaf 
knldığı müddetçe taha'kkuk eden arziye kü,lt muayenede geçen gün === ::: .---:___ _ -~ 
iki kat arziye iıcretleri ambar tarı[ ı mucibine~ Rıhtım ıirkcti tara-

fından amlıar nam ı·c he aLına est. ' ın<lan istifa olunacrık• r. H k k f k •• ıt • " k " 
Ilnmmaliye ücreti de kezalik anbar tarifesi mucibince Hıhtım şirketi u u a u esı umum 1 a

ıaralında btifa olunacakur. 

Kuruçeşmeye noklolunan eşya iı:in tticcar yalnız bir kere hnmma

liye verecektir. 

lstanbul Topane Ticaret ve Sanayi Odası am~arı 
katibi umumiliği 

Klıiris cevap vermek istesin 
veya istemesin, hakibti bilsin 

veya bilmesin, bu söz söyle

mekten ve sorulanı anlamaktan 

Aciz bir halde idi. Raul israr 

et ti: 

- l(edcririzi yeniniz l(laris .. 

Bu son elemli hadisedir,, Bunu 

atlatıııca bir şey kalnuyacaktır. 

Rica ederim cevap veriniz. 

Size sorl!l~.n sunide vicdamnızı 

tazip edecek birşey yoktur. 

Siz bir~ey ifşa etmemek için 

yemin etmediniz .. Kimseye iha

net etmlyeceksiniz .. Şu halde,. 

Raulün müessir sesi genç 

kızın asabındnki gerl(inliği izale 

ediyordu. Delikanlı bunu hiss

ederek sordu: 

- Bu sandıkça ne oldu?. 

Onu Etig sayfiyesioe mi ll'Ötür-

dünüz? 

- Evet... 
- Niçin? .• 

- Şekli hoşuma gitmişti de,, 

- Pederiniz onu gördü mü?, 

- Evet ... 

- Aynı gün mü gürdü? .. 

- Hayır bir kaç gün sonra 
gördii ... 

- Elinizden aldı mı? 

- fa·et aldı. 

- l'\e diye aldı? •• 

- Hiç .. İstedi ve aldı ... 
- l(apa;Jmın içinde bir yazı 

gördünüz değil mi? 

- Evet... 

- Okuyabildiniz mi? .• 

- Hayır.. fakat okumağa 

muvalfak oldu ... 

- Bu yazızı l:at.rlıyabilir 

misiniz? .. 

t• ı· '"' • d • l lukuk fokülte~indc hukuku nıtdeIP ıgın en. niye miidcrrbi ımıa\iııiği münhal 

bulunduğundan iltl,ı rarihiııdan iki ay sonra yapılacak miisa

baka imtihanına girmek isteyenlerin şeraiti fakülte kaleminden 

üğrcnmekri bcı an olunur. 
-- ---- ~---- --

- Belki .. Pekeyi biıniyoruııı. ehemmiyet vermiştim, dikkatli 

Latince bir şeydi... 

- Latiı;ci birşey mi? Hele 

lıaltrlamağa çalıjıuız .. , 

- Söyleıneğe hnkkıın var 

mı? Va mülıim bir sır ise ... 

[ Klaris tereddüt edi)'ordu. 

Delikanlı dedi kiı 

- Size tfnıiıı ederim ki 

söyliyebilirsiniz I<laris ... Söy

leyiniz,, Bu sır kimseye ait 

değildir . . . 1 liç kimse onu 

kendine tahsis hakkına malik 
değildir . Ne pederiniz , ne 

dostları, ne de ben ... Kim onu 

keşfeder ve istifadenin yolunu 

bilirse onun sarih hakkı olur ... 

R:ııılüıı kat'i beyanatı karşı

sında I<laris muvafakat etti: 

- Evet... evet... lıakkınız 

olacak.. fakat.. ona pek az 

bile okumamıştım. Onu bilmek 

için dimağını yormağa mecbu

rum ... Adeta okuduğunu tercc

ıne edeceğim ... Bir taş ve bir 

kraliçe mevzuu bahisti,,. 

Raul, Kalyostronuıı yüzünde 

peyda olan hiddet asarından 

ürkerek rica etti: 

- liaydi •I<laris• bir gayret 

ediniz .. Bunu mutlaka hatırla
mamız icap ediyor ... 

Genç kız kaşlarını çatarak 

düşünceye daldı, az sonra şu 

sözleri söyledi: 

- İşte .. Hatıalıyorum ... oku
duğum ibare şu idi... Latince 

b~ş kelime .. Sırası da dediğim 
gibi. .• 

Ad lapidem currelıat o/im regino 

•Klaris• son heceyi bitirir-

, Sodalı 0
0
le lrtar Ya_ı lr ~ 

19,1'2 ~·t 6,58 12,28 17,41 
, 1'" Erkek; !vJünas~p isim 

Re~il Ayşe 
aüniin nasihat• 

Tok rıç:n hJlinJen ne "'v 
Bu günkü haV8 

: ıt' • ı Bugün hava kapalı "e 0 

tidde~oyrazhdır. ---; 
- -- --- -~ ... 

ı;;?'" 

Meıul müdür ; Ahmet /~ 
- - -- --------= • 

ken taarruzkar bir-~azifct 1, o.• 
rak genç kıza yakfa:nıtŞ .jJJ•I 
• ]ozefin Balsanıo• pur ı. 
lı -d " agır ı: _ ç;· 

- Yalan! Bu ibareyi bıZ ~' 
tan biliyoruz ... 0Bonıanı'3 ''.' 1ı.l 

ocı:·· bu ibareyi tanırdı... 111 • 
b·ı· ·of( •Bomanyan» bunu ı n ,1,.• 
1 ' y il· Yalan söyliyor •Rau " r' 

111!1 
l(ardiııal dö • IJonşoz• . ,ı, eJW 
tında bu ibareden bali5 rf'İl.t 

ehenı J' fakat o kadar az ~c t·ı • 
· k' so-yJemet. 1 verıyor ı sonra 11c· 

lüzum görmedim. t,\.ınl!S~"ı;r 1 

•Vaktile Kraliçe t3ş~ rer.e!" 
koşardı ... » Fakat bu ta~ Jifi!orl 

Hangi l(ra]içeden bahse -tırıl 1 

ı . . d'r ara~ , 
şte yırmı sene ı J· 1 ~ı> ors a 

bu .. l !ayır?, J-Iayır, •;8,:3!C· 
laka başka bir şey de · f 

(Bitmed 


