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Kadın Şapkalarında yeni moda Zabıtai bele~-

Kauın• her gün !·aşka bir lı';~a sokan modanın cıı f"zla ye mekfebl 
sözünü geçirdiği kadııı eşyası şap\adır. Yevmi bir gazetenin ilk 
sahifesi gıbı Iıcr guıı başka bir şt'kil arzcdeıı kadııı şapkasının 

yuıi dir fomıası;ıa da son iııg"liz gazettleıinden birisinde tesadüf 
ettik. 

Bu şapka re -
simde göriıldüğ ü 
gibi ynlJarından 

uzaııımkta ve 
çeneyi bir sakal 
gibi kuşatmakta

dır. 

lfza:.. tan di~i 

ağrıyan bir lıas -
tayı hatırlatan bıı 

şekil tamaıııile 
kışiıP(ır; yani tanı 
bu havıılanıı ş1p
kası .. 

J·Jaı·aJar biraz 
ısıııınca mı, diye 
düşiıniiyorsüııliz . 

Moda o vakte 
kadar kim bilir 
kaç defa değişe -
cektir !., 

Kaldırılıyor 
('trıiı eti 

I 

bdqli) e lılitçe 
cllt:1;')1cl1İ C· 

mflnl>tin ye
ni ene lılıt· 
çcsiııl ya· 
parJ...'en (Za· 
lııta; lıdcdi 

ye J,llr:;ü)
mın ilgıM 

na kar:ır ver 

m~tir. 

L·1K1 net 

k t." Sul
tar .ıı.,ıLt· 

teki bbısı
na k'oıı-cr-

de Darcılkezc muzıl\: ~la 
Daruhkczcd..:n rılınacak bu 

• 
binaya gctirilicck ve k~(~i·· 
vatm"ara raptolunacaktııt,: 

deruhte edeck misiniz? 

- Ben İzmir meb 'usluğu

na intihabım üzerine geliyorum 
Maarif vekaleti hakkında tabii 

bir şey bilmiyorum. 

- Rus hariciye komiseri M. 

,' asıf B. Galata rıhtımında kendi· 
sini kar§ılıyanlarla görüşürken 

Çiçerinin lstanbulu ziyaret ede• 
ceği doğru mudur ) 

Ben Moskovada böyle 

bir seyahattan haberdar edil· 

medim; zannetmiyorum. • 

Kır koşusu 

Yeni Mo.kova sefiri Hüseyin 

Ragıp Bey de yarın Ankara
ya gidecektir. Mumaileyh Rebi· 

cumhur hazretleri tarafından 

kabul edilerek itimatnamesini 

alarak ve yeni vazifesine baş

lamak üzre Moskovaya hareket 

edecektir. 
Dun kırk idmancı 35000 metro üzerinde 

muvaffakiyetli bir koşu yaptı Cevat B. Bugün geliyor 
Yeni Tokyo sefirimiz Cevat 

bey bugün Romanya vapurile 

i.kenderiyeye hareket edecektir, 
Mumaileyhe refikaları hanım 

ile sefaret katipleri refakat ede· 

ektir. Cevat bey İ kenderiyede 

Galatasaray takımı birinci geldi 

Ko1uya iıtirak eden •porcıfar 

l laı·aiarııı epi zaıııaııdaııberi 

fena gitmesi açık sahalarda 
spor yapılmasına maııi oluyor
du. Dün lıava •çıktı. Bıı itibarla 
bazı spor lwrcketleriııc imkan 
\'erJi 

Oal1tasarnyiılmıı tertip et
tikleri kır koşusu dün Şişlide 
yapıldı. J\lıısalıakaya 40 sporcu 
iştirak etti. 

İştirak eden takımlar şunlar
dır: 

GJl~tasaraı-, Goztepc ,\mc
rikaıı, muhtelit. 

3500 metrodan ibaret olan . 
mes:ıie, Şişlideki tramvay de-
"csuııJan itil ~.ren Rum me
za , ,:ı tarikile Hürriyeti ebedi
yeyc azimet· ve al'lle! surdilc, 
katlediui. 

MGsabaka ııelicesinde, Belızat 
Adil, Nejat, Talat J3eylerden 

mü••bak• ba,laınQdan evel 

ıponya • A nupa ek pres posla• 

sına rakip olarak Tokyaya gide· 
cektir. 

Günün hulasası 

Haricte: , 
Efganda vaziyet 

asilerin gittikçe a
leyhine dönmek
tedir. Rusya yala
ncı kral Saka Za-

il'art! olan Galatasaray takımı ' ' deye gaspettiği 
tiriııci geldi. Amerikan kulu-
bı;~daıı Vasıf Ileym takımı da 
ikinciliği kazaTidı. 

Bi inci jelen Galııtasaray t.ı

knııı bıı mesafeyi, 15,23,35 tc 
katetmiştir. 

Beşiktaşlıların koşusu 

!fer haftt nıuııt,ızaıııan bir 
koşu yapcn Beşiktaş atelct'eri 
dün de urnıı bir ınııka\ ~met 

mühimmatın be· 
linin bir an evel 
verilmesi için pek ! 

şiddetli bir oltima- [ 
ton1 vermiştir. \ 
• Avrupada kar 
fırtınası ve soğuk · 1 

devam etmektedir. 
koşusıı r .. pmı !ardır. * Grip lngilterede 

Basketbol maçları 
Beyoğlı. Aırcrikan kıılubiiııün ehemmiyetli suret-

tertip et.iği basketbul ınusa- te vefiyata sebebi 
bakalarıııa dün de, devam edil· yet vermektedir. 
nıiştir. I:zciımlc Robert kollej 
ımıhteliti ile İstanbul Vayimse Bu haberlerin taf-
arasındaki musa!Jaka çok heye- ı silalatı üçüncü sa
canh olmuş ve Istanbul Vayiın- ' h·f . d d· 
sesi 25-ı2 ile maglup olmuştur. { ı em1z e lr. 
1 Alt tarafı 3 üncu sayılamı<dadu 1 _ - - - -- - -



TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZlRLERi 
Al~mda, Mustaftı paşa 

•AY HAN... 37 .,., ... - -.. 

,_ Gel, teslinı ol! ,, 
Ağalar Refik njendi;-e ' S'ana bir zarar 

! oktur!, dediler. Fakat o ruıda ... ----
fTde topt; dunlh·a bildiler. 

Konaktaki b.ızıhrı top sc,in
Jcıı ıırktu!cr. fwııaktan, birer 
ikişer ~ikıp «ocaklı yoldashra" 
ilıilul· etti! r. 

Talı İn efendi tehlikeyi 
tıissctti kim ve sezdirmeden 1 

arka kapıdan kaçtı. Refik 
efendinin konağı civannd:ı 
kendi adamlarından birinin 
evi bulunduğunu hatırladı. 

Do~nı oraya kaçtı, yeni
çerilerden biri biçare Tahsin 
efendiyi gormüştü. 

- Koman yoldaşlar .. 
Diye, efendinin kaçıp 

saklanmak hediği c\'J 

söz söylenıcğc mutt .. ,!ir 
olamadı; üzı:rin kılıç, harı~e· 
,·e teber tışüştilrdükr. 

rdııı<Lın ll:ısköv ~hanı 
~lustJfa ağayı da bitirdiler. 

- C<Turnıayııı y0Hı5Lır 

bu bizim gaza ınalimizdir, 

yaı;ma cykyiıı .. ıı (4] 
Diyen kona/ja daldı, hcl:tl 

tarafçığıııdan; gaza ve cihat 
malini talan edip üleşi' erdi-
ler . . . • . • • • . 

. . 
/ırtık veniceriler Istanbulu . . 

taınamıle ele 3Jmı5lardı, 

( Sur ) kapılarını sıla sıkıya 
kapattırmışlardı. 

lstanbul i~in<le Alemdara gösterdi. 
Tah.,jn efendi~; çabucak yardım edecek kimse yoktu; 

yakalayarak dö\·e söve Ağa kalmamış ve ya bırakılma
mıştı. 

kapısına götürmek istediler. Rusçuk yaranından yalnız j' 

Kaptan İbrahim paşa camü k.ıpudanı derya Ramiz pa~a 
(r] ör.ünde daha ziyade Yardı. 
yaşatmak i temedilcr; oracıkta Ramiz paşa, tersanede idi; 
parçaladılar. ar da 1-faliç vardı. [ 5 Jşu lı:rlde 

Efendinin ayaldanna bir Ramiz paşanın Istanbul kak-si 
ip bağladılar, Ağa kapısına dışınd~ kaldığı anbşılıyorJu. 
• rüklcdiler. Gece idem Yeniçeıilcr, en ziyade ! 

<>dasında ôldür\ılen yeniçeri Ramiz paşadan korkuyorlardı. 
• gası Musuıfa ağanın kanh - « Bir medet bptan 
na'şı hala kapı önünde dunı- paµ gelmeden bu işi t-itirc-
yordu. lim.. Ol gelir e halimiz 

Tahsin efendinin cesedi- yaman olur.» 
ni de Mustafa ağ nm ölüsü Diye Babı.iliye saldırıyur-
yanına bırakıp Refik tfendi !ardı. Alemdar mahzen içinde 
konağını muhasara eden kahramanca dayanıp (\zerine 
arkadaşlarının yanlarına koş- ı·arana kursunu basıyordu. . . 
tular. Kapudanı derya Ramiz 

Talısir. cfc-ıdi cie geçip paşa neden sonr.ı Alemdara 
parçabııınca yolcLı~br;ı ga~Tet ba,kın y.ıpıldı~ıııı anlamıştı. 
gddi; hucumu ziyadekştirip I~tanbı.ıl tarafınd:ıki s~kban-
Loııa~ı zorladılar. tarın toplu btılunma~ıp şu-

Rcfik efendi İçcrllc tama- r:ıJ,, bllr:ı<la d.ı~ık olduklarını 
men me' 'US olmuştu, mu- Ju ünmüştü. 
dafa.ı edip daha zinck daya- Ramiz p2 :J ba şeyden 
namıpca~ını <miadı. ziyade yeniçerilerin lıari~tcıı 

Refik ckndi \'C iıvan yardım görcrd< iıııd.ıt alma-
.'ılustafa aga i~in te~l:ın ol- J.ırından korkuyordu. 
maktan başka çare kalma- Bu SL bcpll:n he;· şeyden 
ııııstı, ·ok1ır. cn·cl vcniçcrikrin «Siliui» 

Yaka>ırı bıra \C kad riıı \'C <ı Çorlu lı ih: muhabere 
dine teslim cdc.:ekti. Zorba- edip yardınıo J;u,·cıkr alına-

Lıra dch.kt emıe,,c: karar Jaıına mani olmak i~tcdi. 

n·rdi; honal; bpı~ıııı açtırdı. l\cndı ınaiyctiııd ki sekban 
- « B:!ııa bır u ;t:ı gdsin \ c le\ ~ııt zabitlerini Ç<ı~ırttı. 

oıı.ı teslim ola\1111!1 dedi.:2 l - « Çabuk Edirne kapı 
Yeniçerilerin ar:ı51· d3n bir ı lıari.:İl'i tlllunuz. eğer SiliHi 

l aralaıllukn ill· bir oda başı \'C Çor!udan yeniçerilere 
ikriledi: . i imdat g-dir<c lstanbula gir-

- « Gel tt'~lım ol, ~ana ım:krinc mani olunur. .. 
ziyln yoktur.» [ 3] Rumdi ~d-banlarıml:ın olup da 

Dedil r; z:ıxallı Refik ~cl.:,\en çıkar.ık ıııcııılcl,.:tlcrinc 
elendi yak:-<yı bırtarır haya- gitm k istiycnlcr olursa bırak-
tım kazan ı., nı z:mncni. 1 nıarnıız, bu gibileri bir araya 

K.ıpısını aÇtı, biııcl: t:.,ıııa 1 tophı)ınız. 
fo,F: :ığ:-ını .açıp da bi~çift __ lcmdar p:ışa s:ıgdır, 

fs~i ue ı ır isl!rleri 
Birisi gitti. birisi de vapur 

bekliyor 
EYelki gim ,clıriınizc v;c

lcn sabık Irak fe\"l,ah\dc ko
mb~ri Sir t lanrl Dops dün
ku el..>prcsle Londraya hare
ket ecmi~tir. "\lumaileyh ~eh· 
ımi~dc bulunan halefi • ir 

1".Jayton ile gıirlı;crd: rnzifc
o"ni kcııdbinc de\ rctmi:,tir. 

. ir Jirlıcrt Klcyton dah:ı 

hirkaç glln ~chrinıizdc J..alrı

caJ,u • .. \JumikYLı Yaptır bu· 
lunmadığından ~ulıatır. '1 l 

iend lk"lıt.ı ~dcc:ck olan 
J lamerik i;r>ıindeki tr:ıı sat
l:ıntik >cyyah 'apurik hıı· 
rd-.ct edcccl..ti r. 

·-·····-····················--·-··--..--
düşnıanlarııı;ı mukabele edi
yor; kendine imdat etmek 
üzere olduğumuzu söyleyiniz. 

Emrini n:rdi; m.ıiycti 

zabitkrim.: bir « bU\-rultu 
dahi ,-erdi. · 

Onlar Edime kapısına 
~ular. [ 6] Ramiz paşa lıcnıLll 
U küdardaki Sclimiye kışL·ilc 
LcYcnt çifligindeki .- kbanlara 
haberler uçurdu. 

Lc\'C:nt çifli~inı.l ki sek
banlar yctişincerc kadar da, 
tersane halkının yeniçerilerle 
ihtilat etmelerine mani olacak 
tedbirler ;ıldı. 

T cr. ane urafına yer yer 
ınüseUAh adamlar dikti. 
Ka.uınpaµ ve Galata Jıa,·ali
sinde aS;.ı yişi tunin etti. 

Le,·cnt cifliğindcki sekban
lar da Yakrında yetişmişlerdi. 

Ramiz paşa bunları Topane 
sabcsiııc inJimi, hepsine 
cephane Jagıtnrdı. 

Şu ihtiyatsı.rlılfa h:ıkılmalı 
idi ki, Le\"Cflt çifli indeki 
sckbaıılarının birinde bik 
ccplıane namına tek fişek 
yoktu. [7] 

Ramiz cfcıllli Bahçe kapı 
ile Topkapı [8] arasındaki 
taplann zorbalar eline geç
mcmcsını t~'min edecek 
teJbirler de aldı. 

Bütlın htanbul kulesi 
kapılarını ' muhafaza,·a aldı, 
ama dış tarafından ?!! içerirc 
girip Akn:Jarı kurtara~afr 
bir degerli harekette buluııa
nıaLlı. 

(Rlımedl 1 
[1] Yayla imaır.ı ( hamam ) 

önünde .. der. 
f2] Bu muhavere yayla ima

mından alındı. Diğer tarihler: 
•Yeniçeri ( kokonoslarından) 

birkaçını ihzar ile oc.ığa dahil 
olmak vahimesine müptela ola. 
rak binek ta. ına indi . • 

Derler ki imam Efendiye teta-
buk ediyor .. • 

fC] Yayla imamı ( yapma ) . 
{4j Yani .kılıçlan l lakkını 

diyorlardı . Oyle ya bu kadar 
cenk etmişlerdi .. 

[5] l(öprülcr çok sonra ya
pılmıştır. 

[61 Tabii kayıkl3rla eyip üs
tüne çıkmı:ı olacaklar b~k.a 
tlırliı Kahtıine üstünden geçnıeK 
lazımdır •.. 

(71 EfendMr vaziyetlerinden 
o kadar emin imişler .•• 

1 ] Saray sahilidir. Sulu kule 
Topkııpısı değildir. 

j Vat )iıll G ~ubat _j ~2.f_tc_frikası · 
- ---·- ·-

78 den reıık~izlenip iııC'el-

VAKiT R ·bat 

Amanullah Hı. nin vaziyeti kuvvetlidir 

R~sya, ,ralaı1cı rala ))İl' 
• • 

oltiınntonı 'Terdi .. 
- - ----

Memleketimizdeki Efgan zabitleri Moskova 
tarıkile Efganistana gidiyorlar 

Mevsııl: bir menbadadan aldı-" o da lı:endini hül<.ümdar '-' 
tın>ız malamata göre memleke • 
timizdc tab.il gören yiiz Efgan 
ubiti bu gün bir Ru. vapuru ile 
Rusyaya harelcet etmişlerdir. 

Bu zabitler Mo.l<.ovaya gide • 
celcler ve orada Almanyadan , 
F raıısadaı:ı gelecel<. olaıı diğer 
ilç yüz. zabitlerle birlC!ecdtlerdir. 
Bu suretle Mo.lı:uvada toplanacal<. 
olan 400 Elgan zabiti martın 
on betinde Elganiotanda buluna· 

ral<. asilere br,ı mücadele etmekte 
olan Kral Amanullah ordusuna 
iltihak ed&elderdir . 

* Son posta ile selen Lon-

etmiftir. 

Bir rivayete göre, Hindistaıı.ul 

Allahabat şehrinde menli olas 
Prem Ömer han , hali hazırda 
Şinvari kabileıile birliktedir. Ali 
Ahmet Con ile Sakazade ara.mda 

1 ı 
K!hilden 20 mil mesafede olaıı 
{Bant liyazi)de müsademeler u 
bulmut , Sakazade nı.ağllibiydc 
Uğranllflır • 

asiler arasmdalr.i bu ihlillf A
manullah hanın vaziyete hal<.im 
olmasını teshil etmektedir. 

Savıra 

........................ -::::::::::-~:c::.-:::: ............. _ ...... . 

Kuyru~ıu yıl~ıı 
- Muharriri : Eşrd -

9~ -···· ... -.. ı·-.. ···········.. ( .... - •• -::::.-···~ ... ..................... ..... .. . 
Bu kılayı da atideki fıkrnl.ırın ir:ıdile lıatmedi)'Orıın1~ 

Avcıların zeııı:iııleriıı.lcn birisi çok yalancı idi. ( Aı·c·ııık~ 
hepsi biiyleJir ). Bu ıııüııasebe iz valnn attıkça o.;lıı 51 

lırdı. Bir çok münaselıet~iz ya!anl.ırdan sonra oJlı 1 e ı:ıuk~ 
\'ele ettiler. Rabası pek ı,_sarısız pl~ıı atarsa oğlıı it• 
edecekti ve bu il tar lw·inlcıfo,Jeki narola daircsiı1cle cet'" , .- • d 1 
yan edecei<ti. Rehl<alinüe 0_tlu 0Lhı)':ıı halde [ınir ''. et 

Rcşiktasa g idi. Or:ıda ,ı'ıiblı,sınJan birisini ı:ö un 
lıe\·inlerhh!e atideki 11n1J·1vc=rl.! cerc-van etti: - . e 

Ileşikl~şlı - - \'ay eieudim Nişıt bey, nereden b • 
teşrif. 

1'işat bey -- bııirn;irıdrtıı 

için bir arsa satın aklım. 

geliyorum. 
ıııı~ 

Yalı yaptır 

Beşiktaşlı - /llıııa•ı aı-~.ı büyücek birşeı· mi bari? 
Nışat bey - Tııliı yani uzunluğu altmış bir aJıl1l· 

A \'cınırı oğla hemen <iksürür. Cün~: ü parola bıı idi. 
Beşikta lı - \'a cnli1i~i ne kadar. 
N.şat bey - ( oğlııın.n ôksfırkğu ile aklı (JaŞıııJ 

gelerek ) bir karışLın küç!ık olan bir ı.tle. Diı·ince; 

Beşildaşlı - Aıııa•ı cieııdiııı bu na11I şey ? L':ıııılibı 
altmış bir arşun, eııliiiği lıir ııele. Bu adet:ı şerıt g 
birşey olur. . tJ 

Nif!t bey - ( Yanındaki oğlunu göstererek ) bır:J 
şu piç bıraknııyorki enini boyuı;a u,clurayıın!.. 

İkinci fıkra 
Ni,at bev avdan gelJi. -Gene avcılardan Ali beY 0 ~~ 

ııe nırdufuııu sordu. Nişat bey bir tilki avladığını s6ıl 
ve be;-ink-riııde ben•eçlıiali munaverc ceryan etti: 

Ali bey - Bari :ilki aıametli bir şeymi idi. tııl 

Nişat bey - ( VakuraQe ) zahir yalnız otuz 
arşun kuyruğu var. ı_.jı' 

Diyince N;şıt beyin oğlu pek ;-fıkf.ck perdeden 
öksürdü. 

Ali bey - Amaıı efeııdiaı , o kadar kuı-rulc oınıaı· ()il 

Nişat bey - ( oğlunun yüz~ne bakarak ) lıaydi oP 

arşın olsı.ııı. 

Oğlu gene öksürdü. 
Nişat bey - Üç ar~uu. 
Oğlu gene o· sürclü - ( Giıierek ) herısi yalan IJll 

gerçek. tilkini kuyrufu bir buçuk arşındı. 

Oğlu gene öksürünce hiddetlerıttek oğluna: 

- A piç, p.;.ki bunun hiç mi kuyruğu yoktu. 
Acaba bizim kuyrulduyıldızda bu kabilden ınidir. 

dra ıazcıderinin v.crdiği ma· 

lumata göre, Elganistanda lr· 
tical:a.-ane bir iıyanın batına 

geçerek Amanullah Han Hz. 

nin tahtım gaspedeıı Saka uda 
Rusya ile ıaün-batıoı bozmu , 
bunun neticesi olaral<. Rasyanın 

şiddetli bir oltimotomile karşı· 

lanmıştır. 

Lond... gazetelerinin verdiği; 

malumata göre, Rusya Kahil· 
deki Rus ıahaasırun, bilhassa 
Amanullah Hana gönderilen 

1 O Rus zabitinin duçar 
olduğu fena muamele için 
itizar olunmasını ve tarziye 
verilmesini istemi§. bunun kırk 

sebz saat zarhnda icrasını U.te
miştir. 

Londra 14 Efgan vekayii 
gittikçe karıımalı:tadır. Hakiki 
~ivet haklcmda tne'l'!IU1c ma

lnmat yoktur. Y alıuz asilerin 
vaziyetlerini fena gördükleri ve 
karlar erir erimez Kral Ama
nuflahın harekete lıaJlıyııçağuıı 

anladıkları için lıCt" tarafta yağ· 

ma ile meşgul oldukları teeyyüt 
ediyor. Kabil tchrinden aonra 
Cclilabat da y~a edilmekte· 
dir. 

Kab<ldeki ecnebilerin tayyare
letle nakline devam ediliyor. 23 
kanun~eveldcn lıet"i 200 in • 
giliz, 34 Alman tebaa.ı Hin
distana nakledilmiştir. 

(0 ... •'"',.., 

ıı~~-~--....·~~~-~~~~~~ 
mektepler daha ziyade ~ubıi ı.--~V!"a_rı_nı_ası._r ,.e,.v~el~ki 

Bundan başk.a Rusya hiil<.tl· 
meli Amanullah hana uzun vade 
ile verilen ve Saka zadenin eline 

geçen 5.000,000 ingiliz lirası 

kıymetinde levazım ve askeri 
mühimmatın bedelini istemekte 
muvafık bir cevap verilmediği 

takdirde Rusya hokOmetinin me
nafiini müdafaa hususunda ser· 
besi olacağı beyan olunmaktadır. • 

Sakazadenin Kabilce bulun· 
dı$J şu sırada diğer tarafta ona 
karşı Ali Ahmet Gon namında 

bir saltanat müddeisi daha çıkmış, 

'le ~i\rii,·oruın. . ~ . 
- Belki lıastayım da 

Londra: 1 4 ( A.A ) - Bu 
gün de 4 lngiliz tayyaresile 
Klbilden Pqavra 4 3 kış, nalde-

/ dilınittir. 

1Y eni mektepler 
açılacak 

Muallim maaşlarına zöm var 
lstanlıul manri! nJLidurli 

I Tay dar R. kendi;;i ile görlı

~cıı gazc:tccilcrc mllhtclif ma
arif i~leri hakkında ~u beya
natta bulunmu~tur: 

- i,tanlıulda mektepsiz 
kör yoktur. Gclcc~k sene i· 
çin İ.tanbulun muhtelif semt
lerinde yeni mcktcpld için 
bütçeye tahsi>at koyduk. liu 

üliiın geliyor. 

mahiyetimk olacaktır. 

\'eni ~ubder Topkapı, Şeh· 
remini, ı\k>aray, Ni~aııtaşı 

Kaşıınpa~a ye semtlerde açı

lacaktır. 

13u mcJ..teplc;in 0azıları i· 
çiıı arsa Ye bina bulunmamış· 

tır. Bazıları için de bulunmak 
üzrctlir. 

Bu sene haziranda muallim 
ınaa~l:ırına yüzde on beş nis

hctindc zam yapılacaktır. Bu 
zam ~0,000 liralık bir fark 
yapacaktır. 

VAKiT 
16 Şubol ıBfl 

----~-..,.,,,.~ 
Ru•yolılar Bulgarı./JlnJo ıJ 

elHrJiif:/..-1 tkmir yol/arınJd 

lantlıi(ları ameleye nai(ıl ~ 
15 i(uruı y~vmiye ile • ıJ 

verditiııden lstanbulcla /pi~ 
mıı adam/arılan pek_ çoA:l: . .,t 
belıer pC4la ile Viımllj!O gr
le o/Jult:ları lı"1a ıJer//;gd' 

Jf f 
Hasbelmualıede Rusgofı/; 

Karaya otur&11 vapur J • - .J 
dirrıeyl tahliye reuar•lr."""_,, 

Vaoderıa acentesine mensup I"' 
bulunduklarından aso/ıirı.· JI ]ak fresine vapuru ~vclki ak- /eJI"' 

ş1m, Kösteoceye müteveccihen nenin dahi hemen ;kr• , f 
hareket etmiş, fakat si~ ınüna- içın "YYar Fwkalara efil 
sebetile Karadeniz boğazında rıldW mesmudur. 

haraya oturmuştur. !=----------
- - - - ı[ıl 
deh~cti artan Jıu 11 il 
tik derdin e 1c 111 

ıııiz iein de a, ııı dere-, . 
ecd<~ miilılik .. Ilu t.-lı-

Namuslu' 
kof(oflilr. 

mi~ parıııaklarile yÖ
ziiııü örter.ek cılız hir hast.alığrnıı hilıııivoruın. 

• • 

Dert söylt'nıek 

üliim dcj:.ril ~ifa getirir 
-y:n rum. 

lik~yi bana haher 
vermen senin e'l:itlık 

'azifen iktizasıııdaıı -
dır. Babanı büvle bir 

l .ı 

yalııız beıı saral'lf el• 

Jbılıarı·n·i: lliiseyin Ralınıi 
cı·iy"rcl iııtikaın saati-

• 
ui IH•klcl'k<·ıı kızı Hc-
:,idt•dc ı.'iirdii.!rii deriıı 
" t.I c, 

lıiı· lıiiziiıı hali nazarı 
dikkati t'Pllwdrı-. llir 
giiıı Jl<'ıT,\lı "'de yol~
ı.(•ıı k11.nıı odasına 

<'Hfrıı\ l'tlk Sf>l'ttr: . ' 

-Y 'ruııı hasta mı
!'ın t 

- IJavır .. • 
-- Ya ıw<1en lıöyle 

giiıı'·~t'll gi:ne saı·arı-

i ,·or~un? 
1 . - Ililrncm • 

- , · a~ıl bilııı<•ı-n? ay
na va !!İt hn h... Ciizle-

• L' 

riııiıı (•tı·af ı e:-.;ıııerleni-

yor. Gilz kapakların 
kızarıyor. Sen söyle
nilnıez bir derdin ele
n1ilc solup bitiyorsun. 
Galiha kö .. c bueaga 
~ekilip gizli gizli ağlı
yorsuı. 

e. ide • fakrüddenı-

~r.sle: 

-Bir se,im ,·ok ha-• . . 
lı:wığıııı .. 

~ 

- Ilir se' in vok da .. " •. 
Uİ('in vl'ızünii avurla-

• • • 
rıııla iirlcrek siivlüvor-• • 
sun? nirin sövlerkcn 

• • 
ti rh orsuıı? 

• 
-Siz de nirin bu 

' 
kadar ısrarla soru' or-• 
sunuı. 

- Sorarım <·iiııkii 
• 

lıabaııım. Her halinden 
mesulfıın . Sakalına 
nen varsa ü-vle kızın1. • 

- Bilmiyorun1. 
-Bu nakaratla elin-

de bir dert bir eleıu 

var. Ben onu <;ok 
nıüteessir baba güzü-

- (h le ~~wnıa lakıdı 
• • 

olmaz. Scniııkisi alel
ı\de bir hastalık değil. 
Seni Jpı·iıı hir iizi.iııtii 

)iyip bitiriyor. 
Reside titı·eye titre-• • 

ye tekrar ayu~Iarile 

yiizfrnii kapayarak : 
- Dabaeığım s:or

ınayıııız. Derdimi ne 
• 

ben soyleyeyim ne de 
siz isitiniz. • 
~ Halı itiraf ettin. 

Y i.ireğini kemiren bir 
derdin olduğunu· ağ
zından karırdın. Arbk • 
beniın isticY bımı dur
duraınazsın. utlaka 
söyliyeceksin. 

- Söylenıek, bana 

• 
- Ben zclıirlcııdiııı. 

Belki ölesive zehirleıı-
• 

dim. Sizi niciıı zclıir-
• 

li~ eyinı bahucığını. 
- Söylemekle beni 

• 
zehirlemezsin. Kendi-
ni de beni de kurtar
mıs olursun. Derdini 

• 
söylemeyen deı·nıau 

bulamaz darbı nıcse
li ni bilmiyor musun? 

• 
sen.· 

Bak söylfdikre hl-
• • 

k.ırdılarııı ehenııııivet 
• 

kesbediyor. 
Sen zehirlemııi..;tiıı 

• 
söylersen hen de ze-
lıirleneceknıişinı. De
n1ek ld bu zehir iki-

• 
gizli telılikcııin lelıdidi 
altında bulundurnıaıı 

seni rahal.-:ız elıııiyor

mn kızıın't derdi <>iiylc 
ihirını aravalım. Teh-

• 
like~ i bildir, def'i ça-
resine bakalım. Elem 
gizli kalıp da nıiiznıiıı
lf'~iı·sp nihayet belki 
ikimizin de helflkinıizi 
ınueip olur. 

Reı;;idr iııee ince bir 
• 

:-;avha ile sebebi ha-• 
yatıııııı kolları arasıııa 

atılarak: 

- .-\ 1ı babacıh'lm •. 
ballacığını .. gizlendikçe 

rnuyorunı. Ayııı • 
n1iıı giiııdcn gi'ııı~tıil 
zi de eritip bitil'd r (( 

•• •• L'.,k:l( 
goruyorunı .. ı·, 

11 
... 

l:ikcti kamcı la' ıp , .. . . ıı· 
etıııcmclı.. iciıı ~· 1; 

" J'I 
yorum. KorkııY0 1 

_ k'ır• 
- işte artık 1,,. 

k l. ' d<' 
ı 1a.. ent ıııt :ı 

de kurtarııı:ık ·· 

siivle.. ~ı 

Resitle lıabas111111 
./ • ıl'J'ıı 

l: rı ar~sıııda ı: 
rak: . )1 

. ,,jlı • 
- Sıze se' r . -·ı 1 ' . tı :' . 

bama bu lııynıır . 1 , 
lenıe)e dilinı ıı:•~ 1 1~1 

racak ?. ~Jazh101 
•. 1 1ı~ 

,·ti ' 
Be"' kızınııı • A 

J O'"' .. 
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-= OCASI 
1 )a-; · · (. · ı ı ·· 

lSIZ Zl\ a Pte t!Ji'Ul(':K llSll u 
( K ... ) 1mıal1 bır 

.... ı mektupta 
'14lU}"or: 

fnsan baz n hır . .. ~ d 
ı:?eçerkeıı e\ ın onun en 
1 ~ut b r ~ im se i ı itiyor , 
b,aı l aç•k bir kapıdan temiz 

d ı. r lakım ınsanlann 
nı 

bura· b· • ruyo • Anlıyor ki 
'ard 

8
1
r d~ün yahut bir 7jyafot 

ır. ırçok k· l kadar ·ım e er abah\ara 
J:ıar yıyecekl r, içecekler, on 

il &ar( ım ·d ı e 1 c r, eğlenecekler. 
o ur ı 

odaını 0 suz, ocaksız , bekar 
za id ..r.· ilç!k k ec._ısınıze siz de bu 

içeıi ıı~ıda'l teklifsiz, tekellüf süz 
gırıvf'r . 

lneı-· h nıı, masrafsız zah-
..,ız a\ t h tal • a lan oşça bir gece 
ıversenıı K· 

dokun l · ıme ne zarannız 

--arkadaş \·ardı. 

Bu arkada bir glin bir düğün 
evinin önünden geçerken içeri 

girmek içm şiddetli bir arzu 
duyar. 

Kapıda rastladığı bir hamal
dan ev sahibinin ismini sorar 
daha fazla merasime lüzum 
görmeden içeri girer, bir koşe

ye oturur. Biraz sonra kıranla 

bıyıklı bir adamın kendisine dik 
dik baktığını ,görür ve C\' t>ahibi 

olduğunu anlıyarak yanına yak
laı;ır 

- Beyefendi, der ev sahibi 

l\lustafa Bey acaba nerdeler. 
- Öteki hayretle: 
- Ev ı;alıibi bendenizim.Bi-l'lra {ur E.v sahibi sizin için on 

L>. azla f 'Jo 1 mana mı edecek ? zim arkadaş göz1erini açarak: 
ııtı!~e rcelerde sade dökülen, Sizmi... Adanalı Mus-
Lır ' O\ ıılan , çalınan şeyleri lafa Bey siz .misiniz? 

araya gelirirs k . . "b' o·· 1 
~ırın· d e sızın gı ı y eya ... 

1 
avet ;., · r· I A.ff d B f d B K "· mısa ır ağır anır . - . e ersiniz eye en i. enim 

ınıse\•c b' Ad 1 M f B d İi) f,. <l · ır zararınız olmak ana ı usta a ey ismin e 
) ~ursu fk b kd d Sd l'in bU n u a tefek hizmet- ir ar a nşım var ır. iı. en 

ırı .ı. e dolunur. Mesela mü- iyi olmasııı pek temiz bir zattır. 
a~Yen · bayi 18 çıkaran bir lam- Acele gideyim. Son vapu 
a tıgra d ıınd b· §lrım, avetlıler ara· ru kaçırtırsam felakettir. 
il ır • . . tıf.kaşa • rıeş ızlik ve ya mü- Allah \'ere~e bir araba hu-

alameıı· .. L l b"I h...ı. . gorur em nemcn a ı sem. 
"'"'Qı 1 ·ı 
~irn.ı cndirecek bır şey kat Ark da~ım tela) ile gitme~e 
'nıl ldukça güzel olan se· hazırlanırken ev sahibi neza-

F:,Çalgıya refakat ederim. ketle: 
""at b .madem ki 'tbepf . u gayet makul olan - Beyefendi 

rı,,_s erı ev sahıplerine anlata· uzak yerden t,..,.rif eltiniı. !..üt-
-·~ ıııız K b -'!< 

~ih· . · a ahaliniz yalnız ev fen bizimle kalmaz mı ınıı.? der. 
ı ıJe dftL 

:tııı1 olma una c\·clden tanışma- Madaşının da zaten bekle-
hir akı} ~.nııdan ibaretlir. Bana diği budur. G erhal palto:.unu 

Oğretemeı mi 'niz? çıkara l\'e e~lenceli bir gece 

bu· .. Ccv ~P geçirir. 
),.tUe ~un \'e ya davet sahip- Hatta, buyurduğumz gibi, 
~~a evel müşerref olmu§ mt:disin neşesini artlırmağa hiz-

lııani ·-~7.. 0 gece tanışmanıza bir met de eder. 
a~VKtur. Bu usulü siı de tatbik ,de-

ttııda UsUg mektubunuzun yazılı bilirsini7.. Y:fü.de üç beı i ti kal 
h ıı ehli dıl · k· görmek ihtimali de ol~tt he-r 
ı•atik b • pış ın :re sen-
•ıılaıtl lr in an oldu~unuı. da halde siıin böyle münasebetsiz 

1Yor. muamelt".rden müteessir o\ınaya-

8erıirn e~·I h cak deryadil Ye filozof bir zat 
\'e bi\h r; encenin er nevine 
ll'tin assa yemekli meccani- olduğunuz yazınızdan anlaşılıyor. 

~ yüzü olmayan bir lktl hocası c--· e le et haber eri 

0 
lırsustu feci ~ir cinuyet oı~u 

.;"haydnt bir kadını on ye~inden yaralıyarak öldürdüler 

] 

" unu -:"ı • • b. . . .. q c "11nın otuz ırıııcı 
rn be ıı" .. ·ı· k ci ollnu arsusta ço 
'c '· 1 • ~ i1l •1 ı~ıvanc bir cim·ct 

!ara binerek mczktır ba~a 

doğru ~ickrh.:rkcn yolda, ni

cutlarından haberdar bulun-
Lt ttır • · 
u 'ı ı;ıİ· Crınilcr \lu ... tafa mrıdıkları jandarmaların pu-

~ \ · ıt. k:ı ap :\lıırat oX-lu ı:u~tına di.i~nuı:;lcr, )·aka\"! ele 
l \c k o J 

111 . unduıacı Bali oı,lu nrmi·;.Jcrdir. Süylcndiğinc 
ı " :r ' ' . k 'l t L1'.t im elerdir. nazarcn J,:uilin üzerinde, l u-

: Jıcr l:nıbe J?,ıinu \luo;. yunun tahribinde kullanmak 

(. u l lalıdin ml.:tr1,: i iı.at! ba.ıberinc :ıldığı bir 
•l J' 

l ır l/.raı otomobıline de hombn .zuluır cykmi:;-tir. 
crc:k ·ı· t ar ll'a , :mm Katillerden ) alnız Selim 
nıc: ·ır l . r 

t • ' c:c e hir b.lga t;ü- irnr.1 mm .ıffak olmu':'tur. Şid-
' ı-.r. ıırnd:ı on kuru-un- dctlc takip edilmektedir. 

t.: it\ . ' h 1 · de: nt n muhtdif ) c:r- * Sc) an ta~tı: l\L anne.la 
"" ~d . ccrhettil r 11 ~onra bir !ı:ı ftadanhcri y:ıı.;an şid-

1 haP; 1 u, t una ııt·ırak detli ) ·ıgmurl,mn tc~irile Scy-
c. nıntı.kıu·r. C.t li.ım- h·m nehri muhtelif mahaller~ 

l il ı · . 
1 

1 1 \. n, la eh ar-
. rd n l . . . l 

1 1 
' m ıı t c çalıv· 

· .. ~ 11 •<l n ihlh 
r l 1.:rc:J,. ını.zl ur b ı-

l c 1 ) t ı n ctra-
d ll 1 • • 

d\.ıııııi ı1.lcın<lcn 
z· n ' 'c l\ll\ 1' .ı bal,. ' an d J 

t n lıir . a~ 'll u1.crinde 
c l c:c .. c l ~örme . .. 

l \.l lıal ı,ı 111.e-
'l 1 l zabıta, ı kc\ fiyet-

ıcrdur . . . . 
. e , ., C.:) lcını tir. l\lc-

";11\ Ct 1 
l., c.n t ıhkik·ı C.( ı:n znhıta 

ll!t:ıiıı ·ta h: hwarak 
nı derde t' ı · 

~ele 1 lU'll'Ullrb 
[)· n tcrtfü· \ •er t atı alnıhtır. 

lha . ·traftan d· . ' 
ı Ilı tıni . 1 a 'azıyetin 

it ·ı ıt rak eden k til 
ı ar u a 
~rn) Cti .. a ü\i dt!t ederek 

'\.llc ' otcdenbcri k· 
" ıncıur b ~c a-

t<q .\[ Lılunaıı umca 
1: ·1 • '=hnıec.t . 1••1 i birl'k e llnlatnu 
l · ı tc .. ~ 

l~aıc et cunıın asarı-
mek Lı 1 zrc ıay,·nn. 

den ehemmi\ etli !o.Urctte ıu.;. . . 
mı:- eh arındal-i arnıi tchlil,c
) c ınan z J,nlmı.;-tır. 

Ya •mur but ın ~idddilc 
de\ am ctmd,ccdir. * 1 Iudutca bir ll't(H~c -
(I\ilb) n.fil imi;. ) :ızıyor: Kar-
ncbi köyHi :\Hilhim zade 
1\ ltınıt ap;aıuıı kt\tibi Kili li 
l\hı-.a oglu .t\bdullah Afrın 

nehri i.izcrinclo hudut hari-
cinden t;clcn cenup c~kira
lan tarafından 11.atlcdilmiş 

11.atiller cenuba füar ctmi~
lcrdir. 

Silah taşıyanlar 
Bir mikdar verQi 
ıni verecekler? 

Ankara, 15 (\'akıt) ._. Silah 
taşiyanlardan hü~fımetçe bir 
mi~dar vergi alınması tilsavvu1· 
cdflmektcdif. 

ı o s sıw :SW .. t 

ı:.aı~ lr ilh.iıı l • 

-----(1··--------~ıu-... ... ~. --~~~--a. __ r_ı_y_1 _e __ t_e __ ._.~.~~-------~~) 
liap~ondi i11i çok i) i oynuyor. 

bpanyot dansları, bizın 

lıblcrimbı:c en yakm olan 
dansl:ı.rdandır. Türk Ye i ... pan
yol oyunları :mbındaki ba,-

hca fark, bpanyol oyunların
da hıırckctin daha fazla olu
şundadır. Onların kaı;;tanyct

lcrinc mukabil biz<.lc çalpara 

ve kaşık kullanılır. Adım a-

tı"lar, r;übck oynatı~lar, kol
ların duru~lurı, p.trmak ı;akır
.datı~l:ır, bpanyol danslarında 

bizLıc Jıcniiz iptidai olan fi
gLirlcrin stilizl! olmuş ~ckillc
rilli r. 

Son z:unanl:ırda blit"in .A ,._ 
rupa \ e Pari-;tc Jspanyol 
dan:;J:m biiyiık bir ragbct 

buldu. Bunun sebebi de ls
panyol dan~l:ırınm ihtir:ı.;ı, 

~cnçlit!;i, a;-kı, kanın ~iddctli 

dönmelerinden hır. alarnk 
hblcrimir.i biJ;l ,·:ı ıta Ye l.'n 

tabii bir şekilde ~ü~tcrmc:ıi

dir. Şehrimizde J,panyol c.hın
sözlerinin iyilerini gördük. 
Cortc ... inalar, Cnamuno ,·c 
.l\iayaro, ~l:ıri:1 n.·. 'ina, Fino
c.Hictindcn :-onra C\ eke ı\l<ık

~iınde, şi nıdi .ıhri :;incmac.la 
ve Gardcnde oynıyan l .olita 

lkrr~t \'e Xotoria btın l:ırın 

t•n iyileridir. Bu :,onunı:ular 

genç bir giincş altında kalp
lerindeki kanlı n~k nehrini 

cereyan ettiren siyah Ye fri 
·~özhi kadınlar memleketinin 
muhtelif o~ıınlarını en mU-

J...cmmel değil c de, en · i
mi bir :,urcttc bize \'Crİ) r. 

Kitti :\foran Ye Raymon 
Sld, bu iki eski a~inayı ii
çlincü cJafadadır ki 1 tnnhul 

'ariyetc :salı nelerinde gö:'ü
yorüz. « Bu ela • tc ... miyc ct
til ... 1cri numaraları çok gUzcl. 

Diyebilirim ki in an bu numa
rayı :seyrederken meçhul kal
mı~ ~airlcrclen J .oran Tclh:ıt

tan bir hikaye okuyorum 

zanneder. Bilha::ı:><.1 finalde 
Budanın seyyah J-admın bo
i!;azından, Ye ho) nund:ın ],a-

nını cmi~ i ~iddctli heycc:ın

Jar isteyen Ye bel.le~ enler 
için nadiren bulunur bir sah
nedir. 

'·Kcrtez:; hminde kiiçiik 
bir l\lacar dansüzii ~ 1acm· 

Kır koşusu 
•• 

( Üsttarafı birincl sayır11mızdadır ) 

Birincilik musabakaları martın 
ortalarına doğru lıitaın bulacak
tır. 

Voleybol birinciliii 
fstanbut mıntakası voleybol 

Dil,1\-ıtc ;:nyandır. .. 
D.:ııı.mı ~iı1.el an:ıtlcrckn 

oldugu•m tabii bilir~iniz. \lii
sadenizk :-iıc haber 'ere) iın 
ki cbıNn da - cdebi~:ıt \C 

n>im ~ibi - cmpırL i~onizmi, 

lirizmi, 1~.ıli1.ıni. kubiımi \C 

ih\h .... j Yardır. l lef .,C) den 
c\ d ınlıhinı birer atJct olan 
Katta 'c ~t:mi d:ın ın ipcrfan-
t .. Liznıini ycıpmı~l~r. . 

Btı iki d:ııı-.(.ir bize: gele
cek '>cııeııin ( 1 ();1()) d:ın-.ını. 

i},j \' nıp:ılıııııı a-;-i, L'Czebc
~inc uj!;n1 nıı~ '•tz.iyctini tal...-
1ic eden iki ı\ r;ıp d,ın:-ür 

zihniyt•tilc ~i.i ... tl:l'İ) orlar. 
Dti~tiııiı) oruın , ımıh:ık-

hıl, baran.:t derccc-.i t:ıbi

1 la ,·aıı 111 4~~ saat ·oı1ra ·nasıl 
o·lacağ·n11 k İnıse lJİ l<'111ez 
Bir gün gelecek fen on sene sonraki 
fırtınaları bile haber verecek fakat ... 

Muharriri: Harun eş •t 
Son gfınlerde billı:ı~a I lan- haller şiddetli bir kışın neticesi 

bul ıeivarıııa yağan fazlaı:a kar, olabilir. Fakat lıa,·aııın istikbali 
gene trırlü kehancfüırui!tıklarn daha cvelden ağaçların mey\ a 
sebep oldıı. Traım·ayda, vapur- ve yaprnklarıııa nasıl tabi oJa .. 

bilir? Bu iddialara ancak 
Meteorolojinin en basit kaide-

da, trende huH\sa her yerde 
herkesin ağzıııda şu sôzler: 

«Kar dnlıa yedi gün de\·am lerinden haberi olmıyanlar, Jıat· 
ta aklıscliınleri bulunııııyanlar 

edecekmiş .•• Yedi ıııetı-O}U bu~ inanabilir. 
Jacakmış... Alanıanyada çıkan 

bir takvim bu sene Istanbulda 
40 giin çok şiddetli soğuklar 

olacağmı haber veriyormu~ .. » 

Bu havadislerin rcdi \'e kırk 

adetlerine nispeti de gösteriyor 
ki bıııılaıın ınenbalan yediler 
ve kırklar nevinden birer hura
fedir . Fakat maalesef bu ha\'a
dislere •ııünewer addedilen 
k imsclcr bile iııaıııyor. 

- Peki, Avrupa biıtün ulft. ! mu ffınuda bu kadar terakki 
ettiği halde birgfın fıavaııııı 
istikbalini de )(eşfe nmvaffak 
olamıracak mı ? haldc 45 dereceyi .ışınış 

\'C kalbi <)(ı 'ur:ııı bir fcy. 
kalbc-;cr hii) le dan:;cdcr. Ş:ı

pııı hayret bir çe\ iklik \"C 

nck:- ınuka\ cmctlılc malik u
l:ın l>u iki dan.lirim. mıılıak-
1...ak ki yıtptıkl:ın iiç numara 
bir l knıp:-cy-'l'lincy nıaçıııın 
cncr.ii ~arfiyatına muadildir. Geçcıı ğiiıı bliyle bir nıüııa-
AJhıh ku', et Yersin. Bir rır- kaş:ıya i~lemiyerek beni de 

-Belki de mm·aff:ı.k olacak .• 
Meteoroloji a: al:ıimi cevjye ıı 
ftlimleri de mütemadiyen bunun 
için çalı~ıyorlar.. r:ğer havai 
talıav\•üllcdn tabi bulundukları 
lmııuııları kat'i surette tayin 
ederlerse ha\'aııın nasıl olacağı 
kırk sekiz saat c\el drğil, hü
suf, küsuf hadiseleri gibi sene
lerce evel tayin edilecek, mesela 
bundan on fenc sonra hangi 
günlerde f ırtıııa olacağı hangi 

tına. gibi oynuyorlar. karıştırdılar .. Münakaşara lıava-
Siizi , c ycnni I' İ\ an Pa- nm muhalefetinden dolayı Hay-

ic:İn bize gü;1derdiği i.ki Fran- dar Paşa iskelesinde bckliyen 
' ... ız kızıdır. Bu c nonchal:mt. hutlm P::ırhin tğildi~ni n~ l la~·dar Paşa· Köprü \'apurunda 

günlerde ne miktar yağmur 

veya kar yağacağı bilinecek 

gözüken ç·ift ~ f r:ın..;ızların ' ;;-.arı dikkacc ıtlırsak kı-.a bir 1 ceryaıı etti. Ber mütat kardan 
"f!.'l1., dedikleri iil,çJjlmih. hi- :a11mm zarfındaki zeyk de- \'e ha,•adan bahsediliyordu. 

ve beşeriyet bundan pek çok 
btifade edeceh1ir .» 

cilnıi-; zcYkc nihavct n~rmi' p;i':'il~i,ltinc hn.rrl.!t etmemek Göz tepede ikamet ettiğini . ' .. ~ 

Bu izahatın üzerine muha-
taplarım sUstular, \ 'C beni tas
dik eder gibi oldularsa da söz
lerime inanıp inanmadıklarını 

anlı yamadım. 

h'ıka):dilerilt·~ hiç çalı~ılıııamış hıhil def;ildir. söyliyen bir z,'lt: 
- Kar arlık 1ahamınü1 edil-t!;İhi p;C.iriincn dan--lnrilc l:\yık 

' . 
olduğu kadar mu ,·affokiyt:t bu la-
mıvorlar. Oynwacal,ları O\'llllll . .. .. . 
sahneye ,·e çıkktıktıın miiziği 
diiydiiktan sonra: tc:-pit cdi
yoıfarmış gibi h~r his hir:ı

kan ha nrtbtlcrin bHha sa bu 
tarafı ~[izde.lir. c Ramona • 
bmindcki parçanın ~mcak 

bÜ\'lc bir :ınla\·ı-. Ye 'eri.; . . ., ' 
tarzı mclankoJi..;it\! ~(i-.tcrir. 
Riy.ınların kc;-;il... n! J,unı fi~iir

ler, ınakim:li :ıdnmlnr gibi 
y:ıptıkları dan;-;l:ır, nc\"ileri 
itib.lrilc bizde az giiriilnıii~

ciir. Bu Fran~ızl:ır._ 

FrmNz diyiııc~ aklıma ~el
di. 20-!10 ~cııı: · c\'el p;ıri. tc 
.\lonm:ırtırda hükiimr:m olan, 
ve l\ lullcn llujun en iyi nr
tbti olan Luiz Y chcr ismin
de bir kadın yardı. Bu katlı

nın l:ik:ıhı ( Lag1ıllı ) idi, 
'c ..,ülm.:ti pek bii)"i.ıktLi. 

1. 'k ( J r.nmaıım artı .... tı • %c,·-
kiııi gfotercn öır rL·:-ınini 

elde ettik. J lcr kc. i ~iiltlii

recck bir tarzda gi~ inmiş 
olan bu kadına bir vakitler 

:;;ampiyonası maçlarına pcr
şenbe glinti dcrnm cdilmi,tir. 
Turnuva maçlarına i~tirnk 

eden takımların bir ti.irlü 
topl:ınaın:ıma1arı ):lİZlindcn bi
rincilik maçları maalesef mun
taz~ım bir mecra t:ıkip etme
mektedir. Bu ciimleden olmak 
üzere pcr:~cnbc günü müsn-

( :\çµ;üzHi ) m:ıııa ınn olan 
(l .a ~ulii) ntin bir de ,·:ıh~i 
hay\ :ınlnr canhazaııe:-i ,·ardı, 

n: n laıılan onu bir b&: 
dcf a paralam1:;lardı. 

ı\rc;:hur rc:':-:rnıl:ır onun bir 
\Ok portrelerini yapmı~

l:ırdı. F:tkat her ~ey gibi 
bir giin o da ihtiyarladı, 'c 

ıınutulc.lu. ~cfaktc dü~tii. Çok 
para kazanım~, fakat hcp~ini 
dc ~arfctmi~ti. En ;-;on giin-

kri ııd~ hun:ımı~u da" 1 liç 
hir ~c~ i hatırlamıyor,' y:ılnı;1, 

Tul uz 1 ,c,trck i-;111 indeki 
kendi re ... mini y~tpan re~ ·ım

d:ııı bah::-edildiği \·akıt :ığh

yordu. 

La ~uli.i ı o gün e\·cı ül
mii~ \ c cen~ızc ... ini p:ıça\ nıcı-

lar kaldırmı::tır. 1 l:trptcn c
Yclki Pari:ıin en ~on cp;lcncc 

m iimcssillcriııclcn biri, o c ki 
\ c \nıcrik:ııı i~til;bın:ı uğra

mamı~ .\ l onm:ırtırın g;cçirdi!:ti 
h:ıhtiyar %amanlar v;ibi :ırtık 

cbedi\'NC karı:;-ım~tır. 

F(/. 

bakalar, tarcEcyndcn birinin 
ademi icabeti yiizimdcn hep 
hiikmen kaıanılmaktadır. 

Basketbol turnuvası 

Beyoğlu Amerikan kulH
hlinde yapılmakta olan tur
nu\'a maçlarına J\ar7ıyaka 

kuHiplcri ara;,ında devam cdil
mi, tir. 

ıııcz l hir felalaket halini aldı .•• 
Evde ne odun kaldı, ne kümftr. 
So~ııktan c\'in tekmil musluk
farı <londu. Sokaklarda yliriiınek -
müşkül.. Jstanbula geçmek 
tehlikeli ... Bizim taraflara 
ı.ı;ruar da inme}'e başladı .• Şu 

Jlarun Reşit 

ENİ GOM.ROK 
t ilele i için ... 

Ankara, 15 (\'akıt) - Lozan 
kar dinse artık bari!.. muahedesi mucibince yeni güm-

Dedi; yanında ki arkadaşı rük tarif esine göre devletlerle 
ah1edilecek ticaret mukaveleleri 

şöyle ceYap \'erdi: için liarkiyc vekaletinde sabık 
- Bilakis kar daha 15 gün Mcskova elçimiz Zekai B. rjya-

y:ığacakınış. setinde bir lıey'eti murahlı.ısa 
- Aıııan etme .. kim sn}·ledi? teşkil olunmaktadır. 
- fatin Efendi ! - ---

De nfazla tahammül edemedim; Soviyet ittihadında 
münakaşaya karıştım: K il ~--.-kı 

1• t· ı::· b- 1 - - 1 , c 01» mısa mn - ·a ın , t. oy e soz soy em-:z. 
- f atin Efen dinin ağzınden 

gazeteler yazdı • 
- Hangi gazeteler ? 
- Ben okumadım • Arkadaş-

!ardan biri okumuş! 
- fnanmıyın • 

- !'\eden? 
- ('ııkii lıa\'anın azami '18 

~aat sonra nasıl olacağını kimse 
tayin edemez de ondan ... 

Bizim gibi rasathaneleri yok 
denilecek kadar az \'e yeni olan 
ve binaenaleyh ham istatistikleri 
me,·cdt olmıyan memleketler 
değil, A \'ntpa ve Amerika gibi 
köyleriııe varıncayk kadar ra
satııaııeleri buluıı~ıı \'C birçok 
senelik rasadat istatistikleri 
me\'ctıt olan memleketler bile 
havanın nihayet 48 saat sonra 
nasıl olacağım :ıncak az:ımi 

yüzde yctıııiş, seksen ihtimal 
ile tayin edebilmekte, ondan 
ilerisini tahmin bile edememek
tedirler. Çünkü fen henüz bun
dan acizdir. Rasatane ıniidürii 

, e binaeıı:ıleylı bir fen .ıdaım 

olan Fatin efendinin de l1avanın 

48 saatten uzak iı:tikbali lıak

kıııda beyanatta bulunmasına 

ihtimal yoktur. 

Karın daha 15 gün de\ am 
edeceği, irtifaırıın 7 metreye 
çıkacağı gibi ~iizler bilmem 
lıanrri nğaç bu c;enc yaprakla
rıııı ev,·elfi tepesindrn döktügii 
için, bilmem hangi mey\'ll 
mebzul olduğu için, l 'asımda 
koyunlar :ırka arkaya yattıkları 

için kışın şiddetli olacağını 

istidlıil eden · kehanetfüru~l:ırın 
sözlerinden farks1zdır. . 

1(1şı şiddetli geQeıı seneleri 
müteakıp gelen yazlarda mey
\elerin az veya çok olnıa5111a, 

ağaçlarm yapraklarıııın §Öyl~ 

\'eya böyle dökfılmclerhıe akıl 

erer; ya a~açlarda görülen btt 

daha evci tatbikı 
tasdik edildi 

!.\lo km·n, ı 5 [A.A] - So
yyct, ittihadı merkezi icra 
komitesi di\ anı Kelloğ mba
kının llu ya, Lehi tan, Ru
manya, E~ton~a, Ye Lctonp 
aralarında daha c\·cl ıneıi) ete 
girme i hakkında Io~kO\ ada 
U ., ub:ıtta jm~ı edilen proto
kolli ta dik eylemıştir. 

Macaristanda kar 
trenleri durd rdu 

Rudapeşte, 14 (A.A) - Tuııa 
Ediryatik şüınendüfcr ınüdüri -
yeti dün bütün giın de\·aın eden 
fırtına tesirile l ollarırı 50- 2200 
santimetre l•arla kapandığım 
tebliğ etmel,tedir. Trenler yol -
!arına de\•am cdeıniycrek karın 
kalkmasına intizaren istasiyon • 
!arda be'ldcınekteclirlcr. Buda -
peşteden dün akşam harekt eden 
Rivzera ckispresi Zekcçfetcr\'aıı 
istasyonunda kalmıştır. Tuna 
Ldiryatik şümendfıferlerinde tek-

ÇIKRIKLAR 
DURUNCA 

Muharriri: 
dri E em 

on i 
1 il 

23 Şubat Cu
martesi f!Ü ii 

başlıyor 
Romanımızın mevzuundan 

bazı parçalar: 
; . .-_,,,.. ~" - --



ŞeJ1tanın eli altında ~ı,.· 
J 1Cl21 ı::cnc!'ıindc Yazılnıı'i-tır -

J\luelliti • 1 fer hakkı mahfuzdur 
JOR] '\AKF.TI!. :->ı ınıı 

Doktorlar itiraz ededıırstıı1 ... 
BPh<>r kırbon iki fr((rl{l.'U, pJi11rle :)(' ilri 7.i 
kırbaç .ı·(ı·<·rek, <>k11ıekparası uğr1111rz ouıtuh
lorcn ::<•ı·k rıl<'Li olanlar gittikçe çoS-rtlıyor 

49 -
fak1l neye şuradaki kadın füzı skandalleriıı tahaddf~ 

biyle şiddet!e uluyordu, beline üzerine • Müdafaai hukuku be-

dikcıılı bir kepır bağlamış; di-

ı:eııler şupl!Lsız ctir.e sapla111yor. 
Bıı sırada hem nıatulıuıı biri 

viicııJumı Amerikan fırçası ile 

tıın. r cJerck cıldini tahriş ve 
tehyiç ediyor, lıcm de diğer 

liri kafa etleriııin üzerinde üç 

sıra sivri uçiu bir merdane 

dolaştrıyor; kalçaların boyuııca 

kaııın süzülüp a~tığı görülü

yordu. 
l'\ilıayet kar gihi vücutlu bir 

kumral kız Berkley beygirine 

oturtulmuş bacaklarından ve 

şer » cemiyeti heyecana gelmiş 

\'e ~u notayı tebliğ eylemiştir: 

•Pariste umumhanelerde za· 
hıtaca ınalfım olmakla beraber 

haklarında müsamaha gösterilen 

işkence odalarının mevcudiyeti 

meselesine nazarı dikka -

tiniz celbedilmiştir. Oralarda 

sefil kadınlar para mukabilinde 

insafsızca dayak yemeye razı 

oluyorlarmış. 

Bu gibi seanslar düçar olan

ların sıhhati üzerinde pek elim 

tesirier yapabilir. Zaten bu 

bcynurıdan bağlanmıştır. O suret- hareketleri yapanlar darbu cerh 

te ki aletin üzcriııe üç centil-

men çullanmıştır. Biri ince bir 
kırbaçla tabanlarına vuruyor; 
digeri bir av kamçısı ile omuz-
larını haşlıyor; üçüncüsü ise 

k.ıba etleri dikenli bir sopa ile 
hırpalıyor. 

mahrem uzuvları öııünde ~ec

d,:ye mecbur ediyorlar ve; 
benim vücııdumuıı her zerresi 

Fennin yeni bir 
• • 

mucızesı 1 

ıı.ıııkaddesiir, sen esirimsin, ne El kirik . - lhn 
cmıecıersem yapacaksııı! diyorlar.» e zıyası a -

Ve betbalıt nıalıllıklar filhaki- da çilekyetiştiriliyor 
ka il1at ediyorlar. O dereceye 

kadar itaatı götlırüyorlar ki, 

zabite ııazareti dispanseri ser 
t.ılıibi \'e Sılıhiye nazareti em

razı efrenciyedcıı talıalfuz ko

nıisyoııu reisi doktrr •Leon Bi
zan, aPari-Mrdikal» da şu sa

tırları yazmağa iüzum görüyor: 

•Ne için şu işkrnce oddlarıııı 

idame etmeli ; Ne için bu 

vai:~iccsiııe işkence fditı zapt

olıınnıaıııalı; Bir kadın taıııyo

rııııı kendisine rlli frnnk geti
ren bir kırbaçlaırnıa sransıııdaıı 
sonra on beş RÜll lı<.sta yr,ltı. 

Bazı pahalı evler var. Bura
lara amele ttİ!TJnıaz; burjuva 
ve ~ristokratlardan mürekkep 

müşterileri vardır . l\\üşteri 

kendi gayritabii ihtiraslarını 

kfıfesini tatınirı en:eli ile oralara 
koşar. Böyle ev idare cdeıılcı'

deıı bir kadın geçen gün b.0 na 

diı ordu ki : c I:ıizi ziya~eten 
1;dcıılcrin kısmı azamı l'llrgurı

dı,~. • l\ryhat ki Pariste öyle 
hiS>i bozulıııuş rnrgunlar pek 
çoktur, fakat oıılarııı tehlikeli 

keyfleriııi tatpikc ııeden müsa

ade edildiiiini aıılıyaınam. Bence 

tv idare ede•ı k:ıdııılarn kat'i 

eıııirlcr vermeli ; kırbaçlama 

ve ya ınadı.li tzayı te'miıı ed~n 

diğtr bir liil yapılıııa>ına mü

saade edenlerin derhal evleri 

kapatılmalı, ı·e lıaklarıııda ga

yet şedit tedabir ittihaz oluu
ıııalıdır. » 

Güneş zirası alanda yeti 'Cn 

nebataun '"e mcpaların elcktirik 

ziyası tc>iri ile yetiştirilip yetiş-

tirilcmcYeccjti iitedcnberi tecrübe 

edilmekte idi. Ahiren bu tecrübe-

lcr Fraıı<ada mu\·afickh·etli neti

celer Ycrmi~, cicktirik ziya!'1 ile 

çilek yctiştirilmi~tir. !lem de gö
ne; altında ancak ( 80 ) günde 

ol~uıı bir hale gelen çilek clck
tirik ziya:-:1 nltındaf 40) giin için· 

de mükemmel surette kemale 

crmi~tir. 

1\y.~ı ırırr.ar.da lıu ~urctJc ye 

tişcn ~iieği:l feı hl:lde lezzcıli ıe 
nefis kokulu oldugu ~öriılmüş 

ıür. Yalnız şayanı dikkat bir 

nokı.ı \ardır ki o da elektirik 

ziı "'' altında yetiştirilen çileğin 

<onnderecede paha~;r mal olma-
m:ı~ı, ~·ani çileA!rı bir tanesinin 

( ı O) Tii•k lira>ı kac'ar m3'raf 

ihti::arınt iclr eanc.~idir. 

Anla;ıl•yn~ 1<: feıı kun(tile 
:oca!l!ar kış ort3qnd:t bile en 

.•cb çilekler vetişıirdıileccklcr, 

faka ne çare ki hır ııdi< çilek -

!eri ı\ Yrupa ve Amerik:ı milyo -

ncrltrin<~•n başka kiın'eler ı i) e· 

ır.iycccktlr ! 

Matbamıza gelen <><rlu. 

Uyanıı 

l'y:ını~ın 11 ind JlU>iı;M 

Edebiyat nıakak,1. Temaşa ı 
Tenkidi, i\e~idclcr, Şiir, lıi

kaye ve aktualite Resimler. 

- ~--- -

VAKiT fl Suhat 

Emden kruvazörü 
Dünkü Em den ne idi, ne yaptı? 

Emden ne dir? 

Alınaııyanııı bir mektep 

~em isi olan - J::mden" knwa
E.iirii ıı;eçen !(Ün limanımıza 

geldi. Bu i:;nıe okuyucuları

mız yabancı değildir. Bugiın 

bir ankaz yığını halinde Bah

ri ı\luhidn sinesinde yatan 
ne eski Eemden YC ne de 
onun kahraman siirnrisi Kari 

:\liıller mcYcuttur. Fakat bu
günkü Emden onları.ı geç

nıi~tdd parlak hizmetlerini 
Alman milletine \ e biitiin 

dünya olanca canlılığile ha

tırlatacak ve ya~atacaktır. 

Kahramanlığın milliyeti yok

tur, onun her ferdin kalbin
de uyandırdı~ his sadece 
takı.lir ve gıptidar. Bitdc bu 

muna,ebetle eski ve yeni 
Emdcnden kısaca bahsetmeyi 

her halde faydalı gördiik. 
Eski Ernden 

1'1uharriri: Topçoğlu 
!ine geldikten ve miircttcba
tıııın btiyiik bir kısmım kay
bettikten sonra kahraımın 

Eıııdcn mürettebatı dLişnıan

larıııın eline esir dti~tii. 

Emden bu kanlı \'e çetin 
muharebede yedi;i zahit ol

mak tizere 132 maktul, aP;ır 

\·e hafif 65 yaralı ycrmi>ti. . . 
l~nıden c>irleri ( Sidncy) 

caraiıııdan lng:iltcreye nakle
dilirken Kokaz ada>ına çık

mış olan ınLifrcze de yeni 

bir Eındcn yaratmakta gecik
medi. Fon _\Juke, adada ele 

geçirdigi 97 tonluk 3 direkli 
c;ki, çiiriık bir yelkenliyi e

lindeki elindeki silahlar ile 

harp g:enıi'i haline koymuş 

ve denize açılını~tı. Falcmenk 
adalarını.lan birinde bunu tev
ki! etı11ek istediler ise de 
yelkenli bir harp sefinesi ol

duğunu ileri sürerek adadan 

sarn~nıuş Ye nihayet (Çay
zing:) ismindeki bir Alm~m 

gemisi bunları alarak (IJiidey
de)ye çıkarmı~tı ki bu mü[

rezc, bilahare Şanı-! lalcp li
zerindcn 1915 sene:<i zarhn

da Istaııbula ıı;clerek buradan 
' ' 

da vatanına döndii. 

l~te J liııt denizindeki üç 
aylık vazife hayatı hüyle 
kahramanca 

hay etlenen 

bir safhayla ni

F:mden, 30000 

mil ıne;afe katetnıi~ ye bu 
ceYd:ıııı c,;na;ında; 

1 - 7082.5 tonilatoluk 

16 lnp;llir, p;eıni>i batırmış 
\'c Tayıni>c g:ürc .J.3 f 20000 

marklık zarar ika ctıııi,tir. • 
2 - 3522 tonluk bit lltı:' 

p;cnıisini yakalayarak muaYin 
krm azi~r lıalin,\c kullanmı~tır. 

3 Bliyiik bir Yunan ve 

bir de İnp;iliz p;emisi esir ede
rek bunları kcııdbiııe köıniir 

gen1isi yapnıı~tır. 

.J.- Rus Şemçuk krurn

zürü ile ı\lu;kcf isimli bir 

Fransız torpitosunu batırnıı~

tır. 

5- Yakaladıj1;ı diğer dört 
gemiye 'de, beynelmilel ınu

karcratın icabatına uymak 
için, cvelce batırdığı g:emile

rin miınncbatını doldurarak 

meııılckcttlcrine ııakkttirmi'· 
' 

tir. 

Bunlara ihhetcn askeri \'e 
tiicarl nakliyatı sekteye up;rat

makla düşmanları üzerinde 

yaptıgı tc;irin güze l\Öriinıni
yen zararları ;ayhızdı. lnp;liz, 

Fransız ve j:ıponların 7o 
kadar l\emiyi Emdenin taki
lıilc taYzi[ eylediklerini söy

Jcr;ck Eındenin h!znıetinin 

dcrece>inc Jıir miyar olur. 

İnp;iltcre de ki Enıden esirle
ri ilk koyverilen kafileyi teş

kil etti \'e birinci Süvari 
:'ıliiller, esarette kılıcını ta;ı-

' 
nıak hakkından malınım edil-

medi. 

Yeni Emden 

\'ersar muahedc~i Alınan

lara beheri 6000 tonluk 6 
Caal ve 2 de ihtiyat olmak 

üzre 8 knıYazür yapmak 
hakkını Yermiştir. Bu kruva

zörlerin tonu gibi topları da 

altı puslııgı.ın !ev kine çıknıı
yacak ;c 20 seneden e\·cl 

deği~ti ril cm iyccckti r. 
işte yeni l~ınden, muahe

denin bu ,.ayılan ~artları da

hilimlc yapılıııı~ en modren 

bir gemidir. 
6000 tonluk olan bu ge

mınııı ı 1)21 . eııc'i yazıııda 

in~a;ıııa ba;laıınıış Ye 1 - 1 O-· 
925 tc Yazifcy.: alııımıştır. 

Tulti :iOR,.'i arzı .J.7.75, çc1'· 

tii';i "ı 1 ;-,5 kandcmdir. 
8 tane aln;ar pt1>luk 50 

çnp ttılLindc topu Ye 8 adet 

1 Tiyatro, sinemalar 1 
na=-=~·· ..... , ...... ;••••••••n~•r••uc••n•• 
i! oözi:;.;·8N -~~ "8Xs:riscôıN'·ii 
~ en güzel en ıııııanaııı filmi İi 

H DONKİŞOT Ü 
::::::::::::::::ı:c:ı:ı:c11:111:::::::::1::::t::: 

Naşit Bey temsilleri 
Bu (;ece Şehwde ba~ı Mil

let tiıatro,mıdea p;azelhan 

hafız Jlibcyin lky ince :.az 
hey'eti Konser: 

.\lerdut Kadin 

Komedi Dram 4 penle 
Rah- Duct - Varyete Dans 

Ferah sinemada 

~Uzelli~ ~elası 
ayrıca Canba:ıt, ince.~az 

---~.-. ........ , 
ŞEHREMANETi 

Tcpclıaşı 

Tiyatro · 
suııda b" 

, kşam .":u1t 

21.30 da 

~~ ~ ~ 
111 ı I 

11111111 

ermanlı delihazreterli 
Komedi 3 perde 

Darülbeda yide 
Sajanak neden oynanmıyor? 

KADISTEN 
SEMERKANDf 

J\TulıJ.rrlrl ı f\lüterdlll 
J; !.O\" lJA 0. R. 

Tin11ırun devleti ı)arçalan 
-----·- -- --

Tinıurun torunları arasında kopan fırı 
hrıt. bir saflıaya girnıişti 

- 80 -
Prens Ebubekir babası Miran Ömer, bundan baık 

Şaha iltihaka muvaffak olmuş, hil'at ile birçok kum~I 
bu muvaffakiyet babayi de evla- ve bunları eşrafa ekabir 
dı da son derece memnun etmişti. edeceğini ılan etmişti · 

Miran Şah oğluna olanı biteni Tam bu sıralarda Pren 
anlaımış, Ebubekir babasının bizden alınan bütün 

Semerkande gitmesine mani ıadeı;ini emretmişti. İki 
olan zatin amcası Şalı Ruh ağustosun 13 üncü sal 
olduğunu anlamıştı. Bunun üze- evimize gelerek biı.iml 
rine Ebubekir babasının nezdinc kattan sonra Prens 
muvasalet etti~i günün akşamı, gönderdiği bir mektubu 

büıiin arkadaşlarile birltkte hare- mişlerdir. Öıner bit 

ket ederek doğrudan doğruya bunda bizi kendisini 
amcasının karargAhına yürümüş, davet ediyordu. BunP 
amcasını ansızın bastırarak her 'f 
mukavemeti 
yakaiıyarak 

ertesi cuma günü 
kırmı'$. Şah Ruhu hareket ederek geceyı k 
babasıııın yanına 

götürmüştü. Herkes Şalı Ruhun 

ele geçtiğini ve Ebubekir serbest 
kalarak kuvvet sahibi olduğunu 
görünce ona iltihak, Ömerin 
:aralında olanların bir çoğu da 
dakika fevtetmeksizin ona inzi

mam etmişlerdi. Ömer, kardeıi 
Ebubekri ele geçiremiyec~ini 

anladıktan sonra babası Miran 

ta geçirdik. Ertesi gün 

ovalarına muvasalat ' 
lunuyorduk. İkamet 
yer, bir ırmağın kenarın 
Çadırlarımız burada k 

. k 
biz de burada yerleşmıı11 

.. ..o 
Omer , cumartesi gıı Dün Da1'i"ılbedayide 

Yak11p Kadri Reyin 
Sairanak ııi'-·esi temsil o J Şah ile anlaşmağa karar verdi. 

huzuruna davet etti. Biz d< 
bulunduğu çadira gittik 
bizi pek nazikane bir 
kabul etti. Ertesi pazar 
bizi yeniden büyük bir 11 

çağırdı . İhtiyar bir 

huzuruna bir nutuk jral 

edilecekti • Sağn::ığın Bu sırada Miran Şah ile oğlu 
başlwa rolle!'inden bi- Ebubekir, Semerkande doğru 

rini <lrnılııe etıııis olan ilerliyordu. 
• Ömer bu mevsimde Viyan 

Emin heliğ Ileyiıı bir- ovalarında bulunan karnrgahına 
deııbire lıastalaııma- muvasalet etmişti.Burası Tebrizin 

sıııdan dolayı IJilıııec- garbından 1 o fersah mesafede 
idi. Ömer, T ebriz ve Sultaniye 

huriye tehir ulıııııııu~ şehirlerine haber göndererek 

ve yerine Hızır ale)- büyük bab•sınııı hatırasını tebcil 

Jıissel:iııı komedisi temsil için merasim ıcra edeceğini 
, ı · ı · · S - ı · · söylemiş koyun beygir ekmek 

euı nııtır. aıra11al\ Jll\'esı '. . : · 
~ J ve şarap ıslemışti . 

Emin BPliğ Bey iyileşir 
i~ ile~nwz tekı·ar tcnı- ~~bıt~ ı 
~il PdileN~J..ıir. ~\._Küt UNU _ 

Muh•inln nt!lerde rolü vnr : 

Haımızaııda J)ariil
badayiiıı ıeııısil Clle
ceği esPı-ler iı;inılc 

Erluğrol ~l u hsiııin rol 
aldığı esel'ler « (;üın

diiği.inı gölge», «Ülel
loı>, «İhtil~\l>ı, «llamlel» 
ve «Kör» piye~lt~l'İdir. 

Hava bir u•lura mtdır; 

«.\ııkaı·a poslrısı» fi
liminde rol alaıı ,.c bu 
vüzdcn sakal bıı·akan • 

san'atk:irlardan Galip ve 
.küçük Kemal, Uiiyük 
Uehzat Beylerin sakal
l::ırıııı kesmeleri arıık 
lnn alaı·a ait bir ınes
el<>dir. Çi.iııkü lı:l\ alar 
açaraı_:ıııaz bi lıııcsi ne 
bir şey kalnııyaıı filim 
ikmal rdilel'ek. Belızal, 
Galip vr 1Kemal Rey
ler Jc nihayet on beş 
giin i~iııdc lıeyhelli 
sakallarına veda etmis 

' 
olal'aklardır. 

Şimdi bu fıkraya koy
duğumuz (havalar bir 
ustur:ımıdır;) litriııiııı 
ifade ruiği maıı::ı aıı

ia~ıhyor değil mi? ................................................ 
t 9,7 lik torpito tulü vardır. 

On kazanından dördii kö· 
miir, alusı yağ yakmaktadır. 

Kömiirc mahsus kazanlar, 

açık denizlerde icabıııda daha 
kolay tedarik edilebilen kö
miir yakabilmek içindir. 

Sür'atı saatta 29 mildir. 

Alabildiği malırııkatla 6500 

Tavuk hırsızlığı 
Uııkapanıııda zahire tüccarı 

Etem Efendinin kümesine evelki 
gece hırsız girerek 24 tavuk 
çalmıştır. 

Kadınlara taarruz 
Eyipte oturan Mehmet Is

mail, geçen ak~am evine j1;it

mektc ol:ın 1 lacer hanıma 

taarruz ettiği için yakaltın

nıı~tır. 

550 Lirayı çartırmış 
Sultan hamamında l lali! 

Beyin ticaretanesinde çalışan 

1 !ayım, diin bankaya gider-

ken cebinde bulmwı S50 

lirayı çaklırınışur. 

Kantarcılarda yangın 
Kantarcılar da chıl bir ka

dın olan Zehra l i. in evinden 

diin gece yanguı çıkmış ve 

söııdiirül m ii~tii r. 

Dün gelen ıeyyahlar 

Evelki akşam Lotus vapurile 
Benıltan 110 kadar seyyah gel

miştir. Seyyahl~r bugün Mar

silya;a haraket edeceklerdir. 

··············-································ 
mil seyir kudretini haizdir. 

l\liirettebatı 483 kişidir. lnşa

sıııdaki hususiyetlerden biri 

çelik h\l lıaların biribiriııe rap

tıncla elektrikle kaynak usu

liiııiin kabul edilmiş olmasıdır. 

Alınan deniz talebesine 

bütiiıı diinyayı tanıttıracak 

olan \ıu geminin aynı zaman

da biitlin dünyaya da büyük 

harpten sonraki Almanyayı 

ve onun deniz in~aatı ~alıa

sındaki ktırlretini tanıttırmak 

yazlfe'i görec•.:ğine de şiiphe 

yoktur. 

Topçof;lu 

T h 
. .,ı 

imurun atırasını tazıı ' 

etmişti. Ogünkü ziyafette 

yemekler yemiş, biz de . 
için hazırladığımız heÔ1l 
takdim etmiştik . Bunlar '. 

ve ipekli son derece 111 

yen bir İspanyol kılıcı idi· 

bu kılınçtan pek memnun 
(ff;tfll 

Türk Mac 
-·---:. 

Uzlaşma muaııe 
Macar meclisirl 
Budapeşte, 14 (A.A) .
. v r· k ~ cıye nazırı alko, ur • 

bitaraflık, uzlaşma \'C .A 

muahedenamesinin ta>" 

mütedair kanun layiJıasıııı 
lise tevdi etmiştir. __/ ----·--

Yunanlılar 
- IA~ 

Kelloö misaJY 
tasdik ettttct 

Atiııa, 14 ( A.A ) -
~i· 

bu gece mesaisini tehir clı~., 
evel yunanistanın kellO~ il'" 

kıııa iştirakine dıir oı~ıı '~ 
layıhasını tasdik etrııiştır· 

·ol 
zelos misakın lıarbı ilga l 

(' 

bir merhale teşkil etmekte'~ 
ğunıı söyliyerek vıııanı· : 

bu misakı hiçbir zanıa•~ 
olarak ihJal etmiyeceğını 

etmiştir. / ----------il.AN . 
-· Jı~· 

Lüleburgaz hakimligıµ ' 
Durğut Bey kı:riyesiııderf ı 

t . d .. ıft· ep cıvar .ıı a yemını. i f 
fıe~ 

Mehmet yesari ve cer· ıJI~ 
arkası Salih veresesi ıle ~ 

d -kk1nı ma maza bir bap u · ' ·iri' 
. ' 1 

Mehmet ağanın bila 11ı2:,;r 
dört senedir talıti ıı.• 1,ı rar · 
olup müteveffaııııı ' . 

drı•·· 
namına işbu maza ve ·ar~ 

tapoı:a tescili hakkında 1 
f•fl' 

den 1 lakkı [fendi tara'. 
ikame olunan da\·aııııı 

4
4 

nıulıakeınesiııdc yirın• ·,~ 
jJ' 

nıüteca\'iZ bir zaıııa11 ' 1 ıı1 
ı -kı·'ıııa deabi 1ı mağzaa ı·e ( u ,, rıı•· 
. t:ı.r ,ı .~ 

veffa ve varislerı · r c 
fl1 

bila nila işğal ve tasar :ıın.İ 
ıa• mekte oldukhrı aıı ' ,,. 

tşbu mağaza dükk5ııa ~ı.ıf 
ve malik iddiasında tıulU•~1 rf11 
\'csaihi Lsarruiincier1

'." 1,11r> 
Lııl' 

bir ay Zlrfıııtla . " 
. .. Jil ı.ıJ. 

nı;.dıht.:ıoıı.:sıııe Juzıııııu 

lan ilan olunur· 
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Altın nehir 
- Dtın.ir;ij nuthamad.an ma.balt -

- Bıı kim? .• dhe 
a~lau ırihi "'İikrerk~n 

. b b ' 
ı-;ıfıil'li hiı· i "ııc eli ııe 
lıauı. " 

l\aznıi bir korku 
i~iııde: 

- Ben de bilmiyo
ı·ııın ağabey, dedi. 
Aznıi ğen°e gi.ikriye

l'ek bağırdı : 

- Oııu kinı ieeri 
altlı? • 

- Burada ne işiniz 

·var '! 

-~~~~~~~~~~~~~~--::-

dan daha iyi saı·f.,tle-

Cüer eaveı miit(·yazı 
<... + 

h ir ta nırla : 
- Bı>n fakir hiı· ilı-

tiyarım, ateşi.nizi prıı

cere<lcn giiı·diiııı dt>, 
bir çeyreklik sığmacak 
bir yer istt•diııı. 

• 
cek ~erimiz yok mu 
saıııyoı·sun '! Onu ı-;c

nin gibi kırmızı hu
ruıılu lıerire nıi H'l'i-
riz ? 

Hemzi kii:;c~iııdcıı 
• 

hağırdı : 
- Karnın ae~a. ha-

Cii"e kıırlıalnlarıı ı 
yt•ı·de {.(iiriiııce aza
~ctle ~ iiriidii: 
- Eft•ııililer, dı•di. 

~ize C<•rnthı Hakları 
lıtn ırlı Lıiı• ~ahalı tlilı•riıı • 

Bu gPec ~aat oıı ikidtlc 
l<'kı·ar f:t'leı·giın. 
Sizlcı· "ÜI' dii '' iiuı 

l" '"' 
Azmi ğeııe o valışi şıııdaki tii~ ii sabaııa!.. ıııi~afirp~l'H'rlığl' pek 

sesile bağırdı : Haydi defol hakalı ııı. ıııiilt·~ı·kkıı·iııı. Eğı•r hıı 

- Öyle i-se geldiği- - Bir kaı; dakika ~Peeki ziyar< i111iıı • oıı 

Çiçekler neden güzel kokarlar ve 

kokularını nereden alırlar? 
hıııııu nll'dıı·.nu ıolıııııı· 

lar 'ere diisiiııee 'erdPıı • • • 
'cııi 11ehat eık.ar.(:i<'ckler 
.. .ıı ~ ~ 

giizel koktukları iı·iıı 
• 

i'ızel'icriııe krlebrk 'r 
~airc gibi bir tak.ıııı 

haşaratı da' et ederleı·. • 
Bu lıasarat ınulıtclif • 
('İ('rklere konarak. ei-. . . 
eek it'iıulPki tohuııılaı·ı • • 
biribirilc aşılarlar. 

!\'ebat buharatı kcn-niz yoldan gidiniz. daha ınii.-aade <·diııiz. olac:tğıııı ı.;ih lt•r. ı•ııı 
A ~ J il ·' · ı · ı ı ı · · f İN'"İ n ıriizPl ko Ptrafıııa koku ııesredı•r. disinc cezh edebilmek - ga >ey, ıava 1 Biziın nıutfağıuııztla Il.Zmı lll tele ~Prın- lıic halıret elnın 11111'.. -' · '"' '"' , - ' 

Cok c ı · 1 t .1 f J J • • ıııa~tıllll ıo;l'hebi, ılf'ha- n·· J J , '\ J · İfin C\ \el güzel bir Ci-; , • o~ ıs anmış ı. eYinıize lazım olan su ueıı ıı· fü ı : Azmi korkarrk. ki\- o~ e o ııı<.~. ~ t ı, ı;1- . , • 
A ı ı· ı ı· ı:ck yapımya, sonrada hu zmi elindeki sihirli ,·ardır. Sizin getirdi- -- Cık dısaı·ı baka- · •d kt tııı ~t'tH ı ~('lll ııw ~ap- t;eği diıııizde tutarak 

. • · , .sr~ıı. en ı·ı ı: <'i"r"c. "İİZ<'I bir koku ığııeyi kiiçü!"ün başı- !:!iniz suya ihtivacııııız 'ıııı .. ' _ n1·1. ,,:,,,.," ,. 1·,z·ı lııı- tıg,•ı hir '."ıgııı ıırlic - koldıyanın. ·:waklık. • · '"' ı-> 
rı ., J .ı ' • ·• "' · - Yermeye <:alı~w. Bazen ııa atmak üzere iken yok. - Allah a~kıııa cfcıı- r:na sof..arnı 1 , 1111 ı-;aııı~ sidir. Ihı yaµl:ır a. ııı Riz lııı ~·ağları ~ı- de d<'C lderin bu ko-

eiice ateşin yanından - ihtivar bir adamı diler... ~ ,;ı·suınız. .\;,ıııi tlalıa fanıih :uJaıı olan l'İt'e - ı..ararak le Yanla 'e k · • ı ıı 
kalk d b .ı - • • • usu on ara musa at 

lı, uçlann an ir dışarı atamıyacak ka- Remzi yak.asından sözüııii lii'tiı•nwmiı-;I iki lerd~ hirihirirw ~·.ok mulıtclif kokular ya- olan ınikropları iildii-
n hir gibi su döliilen d·•r tıava suuuk.tur. Be- <;ekerek: .. k ··'.. 1 n ı · · ı·· J " .. " - t•uee apıyı ~ ıızııııt• ıcıızeı·. u y:ıg ıızıııı paı·ız. Fakat unutma- riirür. Ci"eği ö ıııııt t•ıı 
· ·ağmurluğu ile Azmi- vaz sakallarımı, ""öı·mii- - Cık. yoksa seııi 2 k ı · · k • ' · " - ,., . · ıı.apa) aı·a ()t~ııı g11tı. ( trt.ııt'nliıı) dedij:;inıiz malı\ ız ki ı•i('el lıu urtarır · 
•ıın yanına yaklaştı, vormusunıız? öldürürüm .. Divc ba- t;iiec t•ık.aı· ('tkııı:ız. 

1
,

11 
, ... ı...~, • • • Bazı eieeklerde lo· 

kii ~k ı · ·ı .ı • • ,aüa beıızt'r. , . ,. koku,.·u bizi nıenııııııı • • ·~ çu - ıır temas 1 c - f şte seııi ısıtacak ğırdı. Eli ci.iceııin ya- gük ·yüziiııiı koı·kuıw · ' lmmlaı• riizgt\r 'a~ıta-
•uı\" A · · ı a • • • iki ıııaddedE'ıı ıııure - t•ıııwk ic.iıı '· ·aııııı:ız. · " zmının >asın< 1 a•lar bol salalııı \ar.. kasına d<'-."er değmez ı ı · "ıle ',\-.ıl.·tı111·l.·>1•. Btı ı · h ' - u 0 siya ı ıultıllar saı·dı, ) , - • " 
Ji\lti • .\ Zlllİ tlel'f ıal hir Jı•,\' () ı' l)akaltnl llı~aı·ı.. nl'ıı\" , ı'Jıı'ı•l'ı 1· -,<rııelt•rdcıı keplir: karbon 'C IUÜ- ( lltlll bu "O~ll~ ll yap• b ) · 'J · t ~ • ' . · tufan gibi hir ya~ııııır 11 <l ne at arın çıçeh erı 
op ,.ibi '·ere )tnm·- -· Aclıktan iiliivo- biri hattı, o <la siiratl<' ~ 'c i ülıııa. nıasmda bir sf'lıep yar- a:üıel ,.e kokulu ola-
~ " _ • yawııağa ba)atlı. dır. "' ' 

ııtlı. Azmi yerden nını ef~ııdil<'r, gitmez- bir ki\~ ryc )'l" arlaıulı. .\zıııi lıi<ldell<' .\az- Ru iki ııı a ıl de d ıı maz giizel kokmayan 
lıitl<letle doğrııl~lu: ıkn e\cl hil' dilim .\zıııi ('Ü{•cyi dı~aı·ı ıniye düııdii. ıniirel..krp olaıı y '- E' Yel:\ şunu kayede- ve ya çiçeği olmayan 
- Efendi sız kim- ekmek 'Prnıez ıııbi- <:ık:wmal i~iıı hücum _ Yaııtı~rıı isi .,,,,._ larııı hu. ıle ~ı:ı irdiği !im ki hir ııchaua nebatlar birleşmek 

~iniz~. dedı', 1 ı · · '"' · '"' ııiz 1 elli, oııuıı c a {' ı ı~ıw- dlin mü akak? ııa, di ko tı uı,:ıwu hlr l.o- kokaıı ~P) kliki"ı YC ya için haşaratın )Hl'llı-
1\cnızi de siize ka- .- Ekııı~~ ı~ı'. ? .. fli- ~·e dc·ğ·~~· .de~nıf'z o da .lı.oyuııu geİiı· bakal;ııı. kıı~lur. Oııuıı i~·in hn g'.iğd;.si degil, ~·i<:rği· uıına nnılıtaç olnıayaıı 

~~lı : zım ckmcgııııızı huıı- Ht•ııııı ~ıhı yuyarlandı. , • (D••am• • ., > • ·a~ ha' a~ a u~aı Y<' dır. (.u;eı..te ıu•hatın to- nebati, rdır. 

----------------------------------------------·-·~----------------·-----··---·-·-------o 

• 
lngilf erede 
erip salflını 

Geçen hafta ru=ıcrin miktarı 
bine yakın!.. 

Londr;ı, J4 (.\ .. \) - Gaçcn 
ha ta zarfınC!a İ ik<-'reı.lc t;t"ipten 

ol nl~ri.ı;. mikta

t:ırıo~ bine yakın 

old u bUdirilmck

mUr. !'; el!\i hafı:.ı 

Uu ınikt:ır 6'27' d\,;n 

baret idL . ·\.ne ba.,tnt.ltnhcri İn· 
&ilttrr..ıe ipt<iı ••knltrin rnık
'lt 1 2.)4() tır Crçcrı sene avnı 
d • ' 
, C\lrde vefiı nt miktarı ı alnız 
'l4 idL - .. 
Avrupa buzlar içinde .. 
On. Avrupada kar iki met· 

royu buldu .. 
A. l'ari<;, 24 ( \._\) Fran>adan ve 
d vrupadan ~cıcn telgrsfi.r şid

<tli IOğuğun , .c kar fırtırıaları· 
: devam etmekte oltiuj!;uııu bil

mtktcdir. 
ı·· il' •ır çok ahr.ular donmuşıur. 

ır Çok teltfat , ukuu bildiril· 
IUckt ct· ı· k . c ır. ·ra.nsanın ş:rr ·ınd:ı tt:r-
·lırdınetrc nlkı, 28, merkezi Fran
~ a "G da· - d•n nıoj!,ıdır. Tren kr 

''!1• taahhürata uj!;ramakt3dır. 
ve Çeko bvnkı ado, ~ larari>ıanda 
2 A' 0>turı· aı.Lı brların irtifaı 
\"o~etroıa lı~~i olmuş ve dt:ıııir 
'<>~ •~ını kapatmı:.ır. J;, içrede 
ı. .. u son derece şiddetlidir. Bil-
" a "G . 

kı ırısona .. dıl hararet .na-
k 3() dur. \ iı ana ı;azetcl.;ri 

')Qllir . · · la . 'e ıçılecck u fıktanı do-
bit.ıUe "•lliı etıQ vah.im uldu~unu 
ı . ıimcktcdirlcr. llir çok kim<e-
tın b 1 . t.lkını urun aı ı. kulaklnrı ve lıir 

azaları donreıışcur. 

londrada • 25 
l .onur:ı, ı.ı , \ 

\1 h ' I .,\ (:rctO• 
dac. ra.satant-~i bugun s-ıiır altın-
18'l;s derece ~'l detınistir. Bu 
llıu· ~tıhındckı bih bk soıı;u~a 
dir ~.1 bır rı:kor teşkil etmekte-

• •Yınis lıir ~ok ycrlerdo ve 

Mütahassıslar 
komitesinde 

.<>. Şaht Almanyanın nokta.i 
nazarını anlattı 

Pari>, l .ı (.\ .. \) - Tanıl
rat mlitahas;ı,;larının bu ıı;im
ldi içtiınalarındıt ,\iman nı -
tahas,;ı.·t \J .. \lckhior .\iman
\ anın mali yaziyctintkn YC 
·nc\TUt \'Cfl(İ \ 'C · rc>imlerdcn 
uzun uz,ıdıya halı,ctıni,tir. 

* Beri in, l ~ r \. \) - l'ıırL<-
tcn p;ckn mc\ .uk halıcrktc 
naz:ırcn Dr. 'il. Şalıt alacak
lı olan de' ktkriıı h:ıli hazır· 
da içtima ctnwl,tc olan mu· 
tah.ıss1>br komitesini kendi 
ıırzu \ c tc~cblıtı>kt ile topl.ı
mı~ olduklarını ı c ,\lnıanya

nııı bu kıımitl'dc her h:ıngi 
hir :ıtikt t'.llclıi İ\in det;il 
tıclki vcııiden tetkiki bir za
nın:t <;lan Da\\'Cs planı mcs'c
lc,iııin tetkikine i,tir:ik C}'k

ınck için ispatı Yiicut eyle
mi~ olduj!.unu hcy:ın ttmi,tir. 

Dr. Salıt im mcs°l'lL· mail 
ııoktai 'nazıınhın tctkil · edil· 
digi takdirde lı:ıli hazırdaki 
yaziyctin nıuphcnı \'C binaen
aleyh tehlikeli oldu~uııun )!:li· 
rül~ccµ;iııi izah ctnıbtir. :\lu
maik·)·h scncYt t~\..,itlerin 
62 . L'lle idııınc cdilınc,ini 

muhik giisterccek hio; hir ~er 
mc\·cut olıııadıj!,ını hcı·ıın ve 
nıtl>"clc\·c veni bır ~ekil ,·er
menin hüı;uk mikY<I ta cc
nclıl istikrazlan :ılıııadıJ..ça 
nılinıkliıı olmayaca~ıııı iJ;\ye 

................................................. 
hatta Londra Ilampton drnrında 
donmu:;ıur. D<•n \"arrintnntl~ 
.'\kr>c ı nehri iizcriu\\eki köprü· 
nün çelikten çaıısının bükülüp 
ki\ rılma>ını ı c 'ol üzerinde tah· 
todan kaldırımın yükselme-ini ı e 

binnetice \' rriııgtun ile Chester 
ve şim:ıli Cal arazi~indc münn

kalılcııı inkıtaını mucip olrnuıtur. 

r/ 
Bahri tahdidi 

teslihat 
İllB'iltere Aınerikaya yeni bir 

telılif mi yapacak? 

\ :ı~ington, 14 (A.A) - 1.on

dradı bir Amerikan meııb~ın<.lan 

gelen r:ılgranara 

Seyrisef ain 
Mtrsin sür'at postası 
( I< O"\'\' .\ ) ' a p uru 

J 9 şuh•t ."al• J '2 d• Cılata 
rıhtımrnı.lan bard<ctlc İzmir, 
. \nt:ılı a. \l:ı iw. :'l ler,iııc ı;idc

cek ve Ta<urn. \n~ınor . .'\l:iiw. 
.\ntalya , İzınirc ııgrıyarak 
gelecektir. 

ila11 
18 ., uh.:ıt P:ı 7..:ırtr-.i gunu 

Trabzon hirind P<"'tn>ı ynpıl -
ınancaktır, 

ı Damla 1 
PERTEV 
Esansı 

linc girişilmek üzre ~l'ni t~klif

lerdc hulunma>ı muhtemeldir. Bu 

telKroflar hakkında henLlZ matbu
atın mütal:l:ı ve tef.•ir1"rc te ·a lu 

Mendilinizi bir 
edilmemekte i e de İ ~ iter ıa-

haf ta muattar 
rafındon bü' le bir k~chhli< ic· 
ro>1 kendilerini fazla bir ıltlka Jİİl--iiıırımııiikıiil~ariıl. ____ , 
ile karıılamııtır. iL.\. · 

Leh ,., Alman 
muahedesi 

Leh hariciye nazırı böyle bir 
teklifte bulunuy~r 

Londra, 14 ( \ .. \) Lehistan 

hüküınctinin ,\lıııonı:t ile her iki 
ıncınlckccin ceınaıni<eci mülkiye· 

sini temin edecek bir muahede 

aktiııc amade olduj!;ıı ril'ayct edil· 
mcktcdir. Bu '"Rc\Ue dcs rcruc. 

nün hu hu.Ju~t;tki telkinine ca\'a.

hcn Leh harici\'C nazırı .it Za
leski t3rafından mezkur mecmu

aya l(iınderilcn bir telll"rafıa der

me\ an edilmiş olan bir tekliftir. 
Mumailcı hin jeneral Crocner 

tşraftndan hu mecmuada yeni 

,\iman kruvazüriinlin inş"~ı hak

kında <erdolunan dclillcredt cevap 
\'ermeyi arıu etmekte oltluğu 

rhaı et olunu<or. Zira mumaileyh 

jeneral bu fır>atran i•tifade ede
rek Lehistadın tecavlir.kııranc ni

yetlerde bulunmtkta olduğuna 

telmih etmi~tir. 

• \hnıct ."cıııai~ beyin Cc 

mal heye dcyni hlılıınan 

(ıH.+8) liranın temini btifa
s t zımnında mcrhıın ' c 
( 1<ıJ8 scnc.<indc lııp,il terede 

imal cdilmroj olıın ( ı 1 R) ka-•r 
dem tul (22. 1) kadem art. 

\'C ( 12,1) umuk (13.'i) rii
:-um (2:':>) gayrı>.1li ( J :-s) 
hamule tonilatolıık İ. t:ınhul 
limanına ıncn>llP (22.500) 
Hra kıymeti mııhammcncli 

Kar\ıl}j,ı.:;a n~ını 'apurun nıaa 

teferruat hi±muzaycdc furııh 

tuna karar verilmi~ olmakla 

talip olanların kıymeti nıu

hanır.1L'l1C:-iııiıı ) lİZtk JQ U 

ni;bctindc pcı akça>ınl ha
milen 25 • ~uhat !.129 pazar

tesi g;iiııü (10 •. }0)da gl'llıinin 
bulunduğu Kalıataı açı!Jarııı

d~ :.-;alı pahl!rından (1 :10)ıııct
ro ıızaklıkt:ıt bulııııan nıezkt'ır 

gemide hazır hulunaoık naibi 

malıkPnıc Cemil bey Llendi
miıı"'~ ı~lan ilan ıılunur. 

NEZLE! 
~K~~l~K 

Gudron Güyo 
İçioiı, bütün ıııiistahzeratı 

üzeriııde ıııeııet;şe, yeşil \'C 

kırmızı renkli etiketlerin de 

fRtRE Ticarethaııesiııiıı Pari~ 

jakop sokak No ıu adresi 

yazılıdır. 

O OKSA 
Eıı ıııiik<'ııı

nıel 'e ıaııı 
a,a..ıı 

• 
attir. 

Dakika şa~
maz, teminatlı 
ve ehven liat
lırla .atılmakta· 
dır. 

Ba~lıL'll saat 
ara\ Hlt/. 'l'opt.:.ın s..1u~: 

RİKARDO LEVI VE BİRADERİ 
i,tanhul ı la' uzlu han 9· 1-l 

l lcr cin, aac dLııı>ou 

MUHABERATINIZl 
Mükemme

len par-

nıağa ama
de bıılu

nan yeg!i 
ne seri 
ınakine 

OLİVETTİ 
Yazı makinesidir. 
Yegane dipoziteri : Galata 

t !araççı sokağı 10 munarada 

VITALI BENBANASTE 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir , 

2 inci keşide tt mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

; .· i -::,. ' . 
~-:;:> 

H~l<iki 

''Aspirin ,, 
komprimeleri 

bakınız bir bard.k su 
i'çmde ne kadar kolay ve 
ne kadıır çal>uk hallo. 
1 ur: Bu ıurotl0 ,.11acngı 

takdirde IMluııı laJ ~· 
yıı.m b yr.ı. ıa.irl rJ y"1·ı...t• 

Daima kf!'IDl•I bıt,.der lla ve 

.. ~a,a" aalll!IDJ bavt •eJılk.I 
ambalAJll AS P 1 RI N kamp
rlmalrrlol late1loı.. 

Kız Ameli hayat mektebi 
Üdü l .. ., " J • Q2~ ı;e;ıc i mezunu ham r ugunuen. nımbrın şahadctnamdc-

rinin mu:ımclc,iııin ikmal ye rnzii i.;in 929 şul.ııırın 18 zinci 

günuııc kadar mutlak mektep idarc,ine müracaatları !uzumu 

tebliğ olunur. 



-
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ABONl ŞARTLARI, Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı; ' resimlerin bütün haklan mahfuzdur' 

1 -~~-
Tlirkiyc<le Tlariçte - ~ 

Ku:ııı, Kuru, 
: c;.uete} e nônderilecek 'Tltktopl:ırıo ur.erine 

idare lçin~e ld;ıre ,. }.lZI a ait~e (\"azı ) 
i<areti k!!!ulmall~ır 

ı AJ lıfı ,ı;o 000 
a • .;oo fi(){) 

6 • :50 14SO 
12 • ı-ıoo ~~(J<) 

Baıılrnıyan mektupların tade•lnden ı lnymntl• 
mukadder•lz mektuplara konubnut pualaruı 

lıcaybolmaımdan ve illnların mOndcricatındau 

idare mesul delildir. 

t:mniyet 
lüğünden: 

sandığı müdür-

•tuza) ede lk .ız 
bed 1i nurnaraq 

~lcthunaı.n cins ,-e 
Jle\:ıle nte\ kil 

IOOH Kadıköyünde Osman ağa mahaliesinde 

J\!cdynun 
1~nıı 

. ' 

tepe sokağında 74,76 numaralı dükkanlcAlıilyaEf ve 
bir apartumaniıı tamamı J\ladam•Yiktorya 

145 12617 Süleymaniyede ı-ıocagiyasettin mahal• 
lesinde Tavanlıçeşme sokağıııda eshi 41 
ve yeni 11 numaralı bahçeli bir hane-
nm tamamı Os.ııan Ef. 

75 13787 J lasköyde Hacışabaıı mahallesinde Ka-
laycı f>alıçe sok.ıJ;ırıda cskı 9-l \e yeni Süleyman ff 
114 numaralı l:ir lıaııen n tamamı ve Melek 11. 

14j 1 '\427 Kasım paşada Tahta .. dı mahalle.inde 
Çıknuz yağhane sokağım.la eski 6 ve 
yeni 8 ııumar .• iı bir hanenin tamamı 

ı\luhrrrrem Ef. ve Asiye H. 

325 14;29 Üskjidarda Güıfcmlıaruıı ın.ılıallesiııde 

Az z J\lah!!:ut Efcmii soiiağınc!a eski 
16 mükerrer \"C yeni 22 nıınıaralı bah-
çeli bir hanenin tamamı Hayriye ti. 

3"30 15453 Kesmekayada tlammami J\luhitlin ma-

h:\llesinde Yoı::urtlıane caddesinde eski • • 

ve yeni 5 numaralı bir hanenin tamamı Meryem H. 
1230 166! 1 Sarıyerde yeri mahalle ve caddesinde 

eski 3, 3 mükerrer \'e 146, 1~8. lst, 
150-1 nıımaralı kayıkhane ve mağaza• 
yı müştemil sahillıancnin tamamı Hüsnü Ef. 

3eo 19092 Bcşiktaşta Kılıç Ali mahallesinde Yıldız 
çıkmazı sokağında eski 11 mükerrer ve 

yeni 6-l numaralı mukaddema müfrez 

bir ars ile bir hane elyevm bahçeli 
bir hanenin tamamı Hatice Mcdilıa H. 

2593 19050 Kasımpaş:ıda Emidcaml namı diğer 

Başlıasan efendi mahallesinde İlar so
kağında eski 25, 25 mükerrer ve yeni 
1, 3 numaralı dükkanlı apartımanın 

tamamı !el.il ve Mihriban H, !ar 
267 19148 Uzıınçar'jıda Vavaşçaşahin mahallesinde 

Oaznevi Mahmut Efendi mektebi ve 
Tomnıkçıkmazı sokağında eski 7,9,9 

mükurer ve yeni ll,13,15,17,28 numa

ralı ahşap depo bodrum ı·e iki hanenin 

tamlmı. 

{i-1-fi lf249 Erenköyünde Sahrayicedit mahallesinde 
mukaddema Yalıl;Öy elyevm Cadde 

bost:ını iskelesi sokağında eski 44,4-t 

ve yeni 27 ,29 numaralı mukaddema 
bahçeli kere e mağazası elycvm un ve 

Hasan Ef. 

araba fabril:asile zemini Bekir Karni B. 
625 19157 Csküdarda Kepçedede mahallesinde 

Karacaahmet caddesinde eski 91 ve 

yeni 359 numaralı bir hanenin tamamı 
2580 li632 Göztepetle eski Ali bey ve yeni Rıdvan 

paşa soka~ında eski 20, 21, 22 ve yeni 
14, 14 numaralı bahçeli bir koşküa 

tamamı 

131.lO 19277 Beyoğlu da l lacımimi ma'allesinde 

Camcı sokağında C5ki 32, 34 ve yeni 
48, 50 numaralı hanenin ve bir apar-

Sare H. 

Reşit Pş. 

t!!"" a~ '1 t<ınamı Güzide H. 
1330 9~5-1 Erenkôyündc Sahrazicedit mahallesinde 

Ka) ışJağı sok~ğm la ILrita 7 r. evkiiıı

de eski 65,b3 numaralı ve yeni 125, 

125 nnnıaralı b,r lıaı enin tamamı Bdir Karni B. 

16 şubat 
19 29 

- HER GC;-; ÇIKAR TÜRK G.\ZETESI --

Hatırlayınız ki: 
Uika .. Talmone 

Sütlü çikolataları etiketlerinin 
Keşidesi. 1929 nisanında vukubulacaktır. 

_\ccnta \c dcpozitcri: ( TO.\L\Sl:LLl ) Galata Kü~tık :'ılillct han mııııcro 12 -

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti Mahallesi 

Selami Alı Ef. 
Rüstem paşa 

Sokağı 

Papas 
Balkapan han 

N. 
ır 

üstkal 34 

Nel'i 
Ev 
oda 

icarı 

144 lira 
96 

şehri 

• 
> > )) 35 ll 48 'I 
> » :D 35 » 72 » 

Karabaş Vapur iskeleıi 37-39 > 1~0 > 
fener 
Ayvansaray 
Kad~tôy 

Tevkii C:ıfer Cerrah 3 Ev 20-l » 

Atik Mustafapaş:ı Attar 13 » 60 • 
Zühtü paşa Reşadiye 31-1 " ı:ıo » 

" )) )) 33 " -96 • 
> Osmanağa Nülıet Efendi 49 " 14·! > 

Karabaş Vapur iskelesi 39 arsa 2 > 

Atik Ali paşa Kifüe 5 dü~kau 21 ,, 
Rüstem paşa Tahta kale 90-92 12 • 

Büyükada Nizanı 23 Ev 10 :ıı 
Sirkeci Elvanzade Denıirkapu l1 apartman daire 1 1':i " 
Beyoğlu feriköy Bilezikçi 20-44 Ev 540 :o 

Yeşilköy Şevketiye istanbul 66 > 25 " 
Boğaziçi Tarabya Kostaroğlu 14-12 :ıı 72 » 

" Hüseynağa Küçük dıvarcı ı > 17,50 > 
Kadıköy Tuğlacıbaşı Bağdat caddesi 57-103 » 45 > 
Boğaziçi Yeni mahalle Pazarbaşı 56-103 » 100 > 
Kadıköy Ca!erağa Bademaltı 4 apartman daire 4 33 _. 

Balada evsafı muharrer emlakin 20-2-929 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 e temdit 
ve pazarlık suretile ihaleleri mukarrerdir taliplerin emvali metrüke komisyonuna müracaatları. 

• . 1 .u ~ - ., . 

lstanbul Ticaret ve sanayi 
odası T opane anbarından: 

lsıanbul Ticaret ve sanayi odası Topane anbarı binalarının Fon 
müessesesine terki dolayısile anbarın kapanma>ı Ye eşyasının Rıhtım 

şirketinin Kuruçeşmc antreposuna nakli takarrür eımiştir. 

, "akliı-ata 1 mart 929 wrihinde başlanılarak o rnrihtcn itibaren 
birbnçuk ayda bitirilecektir. 

Ena<ını müddeti mezkOrc zarfında Topane anbarımlan almak 
istiycn tüccar keyfiyeti J mart 929 tarihine kadar mektupla anbar 
idaresine bildirdiği. takdirde bu kabil eşya Topanedc alakonulacaktır 

Kuruçeşmeye gönderilen eşyanın ocı k ve nakil masarifi Topanc 
anbarı tarafından tesviye olunacaktır. 

Kuruçeşme antrepo,una naklolunan eşyanın Topane ambarında 

kaldıf;ı müddetçe ıahakkuk eden arziyc küşat mua-ycnede geçen gün 
iki kat arziye ücretleri ambar tarifesi mucibince Rıhtım şir•eıi tara
fından ambar nam ve hesabına eshabından istifa olunacaktır. 

I lammaliye ücreti de kezalik anbar tarifesi mucibince Rıhtım şirkcıi 
tarafında istifa olunacakor. 

Kuruçeşmeye naklolunan eşya için tüccar yalnız bir kere hamma
liye yerecektir. 

lstanbul Topane Ticaret ve Sanayi Odası ambarı 
katibi umumiliği 

~::::::::e:z::..,,. Balık' ai!ı iec111rııı <li,·rııl<'l'e ~ m:.ımii'lı (\..•JHUoOO·~ J iL,.> ~ ,r ~ •••••••• '~'ı 

jjj~Eleşir kemal sübiyesi ~~ fü! 
•••• k /.$', .... 1 füi Jla\'i olduf!;u fo;foriycti ·iJ,ten dola\"! bizzat ~... ::ll, 

Yazı makinesi 
',\dle(in ufki hurufat tipi 

imtiazı münhascren .\tiler yaıı 
makinesine mahsus bir husü· 
si)cttir. 

Arzu olunı'ujtu kadar çok 
kopralar çıkarılabilir. lıelcbtı 
dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 

.scnc.;,indc i\DLER falırikası 

tarafından imal olunmuştur. 

llutun düıı~·ada 360000 
mrıkinc ~aulmıştır. 

'Jürkiı c Ye kili ı..numıliğ · 

'\. ~! arda cin ı e nev ile mevak:i yazılı emlak altmış bır gün mtid -
dctle icra kıli a:ı al.ni m~z.ıı ede n ticc;indc hizaların,fa gosterilcn 
l;edc'lc•ct. muşterileJi uzerinolc takarrür ederek biJinci ihale i 

icn ı..ıınıruş old~undan talip olanların il:\n tarihinden itibaren otuz 
bir fiu:ı ,_ rıırda So. dık s.1tış dmirliğ1nc müracaat eylemeleri lüzu-

:::: . . . k ' ' :::: , mı Bal kva~ı gibı. mıdeyi bozma?. 1-.n nazı mıdc- mı 
i:l: balıkya~ından daha kuv.vctlidir. Lezzeti gal'Ct latiftir. ~ ::ll 1 

mı Terde bile kolaylıkla hazmolur. Yurüy emil-en ço- · , :mi 

İstanbul, Galat.t \'on rn.1· hın 
:>:o .~._o. Po::.ta kutu:ıu, Grıl~tt 
4-17'. 

rr. ciuncr. 
~---~=- --~ 

( \'akt ) m 15 ~uhaı 19~8 Tefrika:s1: 83 

iil&firr lm@?hnffi\ lk\n~ 
~'.uhorı rl : 

Jforis fij/J/dn 
1 'adını ene mı"ı hiş bir hid

det kapk:-ıışt , tıı hiddet:ni 
L:. ,arak, şa k n ı arekctl r 
y Jrai< iz .. "r c!Miyw, fakat 
s zl ~imlek ~rf : \"e }Üzljndc

ki b::zı :ıl:imetler iıc it>raz 

cı;,iyord • 
Oc •; k z:ı dcJU cğilr'i ve 

ser.!! benli hit.ıp ederek dc..i 

ki: 
Vala!ı sö• r yorsun.. Y::.

lr z1 .. Bu brş keıı•ne)i lı"l"sa 

eden bir kc · c o·.cak .• flan-
1;:si' .• 

Bir söz bir tek sl>z hakikati 

~fl.lterclnıl 1 

lf elunet Gayor 
bildirecek o söz nedir? Çabuk 
cevap ver? ne fr? .• 

Klaris korkuda?ı donmuş kal

mıştı. Bir söz söyliyemiyordıı. 

Raı.I yal\'arır bir tavıırla dedi 

ki: 
-Düşününüz Klaris ... tlatırla

ymız ... Bu beş kelimeden başka 
birşcy görnıed' ız mi? 

Genç kız in'edi: 

- 13ilmiyoruııı... zanııetmi-

yorıım ... 
- flatırlaymız .•. lıatırlamamz 

l.lzım gellr... sel~mttiniz bunu 

icap ettiriyor ... 

ifi! cuklar için ga)·ct müessir bir dc\·adır. Si.:e~i \ÜZ "' ',fi." ~ig. .... . """ .. . ... .... k 1) . • ••• ::;: ·uruştar. cposu. Bc~ir Kemal f:A:7 ... 1ncsi. :::: .... " .... 
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-
fakat Raulün müşiik ve 

samimi tavrile genç kızı ihnaa 

ç ışması Jozcfiıı Balsamoyıı 

bütün bütüne asabileştiriyordıı. 

Klnrisin kolundan yakalıyarak 

emrctıi: 

- Sôyle .. yoksa •• 

Kl~ris ce>aıı verdi, kekeled'. 
O vakıt Kalyoslro şedit bir 
düı.li"· çaldı. llemen akibinde 
Leonar kar.mm önünde gözükiü. 
Jozciin Balsaıııo tııınetsız bir 
se le mırıldandı: 

- Al götür leonar ve istic

vaba başla ... 
Raul bağları arasında silkindi: 

- Oh! alç:ık, sefil .• On.1 ne 
ya'1acaklar? .• 1.lei'uıı m.ılıllık 

sen kadmlarııı en rezili misin? 
Leonar eğer bu çacuğa el süre

cek olursan sana namusun üze-

riııe sôZ \·eriı·oruııı ki bugün 
ohna.zsa yarın ..• 

Jı.ızefin ll.llsamo 
sözünii kcstı ve 
gülerek dediki: 

dc .• kanfımn 
hJin hain 

- Oııu arın da s.1kınıyorsu•ı 
ha! Kasıl onun işkence çckece
ğiııi düşiind[il.:çe içiıı altüst 
oıııy«r degil mi? Tabii siz Lir 
Liriııinz~ JJ.y•k Hr çiftsiniz birı 

hırsız kızı öteki de hır :z .• 

Ve 1\1.ıris e doğru yürüyerek 
dev1m etti: 

- E'vet ôyle lıırs z .. Heııı de 
yamr. ı br l;ırs!<' .. Aııhn tun
d.ın başka birşcy değil... O 
ekmeğini her v. kıt Iıırsızhkl.1 

kazanmıştır. Daha çocukken ça
lardı .•. 

Sana çiçek hediye etmek, 
parmağındaki nışan yüzüğünü 

An.dolu \il:ly ti için iyı 

.\t:cnta.lıkl .. r \e SC))ıır nıcmur
la.r ar1nn or, 

tcJ<ırık tykmek iı;in çddı. O 

Iıeııı hırsız l:eııı de yankcsicidir. 

l lar.i şu Dandrczi isıı:i biıc 

~irkat mahrnlü .. 1 laydi 5en de 
o, h.ıı;s ııııılıi;s Arsı-ıı Lüpcıı

dir. Aklıııda kals:ıı Klaris bu 
isim ç0k şölıret bulacak ..• 

Olı! !ıeıı seı;in ~şıkım iş 

başında gôrdiiııı ... k;'firdc öyle 
bir ıııahard varki... sürmeyi 

gözde ı çalar .. f'ğer işi düzelt
nıeseııı ne güzel bir çıftolacal:-

sınız .. izden doğJcak çocuk 
ne ya ıan lıir aile nı:ı!ısuliı 

oı ~:ık a ift, ar edecek .. 
Çocu~ olabinıesi clGşiıııcesi 

hdınııı hiddetini son dereceye 
götürdü . İçinde fenalık cinıı ti 

hükuııı sürmeye başlamıştı. l lırs 
ile homurdandı: 

- Leonar 1 .. 

Türk mekteplerile fayd!llı eaerlin 
ilanlarında o;o 20 tenzilat yapılır ·r l LAN } A ~t~r~ EK~!uı: 

o-8 inci s.ııl•J• ı:ı.ıo 
' !!oyuk ,., r• bir çok dcla için ı·erilcn ilanlarla 

5 • • !5 
40 
ıoo 
~JO 

\ busuo;;i mahiyetteki nantarı ucretl 
~ idare ıh: l.arat~tırılır. 

!~ 1 Guelemize h:.:ı ;._, kab~l eden yer: 

}I. S. H. ıli.na.t acent~l .. 

4 • • 
y • • 
ı • . 

'ı ı-s Jnd sJyı!JJ.ı t ıo 
rcsml ilıl.ıtlar J 

"' -
İstanbul ithalat gümrü

ğünden: 
.\dedi Cino:i :-Iarka>t Kilo Cinsi e,ya 

l S:ııı,lık 

1 halyij 
2 bp 
l • ~andık 
2 add 
' l ~uval 

l halya 

.J 
l 

1 

2 

kap 
s.ındık 

"aııdık 

• 

• 
• 

S F ., 
bila 
ŞD \CV 

:'il ş 
bila 
ı :'ıI l 
32 
biJil 

J R ~ 

E :-t C 

:'il -' l 
'.)C 
' ll F 
,\ () 

·F U B 

1-t Lizol 
3-± deniı yo;umı 

90 ,;ardali·a b:ılıitt 
~:.! kart pu,tal 
22 klilçc kalay 
92 amerikan bezi 

69 boy•llı •iu;arn bkc·rM 

ôrti.i~ü 

112 
40 

99 
42 

9(ı 

pamuk ıııcn·uc:ıt 
teneke ;,tııınpa 

11\llrcLkcbi 
~icim 

,ırlı tk•nir ey:ıd 

>cdd dut;nıc 

clcklik dem r td 

' 
Ş _\ L C 
ll 11 K 

1 ı O por>ckıı ckJ,trik ç,\ty:ıtl 
2 
.) 

1 

ı 

1 Ü(ı 

I 

1 

3 

l 

7 

3 

• 
hap 

•andık 

balya 

<amlık 

Çll\ al 
paket 

çanta 
sandık 

Paket 

• 
• 

T 
v 

TOZ 

FB 
:'ıl B 
bfül 

.; -\.PO 
bih\ 
ŞCP 

• 

• 
• 
• 

~4 yazı lırAb ı 

120 kôsı.:lc 

1 ı O pamuk r..ı:tl a,.a tire 

14-± 
2499 

7 
6 
l 1 

Kilo ı;ranı 

6,760 

3,000 
58,100 

5,100 

pamuk b•bı ''\ 

por,,dv tabak 
a~aç kundura çiı-isi 
peçetelik 
qyayı zatiye 
Zımplra çarlı 

Pamuk mcmfü 
çorap 
d~mir tra~ bıçağı 
Cilalı adl tahta kut•l 
ipek ürnıc faııile 'e 

elbise 

2 • • 3,800 :ıltııı kaplaııı:ı ;;crd '" iılt 
1 • • 4,090 mii,;tamd L'-iYa yı 1.atİ\ f 
ı • • 0,81 O Yün nıcıı,ucı;t parçı!~r~ 
1 • • 1,0IO (;ün1ıi;!un\!fis~1~~1nt.ı< 
9 • • 6,100 Tiıy tarı; 

j • • 0,880 Güzliik ÇL'rçcı c-i 
Bah\da muharrer bilasahip cşyaııııı 19-2-'J:.!'J cıınıartc,l 

ve mııtcakıp sau~ günlerinde !star.bul ithalı\t gtimni~ü sarı? 
aııbarında bilmüzaycdc .atılacap;ı ilı\n olunur. -' 

Kütahya vilayetinden: 
VW!yd demirhanesi için muktezi ('.!000) okka l'ulluk, tırıııık 

demiri ( 20) gün müddetle alenen münakasaya \'az edilmiştir• 
Talip olanların ihale kanunu mucibince • 

0
7,5 depozito ile ~O şıılı· t 

929 çarşanba ı;:iıııii saat 15 de daimi encümene nı!ıracaafürı lüzuıııll 
ilan olunur. 

Lüleburgaz hakimliğinden: 
Durğutlky köyünden veküy 

altinda nmini haci 1\lusıafa 'e 
k1>mcn yol scsari l\lchmet arkası 
Küse Ali cclıhe>i dej!;irmen yolu 
ile muhat dürt oda ve bir saman-
lık , e bir ,aya \'e havluyu şamil ıı.ıı ·CD • 

hane nıütcvdfa En>eli .\lchmet A r;ır.;ı . ~ 
Ağanın kırk_ senedir bil:\ niza »- 1 ı· amazan 6 L.!.Jı.!!.JBurç: D~lı~ 
hıp ve m:ılık sıfatıle ı cdı ış~a - : c {ı • 
!inde iken tapuca ınnkayy ıtolnıa· 1 umar esı ' 
masına mebni tescili hakkında Sabah Oğle lrı.r \,. t 1. '-

1 yariıkrtluı Jlakkı Efendi ıorafm· 6,'ô5 12,:!8 17.43 19,!.J, 5,!6 
ı.lan ıakp '" dava etlilmcklc cari 
ınuhakcmcdc Oi:uz seneyi miitcca
\:iz bir z<1n1:ındır n1tiddcal•ih h:uıc 
mutcvcffa. ve \ ari lcrinin l'ilaniz:ı 

\'C f~ı{a t3htİ tcS rruf \ C işıt.~ 'c· 
rinde oldııAu anla~imağla mtzklir 
lıencyc fahip ve ınd' k iddia•ında 
buh:nanların Yc;:;aiki rc ... ar tlfi) "'·l..:
rik lıirliktıı il·ln tarihinden itiba
ren btrar zarfıeda Lülcburg-;ı?. 

mahkemc·inc 1üzümu nluracaat ~ 
lan il:ln olunur. 

Raul deli olacağını zar:neui -
yordu; bağırdı : 

Alı ;alışi nıalılük 1 .. Ilır ne 

rezalet ! .. 1'il:ayet maskeyi yü
ziindaıı atiııı dr[:ilr.ıi jozefin 
Balsamo 1 Artık komedya ayna
m:ıf a liiztıın görnııyorsun lıa?. 

A<ıl cel:ilt senin kdıdiıı oldu:•uııu 
meydan koydun .• raı-.~t Jozcfin 
It:lsamo, bu si·zıeri duyacak 

halıle d ğildi. O tin i,iııi kap
layan birtck düşür.ce vardı: o 
da genç ~ıza ezİ)T( clıııek dü
şfıııcesi .. Leonarın ı·apıy:ı cloğ'

nı sürüklediği l(Jarisi bina( eli 
ile itıııej_;e başb1ı . Ovakıl Rauf 
olanc1 sesi il~ bafrıdı: 

- l !ayır cJıı:t\'Jr malıllık ... 
Eğer saçımı bir telire do:;u
ııursaııız ... Aıılı:ıor ıınıswı? bir 

1 telin~ dokuı;acak olursaıı"ız iki

} nizi de gcbuinıek l;orcıını ol-

A~aç dikınc <t.a:.. l 

Erkek; fırfüna,ip isim Kt.a. 

1 

Rid.:an Rük~an 
i i Günün nasihaiı 

: Gır rı1u bet bin na h n \C 

ıı-B- .. k" h , u gun u ava 

1 1 Bugün hava kapalı ve orl~ • 
1 

1 

1 şiddetle poyrazlıdır~ _ _ 

1 :~--- Me•ul m~dÜ• Abmel ŞUI<: 
-- ----=--::-:--:-=-:-~- ~ ·J·I 

sıııı ... ,\h gaddar ına!ı!Cıkl.11" •1 ' 

bıraksanıza onu ..• 

I<endisıni bağlı_ aıı jnJcrc 0 
• "O• 

kadar kuvvetle nsılıııı, ı \ı --' 
maııyan ııı yapmış olv ~ıt ıııe<_ 
bni7.'"ıe yıkıldı \'C ,sk 11,~ 

r .. 
p:;ncıır ı ezd~riııtleıı kot 

.. ' d ıııı• 
c!ı lıı:.ınlmııı ar•asmd .. ı c 
orl~sın:ı yuvarl~ııtlı. 

Muk ılıil tornfta lı r•n eııJi,.ı:: 
1 1 1 [ - , t . ı ' nt> 1:ısı o 011. ·a:-ıa ış.cr g: 

• • •. 1 ı ı.,,1.tl" 
ol~'1kia beralıtr l:erıuı • · 

ı 1 "ı.u· 
l!:ıın \'iicud•. ıı mı. n ı:ı 

yorln. 'i. J(eııdicintı ~-1 1 ork 1 
' 

1 
ı;1a;1;1 yoktu. 1 cc.n. r . 

1 •' ı 
1 . . . 1 1 '' I • revu vtrıııı çıK:tr<. ı 'c ~· iıJ 

ş.ık2ğıııa dayadı. juzdııı B' 15" 

ise cır.retti: . 1~ 
- [ğcr bir aı.lıı ı at"'" 

olursa ateş et l.coııar!.. , 
fij'Blllİ!o 


