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li darÜltüilUT1 müderrisi Yeni·- usulü cezaiye kanunumuz 
Bir konferans ! Dün akşam Esaslar : Emden kruvazörü eitti t~~;ıe,.05~!~!~~a~ 

--- --- -
Tapu ve kadastro umumi 

lntidürü Atıl bey 5e~n sene 

(loıan) darül!ünununda Türki

Yedekı emlak ve arazı tasarrufu 

bakkında vermiş old~u bir kon
lerans 

ı gene (V od) kantonu ka-
ılastro müdüru dr. Hegg tara
f,.d 
•· an v rilen diğeı konfcraM 

ile birlikte bir risale şeklinde 
ak ıt n neşre~lir. 

Atıl bevin bu konferansını 
d - . 
ihat ve alAka ile okudum; eger 

&<letemizin hacmi müsait olsaydı 
'Ynen terceme bile etmek ister
ditıı, 

Aııf bev konferansına eski 

()•ttıanlı Türkiycsindeki hukuk 
~e tnülkiyet pr~nsiplerinin tarihi 

llı<nabiioi hiklye ile baılamış, 
Li . I )etegayyer olan §eriat kanuıı -
ilrını Türk heyeti içtimaiyesinin 

b-
Yaı ve ihtiyaçlarile niçin kabili 

~lif olm~.dığını gösteımiş, Türk 

llıilleu için de hukuki bir iııkılAp 
!· Uı.tırn ve zaruretinin pek eski 

laıııaıılardaı? beri hissedildiğini 
lıılatrnış, bu iüzum ve zaruretin 

lt~kile tarihlerde bir takım islahat 

~ebbüsleri vuku buldugunu 

:.-ltih etmiştir ; nihayet büyük 
(' . 
~aı1 nin himmet 'e irşadı ile 

)•pılan son inkılabatm ne şuretle 
~akkuk ettiğini tespit eylemiştir. 
Şüphes!z Atıf beyin hakkı 

)ı:dı; Cu,,huriyct hükrımclinin 
~ııluk sahasında başardığı inkılap 
~· 11 tesadüf, yahut basit bir taklit 

~ olarak ortaya çıkmamıştır; 
bıı inkılap hakiki ve milli ihtiyaç 

hq}inde öteden beri mevcut olan 

Cereyanların doğurduğu bir teka

tııUlden başka birşey değıldir; 
C:azi hazretlerinin yüksek şahsi
)etlen esasen memleketin her 
1 

alını dolduran inkılap havasını 
'ıııuııurmak için fevkalbeşer bir 

lüle, hir semavi kıvılcım le.irini 
eoııe-· ı· .... ışır. 

, k Türk inkılabınc!an eve! mem
ıt Cliınizde halk emlak ve arazı 
~inde hemen daima bir 

~p değil, ancak bir müstecir 
etı yeni kanunu medeni ile 

'· tııaın~n malik ve mu takıl 
~'~lasarrıf olmuştur; gene türk 

4,i~hindan evd kadin ile er-

• hukuk ve mülkiyet nokta

~ birbirlerine gayri mmavi 
~'Yelle iken ayni kanunu 

•ned • 
I;ı. enı .aycsindc türk kadın-

• ' erkekler karşısındaa mü
~vı 1 o muştur; JlOnra evelce 

~l; iki yalancı şahit ile bir 
"hl k .11. Ilı:- men ulun h"""'ı tasarufu 

liıır" b· b,ı. ,u ır adamın eline geçe-
oı.ır ·ı 

ı. . 1<en Türk hukok prensip-
tınd vukubulan muaazzam 

~ lap bu gibi hukuki rezalet
~rin .. ,. 

• onunü alm~tır. 
Üı. 

nıt cd•rız ki yer.i hukuk 
~ı l . 1 
ı:c ıp erimizle kabili telif ol -

ıı.'on vakfı mulliyetle-r meselesi 

·~ Y~bn bir 7.<ımanrla tanzim 
L .r aynı zamanda hali hazırda 

~"< Ol' ~ ucrnel addedilen tatbikat 
~unu da Ali bw heyet marifeti! 

1 dı recede t;l\zlh edilir ve bu 
"ııcT-ı ·k'b L ur : ın ılA ının sahası 
q,.tt 
b et içm her türlü şüpheleri 
~'laruI edecek şekılde tenvir 

'~ıt . 
llıı1 olur. 

ıllclunet Asını 

, Maarif vekaletinin da
veti üzerine Ankaraya 

gitti 

Bu seyahat ilmi 
ıstılahlar kamusu

sunun ihzan ile 
alakadardır 

l labcr altll'•ınııza µ;üre :'ılaa

rif \·ck;\leti, ilmi Nıl:ıhlar 

, kanununun sür atlc vücada ge
tirilmesi hakkında yeniden 
bazı kararlar wrmi~ ve bu
mın için de Drnilhınun emi
;ıinin riyaseti altındaki bit 
hcy'cti ,\nkaraya daYct et
,ni~tir. \ ckaktin hu danti 
üzerine hey'ct dLin akşamk 

trenle hükume~ merkezimize gitmi~tir. l Jcy'eti şu zcrnL 
tc~kil etmektedir : 

Ba~ta Dr. 'le~et Ömer llukuk fakültesinden reis 
Tahir, mıidcrrislcrden Samim, ::'ıh.niir, Edebiyattan reis Köp
rlilü zade Fuat, Şekip, ,\li :.\luzaffer, İbrahim Ilakkı, iz, 
mirli İsmail Hakkı; Fenden 
reis 1 hisı;ü llamit, Tc\ fik, 
Cevat, I la>an re Tıptan reis 
Ali Süreyya, Server kamil 
beylerle Ziya Xuri Pa~a. 

::::::::::::::::c::;::::::::::::r.::::::::::::::: 

ll Y tınan filostı ~ 
~ ~ 
!i Vikkers tersaneleri ~ 
ii 12 milyon liralık in- il 
!! şaat teklif ediyor !! 
:ı v :: :: ikers tersaneleri ahiren :: 
i! ıs 
:: Yunan hükometine mecmuu :: :: ·: ·: . i: 

Müddeiumumilere Limandan ayrılırken toplarile şehri selamladı ks. d~1" ıb·r. 
b ·ası ı e ır-

tam ir serl:iestl ve Selimiye tarafından selamlandı likte Romnn-
verilmektedir --

Veni kanun, bazı ha-
diselerde doğrudan 

do lruya dava açılma
sı usulünü vazediyor 

Csulu muhakem kanunu
muzun tadili için Adliye \·e
kaktimizde ) eni bır lt\yıha 

Jı;ızırlandıi(ını yazmı,tık; alc!ı

ğınuz muluıunta ;;üre yeni 
tadilütta bilha>sa .\lı;nan u:ıılli 

muhakemesinden i:ttifade edil· 

Yeni u ulli muhakemenin en 
mlihim nokta:ı ~udor; mc>ch\ 
mahkemeye intikal etmeden 

evci tahkikatın ciddi ı;a fhalardan 
p;cçmc,i ve dava mahkemeye 
~cldiği zaman hutiin bnat 

olunan suçun sübut delilleri 
hazırlanmı~ bulunın sı, mah

kemenin ancak bu deliller 
üzerinde takdiratta bulunarak 

kafi kararını vermeşi imka
nı temin edilmektedir. 

yeni tadfü\tla 'azcc! ilen 
diğer esaslar ~unlardır. lluku
ku amme nannna da\a açmak 

Cumhuriyet miidtkiumumisi-

. . 

-
Emden limanımızdan hareket ebneden evci 

Bir haftadan beri limanımızda bulunan Emden Alman kurma
zörü dün ı>aat dörtte Çanakkal~yc müte\'eccihcn hareket etmiştir. 
Dün Alman kruvazöründe sefir ller '.\adolni ıerefine bir öğle 

ziyafeti \'ermiştir. Kruvazör hareket ederken Şehri top endahtilc 
scl:lml•mış rn Selimiye kışlasından iaılci stl:lm olunmuştur. 

Emılcn bu sabah Çanakkalctlcn geçecek \·c doj!;ruca Portsayiılc 
gidecektir. 

Emdcn Bahrıahmcr ıarikilc llindistan, Çin ve Japonyaya Aide -
cektir. Emdcn oradan .\merikaya geçerek Almanyaya dönecektir. 

'1iomerik,, Gene poyraz 
Bugün geliyor Başladı! 

ya vapuruna 
binerek nı~

halli memıı-

rıyetine git-
mek üzre 
İskenderiyeve 
miitevec 

şehrimizJ .ı 

hareket etmiştir • 

1 
Bakı~öyde 

DÜN GECE BİR 
YANGIN OLDU 

Dün gece 9 da Bakırköydc 
bir iştial neticesinde y:mgın 
zuhur ctmi~tir. 

IIadisc haber alıııır alınmaz 
btanbul ctfaiye gurupu Bakır· 
kü,-c "itmi< yaıırrının genı,Ic-

ı b '"'.. Cı .• 

-mcı:inc meydnn nrmedcn ;ön• 
dürmiye muvaffak olmu~tllr. 

Efea~istanda 
Emanullah H.z. tehinde 

mitingler aklediliyor 

lky"ctin Ankarada ne ka
dar kalacağı malum değildir. 

Bu mliddct zarfında Dart;Jlli
nun eminliği il<.: Ilukuk fa
k,iltc~i reisliğini vekı\lcten 
profc,ür Etem AkH B. Ha 
edecektir. 

ı. kıymeti 1 2 milyon lngiliz •• 
ii li ne 
ii lirasına balig olacak ,bir takını ii 

aittir, miiddcimnumiler İ Bugün k~r ya~ma-
1 sı ihtimali var mı? 

:'ıloskova l 5,(A. ,\.)- Tcr
mezden .-ıildiriliyor: Eig:ınis

tanın ~imal cyalctlc~bdcn 

bir çoğunda Amanullah han 
lehine ınitüıgler aktcdilmck• 
tcdir. 

------------ :: i! 
!! harp gemilerinin inşası husu- ii 

Hüseyin 
.. .. 
ll sunda teklifte bulunmuş ve l! 
:ı . ı: 
i: tediyat noktasında uzun vade- :! 
ı· •• 

Sabık Hicaz kralı fi !er kabulüne temayül göster- il 

Old 
•• -;::---: --h 1 ll miştir. il 
';11".:Ucu ı~ r~p ar !i Fakat bahri muhafilin fik- I! 
ıçınde ımış ii rince Yunanistanın ne malı ıi 

:: ı= 
Bir lngiliz g?1etecisi Kıbrısa il vaziyeti ne de ihtiyacı pek :i 

..;ıderc 1{ sabik Jlicaz kralı İi masraflı olacak böylebir tertibi ıı 

~ 
Hüseyin ile ll kabul etmesine müsait değildir.:! 
ı;ôrüşnıiiştür. ii . . • !i 

. :: Yunanıstan ıçin lazım r olan:I: 
Gazetecı sa- :: • .: 
k k 1 d .. !! bugünkü !Josunu itmam et- ii 

ı ·ra ı « u- •• •• 
oyanın cıı bet- İl mek üzere dört ve belki daha ii 

1 
baht ınahlu- İi az hafif istikşaf gemileri j! 

1 ~. . :: . :: 
ku ». Keh-_ ii tedarık etmek ve muayyen !i 

melerılc tavsıf ii bir bahri program sahıbi ii 
tt ··ı " :: e ı. en sonra :ı 1 aktır :: :· om • :: 
Onlln alev- :!••••••••••••··-••••••ı•••••••ı••••••••••••••:: 

~ J ......................... ·····- •••••••••••••••• 

---= hindeki da- Veremle mücadele 
Hüseyin valnra karşı 

müdafaalarda btdıınnıak için 
vaktinin en büıük kısmını 

karakollard geçirdiğini anlatmak
tadır. 

~ırseyin beyanatta bulunarak 
öldiıriicü ıstıraplar içinde oldu
ğunu söylemiştir. 

Doktorlar 
ihtisas vesika

sı alacaklar 
Yeni bir nizam
name yapıldı 

,\ ııkaw, l 6 (\' alm) - 1 llı
ku!'ıet doktorl~nmızın ihti
saslannı tc ·pir için bir nizam
name y:ıpmı~tır. ı·:sa<darı şun
lardır: lbtbao yejkaları (hıfzıs
>ıhba, seririı at labor:ıtu\ ar) 
olmak üzere 3 kısımdır. 

Dahiliye ve hariciye mlitc
bas-1, ı olmak İ'iın bu ~l be
'c.:rc ait lab0r:itu\ar ,.c . crı .. 
riyatlnrda en az üç, tligcr 
ihtisAslar içi rı de iki sene 
'iahşmak lazımdır. "1izamna
menin neşrinden evel geçen 
müddetler hesap plunacaktır. 
Daimi a;istanlarla diploma 

Faaliyet tesis edilecek 
Veremle mücadele cemiyeti 

idare heyeti diln Hili\lialımer 

binasında toplJnnııştır. İçtimı:

da cemiyetin f~aliyetiııi tevsiı 

ve' aza adedinin tezyit edilmesi 
takarriir etmiştir. .............................................. _ 
almadan evci Tı:) fakültL
'inde cnterıı ça~anhır içiıı 
dahiliye \C hariciye scriri
yatları 2, diğerleri 1 buçuk 
senedir. 

Ewdıi memleketlerde ma
nı[ ,ıJıhat muesscsclerindc aynı 
müddetleri ikmal ettijtine da
ir ye,ika alanların fakültede 
imtihan Yermesi h\zımdır. Bu 
mtiddctlcri Tıp lakliltcsile 
GLilhanedcn ba~ka müc,,e,c
lerdc ikmal edenlerin 'csi
k:ıları Iak,iltede tasdik okn
mak lazımdır. 

En az .5 sene bir miiessc
sedc yahut >crhcst surette 
m[itclıassı>lık edenlerin resmi 
vesilia almaları için fakLiltedc 
ihtisas imtihanı vermeleri 
şarttır. 

1 Jı[zıs•ıhlıa ihtisası için me~ 
muu 5 seneye balıit olmak 
uzcrc baktiyoloji, paroziçoloji 
ve. hıf.tıs,ıhha laboratuvarlarıı• 
da laakal 2 sene çalışınış
olmali lazımdır 1 

bu da\ ayı ikamadc tam ser
bestiyi haizdirler, e•k\ kanun- ' 
da olduifu gihi mlı~tcki ve 

şahst davııcılann Ye 1.nezareti 
idare • elenilen at11iyc ve 
kaletinin baş miiddciu-
mumi vasıtasile tclckki 

edeceği emir üzeirne hukuku 
amme davasını tahrik ve ika
me etmiye müddeiumumi 
mecbur değildir. 

Şahsi davacıların ~ik<\yet

n<1me verdikleri halde müd-
ddumumi tetkikat icrıı, etmek 

hazırlık tahkikatı <k, \len ta!:-.
kikatı yapacak, hukuku anı-

nıc davasının açılmasına hi
zum gürınez"~ h'y fi yeti şi

k:\yctçi yc bildircc4tir. Şik:\
yctçiyc de karar hakimi nez-

dinde itiraz hakkı verilmiştir. 
Karar hakimi hu itlr.ı7.ı varit 
gürdüğü t:lliöirdc miiddciu
muml hukuk amme advası 

açmıya mecbur tutulmakta
dır. 

l'e\ lit ettiği zarar hukuku 
ammeyi fazl:ı ıniıtet'SS!r ctmi
yen •,.ık.ıret ve sövm<.: gibi 
suç! rJa nag:durun dcııtmdan 
tkj>ru) a şahsi da\ a açını ya 
hakkı vardır, lııı du~il ınalı

kemet:~ e,urlılürkcn müddei
umumi !uzum ç:urtiroc dava
)'! i~tirak cdelıilcccktir. 

. .\lıw;.rı 3 (ucu sorwınııdod•r ı 

Bugün şehrimize • Ilomerik " 
,·apuru ile 4-00 ü mütecaviz 
seyyah gelecektir. Seyyahlar 
isrnnlıulda iki gün kaldıktan 

sonra l layfaya gideceklerdir. 
" Ilomcrik " vapuru dünyanın 

en büyük Trnnsatlantikltrindcn 
biridir. 

Y ıl<l1z sarayıı1ın 
cltıvarı yıl(ılclı 

Evclki gece, yıldız sara
yının Be~iktaştan Ortaköyc 

ka,lar devam etkn \C cadde 

iizcrindc olan duvarının biıyuk 
bir kı>mı karların tesirilc 

yıkılmış Ye ankazı cadde 

iizcri'ıc yı~ılmıtır. Yıkılan Çı

rağan ,arayı tlinclindcn iti

baren l O metre kadarıdır. ])(in 
bir möddct tramvaylar yalı·ız 

Bqıktaşa kadar işliycbiınişler, 

[akat sonra >derleme dnam 
ctmi~lerdir. --------------- ---------

Kışın şiddetli olduğu yenerdi mukim askeri maltillerin kışl.'· 

itıtfyaçlarına medar olınak ifırc' M. M. vekaletince nıuaveıld 

heyeti emrine verilen (20) bln liranın tevziine dünden itibaren 
başlanmıştır. Resmimiz bu teviia~ esnasında 'almıştır; 

• 

Dün sabahtan itibaren hava 
tedrici soğmıya başlamıştır . 
Dün akşam da limanda sis baş

lamış ve vapur seferlerini müş
külleştirmişti. 

Havar.ın tedrici soğuması ve 
rüzgarın şimale teveccühü Yeşil
köy rasatanesine göre Karadeniz
deki fırtınanın şehrimiz işlikame-
tinde gelitile alakadardır. Aynı 

rasataneye göre bugün hava ka
palı olacak, rüzgar şimalden ve 
kuvvetle esecektir. Bunun bir 
fırtıııaya çevirmesi ihtimali de 
vardır. Kar ihtimali çok azdır. 

Yağmur ihtimali daha ziyadedir. 
Kandilli rasatanesi raporuna 

gelince: bu diğerinden biraz fark
lıdır. Yani bugün rüzgar şimal 

istikametine mütehavvil vasat şid
detle esecek, hava kapalı olacak
tır. Hafif yağmur ve sis muhte
meldir. 

Nazırlar 
Diuanı aliye ~on~erile

cetıer mi 1 
B. M. M. tahkikat 

yapacak 
Ankar:ı, f 6 (Yukic)- B. ::'ıl. 

?iL bugiin c:;lı:ık Bahriye 'la
zırı .:\Jahmut \luhtar Paşa ile 
.'.\!aliye nazırı • 'ail Be) zama
nı"a ait da\ a için muhtel t 
encümenin tahkik.tt ) :ıpn-Jsı 
hakkımla 1 lakkı Tarik Beyin 
tek!Hiııi kabul etmi;tir, 

.\lcsdenin esası şudur: Scr
ri scf:ıiııiıı. Bahriyeye merbut 
olduğu 1.327 ,.cncsimk bir ln
giliz ~irkc:tine 60000 f-g !iz 
lira ıııa iiç vapur ;.ipariş olun
mtL~ 'e a\ ans olarak bir banka 
kcfalctı htcnnıi,tir. 

Şirkctc kefil olacağı 1ı siiy
li\ en bankanın mmlunı şirke
ti;ı ifl:h lıalintk uldujtunu ve 
siparii \·crilınuııc~iııi üylcmi~
tir. Ifalbtıki bir bç gun sonra 
hiç bir teminat alınmadan 
Bahriyenin talebi lizerine ~ir
kcte (;oOOO İngiliz lirası veril
mi;;tirı 
[ Aluar.ıı 3 ijncd SJyıramızdadır ) 

Kabilden alınan mah'ıIT'ata 

nazaran Beka:;akinin yaptı!!:ı 

cebri 'cfcrbcrlik \ c ~eka:vct 
ylizündcn gt'ıhi>tan halkı ara-

sıııda galeyan lıa~laını~tır Cc
laJabattan gelen hnbet • ·de 
Ali Ahmet han kıtaatı lan 

ufak bir kısının lkha>al~ t<1ra
fına gcçti~i bildiril•nektcdir. 

l\alıilcr arasında tcza' Lıt 
eden ihtilfi!lan bertaraf ctml!k 
ve K"1ıile kar~ı yapılacak mti
cadcle programını lrnzırlattr'Jk 

iizrc Ccl:\labatta bir mcdıs 

aktedilmi~tir. 

Belediye azaları 

Namzetler tesbit ediliyor 
Fırka nahiye ve ocakların

dan bclctlöy aza nnnızte -
kri tem:ınıen firktı i-tanbul 

id:ırc heyetine gelır4tir. Bu 
gunlcnk C'cıniyctl lıdulh c 
aza nal'lzctlcri t:,!ııt eJıl

mcktcdir. , "aınzet:cr an 1 ı

nunda ih\n edilecektir. 

Günün hulasası 

Dahilde: ------'-: : Yeni Tokyo sefi" 
rimiz Cevat B. Ro" 
manya vapurile ls- ' , 
kenderiye yolu ile 

~ • memuriyetine gitti. 
, 
1
9 * Karları kaldıran 

' j daimi nezafeti fen-
, /' niye amelesine E-

manet dün gece 
etle pilavdan mü
rekkep bir ziyafet 
·vermiştir. 

Haricte: 
' 

, 
1 Avrupada Şiddetli. 

bir kış hüküm sür" 
1 mektedir. 



TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZlRLERi 
Ale111tla, Maslafa pa!ftl 

-. Y l'A~·.. ..3s ~ 
Yeniçerilerin gözleri açıldı 

Alemdar muhasarasında bulunmıyan
Jar her ihtimale karıı fehir kapılarında· 

ki kuvvetleri takviye ettiler· 
Şimşek gibi ani \"e seri 

hareket ederek isyanın ku
yetlenmesine mani olacak 

:rerde: 
«Rusçuk--ra Alemdarla çe

lebi Mustafa paşa arasında 

ı•aptlan dedikudulara... müra

caat etti. 
Pek tLır ,.e tehlikeli za

man'ln inceli~ini kavnyama
dı. Çocukça şaviahmiın fav
clı ı!Örülüp medet umulaca-

0ını zannetti. 
Alemdarın va~amakta ol

dugumı iLln için bir masal 
•ydurup adanılan vasıtasile 
İstanbul tarafına yaydırdL 

Ramiz paşanın uydurttu
ğu masal şöyle idi: 

- «güya: biıbalinin altın
da bir mahzcn:ıı vardı. Bu 
mahzenin altında gizli Cıir 
yol bulunuyordu ki, işte 

.Alemdar o yoldan İstanbul 
kalesi haricine çıkmr.;.tı.J> 

Seher vakti yeni:erilerin 
lstanbulclın Çhaı:dıklan Ru
meli sekbanlırile bulu~muş
tu. sekbanlan başına topla
mıştı. Ayrıca Rumeli ayan ve 
eşrafına da haberler uçur
muştu neredeyse İstanbul 
üzerine yürüyecek-tir. 

Ramiz paşa, buou şüphe
siz kendi adamlarının kuvvei 
maneviyelerini yükseltmek 
ı.,.;n yapıyordu. Fakat kendi, 
böyle çocukcasına uçurtma
.lan [ı] uçururken! a:Za,alJı 

kartal yavrusu.:ıı BabıA!ideki 
yuvası a,ıı-zıııa yaklaşmıva 

ce:;aret edeni )1rucı pençc
silc harap ediyordu. 

Ramiz p~anın çıkarttığı 
şa.yialar, Alemdarın vaziye
tini büsbütün berbat edip 

tazvikın zi vadelcştirilmesinc 
scb~p oldu." 

Yeniçerilerin gözleri açıldı: 
Alemdar muhas.ırasında 

bulunmıyanlar her ihtimale 
karşı şehir kapılarındaki mu
h;ıfız kuvvcticri takviyı: etti
ler. Y.alnız ( bahçe kapı ) 
mc,·kii kalmıştı. çünkü bu
rası saraya ait idi. 

Ram:z paşa İstanbul tara
ıiıu geçecek yerde h.'ıla karşı 
y:.kada faydasız !.."Uru tedbir
lerle oğraşıyordu, 

Üsküdard:ı Sclimiye l..ışla
sındaki «Kadı Abdurrahmanıı 
p:ış:ı dahi k~ndi ><!kb:ınla

rın.ı cephane d.ıj\ıtmış idi. 
Onun tLı Ramiz paşa si

y:ı. etine uyup_i~ıaııbuLı gir-: 
. 
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mckten ziyade: İstanbulun 
haricini tutmak?!! hkriııe 
kapıldı~ı anlaşılıyordu. 

Ramiz paşarun Alemdarın 
İstanbul haricinde bulundu
ğuna dair çıkarttıjtı şayia \"3-

bucak yeniçeriler ara<;1na 
yayıldı. 

Bır kaç yold:ır. 
- «Kırk kadar atlının 

gece Edime kapıya gdip 
müdafaa görünce kaçtıkla

rını .. ıı haber verdiler. ( 2 J 
Bu haber cı RamiZ> paşa

yı takviye etti. • ·eye yarar 
ki, İstanbul çoktan... a:·Hcr 
eline gcçmi.,ti. 

Öyle vakıt. Alemdar taz
};k edenlere kafi kuvvet 
gönderdikten sonra ileri 
gel nkrc ağa kapısında top
landılar. 

Alemdarın İstanbul hari
cinden şehre hücum ctmc
sindcn korkuyorlardı. 

Babıaliyi müdafaa cd~nle
rin Alemdarın bırakugı Ru
meli zabitleri olduğunu s:ı.
ııı yorlardı. 

Alemdar şehre girmeden 
saraya Sulun Mahmuda ha
ber gönderip bir ve7.İr ile 
yeniçeri a,,ıı-ası tavin etme
sini istcmiye karar verdiler. 

Her ihtilalde yapıla geldi
ği gibi ülem.lyi ele almıya 

karar verdiler. 

Ülemayı ~a b.pısına da
vet için dili dünen yoldaşlar 
dan elçileri ayırdılar. 

Bu elçiler; meşhur a :ğır 
imam, derviş, mollaakzade 
Ataullah, dürrü.ıade Abdullah, 

inıamıcn·cl Kamil, ve Tahir 

efendilerin konaklarına gidip 
ağa kapısına dlvet cdc.:ck

lcrdi. 

Efendiler derhal icabet 
ct.lip ağa kapısına gittiler 

Yalnız T.ılıir efendi otur

duğu konagıu karşısında bu
lunan bir küçük eı·e kaçıp 

saklandı. 

Tahir efendi kösendilli 
idi. T.hir efendi Alemdara 
mensup idi. Alemdar sadra 
z.ım olunca Tahir efendi i 
Rumd paycsilc İstanbul ka
dısı yapormı}tı. 

::,.. Efendi, bu sebepten kaçıp 
Alemdar .ıleyhine bir mü
zakere ve Lır;ıra iştirak et
mehen çekinmiş idi. 

Y cniçerilcr Tahir efendiyi 
aramıya lıaşl~dılar. Efendinin 
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Na 
ko 

uslu 
·otlar· 

. -.....-....... ' 

sıC'ak buselerle 
Mıılırrı-ıri: llıiseybı Ralınıi 

ıslata- ı;ıkar .. Sonra her~ nıüf-
ı·ak: • 

- ···zrıw babana sö\ le! 
• 

·- O, \iyey aıınenı 

old11~11 iı•iıı hir if til'a-. . 
': haııılohııııııasındao • 

ql. C('kıııi,·orunı. Ciiıı-. - . 
11 affeder.:iniz baba-

·1:1;1111, oııuıı . izin Üz<'-, 
ı,.rıi1. it>ki ııiıfıızu bipa-
'. ;ı•lır. (:ok "irret bir . . . 
1.: ı!:!:. 1 ır. ller l..abaha-

vüze . 

teri nıeykiinde 

fırını. 

- Korknıa 

ka-

söyle 
ya,rıını. Senin a~n 
söylemezden ere! ha
kikati babana cehren, • 
twr halin anlattı. Ben 
bu lıiyanete senin şe
lıadı•tinden evel elime 
g1>cen inkar kabul et-.. . 
mez yesikalarla vak.1-
f 1111. Yalııız eyrakı il-

İnşaat bugün ihale ediliyor 
Bugün \il.ayet daimi encü

meni vali lleyin riyasetinde 
içtima ederek (26) ilk mek
tep bimmnın ihalesini icra 
edecektir, 

Vilayetin maarif bütçen 
. \!artın biriııd~ toplanacak 

olan umuml üliyct medi i 
ha:r.ırlı ·!arına de\am ediliyor. 
(}28 icanıtına :ıit vil:lyct 
m..11.:amı tarafıııdan okunacak 
rapor tanzim cdilmi~tir. llu 
~ene muallimlere yüzde '(l .'i) 
nbbctindc kadar z:ımmı ic
r.ı:ı içap etti~nden bütçenin 
m:ı:ırif faslı (xo) bin lim 
artmaktadır. Bunun için hu
susi muhıı. ebe (80) bin li
rnya bir kar~ılık bulmak 
7.ıtrurcti ndcdir. 

Orman bapnüdürü 
Yeni orman nııntakası bıtıi 

miıdurltiıtune tavin e<lilen E
min B. dün lzmirden şehri
mize gclmı~ ve i~c başlamı~

tır. Sab'k ba-mıidllr izzet B. 
de Ankııraya .ı;tmbtir. 

Düyunu umnmiyenin tasfiyesi 
l laber • aldı~mız:ı !(İirc 

' Duyunuıımumiyenin ta>!iyesi 

muarnclanna yakında b:ı;;la

nacaktır. ---Bem maslahtgüzanmız 
Rem maslahatgüzarımız lb

rahim B. bugUıılerdc memu
riyeti n:ıalı:ılline harket ede
cektir. ................................................. 
saklandıgı ) ri bil n yoktu: 

Zorlı.ıLır efendinin uşakh
rından birini Yakala ·ıp sıkı)· 
tırdıLır: 

- Efendinizi ocaklu ister. 
Gel bulundu,!'.!u yeri göster. 

Dedifer, adamcağız Tahir 
efendinin nerede olduğunu 
bilmiyordu. 

T :ıbii müspet bir cevap 
n~rcmcJi. 

Bunun üzerine zorbalar 
tezkere naibi Ahın t efendi

yi sıkışordı!:ır. 

Ahm t efendinin yanın.Lt 
onhcş yaşında kadar (melck
'iima] o;'tlu da \·ardı. 

Cm yeniçerilerden biri 

aradıkları Tahir efendi\; 
unutup Ahmet efendinin 
taze ci\·an mahdumuna bal
ta oldu. 

Az. daha derdiment çocu

ıtu babasının gözleri önünde .. 
(Bitmedi) 

VAKiT ' bat 
---··- -1 MemJeket. haberleri 1 

ft~nnudn 
Büyük bir sabtekirlık mey

daua çıKarıldı 

1 Krai Mleı, . 
Adanada 3 ·şubat günü lığle

dcıı sc•nr.'ı vali Müştak Lütfi be
y;n rıy:ıseti altında ievkal5de 
içti•J3. a· tal.en Villyet idare 
l•ey'eh hazineye intikal eden 

Ermeoi emvaliııi sııhte!W"lıkla 

a 'ııre ipt,\l<al cltirnıekle . maz
mırı tıorm Hayrı ve şerikleri 

lrai<kındald evrakı tahkH iyeyi 
t >fiiİk ile içlerinde iki muhtar 
b:r aza, iki komiser muavini 
bul ,nan bir ı;ol.: kimselerin gay
ri meı kııf oln rak ve Horen 
Hayrı, arikel oğlu topal ohan
rıec-, 'Atltin kızı Rapiha, 
ralancı şahit Kar:ı Hilmi oğlu 
Şev~i. mühtedi Aphıllah oğlu 

H lil, diğer t-(alil ve Yııvakinı 
oğlu , ' rın da mevkufen ınu

hakeıııele ıin icrasına karar 
vernıiştır. 

Tevkıf müzekkereleri Polis:! 
verııın.ş ve Polis faalivete geçe
re~ ilk defa mühtedi Aptullah 
oğlu Hal ili ve sırasile diğerle -
rmi tevkıf etmiştir. 

inıirde f&Gi bir kaza 
• le meni yolunda. üç 

ki~iniıı ölümüne ve iki kişi

nin ağıt surette yaralar.ma
lanııı mucip olan feci bir 
kaza yuku bulmuştur. Şoför 
If üscviıı cfcnniniıı idaresinde 
buluıı<ın otomubil ;..krıemen 
i')tas ôııumııı 1800 metro 
cenubu ~arkisindc ŞÖ'cııiıı 

demir yol,u ile birleştigi ma. 
halde :\lcncmcndcn gı:lcn 
trenle mlı!"<ıdemc etmiştir. 

i'.lu:·ıdemcyi müll'akıp tren 
otomobili 200 metro kadar 
sürükknıiştir. 

Otomobil parçalanmişur. 
Ramazan münaSt:bctilc A p·a

lıga temsil vermek üzere gi

den ·tör Adil bey sadmcnin 
tcsirile başından n Yücudu
nun muhtelif nıehallerindtn 
aldığı ağır yaralar neticesi 
olarak derhal Yafat etmiştir. 
A•~ır varalı bulunan artist " -
N.ıJidı: hanım, ı·alidesi İffet 
hanım, şöför Hüseyin efendi 
çalgıcı Hısip efrndi ;..fom:. 
men ha.'>tancsinc nakledilmiş.. 
krdir. , ':ıdidc hanımla şöför 
Ilüsı:yiıı efendi hastaneye 
nakledildikten b\r kaç saat 
sonr J ycfat etmi)lerdir. 

il] Ramiz P. kendi m:ıiyetine: İffet hanımla çalgıcı Ha-
Alanıdar dış.1rdadır biz de içe- sip ..:fendinin yaraları telıli-
riye yürüyelim diseydi nıaı:ur keli değildir. 

görülebilir idi. Yokulannı ı\p·alığa getİr-
(2} Yay1a imamı: Bu atlıların mekte olan şôfürüıı sarhoş 

Behiç Efendi \"e tevabii oldı.. 
ğunn rivayet eder. ; olduğu ve müsademeye, dik-

(3] Bu zatın Alenıd.lrla bir ka~izliği saik~'ilc.: sebebiyet 
mesrksi evelce yapılmış idi. Ycrdigi söykıımektcdir. 

tihanıiyc'i loplıyan bir 
nıiiddeii umtııui gibi 
ben de bu c>inaycte 
ıniiteferri tek.mil Yak'-
alan tespit etmek is

tiyorum. Sonra lıüknıü
ıı;ü vere~·eğinı. Ne kadar 
:idil olduğumu giire
ceksiıı. 

ıne'vus. eok iiı·kek bir 
• • 

haldevinı. Yaı·dım em-• 
riııize itaate kendimde 
kudret bulamaıııakl<uı 
korkuyorum. 

• 
- Sana ağır bir iş 

~ördürnıiveeei!im. - .. 
'- • v 

~·ayrum ! sana yaptı-

raea~ım sc' i her hal-
L • O 

- . ·e yapacak,ınız '! d' ~eııiıı kuyvetinle 
.\h babacıbrını beni iilı;erek )·a}ıtıracağnn. 

-:ok korkutuyorsunuz. Sana gücün yetmiye-
- . ·e ıni yapacağını~ cck bir yazife tahmil 

Bu gibi vak'alarda elıniyeeeğim. Sene' \e
kendi tehikk.iıne göre l:i baııa bu derin te
lanunen, vicdanen, essürüniın sebebini 
ahlaken nasıl hareket anlaL. ne gördün söyle 
etnıek l:izım geliyorsa bakayım 't 
öyle yapacağım. FakaL - ı ·e mi gördünı? 
kızını hu çok nıühiın bir kız e,J:it bahaya 
işle baııa seıı de ) <lr- bunu nasıl s.1ylcr. 
dım edcreksin. -Söyli~·ccrksin. l'ğ-

- Çok sinirli, çok radth'lnllZ bu ağır fe-

Bir tercenıe lnr~ı 
Bir kaç p;ün e re! gazete

mizde lnı;iltereniıı Iı-.ık ko
miseri Sir Klaytona ait bazı 

sözler ne~rcdilmi~ti; ( Vakıt) 
muharririne Sir Klayton tara
fından hasbühal ~eklinde ;;öy

lenmi~ olan bu . özlerden 
bir kısmını fran>ızca ( lstan
b•ıl) refikimiz tcrceme ve 
ncşretıni~tir: fak.at rcfikımızın 
gazetemizden tcrccme surcti
Je ne«rettii(i sözlerin bir cüm
k:i ile aslı ara:<ıııda şayar.ı 
dikkat bir fark vardır. 

(\Takt) m nc~rcttijl;i sözler 
arasında ,öyle bir ibare v-:ır
di: 

• Suriycdcn Bağdada oto
mobil ile ı;iderkcn çöllerde 
bazı bc<levilcrin taarruzlrına 

maruz kalmak kabildir; fakat 
bu ihtimal pek nadirdir.• 

(lstanbu) rcfikımızın mü

tercimi bu cümleyi şu tarzda 
nakletmi~tir: 

• Suri yeden B:ı~dada oto· 
mobil ile giderken daima 
bt.'lieviler tarafından taarruza ' 
u . a 11ak tehlikesi vardır. • 

'uriye-Bagdat yolunda se· 
nede be~ on vak"a olur,;a çok 
sayılmaz; bununla beraber 
bu hal bütün otomobil yol
cufarı için ~üphesiz daim! bir 
end~e sebebidir. Bu itibarla 
Suriye-Bağdat yolunda d:tim! 
bit tehlike .-ar ılemektir; bi
naenaleyh (lsı:anbul) re[ikı

mı7. kendi tercemesinde hata 
olmadığını iddia edebilir; fa
kat Sir i..layton ~öyle: 

"Suriyeden Bağtlada ı;iden
lcr çöllerde daima bedevile
rin taarruzlarına maruz kalır

lar., Demiş olsaydı gene o 
ibare ile terccme olunabilirdi; 
halbuki ,ir Klaytonun ( Vıı -
kıt)ta ne5rolonan ciimle. i ile 
bu söz arasında ne kadar 
farkolurdu ! 

l laddi zaunda mühim bir 
mevzua temas ctmircn bu 
terceme farkı üzerinde isrıır 

edişimizin sebebi ı;crek ec
nebi gazetelerdeki, gerek ec
nebi scfarctaoelerindcki ınü
tt•recimlcrin v~ziielerini hüs
n li niyctk ye ya kafi de, 
recede dikkade yapıp yap
mıım:ıları meselesinin ehem
miyetini tcbariiz ettirmektir. 

:'llütarcl.!e L-,;na,;ında Beyoğ
lunda bir düzine Fransızca 

ı;:ızete ncşredildijti sırlarda 

hemen hcpôi rum \ c ermeni 
olan mütercimler türkçe ga· 
zetderin ha ı·adblcrini ı·c mü
t;\laalarını ck>eriya tahrilatla 
o gazetelere nakkdcrdi; bu 

mulıarrcf t<.'f.:cnıclerle daima 
Türk ı;azcteleri ye Türk cf. 
karı umumiyc,i itil:l! >:ınsö

nine ve sc!arctanclcrine jur· 
nal edilmek btcnilirdi 

Bu gün vaziyet c,;aı;ıadan 

'4 :::mum:::::::::::::::: :::s:: :::::1:2::9llC ••• 

Kuyru~ıu yıl~ıı 
- Muharriri : E,r•f -

Kıt'a. 
Sonlu lruyrukludan ahvalini arzın meleküt. 

Her taraf pulamıf envarı maarifle dedi. 
Sıra Türkiyyeye geldikte mübarek dediki . 

Yetmit alb sene eve! bu gene böyle idi. 
Bu Halley kuyrukluyıldızıııın lıer yetmiş beş, yetıniş al 

senede bir arzı cemal ettiği ve her arzı cemal edişinde bı 
nuhuset tevlit ettiği larihen sabittir. Buııwı için öyl&: 

Beyit 
l' elek kasn mualladan gene bir taze B.- ._ b 

Muradı az idi amma yanıldı pek de çok o... b 

Di;-erek geçivermek kolay değildir . Bulur.dui:11111 

muhil için de ınahsul5hn hepsi kuyrukluyıldızm tesir3 

zelıraludile musap olmuştur. Birde onlan yemekle başka b3 • 

mecnun oluyoruz. fakaf herkes kendisiııd~ki cinnetin derec 
bilmiyor. Bir ilan varal<ası yazacak kadar kudreti kaJeıniı 
olan bir adam kendisini Şinasi yahut Namık Kemal saııı)" 
öteden bir cahil çıkıyor Türklere Arapça, Araplara fii 
bir konferans veriyor. Daha öteden bir ta'.umı bilir bilnıe 
bir mitinğ yapıyor. D1ha ötede kahveci, meyhaneci, iıJO 
siyasiyatla uğraşıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bir neti 
hasıl olmuyor. Bu haleti ruhiye ha!ey kuyrukluyıldızi trsiı11 

insanların sarhoş olması neticesidir. 

iran sefiri 
Yarın Ankaraya gidiyor 

Bir müddetten bt"ri İnın 
sefaretinin Ankııraya nakline 
b~lanmışa. e[arctaneniıı me· 
murlanndan bir kısmı bugün 
sefaret müsteşarı l\Iehmet Sa.
it hanla birlikte, yann da 
se!ir Fnıg! Hz. hareket L'Cle
ceklcrtlir. 

A/cif 
Borsa komiseri J\emalcttin 

Beyin kerime>i }{eziyet Ha

nıml:ı sabık şurayı devlet a
zasından .\lahınut • 'edim Pa
~nın malıtumu Ferit Mah
mut Beyin dün akitleri icra 

Tara[eyne ~aadet temenni 
ederiz. 

Ni111n 
Perihan Karalaş hanım!& 

genç ve muktedir sigortacı

larımızdan !'.:dip Seydi Beyin 
ni~n mcra>imi evelki gün 
yapılmı~rır. lki gence de sa
mkt dileriz. 

········-··-············ ... ···---·····-· 
deği~mj~ olmakla beraber 
gene bahsettiğimiz mütercim
lerin nzilclerindeki ehem
miyet z~il olm~ değildir. 

flazan her hanğt bir mü
tercimin ga!lct ye ya hatası, 

yahut sııi niyeti ile yanliş 

yapılan bir terceme yüzünden 
iki tıır.ı! arasında · lli tefeh
hümler vukııa gelebilir. Onun 
için 'l'lirkiye ile alakadar 
oaln c<:ııt.:bl müe:;scslcrin bu 
nokt.ıyı daima na:ı:arı dikkatte 
tutmaları lilzımp;elir. 

( Devamı var ) 
-··~ 

Geçer1!!! 

fiörülen yanlt~tı 
Yeni harflerin kabulÜJlcJetı' 

beri iki buçıılc ay ~li, fııJ 
müddet. okur yazar ~ 
için yeni harflerin bir iti1" 
haline gelebilmesine kafidir· 
Buna rağmen hemen her gül'• 
her ycrde. her yazıda bir ,,L 
imla hatalarına ıesııdüf eOI' 

mektedir. 
T abel!larda, mecmua~ 

gazetdcrde, pıracla b . Jt 

geçerlcen görülen ha ilP"" 

yanlışlarını elimiz de~dik~ 
sütunda doğrularile bir•"'" 
tespit edeceğiz: 

Yanlıt ~ 

c-ı. Gazete 
kııı...d ....... 
N ... .,... Numara --- .,....,.,..,.. 
Dlı dokton Dit doktor• 
Kemilc:ü l::imilrcil 

Kim yaraladı? 
Evvelki gün Celal isnıi0 

biri>i meçhul bir şahs ıa 
hndan iki yerinden yara!' 

ıruştı.r. 

Y anm asır ev el ki 

VAKiT 
11 şahaı ıs~. ------ __.., 

/rrıtJioe cktıl<ii falıim~ ..fr' 
o.ıoldlu Sir Lu-t ,_,..ıJttl 
gazetemizin devamı ıaOltni ar1JI 

buyurmadıklarından betekrat ılt: 
t'Omt neşri için rulı"1i tJ<ri~ 
sini IJJ!ep ve illiml1$ etmek!• '' 

sefir mOl"riin i/eyhin işhu ıBi' 
ması nezdi hahıd/ide ,.1-1' 
isaf huynı/mai(la gazetem~ 
TremafesalNI< iahiJ neşri ifil' 
m.zımlyel ila Jıılımmşhr. 

l:ikct Jıasebile biz ba- vım eok müteessirim. 
. . . . -~ ı)I 

sısmda benım su~ 
' 9 • • 

ha kız şiındi iki :.ll'ka- Ru sahteliği <leriıı ilı

da. ·aziyetiııdPYİz. Sı- tim anılarla ört nı eye 
.. .. ot .. 

kılmadan biribirimizc bile liizuıu görıııuyor. 
olduğu gibi hakikati Baııa zerre kadar 
mılatmak ilıliyaçı nda- elıeııınıi~·et Yerdiği yok. 
yız. Haydi kızını eesa- - Oııuıı hu kayıt-
• • • 
ret .. SüYle ııe ~ürdiin ! sızlı~ıııdaıı s<'n ııieiıı 

.. ... ~ (> 

Ue)de gene bir le- bukadar şiddetle nıü-

eddüP tenllılıuşile ıeessir oluyorsun? 
yi.izüııi.i tn uehu-ilc üt·- •••. 
• • 
terek: 

- Kaı· de ( a, kae 
• • 

defa ikisini kucak ku-
Ctlğa gürdüm.. kendi
mi onlara hi<> sezdir-

• 
meden c ekil d im. O 

• 
genç adam beni biç 
sevmiyor... n ura~- a 
U·,e-\· annem icin "C-

.ı .. ~ 

liyoı· .• Bana karşı gös-
terdiği ıa,ırlr ok.adar 
sahte ki nasıl anlata-

- Söyle kızım, bu 
genci sevdin mi ? 
- se, dim babaeı

ğun .. Fak.at insanlm·ııl 
bukadar rezil olduk
larım bilmiyordum. 
Şimlli buz gilii sof,ru

duın. Beninıle naın

zetliğiui "\""esile tutarak 
bura'a o kadar suini-

• 
yelle gelip gilrue i 'e 
bu nıülhiş rezalet kar-

ıztırarımd:ı kalınnı11' 
azabile öliip gidiyır 
l'lllll. 

ı~ı 
Kız coşuyor b:• . · ' ı 1r ,) . . ' 

uerııı, ıııuzlal'I p 
dikkatle diıılh onlt1· 

- ııı• - Kac zaıııaııdır 
,ı . • 1 ıı·I~ 

C\ ue t" :llı'O sa ti 
• ·ı;ır !erinde bile trııı~1 ·r 

d .rl IJI en haya Pul eıı ). a· ntıf' l\.Ollle ıya ovııaıı. • • ııl"' 
ıhı. zc, ceııiziıı ıı:ııı Ji 
sunu idaresine ıe'1111 
etıi <ri niz yaslı J.•11 

• 
~ . . ıı•' 

boyalı saclerilt.' . 
.. " • ..4i;J I• 

aeııc :ıınamn !"ıııe, ,.. 
u • ı'f 

:rattr, uvudu. Uer 
1
-1, • J Jll 

zat ete rııahrıı ur '-' ~11' 
b · - 1 rk [ı:ı te essıııı goz e 1 .... 

l t' {/ 
Hayasızlıkla geı iler 

re tas eıkardı · 
' • JI 

(l>illll' 



,, 
- •• <.'.3 ıla 

• 

ı--[~~-~-~ --:---~ic_~ - .. -:----e-.--r--;--~-:---r J 
.11~ 1ı·tqJada /-ı,rıı· beı·de\'a11ı Fransa meclisi 

ve affıum mi 

5 

!mCJltj 
Son divan 

B;,' ı.ı ni, •. ı . 1 ~ r KC'UBJ>tt itCI,, Slta· 

ııı . ~ '•·rde Ş ı •. ,1; <"ok ayk:rı 
~a1.al•u- \' 1~ı '- . · 

1 t uu,;\;:rıl.ıiır..ı ra<g""-
ıvordunı f. 1 
tı. · '" "" ıl:. kcı"derd~n rınc ej,- k 

, " ıp \'a ıt 1• tirmt"k · klınıa ~·ıd· . . . u 
...... 1, f .. ı ' 

"':<!ll HG.rgile k<.1ku u, 
liıvla 0 ~ •.• • • 4 ~ ruıı.,.,u ~f;ı.•!mli yıldırdı. 

D~•n lı ,va <l;o fena değildı. 
aıır, ~ n .. l 1 b b l ~kı tr.ı:tır:ı arla .a~ 
~ hılı d' 1 • 

b f ın.er flt"r!:· ir hem dr 
ul'>"lıo "' • 
· . L•. zıık n +- lerl,• dll•rl~-

t:ıııı , h· 1 .. 
<ledinı e ır ~nı"4tıeıı kurtul11runı, 

Canıiııin ı . k 
aı ı 'd av u.una gırrr en, 

•· •n ~ ı l 1 d-~ı du a " ·~ ık uyak ,.,,,ı ri 
rn. Bıınlar, v.ınl•rır.da1<i 

tercunı•ıl. d . 
~ h .ır a olma."1 kıpf.o!le-

Bir ıcne içUı.dc ne kadar borç alındi ve verildı f 

\ kı tılı \/ılll ikti>at ll:ın-

.ka ... ı h4:y~ti unıuıııiyL " i ciiin 
tic:ıret nnidıırh etinde >Cnelik 

iı.;tinı:ıın1 al\tccıııi~t'I'. { )J..:unan 
;nuriı1,ıp rı71oruna g:ilr,,,: l'all-

1 wı:ı t:ı.<he,ilc me:!\tıl olan 

i\'1ııı.a ... 111Ji bir '.'-CllC zarlında 

lım~ 1 u/ar,.ıdaıı ( .ı:ıooo) iôra 
taıı ·ı ctnıHir. D:ılıa !ı:ıııka

''"l l oonoo lir:ı <ılac:a!!;ı '•tr

dır. !lir '·ne z:ırfll'd:l .ıoooo 

lit"ı brırc; , tk ı~ıi,tir. içtimada 

hl'. :lb~ıt l'il~' r~t ta tik ve 

lll:t!, l h:lt \'L' 

m~tı!'1.."'\1 t. j 

dii~ tıııauıı rn· 

i ; ·n L<n:rf 

{1.~nı·.pan-- ·-.ır C'll: r!;r;f1a liltih· 

!et \ cıil·"i-:tir. 

Sanay~ lıirr öi 
şi &yet ediyor 
\!dı;.,-ı 11?1. naJt'lnı:ıt.t ~l>rc 

:';ına) i birliAi Tic.ırL·t oda,ı 

i~iıı lıazı c,a,at tc,pit edil· 
nıektcdir . 

Brosa meclisinin 
intihabı tehir edildi 

llor:"~l L.:ınunu nıucibincı.: 

diin Esham 'c kaınlıiyo lıc•r

f:a:-;ı 111el.'.li..:inin yeniden inti

habı la/.ım ~clım:kte idi. DLin 

sabah ,\l:ıliyc n:k;\lctindcn 
((den bir td!(nı!ta, y:ıkmda 

yeni horsa k:ın uııunıın ıncdi-
ten !ieçccc!(i için intihalıatm 

~~ı.:ni kanunc ~üre yapılnıa"'t 

için tdıir cdi!mc'i lıildiril

mi~tir. 

Hesaplarına bakılan 
cemiyetler 

Tiı:arct nıiidurİ\·cti h;ızı 

c,ıı:ı[ cemiyetlerinin hesapla
rını tetkike ba~lamt~tır. 

Hükumet itimat meaeleıini ileri 
sürünce reddedildi 

Raris, ( A.A ) - 1 !ükfııııel 

itimat ıııcsclesı~i ileri sürdliğüıı
. en ıııcb'man ıncc

ıisi 255 reye kar~ı 
320 rey ile hiıkfı· 
ınet ta r:ıfıııda ıı bir 
affııııııımn projesi 

teYdiini talep eden 
sosyalist takririni reddetmiştir. 

ı\raya müracaat edilıııedcn 

eve/ /\l.Bartiıoıı affaııııuıııiııin 

isyaııa, tahriktıia ve bıt ::ıibi 

lıarckiıiı mii;:crrereıı icraya 
teş\·ik ,.e teşci ıııa ıirelindc 

giiriihııcttc o!duğuııu beyaıı 

etmiş idi. 

Mısır Kredi 
fonsiye 

' er hail· ·ı 1 a 1 !..:'rı tı~ ~t'.yyah olduk arını 
r..aııyor!ardı. ~llil

i!11.ar 

Bazı ı:cnıiyet reis ,.e hey' 
di idare azalarının haddin· 
den fazl<ı nı:ı<i' ,·e hakkı hu
wr aldıkları anla~ılını~, bu 
nıikd"rlar h:ıddi makule eııdi
rilmi ·tir. Ba1.t cemİ\ct heı 'e-

Son keridede büyük ikramiye 
kazanan uumaralar 

Kahire, 15 ( A.A ) - /\\ısır 

Kredi fonsiye tahvi!rılının 15 
şubat l92<J da yapılan keşide

siııde atideki numaralar imzan· 

Muht • 
b. • rn (ını duvarların .r..,. . 
Y~il t"ntı dehlizı ııibi uzanan 

orı<lorurıu hi,•iı heyecan-
Ilı ., 

&ectilı•r z· b il 
flı•I · • ıy.ıyı i :ır nı<!n-

• ilr gibı İ\ :n ve daha tatlı 
~~l~le akscıtimı bu ~iniler , 
10, u _ı ne güzel şeylerdir. iki 

nH.:I... iizc..·rL' bit· 1\ıpor 

d:ncktedır. 

tlu npor h 
:-o na ·i .:r!Jah•ı 

<ıl,ruru\"anın 

ezdi;!İ ~i..:a -

r.:t ıııl:ı.-.ırıııı ~:ı ayi crlıalıının 

der /erile i-t ııil ıı derı:ccde 

mL~ .... ul PlınnıJ' .!t r·\J: ı 'nı.d\ ta 

YC .,.aıuıvl crhalHnın lıinıavcsi . . . 

' . . 
ti idar.: azalarıııııı ela okuyup 
yazına bilmedikleri 'c hesa
h:ıt r:ıporl:ırını parmak lıa;a

r:ık miıhıirkdiklcri anla~ılmı~
tır ı ıc,:ılı:ıt• tetkik edilen 
ceıniı·et lıe.e lı:ıliıt olmakta
dır. 

ııııştır: 1 

.e suıun - . ·b· R•r . Ustune ahlan yay gı ı 
• 

1
Rin ornaki kr·mnlcr de anların 

•"Z ~ti . 1 k nı a ı ·oyaınadı. Y ni sulu cezoiye ~onunumuı 

( 18886) da ihraç edilen 276, 

156. ( 1903 ) le ihraç edilen 
638,617. (1911) de ihraç edi!eıı 

255,817 uıımaralar (50) şer bin 
frank. 

Yueoslavyada 
l\4~dakları kılıfından çıkmadı . y.

1 
'Yaınctıe bahçe tenha idi • 

• nız t 1 1 · e Aş ı ıela~lı yiyecek 
<ıraı-an ~ti,·er · 1 · k· · · ı v cın cı, ı ı pıs ışpor a 
. •n:nd 'k 
la ,ı.ı a 1 ı zavallı salıcı ve biz 

r""' 
l,tıırb j 

~ _' u un, belki dünycnm 

r·n·t7el ııdiselcrinden yılan 
his '.er, heybetli kemerler önüde 

~l duran bu herifler, pa• 
ta;·ralar 
"t a sarılı o iki zavallı ... ıcı ·ı 

la., ı e pis işportnlarla karşı-
-ı·hca 1 
1 ' ıcmen apareylerini 

"1larıp . 
r resım almağa basladı-.ar, p . • 
f. eştn ıaşmı'ihm, sonra 
·ıırıı· 1. 
l '. ~•skin bir şpühe tırnağı 
'llıırrn..,. b 
Jı i -.e.. aşl.,dı. 

l1ırlc <; n guz.J, nefis şeyler du
' en bunları çekiyorlar? diye 
"'nd· k 
c ~ •ndime sordum, Roma 

ı •palı gibi eski şehirlerde 
tal ya 

l•r· ' sey) ahların resim çekme
'llf 
~ Yasak etmişti. l\1o ·olini, 

· Y•hlar b· . 
, 0 ın a ıdelerden zıyade 

llıurdar k·· 1 · k ·ki · · .._ oşc erı ce ·ıı erını 
'"'tııil 
!\~~.~ ~e. kanun · çıkarmış mı1. 
nunu bızım de böyle bir ka-

·~ •boy~ 

-il.. İrtihal 
kcth\~ Çlık hanedarıııdnn şclıi~ 

tıda,ı 1 1 
terllar aL1 :\li~oj(lu def-
ile,.. merhum l\'uri Ziya 
ı .. ın zcı· . . . 
•ıı· · CC>ı \'c nazctemize 

Oıctı· " 
f;~c[f •

1
. )'aı·<lımlarda bulunan 

~ı, · 1 İ'.•ya .• \l. V. muh:ı<ebe 
uııru 1\ 

h~ııe 
111 

• . emal Ziya, DJrp-
\leyı . Uduru .'\ti Cemal Ziya 
ı· - C:rııı ' l l . . . <..f 1 a l c,ı ;\azı re l in .. 

· c ıııı . ·r 
" 'c at ctmi,tir 
\..~"\ ) . 

~ ••. ··a%e,i bu",in Ö•'·lc ı·oJ·tı t\.l)ladel . . h ~ n ... 

~d ıa:ıııdaki hanesinden 
ı. ırıtacaJ· 
"1lınct 1. " namazı Fatihte ,, ı ,t·ın < 
"i J · · cınra nıerkez den-

e dcrıı · 1'1 \J Cl ı c ektir. 
. Crlıuıncy 1 ııı \·. . - e rıı ınıet tcınen-

c tılk-i . 
Cdcli- ne ta%ıyet lıey;ın %, 

•' 

" v ~'cn "clk" .. 
ııek;,. rr ~ . uyundc zurrad:uı 
f • · kcnr · l!ti 1. . nc;ı nıalyc mu-

ı e:rııı<t . \ 
ttf;ı. en • laettiıı B · "'a' ı s . . . ııı 
l\l , . · c:ıılıa llın. hen tiz 

l;cıı\' \"I l 1 lt~i. . - • ,u1, :ı ıayata ,·ccl·ı 
··~"itır · 

• C:en,;,.eı · . . , , 
liıırıa. 1 Be ı ol!;lunda l oz-

ı and·ın l 
l '-ıg .ı.,. . .' . ;:ıldırılmı~ ,.c 
l l: ~OYtınd"J . 'l 

ı ın·t U • ... \l aı c ınczar. 
r 'ı~e d~olunmuıtur. Allah 

t t:ylıyc, 

llBl1mııı.-~mım--.-.............. ... Kral belediye cemiyetlerini 
de değiftirdi 

Belgırat, 15 (A.A.) 

l ~l tar· iı ( itıı.:i ~ahifJJ~lll.tl.ldıt 

T.1hkikat !taç tüı lü.dür? 

Talıki ... ~t üç t[irliı <:Lryan 
eder. Biri haw·lık talıl·ik;ıtı

dır. lıumııı ncticc,iııde muti-
dciuıııuml anınıc 

lüzum gürnıcZ'C :r~nı:ız. 

\~ır lı:ıpı.; ccza-ııır 111Ll'

telzi•n ctiru ı lL~·dc ııııııl;\l a, 
difrcr üciirnı chcınıniyclinc triirc ..... . . 

-eskiden tahkkiJ..:ıtı btintaJ..iyc 

denilen '..: 'imdi ilk t:ılıJ..ik:ıt 

n:ın;ı nrikn ınisLantık tara
fından l•ir tahkikat- yapılır. 

~Ju ... !antık nı~znuntt :-;rır~ı·ya 

çeker, ~ahit ye ehli lıilırc 

dinler, icahedcr<..: ~dli J,c~if 

Yt: muaycııc y~ıptırtr, nıaznu

nım ikame 'c ir:ıt .dcccQi 
miıdaf:ıa delilltrini te,pit eder. 
tahkikatın ıcııcn-iıre nıulıt:.ıç 

k:ılnıadı"ını :ııı!adıkt:ın >ıınra - " 
C\T:tkı nuıddei umunıiye iade 
eder. O da k:tr:ır hakimine 
Yerir. Karar hakimi ı·a 

tahkil;atııı tcYsiini yeya maz
nunun mdıakemc. iııin mcn'
ini. yahct ta •on talık,J-:ıtın 

yani durıı;m:ı denilen nıuh:ı

keıııcnin icrn'."'ı iı,:in n1u1.nu

nen mahakenıeyc sc~ ldııi t:ı

zammiin eckn kanın Ycrir. 

.\liHantiJ.: Ye 'ullı hakim
h.:ri tehirindı.: ıııazarrut unıtt

lan lıLl'l"lanl:ı, c"ld tabirilc 
cürmii nıe,hutlarda, ıniiddci

unıumt lıulunaınadıl yerlerde 
onun y.:rine ilk tahkkik:ıtı 

yapabilirler. 
Mah~tmelerdo 

l\lahkenıe!er. kendi!.- rinc 
scvkcdilcn maznun hakkında 
,.c yalnız una i'nat eden 
suç için sın tahkkikat denilen 
,.e dunı;nıa ile ) apıl:;n ınııa

nıelcyi ;ı:r:ı ederler Ye lui

kiinı \'erirler. 
[,;nan muhakemede nı:ız

ııunıın -:eriLi cıirmii oldu~u
mı anlayıp t:ı hunlar lı:ıkkın
da hukuklı amme th!Ya<ının 

ikamc,i için e,kbi gibi mlid
dci umumiyi mecbur ctlcı:ek 

karar verıııiye m:ıhkemckrin 

salahiyeti yoktur. 
::0-Jahkeınc son t:ıhkibtın 

açılma kar.ırı üzerine muha
keme gliniinli tayin ederek ıııüd-
d~hımumiyn bildirecek, o da 

l 
celpnameleri yazıp maznuna, 
mlida!ünc, şahittlcrine ehli 

hibereı·c ıı·iinderccektir. ,\Jc1-. .~ 

ayyı:n ((iınde bunların hep
,i·ı;n !icldi.~i ıııahk~1nce ) :ı
pı!:ıc:ık yoklama ile :ıni<ı)ıl

dıl ... tan :-:onra duru;nııya h~i~ .. 
lanılaı::ı ktır. 

Kıra! 

bir emirname ile yeni belediye 

kanununa tevfikan Belgıraı Zag

rep ve Lubliyana cemiyeti bele

diyelerini lesederek yeni belediye 

, reis ve azalarırı la);n etmiştir. 

_\llinıJ..iin <ılduµ.u kadar Lı

>ılı-,ı1. ıctkikat ) apıl:ırak iı 

bitirilcı:ektir. tehir zarureti ı· 
olur .. a daya sekiz ~Lindcn 

fazla mlidddle [tehir cdilıni-

yccck\ir. 
C:aat nıulıak:ııc u;ulii:ıe 

ait t:ıdih\t dip:.:r bazı nıiilıinı 

c,asları daha ilıtirn etnıck

tcnir. Bnılar hakkında da 
yarınki -anınızda malumat 
\·crilccd,tir: 

T rşular 

aponyada feci 
bir yangın 

(11) hasta yanmış (Z) si 
de meydanda yok .. 
Tol..yo, 16 ( A.A) Bir 

yanğın Tokyo şifahanesini tahrip 

etmiştir. on bir hasla kömür hali-

• ne gelmış 7 tanesi de gaip olmut

tur. Ateş askeri mektebe de sıra

yet ederek kütüphanesini yakmış-

Avrupadangelenl~r· ıır. 
•t .fik}•d• ;!.ııuııııııııı 11111 ıırtı1ıı11ıuıııııı111111111ıını11111ııı 1111 ıı1111ıg 

ası ası ı ır c; =. 

Emanet \ \ nıpadan p;~l< n f İki, üç sahrla ~ 
~ I ~ ye uıııunıi~ etle asic :1:-1itikfi 

olan tur;uların satılmasını nıc
netmi~tir. ,\nupada y;ıpılaıı 

tur~ular çalıuk bozulmamak 
için sirke ile im:ı.l cdilnıenıe'•

tedir. .1' nıpada lıu ttır~ular 
Ycnilccc~i zaman >iri eye kcııı
;.,akta '~ iiykce yenilmek, 
dir. l lallıu ki lıi1-dc <bit :1>1l! 

ile lıirlikt.: yemek adet olım.~
tur. Emanet bunun ;;ıhhi mah
zurl:ınııı nazarı dikkata ala : ık 

asit :ısitikli tur~uları menet-
ın~tir. 

Karadenizde sis kesiftir 
Karadenizde çok ke.<if lıir 

sb \'ardır. Bu yuzdcn Llıin 

limaııımıza hi~·lıir 'apur !iel -
ıııenıi~tir. Sis Zonguldak haıa
lisinde daha [a-.l:ıdır. 

Jlirk:ıç giiııd[ir bcklcncıı 

,\>ırya ı apuru ehin limanımıza 
rrclıni ... tir o . ---Hakki Şinasi P. 
fırka nıiifetti~i 1 lakkt Şina>ı 

pa~:ı cuma p;linii .\nkarara 
gidecektir. 

Y anlıt bir haber 
B<yoğ!und:. Rumeli hanında 

I fa,an, Emine, kızı Saffet Ila
nımların Kadriye iT. mc;clcsi ile 
al~kadar görüİcrck tcd<if edil· 
dikleri b:ızı refiklerimiz ıaı·aGn-

d3n yazılmıştı. 
Taİıkikatıımza göre, bu mesele 

Kadti\•e ilanım mc;cksilc alılka
d:ır değ.ildir \'C bunlar tevkil 
olunmamışlardır, 

;fiıııııı1 1111111 1tıınııuuıı111ıı111uııııı1111111ıllll1t1111ıınıııırr. 

. Çiçerinin me'zuniyeti 

Be r!iıı, 15 (ı\.A) - Sc•iyet 
hükiınıdi /1\. Çiç~riııiıı nıe'zıı

ııiyeliııi 3 ay teıııdit etmiştir. 

/l\uıııai!clı b•ı ıııüdddi Alıııan
pdl ·eç. ecekLir. 
Mütahasaıslar komitasında 

Paris, 15 (A.A) - Mütehas
sıslar l:oıııitası öğleden sonra 
Alıııa.ııyanııı iktisadi \'C mail 
kabiliyetlerine müteallik uııııımi 
mesai! lıaJ,/rnıdaki iptidai !etki-

katını iTmıal etmiştir. 

İngiltere Kralı 
• 

Loııdra, ı.ı (r\.A) - Kralın 

lıedeııi sik/eti artmaktadır, nıfı

şarunileylıiıı şimdi yemeklerini 

hiçbir yat<lıına ihtiyaç göster· 
nıeksizin kesip yiyebilmektedir. 

Kandahardan Her ata giden nazır 
Londrn, 15 (ı\.A) - ı\nıanul • 

falı \ımım sabık hariciye nazın· 
nın l '.! subatta kanüalıardaıı 

lierata gittiği bildirilınekledir. 

VEREM HASTANESİ CERRAH 
PAŞADA YAPILACAK 

\" erem ha:.;tanc,iııin kafi 

projesi için Emanet ,;ıhhıyc 

miidiriyctindc sanatoryom ser 

tabipleri toplanmı~lardır. 
Proje tıısdik edilerek ma

kama hayale cdilnıi~tir. 
(lasta ne Cerrahp:ı~ada 100 

yataklı olarak in~a edilecektir. 

Kutuptan Yelli ~ir sı~ut ııaıınsı mı taotu t 
londr:ı,I ;;(.\ .. \.)- •'l[or- 1 

thcastenıo kıınıpanya'1 ha' a
nın muh:ılcfetinden dolayı 

-nrinı-<hy ~ den berri .\vru

paya iı:ra et:ilecck 'aptır 'se
icrlcrinin muvakkaten ıatil 

edildip;iııi bildirmi,tir. 
İngilterede • 

Londr;ı, ı 5 (. \ .. \.)-So~ıık 
hal;\ ~iddetlc dcı am etmek. 
tedir. l\onılarııı çop;u donnıu~ 
oldu~tınd:ın ~chir ahalisi su
suzluk derdine up;raını~tır. 

İtıı.lyada 
Roma, r .5, (.\ .. \.) - ~·ı~uk 

deYam ctmekt.:dir. Pek \:Ok 

kar ya~makt•l olduftu bildi
rilmektedir. 

Alman yada 
Beri in. 1 .'i (.\. \.)-- \in ali 

havaiye nıiitah:t"-'"ları ~imal! 
kutuptan p;dcn ,;op;uk dal-
rrasımn )'Cnidcn artaCa•i·ını :"'! ' o 

>üy !emektedir. 
Berliıı r 5, (. \ .. \.) - Cuma 

ıı·iinkü derccci lmrarct talıtc;-.~ 

;;ıfır, Bertin r J, :\lüııih 1 l, 
IJanzip; 8 

Yugoelıı.vyada bir hadise 

llcl~r:ıt, l 5 (A. \.) -Fa,ıla

"" ,urette k:ır yap,nıaktadır. 
Z:ıp;rcp yollarında kanıı irti
f:ıı 80 >ımtimetreYi hulmu~

tur. BuF;iin Za!(reptc idam 
edilecek olan diirt ~aki hak
kıml:ıki hiikmiin in[azt cella
dı ı.:etirnıektc ol:ın trenin 

Solya, 16 (A.A) - ç Jac 
Fresıne gemisi sis dolayi.•ile 
Bulgar s&ihilleri açıklarında 

Sozopolis ile · Kupria arasında 
bir raoıl üzerine oturmuştur. 

Taylanın 40 kiıiden ibaret olan 
ek..Pıiyeti sağ ve salimdir.Diger· 
!erinin akibeti meçhuldür. Va
purun l>atmış olmasından endi~ 
ddilmekıedır. Fırtına ıaharriyata 

m ni olmaktadır. 

karl:ır ara,mda mahsur kııl

ma,111d;m dolayı teahhür et
mi::tir, 

Meriç ve İstruma taııyor 
,\tiııu. (.\ .. \) - Şidcletli 

soguklar netiı:e;i olarak i,mı

ma YC .\Tcriç nehirleri ta;ını~, 
bazı om Ye köylicri ;;u lıas

mı~tır. Pek çok ha,arat ı ar
thr. Dcnıiryol münakal:\tı ,-c 
Türkiye ile telgraf nıuhalıc

ratı <lurnıu~tur. Ka\'al:t 'c 
Sercz su altında blını~tır. 

Kutupta yaz havaaı böyle 

Londra, 15 (.L\) - Cenup 
kutpu kı\~j[i sir Dougla; ~lan
son yeni bir kutup ::eyalıatinc 
tc<clıbib etmek iızre .\dd:ı,·-, . 
tan buraya gclmi~tir .• \!uma -
ilcyh hali hazırda .\nupada 
hüküm >Ürmektc olan ~eraiti 

harniyeııiıı yaz nıc\ ,iminde 
ı:çnup kuıpunda hiıklim >-urcıı 

senıitı ha,·;ıi\~YC muadil 1Jldu-' - . 
p;uııu süylcıni~tir. 

-
Divan edebiyatı son nefesini 

vereli çok olmuş, ve arap 
harflerinden çok evci di

vanlar taıihe karışmştı • Arap 
harfleriniıı bütün neşriyat ale • 
minden kalktığı son günde tab'ı 
tamamlanan son divan Hamami 
zade Ihsan beyin (Divanı İhsan)ı 
oldu. İhsan B. bu divanla bütün 
divanlara maruf tabirile bir ( .:.•) 
çekmiı oldu. 

Bu divanın bir gazelinden 
birkaç beyit naklediyorum. Bu 
beyitler, ilk defa olarak , şapka , 
dans, ve reverans gibi mazmun 
ları ihtiva etmesi itıbarile şayanı 

dilckattir : 
lllr tl.•mıla n ol c~hııtı ıel alc delibntıı 

Bir •-t. •udu. aönliiınii tık )'ak Jdikanh 

Scwl'Oek lal ıeYllmek nu aiiı:el d~lnın o ?alt L.. 
91.bn ne •eTındim Mtd taknlıı: tlalU1anh 

o_... •• F9toer aldı-.u ~ :rerindtm 

D.uum r•••ra.~U\ ıret"r o,_k ddibah 

Aç ,.pkıuu b4r taze haber ola:wı ~D 

CünMi.e ct.lıt ülfWHi. laTrak deliı.-h 

~ 

ihtiyarlık gençlik ı 

S
on sl\al le bir zabıta vakası 
okudum: 

Adamın birisine delikan• 
lının biri: 

- İhtiyarsın ! demiş. 
Beriki babacanın bu sözden 

almış fitili. 
Delikanlı ile döğüşe kalkmış • 
Neticeyi tahmin edebilirsiniz: 

delikanlı ihtiyarı döğmüş ve 
bu suretle de kimin ihtiyar, Ki· 
min genç olduğu anlaşılmıştır. 

Ru ~o nasıl sev~ nazı r ı ar d i ua n ı a ı i u e u on deri ı e & et nı n 
Balyada bütün bir köy halKı 

kaçakcılık mi yadıyor 
Balya Tütün iııhiı'at' 

• 
idareı'i Haydar oba 'e 
l'azar Kih de uınhtelif 

• 
c,Jcnlc Tütün si~aı·a 

u<l~ıdı 'c Tütüıı lun aııı ... 
bulunduAnnu istilıhar 
cdeı·ek Bal va K:.n ama-. . 
kaııılıgıııa müracaat ct-
nıi~tiı·. Tiitiiu inlıisar 

idn.resi memurlarından 
ibı·:ılıiın E. di~e Or
lıaıılar nahiYt>siııde biı· 

• 
jandaı·nıa ve bir hckı;i 
terfik edilcı·ek Pazar 
Kii\ c izam edilmişler-

• 
dir. 

l •·ızl'l~<h c "İtlen me-t. • t:'.I 

nnıı· H' jandarma kiiy 
oda~ını taharri cıleı·ek 
oı-:.ıda Jı-nıail .\~a na-• 
ııııııda birilt:' dalıa hir 
k:I<' ldsiııin Ti.itiiıı h.ıv-, . . 
ııınkta ol ıhı k la rıııı güı·-

• 
ıııiislcr liitünlrr musa-
tlcı·~ rdilnıiı'Liı·. Canıi 

' 
odalasıııdada Pazı·h.ii~ -
lii Jr ustafa nanııııda hi
rbiııiıı iiııiindc hir tor
ba i<'iııde Y uııaıı tay
varc cf•ıniYetiııe. ait 
~i•rnra k:l~ııİaı ı hulun-• t"'.I (.... 

ınusıur. 

s(~aı·a k:.l!:(ıtları mu-• • 
sadt•rc <'dilmek isl<'ııi!-
nıiş iscdc bu sırada kiiy 
odasında lnıhıııaıı kii)
li'ıler tarafından taar
rııza maruz kalıımıı~tır. 
İbrahim Efendinin <'!in
den sigara k:lğıtları jan
clarnıanın da he~ ki~i 
tarafından kolları bağ

lanmak surelilc sıhilıı 

alınınıştır.. Bekçi de 

( ( tt.1r.ırı l>irlnci s.ıyıf:ımıtd.tJır [ 

~iakct te 1 ay >oııra i[J,\, 
ctmi~, parayı geri almak kahil 
olam::nıı;tır. 

330 :\!celisi meb'u;anınLh 

Em·cr P. me,clenin tahkik 
cdildip;ini, neticenin nl(;cli>c 
arzcdilcecj(ini 'öylcmiıtir. 

Di~·er tarafrnn Scni>daiıı " -
l\luhtar pa;a ile i':ail fi. alcy • 
hine taznııııat danı'! açnıı;nr. 

idare o tarihte artık ceza 
noktasından miiruru zaman 
oldu:ı<ından nıc,;clcnin hukuk 
mahal;cmcsiııd..: gürlikc~~i 

mtitab\a>ında bulunuyonlu. 
l lalbuki a>ıl rne,;ele rnzmı-

na tın nazırlık y:ızıfc<indcn 

ileri Aelip gelmcbi~indc idi. 
'\a2ırların alclitlak va7.He

krinden dolayı muhakcınkri 

Dinıııı Aliye aittir. Gerek: 

Bir Yapur battı 
Karadenizdeki >btcn Bur

p;aza .10 mil rne;a[edeki Zey
tin burnu medillndc kar.ıra 

utur:ın Fran,17. bandıralı (.Jak
fre,ina) ı ·apnru, kurtulaııııya

rak lı:ıtını~tır. 

,\ liircttch<ıtı t:ıhli' cdilmi~

tir. \"apor ~ bin ton c~sanıe
tindc idi. ..................... , ........................ -
ay111 sıırelle taarruza 

• 
manız kalıııı~tıı·. 

~il-{ara k:'ığıdı kıı~ak.-. . 
ı·ı~ı k:lğııların bir kıs-
,;ıını dısarı, bir kısmını 

' 
da ~obava alarak ora-• 
tlnn :n ısmıslır. . . 
Zahıtaea) apılaıı tah-

k.i katıa muhtar da da
hil olmak üzere hii
tiin k.üylföıiin 'I'üliin 

• 
in hisar i<lar<'si al!"y-
hiııtle bulıındukları \C 

k.ncakcilar:\ nıuzalw-• • 
ret Pllikkri ·tahakkuk 
e\ lemis, karak.ı•ilanlan 

.. .. .. .ı 

üdi le' k.if oluıımn. , . . 
diğer sekiz kişininde 

tc' kifleri ici n eınir • 
'erilmiştir. 

hukuk nıahJ..emc,i gerck;c 
Temyiz böyle karar \'etmi~tL 

li:Cbat Yek;\leti bunun üzerine 
meı:cleyi ;\l. :\celbine ;;eaketti • 

Bugiin meclbte okunan te~
kil:\tı esr.siye Ye .\elliye encii
nıenlcri ınazlıat:ıları iktisat 
yekc\letiııin fikrini ten iccıı 
hacli,enin Dirnnı .\!iye se\·· 
kini tazammun ,.c keyfiyetin 
ba~ycL\lcte tclıli~ıııı ifade 
ediyordu. 

Hak\;ı Tarık B. B:ı~vckiıh:te 
tcbliX· ile iktifa olunamıvaca-

~ -
~ını sö. 'cdı. , 'cticcde Tarık 
Bl!yin takriri mucibince haLli
scdc mali me;;'ul olup olnıa

dıp;mın içtima >'\!nesi sonuna 
kadar Lalıkikile heyeti ıımu

rniycyc lıildirHm~i için ;\luh
celif cııcumcne tc\'dü kabul 
edidi. 

Yu anisfanda 
Zir i faaliyet 

Bir İngiliz müessesesi toprağı 
düze!tecek 

Londı •, 16 [A.AJ Vfüıarisiaıı
<la va;i mikyasta bir takını er:ı.

ziniil zir:ı.1tc salilı bir hale ifr.1-
giylc işkası hususu l lenry Boot 
namıııdakı İngiliz müessesesine 
ihale edilmiştir. 11 lezkfır ınüesse• 
se bunu kendisine ihale ettirmek 
için gerek İngiliz ve gerek ec
nebi bir takını rakiplerle uğraş· 
ıııağa mecbur olmuştur. 

Genç hırıstiyanlar 

Resim verecekler mi, 
vermivecekler mi ! 
Eman .; ( \":ıycm,e ) genç 

hırıstiyan cemiyetinin >por 
kull!lıti nıci yok,;a mektep mi 
oldu~unu tahkik:ı ba~lamı;

tır. fillıakika buııl:ır her ay 
;\z:ılarnıJ·ın aidJt almaktadır

lar. 
nn takJirdc ( \"anm;c)<lcn 

bir mikd:ır re>im alın:ıca!,ur. 

Fakat ı;-eııç lıırı-riy:ııılar, tc~ki
lf,un ınehte:p m:ıhiyetinde ol
duğunu, alınan p:ıramn l1:ı 
mcJ..tcb~ k:ıyt ı..crcti oldu~u;ı11 

ifüli:ı etmcktLı.lirkr. R,ı lıtM.,-

1 
t:ıki t~tlıiı.:ıta dc,·am ccElmei-;., 

tcdir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---



Ji Şeytanın eli altında 
trı2( "'l'ne (ıe ,.;, · 11•t•r -

---·-
~ludi'fl J\.ıkill ller hakkı m•hhızdur 

;cır.] . ·,\KLTIL ' t:ı\~ll 

lftilıar eclilı11ivec<~k bir sifat .. 
J 

- ... 
IJı'iı ·ı'ik lıir 1111/ı·frrilıin krtl'li11rf : c: Paris 

bıltı'in ('i/ıruıın 1111111111a11esirlir. l'e bu 
sıfat1111 ebediyen nızıhc{(aza ed.ecekıir., 
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Bazıları aşk hayali ile yaşarlar; 
d.ğt:rlcrı kend!lt:riru (Kleopatra) 

nın tseri tasavvur cd~rler; diğer
leri hunhar mütegallibe oldukları 
likrincledırler; içlerinde kendısini 
~D6rizbyon meclisi işl...ence memuru 

wrnmiar mevcutiur. F ..kat bunda 
ne fenalık var.Bu s>bk süpürgesi 
hanımların vücutlarının •emiz 
taraflarında husule gelen bir kaç 
bere mi? Adam •izzde! bedelleri 
bolbol tes•iye olunuyor. Düşü -
nunuz ki, buraya girenler 
en aşağı on beş alhn bırakmadan 
çıkmazlar . Hem hatırıma ne 
geliyor bilir misiniz? Büyük bir 
müverrih Parise ( Cihanın lcar
iıanesi) iı;mini vermiştir. Bu isim 
ölmea. Nece •üs san' atları vardır 
ki bununla yaşarlar . Bu sahada 
Parisi tathir etmek iktisadi sahada 
<ildürmeğe muadildir. Hiç yu
murta kırılmadan kaygana pişer 
mi? 

Biz her gün kayganamızı yi
relim de bir kaç orospunun ka
buğu çatlayı ver•in ne olur? 
Bana <min olunuz, M. Herme.; 
o kadar hasasiyete lüzum yok. 
Siz şu sihirli aleti bana gös
teriniz daha eyi; gidij ouu 
görelim ve sonra yatmağa 

gidelim. Çünkü doğrusunu is
terseniz gözlerimden uyku akı
yor .• 

-· Oh! sihirli aletimin te
maşa.ı sizi çabuk uyandıracak

hr. Lütfen beni bir saniye 
beldeyiniz onu gö.leririm. Zaten 
arzunuz yennı bu!acaklır, o 
yablmış vaziyette eyi temaşa 

olunur. 

'Hermes • umumane sahibesi 
yanına giderek kulağına dedi ki: 

- Sana az eve! telefonla 
ne söylediğimi biliyorsun ya! 
Dostum hali hazırda tam keyif 
haline geldi. Al elli altın kaparo. 
Herif görülmemiş tipte bir •\Uf• 

gun > dur. Buraya kendini adanı 
akıllı döğdürmek için geldiği 

halde, sözde muhalefet ederek 
mücadele ile emeline nail olmak 
arzusundadır. Onu yakalamak, 
zorla soymak, bağlamak icap eder. 
O mahsustan, bağırır, iliraz edrr, 
çabalanır; fakat ne kadar fazla 
bıtğazlaşırsa kırbaçlanırsa ne kadar 
azap çeker>e o kadar memnun 

olur, senin karılarına karşı o kadar 
sahi davranır. Ha! son bir şey 
Jaha söyliyeyim; tuhaf bir itiyadı 
daha vardı. Onu bağladıkları 

sırada pplis müdürü olduğun, 
evi kapatacağını ve saireyi söyler. 

Bunlar hep nağmedir!Görüyo•run 
ya, sana nümunelik bir müşteri 

getirdim, 

- Anladım cicim! Emin ol 
senin nümunelik kodoşu adam 
akıllı memnun edeceğiz. Hep 

buraya gelmek ittiyecek. Burada 
her ~eyim•z tamamdır. Onu yere 
yııtır:ı:ak iki zenciyi gelirteyim de 

gör ... 

Fılh>ki!:a o sırada beyaz diş
lerini göstererek oırıtan, çırçıplak 
iki zenci, kapıdan girdiler; 
• Herme· onlara arkadaşını 
~östcrrli. Sonra elinde bir şey 

tutıyormu, gibi sağ avucunu 
kaµ .. tarak ona doj!ru yürüdü ve 
"nciler kollarına yapışlırırken 
cedi ki: 

İnsabz adam! Biraz evci 
buranın manzaraHnın gayet gü
lünç olduğunu ve Parisin ya
taması için bu halin idamesi 
lwm geldiğini st:yledin. Pek
;.la! •en de bu keyfi tat, kırbaç 

darbalon allıncİa biraz zıpla da, 
l-.rlki böyle yerleri kapatmağa 

karar verir.ini Benim adaletinıce, 
sen bur ada, şu beşeri mahluk
lara yapılan ezayı men' c çalış

madığın için, maddeten ve 
ma'neıı Lir şeriki cürümsün. 
Bu yopılanlan gördükçe insan 
esarelinın bütün cihandan kalktığı 
halde Periste mubah addedil
diğine hüküm vermez mi? Bu 
fransız medeniyeti! için bir leke 
değil mi? Binaenaleyh, ben, 
Hermes adaletim namına, seni 
burada adam akıllı bir kamçı 

dayağına mahkom ediyorum. 
• Hermes in refikının benzi 

atmış, kekeledi: 
- Bu saka çirkin.. Haydi 

çabuk evin sahibe.ini çağırsınlar. 
yoksa fena olur .. 

- Kimi çağıracağım dostum? 
Senin "°'in. Müdalaai hukuku 
beşer cemiyetinin sesinden 
dulıa mı kavi? Bilmiyorsun ki 
bu dıvarlar arkasında dayak 
altında inliyenleri kimse dinle
miyor !. . İşte ( Mama ) geldi.. 
Anlat derdini bakalım! .. 

Madam ! siz benim kim 
olduğumu bilir misiniz? .. 

- Haydi yavrum haydi... 
Masalı bir tarafa bırakalım .. seni 
adam akıllı memnun edeceğim .. 
Nafile numara yapma. Hanımlar 
ağaya yaklaşın bakalım. 

. " . . . . . . . . 
İki saat sonra M. lö Direktör 

vücudü bitkin bir halde yatağına 
uzamış, yatıyordu.Baş ucundaki 
telefon çaldı: 

- Alo! alo! sizmisiniz ... ben 
• Jorj Klemanso > ... nasıl herifi 
tevkil ettiniz mi? 

Ah! doğrusu hayır, aziz 
Prezidan... zayçası saçma bir 
alaymış. 

- Desenize kaçığın biri! .. 
- Evet .. Öyle bir şey ..• 

Fakat müsaadenizle yatayım ... 
vücudum pek kırgın .. 

- Biraz Pol Burje alınız ... 
eyi bir müsekkindir. ( 1 ) 

- Teşekkür ederim... Ben 
Hanri Bordeyi tercih ederim • 
Allah rahatlık versin 121 

Bu sırada, uykusu kaçmış 

olan • Hermes •, • Monmartr ın 

fakir mahallerinde mes' udane do

laşıyordu.. Mini mini fakirlere 
avuç avuç para dağıtıyordu .. 
O.zavallı fakirler ki, zenginlerden 
muavenet görmiyorlardı.. Nasıl 

görsünler .. Dayak atmağa para 
yetiştirıneten fukaraya vercek 
bir şey kalmiyordı ki.. Halbuki 
o bikeslerin, o bedalııların ocagıda 
biraz saadet görmege müstahak 
değilmi idi.. 

(Biımcdl) 

[1) "l'ol Burje" meşhur edip; 
"Uurji. mtşhur şarap. 

[r.J • l lanri Bordo - m«hur 
edip; "llordo" meşhur ,orap. 

- -- -
Manisa Vilayetinden: 

'ihirtt muhaschci husu~iya..;iuc 

24S8 lir:ı 15 kuruş muhammen 
kıJ metinde defter \ c saire tah 

euiri1t:cckt;r. .\ li.inaka~:ı müddeti 

6·.1·929 C'unıancsi ~ünü saat ona 
kadardır. \ liktar \C en\ ai hak
kında taf-ilat almak i>tiycnltrin 
Yila~ et rnuhascbci hususiye mü

dürlti~ıinc müracaatları. 

Kiralık. iınahiılıaııe 
İstıııyede deniz kcnarinda 

k.'iin muattal imalathane kirnlıl.
tır. l(iiçük sınai müessese için 
pek elverişli depo için dahi 
kabili istimaldir. 

Oalatada Voyvoda sokagırıda 
Aıı;opyan lıaıııııda Boınoııti şir

keti nıüdüriı·eüne müracaat. 

Viyana mektubu 

Viyanayada da 
kar yağar 

Fakat dururdurmaz; bele
diye bütün kuvvctile bu 
beyaz afetin üstüne atılır 

ve onu yok eder 

Yknanada kaı· hichir 
• • 

zaman sclıir ieiııe sıkıcı 
' . 

hir şey değildir. Kar 
)ağdığı ınüddel~c,belc

tliye hazırlaııır ye 
durur durmaz derlı:ıl 
faali\ ete 1-{eeer. ı;;, 'el<i • • • 
altları hususi ki.irek 
tı•rtibatlı arabalar ş<>lı
rin caddelerini Y<' hii
viik umumi balwelerin ' , 
ana yollarım dolaşır 

'e sapladığı kar yıgın
larını kö~eye Jııı·akır. 

Iliıılcı·cp, anı<>le, baş

larında bir erk.:lııı harp 
heyeti 'arnıı~ gibi u
sul dahilinde \ ollara 

• 
ve mahalle aralarına 

sevkedilir 'e onları 
takip edcıı arabalara 
kar yığııılarırıı yük
lerler. ArabalPr kar
ları kısmen Tıı ııaya, 
kısmen ltlğamlara bo-
şaltı rlaı·. Bu aıııele) '" 
her eyin kapwısı 'e 
dük.tinrılar yardım 

ederler. Jlcr dük:in 
\e ey önündeki k.aldı
rıına kül ve ya kay
mıyan nıaddckler dii
kel'ler 'e bu mecbu
ridi I'. 

llu suı-utle kar, bu 
d:nclsiz misafir; niye 

• 
uğradığını .~aşırarak 

derhal defolup gider. Bu 
ht•vaz afetin alıından 

• 
Vi)aııa tertemiz hir 
halde c•ıkar. 

• 
Reşit Galip 

Niksr asliye mahkemesinden: liii
~aııı mahallesinden kalaycı oğlu 
l lüseyiıı al!.ı tarafınJan Niksar 
tapu idare~inc izafetle nıemurü 
Sezai Efrııdi aleyhinde ikame 

olunan davada seııizde iki 
Jıissesi babası ınerbııııı Mustafa 
intiııal etmek ve altı lıısseS!nİ 

dahi kalayci oglu Salih verese
leri ve Ahmet ve urkııca ve 
Fatmadaıı meyanede \'e bedel 
mukabilinde satın almak sıırc-

tile yirmi yedi sencdeııberi 

fasılasız ve ııizasiz olarak nıüste
kıllcıı ııhdei teınellükünde bu
lunan ıııalıallei mezklırda kain 
tarafları yol ve s.ıhıbi senet 
balı çesi ve Ahmet Aga ve 
ağzı kızıl oğlu 11\ehıııet ile 
mahdut bir bap hane ınaa 
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Sefirlerin eş yası alıı1ı11ıştı ım 
-- --- -- .::ı 

Bugün 

Asri sinemada S<firlcr df biran ('('('/ uıenzleketlerine avdet iili 
. ı::= 

ıçuı hareket <'lliler. Tılr/t, .lspanyol i!ji 
. r l . , h d ·ı "ıl 

Matine olarak (Billi Dov) un temsili güzini 

se1 ır en oera er ı ('r fü: :::e Sevda pazarı 
- 81 - !!!! .... Filminin son temsilleri saat tam 16,Sıa zengin varyete proğı'_ 

Ak§am saat 21,5 meşhur sinema yıldızı Lüsiyano Alberlİll 
en güzel temsili 

c\ğ ~tO>ltn 18 ind p:fınli 

Prens iinıer, bize hediye o
l:ırnk bazı kııımış parçaları 

Yerdi, bize refakat 'e hiz-
met edecek bir ça)itay ta·yin 
etti. Uiz de Tiirk arkada~al-
rınıızla birlikte hareket ettik. 
\hm 'cfirlcrinc gelince iiınl'r, 
onlamı altıkonunı:hınt eıııret-

mi~, Ye haber aldııı,rnııza p;ü
rc erte>i gun oları hapsa 
atnıı~tı. 

Biz ayın >ıılı p;ünli Türk
lerle birlikte Üınerin karar-

J 
g;alıından ayrıldık, Çar~aınba 

glınli Tebriz-: ııım·a.,alat ettik, 
oradan Türk >efirlerilc ınli-

zakere ettikten sonra ycılu-

muza de' anı ettik. 
Çünkü maksadımız artık 

lıir techhııra ugraınadan \a
tanınııza anketi. Cuma p;ünli 
Tcbriu!en harekete hazırlan

mı~ bulunuyorduk. O gun 
Tcbriz" •darugiih•ı yani lıclc

di r(; reisi bir takım polisler 
,.e katiplerle gelerek kapı

ıııwn önundc güründii. l'o
lblcr kılıç \ e palalarla ıııli

sellah idiler. Darugah bizim 
bütün c~yamızı ımıaycııe d

mek i tcdi. Unun bu emrini 
infaz ,etmekten ba~ka çare 
yokcu. Darııg;ı\h e~yamız için
de ipekler Ye hiJ'atlcr p;ürc
rek biitlin hunları nıuhtcYi 

olan denkleri almı~, prens 
Ünıcriıt bunlara muhtaç ol
du~nu, çlinkii vilı\yeuc \ıun

hırdan kalmadı!\"ıııı söylcıııi~ti, 

Daru~ılh, Pren,;in nıallarımı
zııı betlelini tediye edeccgini 

ilıhc ederek atına biıııııi~ ve 
gitıni~ti. 

Bunun üzerine Tiirk mcs
lckda,lnrımızla toplaıı;ırak 

isti~:ırc ettik ve durmadan 
harekete karar Yerdik. Çcinl;ii 
bize yapılan nıuanıek/ Tii~k 
ıne;kkda~larıııııza da yapılım~, 
oıılarm C>) U'1 de yap;ma edil
mi-ti. O halde burada bekle-• 
ıııck d~ha fazla zarara u~-ra-

nıaktan pa,ka lıir ~ey dci(ildi. 
t lmm için hemen ertesi 

giinli hareket gerekti. 
Bu karara nıelıni ,\p;u,;to:;un 

22 inci giinli ~afııkla beraber 
bi1. J,panya ,efirlcri 'flirk 
nıeslckda~hırınıızla beraber 
hareket ettik. Telırizde tam 

beş ay, yirmi iki gliıı kal
mıstık. Tebrizc nnıyasalatı

nıızın tarihi ~ubatın biri idi. 
Rcfakatinıizdc, bize rehber

lik eden. Çal\"atay buluııııyor
du. iki YÜZ kisiclcıı nıiite,,ek-. . 
kil bir kafile Tiirkiyeyc 

!:!:!::: rnla diindük \C cenubi •'arhi-
o s::ı 

ye giden yolu tııttuok. Salı m1• ... 
giiııli l loydan harcl..et ederek mı :::: hütlin !("c~c yol aklık, çar- jlii Feci dakika 
~amba glinli bir mera da tc- :ili Filminin ilk iraesi münasebetile büyük gala müsamere!-1• 
\ ckku[ ettikse de ancak il~~j ilaveten: Mahir Şoförler üç kısımlık kahkahalı komedi. I-lc 

1 k m ak · ı ,.,.. at arımıza arpa Yerc~e - :m şam zengın varye e pro6 • amı. ..~~-· 

~ .................................................................. , ...•. ı······ .......... . l ··ı·l ır · t. h t ttı"k tla lıa ············-·················~······························ •• ••• ~ ·······:: .... ·:··· ·., "- t ı~ ıra a c ., :::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::-··-: ... 
sonra yolumuza de\'am ctti
~inıiz gibi per~cnılıc glinli 
crıııcııilerlc nıcskt'ın bir ka
leye nnıYasalat ettik. Bu er
nıeııiler Prens Ömcriıı caba-
asındandı. Bu kalenin cenu
bunda bulunan bir köy Tiirk 

olan m[bllimanlarla nıe,;kundu. 
Bunlar Tlirkistanlıydı. Bu Türk-
ler etraftaki craziyc hakim bl
dukları gibi Ermenilerle de 
iyi geçinmektedirler. Buraları 
son derece nıünlıit bir yerdir. 

Buraya vardıktan sonra 
kara Yu:;ufun fazincan mu
hasarnnı kaldırdığını haber 
aldık. Kara Y usufun askerleri 
bizim yolnımızda bulunuyor
lardı. Bunu anlamak için a
damlarımızdan birini ileriye 
giiııdrdik \"C etrafı tcccs>lis 
etmesini btedik. Cuma günli 
anlet eden bu adam yolun 
açık olduğunu söyledi. Biz de 
homcn hareket ederek bii-

ylik bir kiiyc yakın tarlalar
da konakladık. O glin Erme
nilerle ıııeskCııı bir çok yer
lerden geçtik. 13u kiiylcrin 

bir çop;umla glizt:l kiliseler 

\ardı, ıııe1.arlar haçlarla süs
lenıııi~ti. \'ol da gidiyorken 
Kara \ u,ufun yakla:;tıg,mı \ e 

adaınlarının etrafı yağma et 
tiklerini haber aklık. Bunun 
iizcriııc sola dii~eıı yola sap

tık ye öğleye kadar bu yeni 

i,tikanıettc ilerledik . 
Pazar glinli yolumuza dernnı 

ettik. Gcçtigimiz yer tama
ıııilc gayrı nıeskı'ıııdu. Pazar

te,;i gııııli de ayni suretle geç
ti. 

Frmcni<taııın bu Jıay"ali;iıı-

de kimselerin ka!mama;ının 

::clıcbi Ermeni hu K iımdarıııın 

ıiç oğlu arasmda kopan re
kabet ıııulıarebclcridir. F:ylli
liin birinci salı giinü biiylik 

lıir ~chrc yardık. Fakat bura
da da e' lcr bonıho~tu. flu 
~ehriıı adı: _'°llııc;kcrttir [2] 

1:::111.::::ı:ıu :ı:::::n:ı::.-ı.=:::; ... 
Ferah Sinamasında ii Bu akşam 

Dünyanın en me,hur hok- rı HsrAı sı·nem~d kabazı: Frangardi - T \"artky jH . uU 
cmıbaz konser, filim, hak, f ıı lanı saat 1~.~ t~ 

lı~~~Id~~\~t~ ~.~:!~~ili zengin Varyetepr~~ 
:: Opera : Fahişenin kızı ::l 'i•••••••••••••••::cı•ı•ı•ı•r•ıır::ı: 
:: Melek ; \''era .:'\lirÇC\ a ii ............... • • • • • ~ · 
i! Ma;ık : Macar raspodl<I i! J\.AŞİT BEY TE:\JSl!,lJ· 
ii A•r1 : Se\ da pazarı 5i ................................................. ··············•· ................. ················ 
-------... ı 
Tepcba~ı 

Tiyatro -
sunda bu 

akşam saat 
2J.JO da 

ŞEHREMANETi 

~~~ 

11111111 

KÖR 
\'C 

Mahcupluk imtihanı 

Kütahya hukuk hakinılitinden : 

Saray mahallesinden Cennet ojtlu 
demirci lsıııail kerimesi Fatma 
Hanımın kocası lfomidiye mahal
le>inden Dalyan oğlu K:lmil aln
hindc ikame cylcdij!;i nafaka 
dara;ından dolayı mahalli ikame· 

tinin ıncçhuliyeıindcn il:lııcn teb
ligat icrası kararRir oklu;:;undan 
yc\'mü muhakeme olan 2.'i-.ı-q29 

pazartc;i saat 10 da mahkcı.nede 

hulunma'1 i!tlncıı tebliğ olunur. . .............................................. . 
si olarak iiç kardeş ara;ıııda 
muharebe lıaşlaınıştı. 

Son derece ~iddctli olan 

lıu muharebcıle her kanlc~ 

kendine bir miittcfik anınııı, 

Erwnııııdaki kardeş :'.lıblii

nıan Tiirknıenlcrin yardımını 

te mm Anide ki kardeş de 
Erznııııdaki kardcjine iltihak 
etnıi-;ti. 

(Bitmedi) 

Hu gece Şehzadcba;ı ~ 
tiyau·osunda hafız lJu;c'-in 

ince saz heıcti kon;cr ( JI 

dem gebe) komedi l pt 

(Harem ağası eğleniyor) 2 

( Kabakçı ko,eretıosu ) V 
Raks, Dueto. 

Yakit kaybetıııcıııe 
. . 
ıcın 

· Pazarlığın ~erdiği us.1nl 

kaybettirdiği zaman ııaıt_ 
mağazımızın umum daireler 

şubattan itibaren 

llak lıı f iat 

Usulünü tatbika başıad 
alıalii nıulıteremeniıı 

ıtlaıııa vazolunur. 

eı 

!(adın ve erkeklere ııı~ 
sali yün lngiliz kumaşıarıoı 

fevkalfıdeliöini ve k.ıtiyeıı r _, · ıısr 
bet kabul etmez ehven fıa 

takdir eden muhterem ıııfı~ 
lrriıııiz bu usulü de J;enci.~ 
!erine yeni bir menfaat tc'• 
edeceklerine şüphe etıııi>0 

Oalatada l(araköyde ToPçıı 
.311 

caddesinde Bebek traıııı · 
teva"kkuf nıalıalinde 23 nııın·· 

T.\. YilDL\X İngiliz ~ıı' 
maşları lit'aretlı~ 

l ... ~JI Lüleburgaz hdk_im '•' 
oı 

\lurblcri r .iikburgaıtlılll ~l 
te\.af[a baki Mrn;cafanın y

ıc' nıcııhda Çukurçayır il 1 . ~r ı 
inde lzzct, Edhem ı. · · 

(fil 
yırlık, ve Pmıayut J11' 

1 

ile muhat on dürt döııiı~ 
>iikııt derede yol, ıııı ·,

11 
;ahibi $enet bozhali. Pi ~· 

ıııl 
:\khnıet ve Panayııt .1 • ,ı.t 
ki ile muhat yüzdli 1 ~ 1 ııı.' 
nliıu Ye çıırırlıkta fıı' 1 

- . ·rıı< 

bahçenin naınıııa tescili zıııııında gidiyor 'c oraya tııceari eşya 

Şehrin dmarları çok enli 
idi. çok giizel bir şekilde iıı~a 
olunan ],alenin ötesi berisi 

yıkıktı. Bazı fakirler kalenin 
odalarında ikamet ediyorlar
dı. Şehrin içinde bir çok gii

zcl meb<mi bulunuyordu. 
Biitlin evler iyi bir ~ekilde 

ppı!ınşı. 

[ l] Eserin İspanyolca aslında 

bunun !(ara Vıısuf degil, Kara 
Oı.man olduğu beyan olunmakta 
isede doğrusu !(ara Yusuf tıır. 
Kara Vusul, !(ara koyırnlu aşi

retinin reisi idi . !(ara Yusuf, 
bir aralık bülün garbi İrana 
hakim olmuştu. l(lavijonıın av
dHinden bir sene sonra, ya'ni 
1407 de Timurun torıımı Ôıııer 
bu Türkmenler tarafıııdan şid

detli bir mağlubiyete uğr.ıtılnıış 
ve yaralarından ölmüştü. Ertesi 
sene Kara Vusul l\\iran şah ile 
oğlu Ebubekirin kuvvetlerini 
kırmış, Ebubekir, harp salına -
sıııdan kaçmış, fakat babası 

11\iran şalı bu ınıılıarebede telef 
olıııuşlu . Ebubekir, l(irınan 

vilayetine iltic? etıııişsede 1-108 
senesinin kfınunevvelindc nıku 

bulan bir ıniısadeıııede nıak -
tul döşnıüşt iır. 

Edhem, Ktlzıııı , \gıı, ı, · d, 
ile muhat on iki lıuçııı.. .,r .. ~ 
nlim ve süklit dereli• hü~üııı verilmrsi lalep edilmiş giitliriiynrdu. kafilenin hedefi 

olmağla mezkur gayri menku- llıırnı i/.li. Bu kafile ile p;ayct 
latda bir hak iddia edeııler iyi geı,:iııdik. l"akat hepimiz 

· de e'ki'.-a taarrıızrnıd:ın kor-varsa tarılıi ilandan itibaren 
bir ay zarfinda Niksar nıa!ıke- kuyordıık. 
nıesiııiıı asliye hukuk hakim-

liğiııe müracaat 

olııııur. 

etmeleri ilfin 

Manisa vilayetinden: 
lloro,köydcn :\len emene dog

ru iıışa edilmekte otın 'e e\ clce 

diğ(:l" ınütaahhi<l~ tcsviyci türabi· 

yesi ihale edilmiş bulunan yolun 
4 lincü kilometresinden onuncu 

kilometresine kadar 6 kilomct -
relik kı~mının şose halinde in~ası 

9-3~9..?9 cun1:ırtı.:si gtini.i sa:ıt on 

bire kadar müddetle 48944 lira 
83 kuruş bcddi ke>fi iizerir.dcıı 

kapalı zarf usıılile nıiinaka;aya 

çıkarılclığ1ndnn şartname \C keşfini 

gormck isti yenlerin Vil:l) et baş
mühendblii,ine müracaatları. 

1 la re ket cttiginıiz cumartesi 
pazr, pazartc'i giınleri yola 
deYam ederek ~afak la J loy 
şdıirine nıma,alat enik: lran 
burada ııih:ıyct buluyordu. 
Biz bur:ıya \ardıl-tan sonra 
Kara Yıbul naııımda bir 
Tlırkmcniıı isyan ettiğini 

haber altlı!,. [ 1 J 
Kara Yu,ur on bin atlının 

ba~ıııdaıı 1 loy ciYannı tahrip 
\ e yaı;ıııa ediyordu. Yusuf 
bu ;ırada l~rzincan tarafına 

giderek rıra'1ııı nıuha;ara et
nıck i~tt..n1i~ci. 

Bu haberleri aklıı"tınıız için 
yol um uzu dc~iştirınck llizu
munu hi;ctttik. BI/. J loyd:ın 
i\Iakuye gidecektik. Şimdi 

Burada üglc ycnıe~ini ye
dik. ı·:hali bize hu hüylik 
~ehrin harap olduğunu anlat
tılar. 

ı-:,killcn burada ~ölıretli ve 
ı-at\·etli bir hiikii·ndar Yardı. 
Bu hlikliıııdar lıütlin bu ha
yaliye hakimdi. Bu adanı ül
dliktcn sonra arazi-ini liç 

op;luna tcrkctti ve memleketi 
bunlar ara,ında tabinı etti. 
r:n biiyük oğluna .\lıı~kcrti 

bıraktı. ]kinci oğluna _\ııi ~eh
rini yerdi. iiçlinclisiine fazu
ruımı Ayırdı. Bu Ermeni hli
kıiıııdarının hakim olduğu 

ba~lıca şehirler bunlardı. Bü
yük kardc~ en kıınctli nıcv
kii olan _\lu~kcrtin hi<;c,;ine 
diiıtligliııli görerek iki kardc
~ini mira~lanndan nıahnını 

etmek i>tenıi~, btıııun netice-

[2] Bu şehrin tam nıevkiini 
tavin etmek icap eder. ,\1üsteofi 
( 1130) de bunun bir kale \'e 
bir şehir olduğunu ve de\"let 
hazinesine 7000 allııı dinar 
tediye ettiğini beyan ediyor. 
J\.\üsteofiye göre bu şelırin ismi 
•Valasjir» tir. l\lüsteofidcn bir 
asır ever bu şehirden bahs
ederken bıtıınu Ahlattan pek 
uzak olıııadığıııı, « Ahlat ~ 
şehrinin Van gölü iılkcsiniıı 

merkezi bulunduğunu izah 
ediyor. Aluşkret şarki fııra! 
üzerinde ıniııazkertin biraz 

şimali şarkisiııde vaki olmalıdır. 

' l' 
yap;dı "\lıınet, Edlıc111• h' 
'[' d k" k" ·ı . pli o ra -ı, mctru · ı ı " ,,, 

nılıı• 

on beş dönlim t:ırl:ı 
1 . il 

rnl"faııııı yirmi >encı·ı 
·ı·\ ~ 

canıı: bir zanıamlır 111
·•• ı 

. •j 

rnhtı is,·n-alinde olup '" ~· " . . lt•1 

namına t:ıpoca 

kında ,·erc,eden 
Azize l lanınılar 

ce~L"ılı ,· 
,.,.;,ır 

. r' rtır:ıtı 



• 

.,_ ~ Sayıfa . VAKiT 17 Şuha& 
_@S - -· 

• - - - t- ... ..,ı - ' 'J • 

('Vakf)ın millet ler{ s~yıfası ) 
[ Biliyor ~usunuz? ] .(~~~~~~~~~-E~v_e_ı~z_a_~~a~n~i-ç_i_n_d~e~~~~~~~~~~] 
Kediniz bir köpek görünce Alt l n 
ı niçin sırhnı kabarhr? -~--ı ma..ıan mi yağmur 

nehir 
ı çııııizt ll' ya~ ·ty;)n Bir daha seni böyle giren delikleri tıkadı-

ııayvaııl. ı rın bazı ey· bir işte yakalarsam lar, lapıvı sürnıeledi-
er1· · · - e .; n <.'ın iivle \·aplik- vörlırsun .. nU koyunu ı · ;:, le, vattdar. 
arıııı aııl.mıak. i.cin bil- ki:n kesti? S • 

2 
· 

1 1 la • aat 1 yı ça ar ça -

gibi bütün bu tufanın 

üstünde durduğunu 
' 

gördi.iler. Cucc ~üle -
rek: 

Teessüf ederim rııı dtığlarda \6 ova- - Ağabey, siz bana 
laı .ı maz hepsi gök gürül- efendiler sizi ralıabız . 'ua ,' <ı ıvaıı ,alışile- bir parça \addetnıe-
ı·ın1· ı · ., lüsti cibi müı.lıiş bir ettim. Korku,·oruın, n ı P aynı şeyi • diniz nıi r ~ • 

hY~rııı yHpnıadı~ıııı _ Eti sıcak kesmiş, gürliltfı ile nyaııdılar. rutubet yaıak.larııııza 
ılrıı,.ı l·'ı ı E' E,in kapısı övle lıir da ı!e<;ecck. Zanneder-"" • ııııu ır. .~er salçasına karıştırmış- J ..., -

~alışi hir kedinin' de ~ ar.11ıldıkhırını anlar- Yelli basabildiği ·e a- Ben sana büyle şiddetle a~ıldı ki biitün seın kii~ük. karde~in!-
~örıegi •iiriiııce sırtım dık. Belki kedi kabar- delderini daha iyi ın. d . d ev di.işeeek. gibi sar - ziu odasına gitnıeııiz 
r.ab uııs sırtı ve tüvlerile gerebildiği için büJle mi va eUiıu. Hay i 
' artlı ,f."ııı tıı·ır111· ol- • • r 1 1 k sıldı dalıa rııu-ııası·ııtı·ı· Oııuıı 

Azmi ellerini 
kaldırdı: 

göğe 

- Son olmasıııı Al
lalıınıdan dilerim .• 

Uedi. 
Cüce cık.ar cıknıaz • • 

ı:ııılar cekil<li, fırtıııa • 

~rcti. Ertesi sahalı ka-
~ . 
ra kardesler, • 'azıııi-• 
ııin odasındaki peııce-
redeıı baslaı·ını dısa!'l 

• • 
cıkaı·dılar. 
' "' 'ı·ı·'· lıııc bı"ı·s. ey olnıaı. , .. pı,·or Çünldi ·dele deıo l ı,.arı ,,·umure. ·. · • · 

'IYılık o z·•ıııaı· k"'dı· - "' ' ... • • • ... ·' .; · ' - • 
1 " • " <' giipeği korkutmak Jedni rıe kadar "Cl't'- Nazmi büvük bir ke- Azıni yatağıııda otu- odasındaki tayanı yık- Hazine orası yal~ın 
erin kı-ııdılPrini düş-:- i~in büyle yapı-'"or ve bilirse diiı:ınıamıı~1 ü- derle odadan cıktı. rarak bagırdı: nıadım, orası selamet- bir ı.;amur bataklığı 
nıaııdaıı korumak icin yahut da böyle yapar- zerine o kadaı· daha • - Ne oluyoruz ? .• f olmuş, fıı1ıııa bütün 
<iyice yapmak ü;re f.en yP,re daha kuv- çok kuv\etle atılabili1·. Kara kardeşler do- Kimdir 0 ?.. ır. ai!acları, mahsulleri 

ı l 
yuncıya kadar koyunu Kara J..arde..~ler hiç .o • 

Hayvanlar iyi muameleden an ar ar mı? yediler, kalanım dohı- - Kulunuz.. ce...-aıl \ermediler. silip süpüı·mi.i~, yerine 
.~"diniz veya köpe- O baldo .hayvanlar Hayvanlara karşı ba kitledil~r. Yemekte Diye bir ses cevap Canlarını kurLarmak bir yığın kırmızı kum-

~ııız vur. a kendilerine iyi nıuanıeleden anlı- nınanırlesi iyi olanlar, başladıkları şaraba Yerdi. Bu, kırmızı bu- için .Xazminin odasına la, yağlı çamur bırak.-
Varı J an muamele)i yor mu diyeceksiniz. on fara iyi muamele sarlıoş oluncıva kacfar rıinhı cüce idi. koştular. ıuıştı. Kara karde~ler 
lıllar gibi göründük.- Buı;.u heıı~ı. ki "_l s e y· pmı:a alışanı ı\J', i~- devam ettiler: Dışarda Birdenbire odadaki Cüce kapıdan başını bu ıııaıızaraJı görünce 
leriııe d k.k.at etınişsi- kat ıyetle soylıyf'nııyor. S?n.lara karşı da ~uu- gece müthi, bir f rrlı- ışıklar söndü, odayı uzaHı: ağlı yarak nıitbaµa 
nizdir r d. · ~ Ru Jıan·anların iyi layım ve şef kath o- na varı.lı. Ruzgar ıslık hir nehir gibi su bastı. - Kartımı n1utpak- k.a~lılar. Su elin izbe-
dı;; • \C ')

1 0 
. ı:ıa- ·eya fena nıuarnele)i turlar· l' k d sine kadaı· iıımi~.·, bii-

:-.ıııız zaman derhal l!l'- d.ır etıı·•· ıerı·ııı· aıı- 0 · · ı c.filarak esi)·or, sa<_;ak- \ara ar eşler, oda ta yemek masasll\ın 
} 1 .1\. "' - nun ıçııı ıa)>an f · · d d 1 1 k tün eve sakfadıkları 
a ur, sokulur ı.e nur- lmn:ı.k güçtür, fakat hissetse de etııı~se de lardan tu .. ~? gibi yağ- ıçın ~ a g-: a~~ a - üstünde bıraktım. U-

lar. Köııek. luynı"uuu asıl nıiihim nıcs'ele ona karşı iyi olmıya ıııur dök uluyordu. bardı•nm, cueunın ~ök nutma)·ımz ki bu son n~~hsu~le~' _ p~raları 
saıı· 1 ı· k d 1 t • - - "t b" 1 f . , . . d" sılrp supurnnıstu. , , ,ır. ~utl ur ~ t:a ışnıız. \.ara ar e., er ya - • uzune aı ır nıa ı Ilı\. zıyaı·etım ır. (I):.._ ,.,..ı 

~ ·-------------------------------------------------------------------------------------
tk ncmiryaııDan Aı,k,di~ETKamra1r\.;A"sı. tlEurk Anoııim Şirketi İktisat anonim şirketinden: "lsJ~lhUf l"ım~ e·ır"Hfl"OdBD • n.~~"' :ü:~ı:eY~:!t!-

[ ' ~ Nizamnanıei dalıilinin 23 üııcü maddesi mucibince. hisscdaran U U U fi ~ U 
heyeti umumiı~sinin serıei cariye nıarhnın 17 ine~ pazar günü zam kaıııanlan Te ~frrene 't·· lst:ınhutda kAin rk Dcmiryolfan l~kdici Kump.~nyası 

~~ Anonim Şirketi hissetlarlarmın gelec:rg 30 mart l 92Q 

~rihindc kablt:ZCv:ıl sa.:ıt 11 de: kpati yüı;ut eylemeleri rica 
olunur. 

Rw.ıumci müzakerat 

l - l 928 ~esi z.:u-fında Kumpanyanın idaresi hakkında 
llıecıw idarl' tara!ınd<ill tanzim cdilmi~ olan raporun kıraati; 
Ue 2 - 1928 ,;enc>i he.:sabatı hakkında Komi;cr - Kontrolör 

heı;abar komiserleri rnralından ranzım edilmiş olan rapo
l'ıın lı.ıraati· 

' 
• 3 - 1 lisabann ta> füJ ye mcdi;;i idare ualarımn teb

rıyesi· • 
4 - Meclisi idare azasının intihabı; 

ı. 5 - 19~9 senf!>'i için Komiser- Kontrolür ile hi>abat 
'Onu,. 
~· >crlcrinlıı tannı ve mumailcyiınc verilecek aidatın tcs-
,lti; . 

6 - Kumı-ı.an,·anın mudiriı·eti umumivcsi tcd\"ir ile 
- J -. UkelJef bulunan • lüJurkrc wva :\!celisi idare azalann;ı 
lta . . 
d k,lınacak tah,i.,at mıktarııım te,biti hususunda meclisi. i

Uteve 
· Verilecek ~ehlhi\·et; 

I '. 'i4ınnaıncyi dahiliıtln yirmi beşinci m3ddcsine tcvfıknn 
ctırn 

aı uıııumh·e Et'rek asil ve "Crt!K 'ekil alıırak la.kal 
onlıis - "' " 

I. . ı:eneclini bamil bulunan aım i<tirnk der. 

'\"e Çtıına.t umumiye i~tirak eden '1Zadan her biri gerek asit 

r . gerek Yeki! okun her on h',;,;c senedi mukahllindc bir 

1 
C) e lll~lik bulun:ıc:ıknr. faamafih hiçbir aza, ticaret kanunu 
ıun 36- . . . 

liıl\ öl ncı nı:ıddc,ı ahkı\mına tc\ lıl.an on reyden fazla 

'
1 Utl.ınde cemcdcmcz. 

... Rey itasına sdahlwtdar bulunan hi. 'ccb.r.ından i~bu ald-
""C i . 
''lih Çtir,1:11 umumiı i;tiıak etmek ar?.ıNında hıılunıınlnrm 

ayet 21 m ·h· 1-··d hi ti · · b h' t' il' ı. rt tcrı ıne ,;;: ar '<C ,; ·ne ennı crn~c ı a ı 
- l'e .... re te•·dı· f • • 1 ı · 1 .,,- • ey cm ş o rr.a arı azınu ır: 

litkiYede: 
J\ump:ınyanın Sirkecideki merkez fdarc,;ine; 

.;\"ııs Cal;ıt:ıdıı memaliki Şarkiye Fransız bankt1S1na; 

~l furyada: \'iyanadıı. \"incrbank-Fcm>n: 

~da: Brükı ldc • amuı mka~ında 48 numıırada 
eski (füırk du Trcmcr Sosyete general dü 
lıdı,oik) ;irkctinin ;'UbC. ine, 

\m -rcrJaında Tcikscinı dü :\foto> biraıkrlcr; 

l'aristc Buh'tır dc;drnlycııde I 6 numarada 

Bank , asyonal dö Kredi, Pariste Ro~fu
kokl sokağında 6 numarada Jak ~lena.,.;c 
YC şurcklsı~ 

Baklc Bank J\omer:iiy:ıl dö Bal, Zllrih, Bal, 
~;-~n ·v, ve Sen-Gal ,chirlenndc Kredi 
Suı~c; 

Şark Dcmiryollan ~.Jcdici Kumpanya

'! 1 !celisi idaresi 

saat 14 te şirketin lstanbulda Sult:ınlı:ımamında Camcıbaşı hanın· 100 ı~lro [mik'abı çıralı çam koğuşu " rolculanna . mahsus müferrah 

daki merkezi idaresinde *ud~ ictimaa daveti takarrür etmiştir. alınacaktır. haya talip olanların Liman maı.~ııerıAydın rnr_uru ıs 

1 
Nizamnamenin yirmi dördüncü maddesi mucibince gerek hanında mübaya:ı .li.onıi YOnuna müraca- • haız ~ubat 

as.:ılcten ve gerek hissedar olmak şartile vekaleten üç hisseye I . . · Dazartes "günü ~·r ata şartnaınesını ııöritp ihale -"ÜDÜ olan r' l 17de i~ke-salıip olan zevatlll ye-.ımü ictimaa takaddüm eden orı gün zarfında '-' e d k 
hisse senedatını ~irket merkezi idaresine tevdi etmeltri ve muka-. 10 1Jarllan e\·el SOO fiatlarını bildiren ci en hare ctk (Ereğli, Zon~I-
bilinde duhul varakası almaları mercudur. 

Rumamei müzakerat: 

ı - ~isi iclan Ye miinktp rııporlarmın lctraatı. 
2 - 1929 senesi bilaııçusıinun ve karo zarar hesabının ve 

tenıetuumm tevzii hakkındaki teklifin tasdiki ve meclisi iduenin 

ibrpsı. • 
3 - Müddetleri hitam bulan heyeti idare azasından iki zatın 

yerme aza. intihabL 
4 - 929 senesi için bir miırak1p intihabı ve ücretinin tayini. 

İLAN 
Gece san·~ıt mektebi 

Sultanahmette kain S 'at mektebinde geceleri Elektrik, 

Motorculuk, Tesviye .ılik, Maraııgozlulc, Mobilyacılık; 
(Tesisatı sıhhıye, Kurşuncuiuk, Kalirülercililc, Sobacılık, 
Banyo ve su tesisati) Terzilik, Döşemecilik San'atları 

meccanen öğretilecektir. 
Şeraıt: 1- Türk olmak - 2- • 16 yaşından azami 

elli yaşına kadar bulunmamak • 3 öğretilecek san "atlara 

az bilen veya hiç bilmiyenler kabul edilecek ve bu san· at

lara ait resim teknoloji ile Türkçe ve hesap öğretilecektir 
-4- Talip olanlar Ştıbatın } ı:mi be~ine kadar mekıep mü-
düriyetine müracaatları. · 

Mt:MUR ARANIYOR 
Şura,·ı de\ lctte münhal kırk ıe otuz lira maaı.Jı iki 

mül:lzımlik ıçrn ~cmi o:• z \ a~ındaki ıiiksck mektep 
me~unlarına .\nbra l"C lstanhulda martın on ,·edinci pazar günü bir 

mli>ahaka imtahanı açılac;ıkur. 

Talipler • 1- nü[Us k:\P;ıtl;ırını, 2- memur,al;ır hü;nü hizmet 

yesikalarını. J. henüz memur değillerse mektep şahadctnamclcrir.i., 

4- mu53ddak sıhhat raporlarını te\·di edeceklerdir. 

İmtihan ıahriridir, meız"' hukuk nu.ari~ atı ile meııuau k:ınuııi
yemizc •ittir. Lnı:ahanın neticcoinc gore taliplerin kabul ıc ademi 
kabulü ıe sınıfa tefrik> husu,unda, imtihan cnclimcnı mutlak lıir 

;;cl:lbiyet muhafaza eder. 

:llüracaat ıe vesikaları tcıdi etmek ı·e ka.ıı: muamelesi icra 
kılınmak için maron onbirinci pazartesi glınil .\nkarada Suran . . 
De' !et ~c l<tanbulda Vilayet Tahrirat Dairdcrindc talipler kabul 
olunae:ıkur. 

nıektuplarrnı umumi müdürlüğe vermeleri 
ilan olunur. 

• dak, Baran, Amasra, Kuruc:a 

Umumr mHdüriJHI 

Şile, Cide ) iskelelerine azimet 

ve avdet edecektir. 

Fam ıafsillt için Eminönü 

Rıhıım hon 2 DJ1D1araya mür.caat 

Telefon: 2684 

Ddmir malzeme münakasası Seyrisef ain 
mü-ı1--~-Ya-.l*-S-ür-'a-tpas--ta-St__. Anadolu-Bağdad demiryolu işletme 

dürfüğunden: 
ı - K:ızanhane binası dahilinde yeniden inşa edilecek horonun 

inşası için muktezi demir malzeme 14 man 929 tarine k:ıdar 

münnkasaya ı·az edilmiştir. , 
2- Teklifao hni zarflar J 4-3-29 l"'r~embe günü sut 15,;ıoda 

küşat edileceği için tarihi mezkMda s.ıat I 5 e kacfar teklif Z!ff\armın 

1 hr<Uırpaşada umumi k3tiplige. teı·dii şarttır. 

3- Talip olanlar teklif edecekleri bcddin°,0onu kadar depo•itn 
akçasını teı·di cdeceklerdır. 

4 Bu ınünokasayn ait ınünaka>a şartnamesi \"e ınerbutu pl:hı 
lıir lira mukabilinde .\nadulu · Bl~dıd i~lcunc t>miratı müıeın11lıyc 

müdürlli~ü fen hcy'ctindcn talep edilebilir. 

( Mersin ) vapuru 19 Şubat 
Salı 17 de Sirkeci rıhn -
ınından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkurn, F.dre
miı, Burhaniye, Ap-. I:~ gide
cek ve dönüşte mezkür iskele
lerle birlıkte Alunolujta utfı· 
y .. caknr. 

Gelibulu için yolcu alınır, 

vük alınmaz. 

Antalya Mersin postası 
(Ç. '.\h.1;:,\U:)>"apuru 19 Şu

bn! 'olı 12 de G alata nhn
mındon hareketle İ!mir, l\u' 'uk, 

----------------------·il Bodrı:m, Rados. Dah an. fcthı vc 

Aydın demir yolu müdüriyeti 
·umumiyesinden: 

İzmir Aydın demir rolu hi>secLıran aleliide altı ayda yüz kırk 

ilinci içtimaı umumisinin Allrtın yirmi a:tısı na müsadif salı g ünü 

tam t-aktı zevalde Londrada Old Broad Streette 100 numarada 

Antalyavıı, l\ler-ine l(ld -ek Ye 
dilnü:şte mezl;lı r l<l.:c\ lcrlc 
birlikte To511cu. ,\namor A';i

i c. Vinikc. 'lfarmari<, .'akıı:, 

Çanakkale, Gelibolııya uı; raya 

caknr . 

il~l11 
kain vvinchestcr Jlousc te inı'k:ı.t edecLğı ilan olunur. 18 Şubat l'azane ı günu 

Ruınamei müzakerat ben-echi alidir: Trabzon birinci pu;usı yapıl 

ınayı.cakur. 
1 - liey'eti idare raporu, 2-1928 senesi lclmınucvel gare5ine ı:......;;---------ı 

kadar olan hesahabn tetkiki, 3 - şirket nizamnamesi mucibir>ee Türk ocaiı piyankoııı 

istila edip tekrar intihapları için namzetliklerini \·azeden Iıey'cli Tllr~ ocatından: Türk oc:ı.ğmın 
bu sene için tertip etliğı piyanko idare :u:ı.smdm t.t VV. H. Svv affield ve J\I. J. A. Ooudge, un 

• biletierinin üıerindeki t~rilı 
iııtilıaiıı, 4 - Bir mürakıp intihabı, 5 - Şirket muamelatı umumiye-
sinin lezekkürii. 

işbu içtim:ı.a iştirak etmek arzu eden hissedafan):ırilıi içtima

dan faakal on dört gıiu akdeın hiose . sencdatını Lcındra.da. Old 

Broad Ştreette te 100 numarada \'İltclılıester liousete katibi umu
miliğe, İzmirde şirket idaresine, lstanbulda Osmıınlı bankasına 
tevdi etmelidirler. Te,·di edilecek hisse seneJatı için alınacak 

makbuzlar hini içtima.da ibraz edileceltir. 

Hey' eti idare emrile katibi umumi: Hou:ırd of Olossop 

seh\"en 928 yazılmış bu!undu

ğundan keşide edilip etiilmedıği 
hakJ.:ınd:ı. vaki olan müracaat
lar dolayısile bu tavzlhın gön. 
derilmesi m«buriycti lı sıl 

olmuştur. Piyan!,o lıeniiz k-eşide 

edilmemiştir. KtŞide bribı 

ayrıca gazetelerle ilan edilec !.

tir. 



1 

• 

ABON[. ŞARTLAR! Gazetemizde çıkan yazı ve 
ı; : • resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

TUrk lve<le J larlçte 

Ktıru5 Knruş ~ 

Gazeteye gönderilecek. JTICktuplann ~zerine 
idare için~e r İdare ., yazıya aitse ( \:ızı) 

i,arctl k~U!I_!l_alıdır 1 Aı!ı ı ıso 000 
a 41)!) kOO 

~ • ~'0 1450 
12 • 1~)1) 2:"01') 

Ba11Jmıyan mektupların ladealnden , kıymnti· ; 
mukaddere•lz mektuplara konulm.u! p:1ralarm 
kaybolma•mdan ve lllnlarm mündertcahndan : 

Borsalar 
Xukut 

1 in ıl ı 1 
1 I o. r 
20 '\ ın 1 c.:1r2]ıml 

na,.· 1 ına"k 1 
l Alus! ırya şHinl 
•• Lty Re;n1 ı:ıya 

20 Lem Bul r 
1 Fc ı"llH~ıık florini 
:o I ran ı:t frangı 

20 Itrtl\"311 lil'f ti 
20 kuron Çeko - ~ıo' akya 
1 ( 'oQels c ovı} et • 
1 Zc t c 1 el!ı'lta l • 

20 Duar c ı·ogosla' ya ı 
20 ile ç. uı frangı 

1 T ett ta J'JIOUJ"O 
20 Ia,·ıçr.. fraugı 

1 ~!ccıdıye 

Cek 
• 

idare meaul delildir. 

16 Şubat 1929 

.\çıldı 

982 ı 50 
201 17 5 oo 

52 37 50 
48 

1
2500 

28 125 00 
:;:4 , 12 ~o 
n j7soo 
80 76 

158 5 000 
212 00 
120 

/~ 
71 

f 13 
31 

780 

25 

25 
2S 

25 00 
25 
50 

Ka_Qandı 

982 100 

201 7SOJ 
52 37 50 
48 25.00 
28 25 
24 12,ıso 

28 75 00 
80 75 

158 
212 
120 

0000 
22 
71 

113 
31 

780 

25 
25 
25 
25 
50 

I.ondr:ı ÜT.erine bir lııgili?. lirası kuruş 1 

• e>)Ork ı Tlırk lira" ,ı.ııar il 
983 !O 
0.49 2500 

12 63,00 
8 4200 
2 07 50 

983 
0.49 

00 
31,2~ 

8400 
42 50 
t7 75 
2500 
54,n; 
2300 
6625 
6200 
53,7$ 
14,00 
39,7& 

Pc1r1s • • • lr;ııık 
ıhıno • • • liret 

Bcrlin • • • mark 
Sofya • ,. • leva 
Brt.k!cl • • .. belka 
Amist('rdall!.• • • florin 
CineYre • • • frank 

• • 
• • 

• 
• 

kuron 
Eilin 

Prag 
\"i;ana 
1t.1drit • • • pezı·ta 

\'ırşov:ı. • 
At!oa • 

• 
c 

• zelolı 

• dırahml 

B r•ş 

l!elgıı at 
20 ley 

Türk lirası 

Tahviller 
I~Likraz dahıli • vadeli , 
liliyunu ruu\ahiılo 
ikramiyeli demiryolıı 

kr•ıs 

dinar 

1 tanbul tramvay .dı·ketl 
R.ııtom Dc·k ve Aılti.cpo 
Jıtaııbul anonim ll:tl şirketi 

Hisse senetleri 

68 12 50 
3 547~ 

t 72 7~ 
2 se,~o 

18 ıe2.arı 
3 50.25 
8 13 50 
4 3925 

38 co 
24 37 .50 
21 97 ~o 

91 '7 500 
219 5000 

• 8 80 

• 25 

1 • 

ili 
9 
l 

88 
3 
1 
2 

18 
3 
3 
4 

38 
24 
28 

00 
37 .53 
00.00 

92 ~5 00 
220 o 00 
8 80 

17 Şubat 
19 29 

Hatırlayınız ki: 

l ncı Tabı 
- 1 6 Sayıfa 

Unika .. Talmone 
Sütlü çikolataları etiketlerinin 

Keşidesi. 1929 nisanında vukubulacaktır. 
Accrıta \C depozitcri: ( TU~l.\SCLL! ) c;aJata Küçük :\lıllet han ııumero 12 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilcinatı 
Semti 

Edirnekapu 
Büyük çarşı 

> 
Büyükada 
Yediku!e 
Kadıköy 

> 
J(ınalıada 

/\\ah ailesi 
Atik Ali paşa 
Yağlıkçılar 

• 

Sokağı 

Lükyncüler 
Örücüler 

» 
Yalı Şalcı 

İmrahor llyas B. İmrahor 
Caferağa Yeni 

» 
Ankara 

» 
Livadiye 

N. 
29 

3 
33 
6 

190 
JO 
12 

1-48 

Nevı 

dükaıı 

» 
» 

hane 
dükarı 

hane 
> 

> 

icarı s.1bıkı 

17 şehri 
icarı muhammeni 

72 lira senevi 
36 » > 

200 )) » 
200 » » 

240 ]) > 
240 » » 
125 » » 

Biıla~e e\'salı muharrer emlakin bir sene müddet ve müşahere suretile icara raptolıınmak 
üzre 21 - 2 - 929 tarihine ~üsadif perşembe gürıü saat 15 te ihaleleri mukarrerdir. Taliplerin 
emvali metruke icra komisyonuna müracaat eylemeleri • 

Hilciliahmer İstanbul mer-
k z • J Cemiyetin malı olup Demirkapıdaki emlak 

e ınuen: evarsanırı müzayedesinin 17 şubat pazar 
günü saat 3 te merkezimiz binasındaicra edileceği il.'irı olıırıur• 

BÜYÜK TAYYARE 

Tür~ mekteplerile faydalı eserlin 
ilinlannda o/ o 20 tenzilat yapılır 

1 Bıiyiil: ve ya bir çok defa için nrilen llftnlarla 
hususi mahiyetteki 114nların ücreti 

idare ile lararlaştırıhr. 

Gazetemize hwwl Uin kabul eden )'el' ı 

H. S. H. illnat acenleıl • 

iLAN TAR FESi: 
Satırı 

6·8 inci sayfada 
5 • • 
4 • • 
2 • " 
1 • • 

: 1-8 incl "arıfJ.J;ı 

resmi Hanlar 

Kuru1 
12,SO 
25 
40 
ıoo 
1!00 
• ıa 

' 

.• - Çok iaif, kansı?. \'C iştiha;ızdırlar. 
Doktor, - l'<c için bir ~işe olsun PE!rn:\' SUlCl\l: içirnıedioiz. 

LJ,.,,...,~~B2t2~$S 

türkiye İŞ bankası 
Sermayesitediye edi imiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA ADANA 
İSTANBVL TRABZON 
lz~ıiR GİRESON 

SAMSUN EORE.\IİT 

AYVALIK 
KAYSERİ 
:MERSİN 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 
-~§E~~;yg~ 

Aıc baytar mei<tcbi rek.torluğun- ~--~==~!iİ!!~~iiıı!~~~ 

Iı lıanka ı ı_ • 13 

1

75 13 '70 
Osmanlı lıankası ı 136 oo oo ıoo I 

(iallar -~, ~!~~!'!! 1~~t!~~~~~~gi ~~~~~.::..1=,.=.=.;=ın=ıı;,,·,~ıı=r.=-ı « AD LE R )) 
"~= okka.. - UN - / Yazı makinesi 

piyankosu 
Keşideler her ayın 

dan: Ba~ tar 1-.lcktcbi :llhinin ek
mek, sebze mekOlau hayvaniye 
ve ez gayri ihale crıak müte· 
ncn-iası meıkii münakasada olup 
2~-2-29da kapalı zarf usuli!c iha
leleri icra kılınacağ'nıdan tıtlip 
olanların yöımü mczkOrda saat 
on b~ştc mlicsses:ıu ticariye ve 
zı.irraiye muhasibi mcs'ullügüne 

müracaatları. 

Azttful ,..\~gAr1 Çu1ıalı kilosu 
K. P. K. P. (Ad!er)in ufki hurufat tipi 

Ekislra <k!stra oo IESJ 11 ~23s0.1 !3uğday % Çavdarlı 
1 

1':1'i•tra • 14'0 a imtiazı münhaseren Adler yazı 
\ ıımu•ak 02 03 CO OJ 00,00 Dırinri yumusak oıJ 1395 1280, makinesine mahsus bir husıı-

Hiriuci ıeI·t • '.340 1"40 · • ıcıı.Ica 16-17 O ,00 00.01) 
ünler 03-C4 oo.oo 00 00 

• sıycttır. 
!kinci 1300 0975 

4-8 1 ' 10 1 7 35 
Dönme 00-00 00 00 0000 
e t mahlut 5-C6 18 05 18 05 

-ZA!-!İRELER-
! 
ı;:a' dar 
!r~a 
~ı: ır 

Yul r 
F.auıyo 

,. 1Jsanı 

15,10 
13 22 
13 30 
ıo.os 

:l600 

-HUBUBAT-

e__os yemi_ 
00,00 
1805 

t 5 10 
13 20 
12 20 

OU,00 
2600 

00.00 
18,05 

TİFTİK 
1 

Aııkara 210,00 2 ıo,oo 
1 

Ak.,elıir 210,00 210100 

Yopagı Guz yunu oco 00 000,00 

-AV DERİSİ- 1 

Zeıdcra Ciflı 9500,00 9~00,00 

Sansar cooo,oo 0000,00 
Tılki • 0000,00 0000,00 
Kuııc.lu:ii!i .. 000,000 OOOOıOCi 

iç fındık 

Cevl içi 

-FINDIK- 1 

000 00 00000 
0000 0000 1 

Evrak Nakdiye mübadele 
k • • J Evrakı 
omısıyt>nunaan: dairesi 

nakdiye mübadele 
bukcrc hesabaunı 

sureti katiycde kapatmak mccburi~ctinde pu!unduğu cihetle, bugüne 
kadH nczd!crindc mukabili tesviye edılmiş fersude evrakı nakdiye 
<'halıının. yctkrindeki makhuz!arı ibraz eylemek ve mat!upfarını 

nlmak üzere, nihayet Sulıaun 1!8 ine kadar, Cuma günlerinden 
maad:ı, hergıin ~aat 9 buçuktan ı.ı }e, \'C 2 den .5 e kadar, düyun 
umuırcye binasınd1ki mul'ıaddc dairesine muracaat cı lcmclcri be

tckrar ve son dı;fa olarak rica o!Qnur. 

lıbu müddetin hitamından sonra mctalibau nazar itibara alınma

m..k tcLiıkesinc maruz dacak!arı aJ.'·adarana a\nca arz olunilr, 

Arzu O]unduj!;u katlar çok 
kop}'alar çıkarılabilir. İlelebet 
dayanır. 

İlk )Ol! makinesi 1898 

senesinde 

ıaral'ından imal olunmuştur. 

Rütün dünyada 3()0000 
mnkinc satılmıştır. 

Tıirkiye vekili umumiliği: 

İstan'bul, Galata Voyvoda han 
:\o 7 -20, Posta kutu>u, Galata 
447. 

Anadolu vi!ayti için ıyı 

.\centalıklar ve seyyar memur· 
Iur aranıyor. 

Şirketi Hayriyeden : 
Ramazam~cri fı.: mahsus ge

ce scferkri şubatın 18 nci 

pazartc>i giiııü ak~amından 

itibaren icra edilecektir. Ta

rifı.:r vapurlara ve iskelelere 

talık oluıımıı~tur. 

-----
~ ---- --

-( Vakt ) ~,1-i 7 ~ubat 1928 Tefrikası : 84 

ihfilfEQ)@~rı~ lk\11~11 
'luh:ı.rrlrt , '-lüterciml 

l/oris /r)bf<ill lf el1111et Ca) ·or 
Ra~! kımıldamlı. Leonar ın durm1k istironım .• 

ver.'eıı emri lıer-eıı ifa eyliyc

ceğ•ııe ve erı küçük bir lıarel'

eLı J(J, rL iıı i'!ümılııc • tebiyet 
ver ceğine emindi. O halde? .. 
\ ılzi}ete riza göstenne!i miydi? 

Kızı kttrtJr)nak için 1 içbir 
çare )oı: :"'tıdur? .. ]<:>~efiıı 13.ıls:.
mo, Raui iı tara< 't ediyordu; 
dcdl ki: 

- Haydi, vaziyeti anladın 

}a! Biraz uslan bJk~_]ı, • ..• 
R:ıu! cevap verdi: 
- H yır; yalnız düşıiııüro-

• rum .•• 

Ne düşünüyorsun ki .. ? 
- On:ı serbest kalacağını 

va:ıdctıim ve birşeyden kork

mamasını söyledim... Sözümde 

- Belki iş i~terı geçmiştir ... 
- 1 !aıır.. Jozirı sen onu 

sertest bıra' 2c1ksın ... 

Jozin şerikine dönerek sordu: 
- 1 l"zırsın değilmi Leonar? 

!ıaydi ı:ıt ı·e ça'ıuk olsun ... 

R· ',Jczefiıı Ba!zamoıu biran 
tereddüte dilşureıı kat'i bir 

tlvırla seslendı: 

- Dur ... onu serbest bırak .• 
işidiyor mı! ııı Jazin oııu serbest 
bırakınaııı ta!cr ediyorum .. Mak
sat ~ali lıazınla yapılan redacti 
tecil ve ı a ondarı feragat değil
dir ... Lazım ge!erı şimdi şu da-

kikada J(laris Detigi kurtarmak ve 

ona şu kapıyı açarak çıkıp git
mesine müsaade etmektir. 

Raulüıı bu sözleri o kadar 
katiyetle söyleyebilmesi için ira
desinin mühim esbaba istinat 
etmesi ve kendisinden son de
rece emin olması l;iıım geliyor
du. Delikanlınııı tavrı Lronr:ı bile 
te.'sir etıriş olduğum.:an herif 
mütereddit bir vaziyet almıştı. 

Sahnenin derecei fecaatıııı ihata 
etmemiş olan K!aris kerıdiııde 

biraz cesaret buldu. 
}(aJyostro tereddfıtle kekeledi: 

- Bunların hepisi saçma 
laf ... Gene bir dolap çeviri-

• yorsun ... 

- Hayır sana kat'i hadisattan 
bahsediyorum. Daha doğrusu 

bütün hadisata hakim olan ve 

senin, fnünde serlünı edeceğin 
bir hadisedir. 

- Bu nedemek... Mak!'adın 

nedir? 
- Birşey istemiyorum .. Kati

yet!e talep ediyorum ... 

- Ner ....... 

11 indedir Banka di Roma 
2 inci keşide il mart lstanbul Galata \'C bcyoğ-

hı ~ubelerindc 1885 ve 190J 

BÜYÜK İKRAMiVE ~lısır kredi fonsiyderiııirı 1 
mart 1929 ke~idcsi için amortı 

35,000 liradır tchlikc>inc karşı sigorta mu-

Bu KEŞi.DEDE 3,900 amelesini icra eylediğini Iıaa-
liyi mulıtcrcıncnin enzarı ıt· 

a k ktır lama arzeylcr. • num ra azanaca •:ıumm:mmc::ı::mr.:r.::::::::::::::: 
• 1! Bakteriyolog Do. İhsan Sami 111 

Mu .. Hl"M sı·R SATIŞ ii Bakteriyoloji laburaturnrı ii- Fi~!!'! 
g Pek dakik kan tahlilatı. ,,,. .uı aıu>ff 

lstanbul vilayeti defterdarlığından : Şişli ile maslak. arasında, g (vaserman teamülü) küreyvat .: A A 
asfa/J şosanm en müste;na bir m«'kıinde feckalddc mümtaz ~eraili lıavi •• r '11'71 1 , 

:.:. tadadı, tifo ve ısıtma hasta - ı.=ı ' ·Ramazan 712.JL!.JBurç: De it 
arazi. Cephesi Büyük<Jere caddesi, sağ tarafı umumi yol, sol kıra/ı ( Al-
marıın gnzinbsu na.mile maruf) A/fred Cırino emlaki tePıamile arızasiz li lıkları tefhisi, id~aı·, balgam. !! 1 pazar 
ve düz bir saha arzeder, üstünde /edğir bir karakol binası vardır, mecmu :! cerahat tahlilatı, Ultra mikros- !i 
mesohasc 4968 mdre murabbaı, son talibin tek.lif etııki bedel 70000 lira li . . . . . I ı: 
kıyme/i muhanmenesi 3901 lira müzayede 9 Mart 192') tarihinde defler- !l kobı ılc frcngı tnharrısı, (an :ıı 
darlıkla yapı/acaklır. Herliirlii tafsiliıt için deflerdarlık emlak idare.sine ii çıbanları ve ergenlik için ii 

l .. h • 1 r müracaat art. :: ususı aşı ar. :i 
l!!!l•••••••••••••••llllİI••••••••• il Çivanyolunda Sultan:\lahmut ii 

UFUK BI.ÇKI. oı·Kı·ş MEKTEBi. ,!!türbesi karşı;ında telefon k gsım 
' il::::::: ::ı :ıı :: ::::::: ::::: :::: : : :::::::: ::: :: : 

/\\üddcti tahsil üç ve altı aydır 

Sabah Ohlc Iftar 'Yassı lnıc:ık 

i
l (•,54 12,28 17,45 19,f 5 ;; f4 

Erkek; Aefünasip isim Kı:ı: 

Sudi Handan 

/ Günün nasihafı 
1 

1 

Çok bilen, çok yanılır. 

Hususi talebe için yerıi bir devre açmış ae kayde başlamıştır. İngilizce ve Fransızca . 1 
Bu günkü hava 

Maariften nıusaddak diploma verir. Asrın en wn metodunu 
takip eder. 

ADRf:S: Beyazıt Sabuncu harı Sokak numara 7 

- -
- Klaris in hemen serbest 

bırakılınasıııı, sen ve Leorıar 

bu odadan kımtldaınamanız ş:ır
tile çıkıp gitnıtsini ... 

Kadın kahkaha ile güldü, ve 

sordu: 
istediğin yalnız bukadar 

mı? 

Evet bııkar ... 
- Mukabı.indc ne yapacak

sın? ... 
- Esrarın miftahıııı sana 

bildireceğım. 

)<'Zefiıı Balsamo ıııııı vücudu 

mıştı. Raul ün arzusu veçhiJe 
kadıııın gözleri önünde papas
!ardarı kalına binlerce kıymettar 
!aşırı pırıltısı tecessüm etmişti. 

Boıııaııyaıı yarı dcğrulmuş, dik

katle dinliyordu. Joziıı, Klaris i 
muhafızının yarımda bırakarak 

delikanlıya doğru yürüdü ve 

dedi ki: 
- F.srarm miftahmı öğreıı

mek kafi mi? 
- !!ayır onu tefsir ctmcshıi 

de bilmek icap eder. Asıl 

ınananııı sakl.ınmış olduğu pcr-

1Jfualf i11ıesi : 
1

. Bugün hava kapalı ve ort" I 
şiddetle poyrazlıdır. 

Beyoğlu po>ta kutusu: J 64 

111111----· ı•••••:ıl ı • Mc~u1 müd~-r Ahmet şukr4 
- --

Klarisi serbest bırakırım ... 
- Olamaz .. evvela o gitsin 

sonra tafsil.it veririm. Hem de 
saııa şunu söyliyeyinı ki böyle 
ellerim bağlı boyrıııında ıp takı:ı 

oldukça b~ kc'irııe bi:e sii• le -
mcııı . söylemek için temamile 
harekatımda strbe~t olıııalıyını . 
Bir şartım da bu ... 

- Ne s.1çnıa söyliyorsuı·? 

v.ıziyeti ta),vi!e çalışıyorsun . 
Den hali hazırda vaz;yete taırı

men lıakinıinı ... 
- Artık hakim cleğils;n .. Sen • 

iizcrınc yemin ederim ki, K ar;s 
şu kapıyı aştıkt"n 'Yirn'i daJ,ıl.~ 
sonra hüdut taşırım nered~ 
rılduğıuıu söylirecdlinı; ya'n'. 
rraıısa ıııanastırlm uıııı sen·ctııııa 
medfun lıulundıığu mevkii r,;• 

1
, C' 

zarında tayin ve tcspa ey ı) 

cc;;ir.1. 

Kadın Raıı! ün nıanyeti•r:ı~ 
edercesine sarfetti •i ııi.ııuzıı3 

krndicı kurfarınag ~·alış ı. pc
likanlıııır ınııhayyeriılükul • k: 

1' ,, 
li-iııin ol. :ıı•yacağuıa kcnı,u 
i'na.ı çı'ş)·rdu. 

örpcrdi: deyi kaldırmanın yohı~u bilıııeii· şimdi benim ııüfuzum a. md.1 
b~ır~ 

il - ı );I~ır, !i. yır, ' 
r' . v 

bir tuzak kuru;cşuıı... ,,. · · 
- Onu biliyor musun? 

- Evet. 
Facia birdenbire değişiyordu. 

İki,ini yckdigeriııc iıısafsızca 

hücum ettiren haşin cidaldeıı 

aşk ve kıskançlık müsaraasm
dan birşey kalmamış muazzam 
teşebbüsün endiş€si he şeye 
hakim olmuştu. Kalyostro inti
kam emelini ikinci plfına bırak-

- Srn buna muvanak ola 
bildin mi? 

- Ent.. zaterı I·-u bapta bir 
fikrim vardı. Hakikat birden
bire dimağımda tecessüm etti. 
Kadın Ralün bu gibi 111es.1ilde 

şaka etıııiyccek derecede ciddi 
olduğuna emindi. 

Dedi ki: 
- izah et bakayım o vakıt 

bulunuyorsun .. Şerait derıııeyaııı 

hakki bende ... 

I<adııı oıııuz:arını silkti; ıııaa

mafih şu sözleri söylemekten 
kendini mcnnedemedi: 

- Bütün hakikati suyliyece
ğinc yemin et bakayım. Annenin 
mezarı üzerine yerııirı et. .. 

Raııl pervasızca dedi ki: 

Saıı!I validemin mezarı 

l 11 
bık!.ıin yok .•. l!c'c ,o 
süylc ... 

·ı· . rııııtı - [ıııin ol ki hen l'ı }· 
1 

, , tc 
J·cm de be~;nı [ :<ıi ır ·' · 
vakıf olanlar da van!ır... ? 

· 1 b' ·· ·orıı ıış · - Daha kım er ıın _ 13 
- kiı:. olacak? .. ComanY·•ıı 

baron De: g .. 
- İml:~:ı. ı·ok! •• 


