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JSMET- PASA .HAZRETLERİ Mü"HiM BfR NUTUK SÖYLEDİ 
Oz Türkçe ile oku- SelUh Cimcoz ve Çolak 
. Yalım, yazalım, \Kadriye H. meselesinde -,------·-·-

S ela ha tti11 Bey 1 er· 

o.ı en .. • . 
cunıeni, müderrisler ismet Paşanın D ,, 

riyasetinde toplandılar u n --

• 

Dilioıi:::., su11/arı 
açık bir '}"liri gibidir, 
bunu sÖ::, kiuLiını:::.la 

çerçivcleınck la:::.znı

dır. 
diyerek buno b:r an eve! ya

p'.lması lüzumundan bahsetmişler· j 
d;r. 

]şmet P~ Hz. !erinin !IU'.:ık· 

lannban anlaşılan şudur: 

Mısırlı bir Prensesle birlikte 
şahit olarak dinlenildiler 

«Yıldız> imzalı mektııp etra· j Dün maznunlardan bazıları 
fı-claki tahkikata dün tevkifanede ve ezcümle avukat \'efik Bey 
d ·ı·am olunmuştur. istjcvaı:- olunmuşlar, bazı ınüva· 

Dün de bazı şahitler dinlenil cc·,.eler yapılmıştır. 
ıııiştir. Bu arada Mısırlı bir j •Merkez rıhtım> lıamn;n 
prcnse~lc esbak istanbul meb'u· müstahdemlerinden, Vefik Beyi 
su Selalı Çimcoz, csbak Adana ziyJrete gelenler, Nasır ve fa. 
bcııı'ıısu Öolak Sel!ihat!in Beyler ik Beyler hakkında, Topanedeki 
v .. rdır. Bunlardan beşka Topa- apartuıııanııı kapıcı ı ile zevce
ll<"dc Kadriye rfanımııı oturduğu sinden de Kadriye Hanımın 
J ,ıJon Stoka hanının kapıc;sı apartumamnda nasıl ya adığıııa, 
Nıkoli Efendi, zevcesi Madam kimlerle grrüştüğüne dit maliıınat -
Lilo ile Merke:( rıhtım hanının alınmıştır. 
a<aı:sör memuru ômer Lütfı Yeniden bazı tevkifot yapı-

1 ~rensin mosroflan 
Vasisi deruhte 

ediyor 
Mısırdan Zekeriya Nıııc.ık B. 
bu it için ıehrirr.izP. geld' 

Dilimiz yabancı sözlerle, yeı i 

yokken doldurulmuştur. B•ınları 

temizlemek, öz Türk dilini mey• 

dana çıkarmak lazımdır. 

Okı'irken, yzarken, 
konıışzırke11, ö:::. Tiirk
çe kullannıa/1;·1:;. 

I:feııdi, kahvr.cisi Yorgi ı·e !~cağı bir refikimiz tarafından 
odaba~m şahit ııfatile din!enil. yazılnıışlır. Bu lı~ı teyit 
..-ı~krd ;r. çeler ınaliinıat yoktur. Resim sergisi 

Güzel san'atlar birliğinde 

merasimle açıliyor 

ly eni bir sistem 
Mürakaba encümenlle heyeti 

edd>lye blrlikt<!ı çalıtacak 

t~U'! 
'<tınu··rk ı J. o:: ür çe söy iyeı. 
ı;ıııet Paşa 11::.. I eri 

Nuıtık yeni bir yolda yük· 

oelişin b:ışlangıcıdır. Bunun ıçb 

kıymeti çok büyüktür. Peşin ye-

16 
Ankara, 17 (Yakıt) - Saat zılmış, sonra okunmuştur. (12) 
de Dı 1 6\ıl D ı ~cümeni heyeti, stan-

<ırüif ünunu müderrisleri ma· 
~~.. ' 
llıil . Usteıan, maarif müdiri unı.ı· 
İli <tı Yeni Şehirde Dil enciime· 

sözden ba~kası başta-ı baıa üı. 

Tüıkçedir. Önlü Efendiler 

cliye lıaş!ıyan nutukta hars için 

Ekim, meslek için Gidek 

I 

., 

Çolak Seldhatıin B. Seldh Cimcoz B. binas ı 1-rn• •nc:a smet P14a Hz. ı~- gibi yepyeni, işlenmiş, bulunmuş • 

l. i1l tiya.etıde top anmı~!•rdır. 1 sözler kullanılmıştır. BU G U N ~1 E C L lS r l E 
$"ı 
I et Paşanın rıufku ismet Paşa Hz. !erinden sonra 

l"ri Çt~ın.~da·önce !,met Paşa f !z. Dil heyeti reisi Emili B. heyetin ',· Un resminin t e nzilı 
l '' ;ııı bir nlltuk söylemi~. liigal fişlerini tertip ederken takip 

b:ı~~!'g.n hakkı-.da beyanllla ettiği yc!lar~ dair izahat vermiştir.. mu'' zakere edı· lecek 
• ~------[ _A_ı_u_ar_a_fı_3_·1-rıc_ü_sa_y_ır_aı_n_ız_d_a_J 1 

laware ceıniyetinoe oun~ü ictinın Hükümet teklifile bütçe encümeninin noktai 
nazarı arasındaki fark ne dir ? 

Güzel san'atlar birli
ğinin resimcilik ~ubtı
si tarafından Soğok
<'esmedeki bit'iik. n1eı·
ke~inde bir resim ser
gisi hazırlanmaktadır. 
İhzarat tamamen bittği ' 

• 
takdirde öniiıııiizdeki 
perşembe glinii sergi 
umuma lüisat edile-• 
•·ektir. 
Seı :;i, Çallı Jbı·ahinı, 

Namık. İsmail beylerle 
diğer başlıca ressam
larımızın ve Güzel 
san'atlar akademisi ta
lebelerinin 50 kadar 
eserini ihtiva edecek
tir. 

TAŞtILAR 
Tnnca, Ardaı Meriç 

Edirne, 17 (A.A) - Tunca, 
Arda, Meriç nehirleri taşmış, 

cirar nıalıall5.tı kımeıı sular 
istıla etmiştir. Yunan hudut 
müfrezesine mensup üz Yunan 
r.skei gönderilen kayığlarla 
kurtarılmıştır. 

Kısmet hasarzede 
.Moskorn, 16 (AtA) - Sivas

topoldan hareket eden Türk 
b.ındıralı Kısmet vapuru fırtıııa
d,111 hasara ıığrnınıştır. imdat 
gi:·nderilmişti r. 

_ Darülbedayiin dr.Jıa ziyade 
ı,kemmülünü temin için Em::.
netin bazı tasavvurları vardır. 

Bu fasavvurlara göre, Darül
bedayie yeni bir idare sistemi 
tatbik edilecektir. Yer.i belediye 
intihabatmdan sonra Darülbc
dayii mürakaba encümeni (3) 

kişi olarak yeniden intihap 
edilecektir. 

~r·, tn3 Seyfe!lin 

Prens Seyfettin varisi Prens 
1 M. A. İbralıiınin vekili Zekeriya 
: • 'anıık Beyi birkaç gür.dcı;beri 
şehrimizde bulunmaktadır. Düıı 

ınuharrirlermizden biri Zekerıya 

1 
Beyi gürmüş ve Prens Seyfettin 

Javası hakkında malOnıatalmışl.ır fiş· 

Zekeriya Bey islanbulea Prcııs 
Seyfettinin masrallannı tayin ile 

11ıu masraiları tanzim ve tesviye 

ı 
eyleyecek mutemet bir memur 
bır.ıkarak Mısıra dünecektir. 

l Zekeriya Beyin verdiği malü

nı:ıta göre kendisi bu vazifesini 
ifa için Prens seyfettinin Vali
desine resmi bir mektup gön
dererek l'reıosin masraflarını 

c!eruhte ednceğini izah ve bu 
masarıfııı tesbilini rica elııı:ştir. 

( Altta.rafı O üucü sayıfamızdaılır ] 

Bundan başka (3) kişilik bir 
heyeti edebiye be teşkil edilecek . 
ve bu iki heyet Emanctçe i 
ınansup bir reisin idaresinde ' 
ınüşt~reken toplanarak gerek 
eser kabulü ve gerekse Darü!
bedayi in idaresi hakkın.la 
mukarrarat ittihaz edecektir. 

Günün hulasası 

Dahilde: 
Homerik vapurile 

417 seyyah geldi. 
[ Yazısı nci sayıfamızdadır] : 

* Şehreınaneti u- 1 

mumi bir kömür · 
deposu yaptıracak. I~ 

Darülbedayi , gelecek scı:e 

bu yeni idare sistemi dahilinde 
tcrr.sillcrine başlıyacaktır. O za
mana bdar Alnıanyaya sipariş 
edilen yeni sahne cşy"sı d~ 

gelmiş olacaktır. 

[ Yazısı ncı ~nyıfamızdndır l : 
*Yeni İzmir 1 

meb "usumuz Va-

Ankara, 17 (A.A)- 1 lariç· 
ten memleketimize ithal edil
cclilmekte bulunan unların 

gümrük resminin tenzili hak· 
kındaki kanun layihası B. :'ı T. 
meclisinin yarınki içtimaına 

ait ruznameye dahil bulun
maktadır. Bu kamın layihasıııın 
mcdbc tcnliini icap ettiren 
esbap hakkımla hükLlmctitt 
yaptığı tetkikat netayici, esba
bımucibe layihasında şu su
retle kaydcclilmckteclir: Ih
riçtc Tiirkiycye ithal edilLn 
lıugdaylıırııı bir kilosundan 
:ı,GO ve uııl:ırııı bir kilosundan 
l ı,.rn kuru~ gümrük resmi 
alınmaktadır. 

tı~rı~lar 
Durunco 

Nedir? 

Soğuklar başlıyacak sıf B_. Dün Anka
raya gitti. 

1 

·ı· 
"Y'-" l:ıı 1 ı.' J •ll'e cemiyeti Is-. ı.ıııı ··ı • lıJ1 1• ' 1 ayet şuhe~i 

fıı· 1 .e
1 

lıc~y'cti diin llalk 
ı "' sı J · 
1\1 tı~s· >ıııas~nda Hak-
k:ı~:ı ·'1 tıın rıyasetindc 
l\'ı·j .' ~ı nahiye şuhe
~il •. ı eıslcriniıı istiı·a
• ı ' tıııııııı ' b' ... 
'11\lt•d 11 ıı' wtıma 
ı"ı. •·rek zc'· "ıt ,~e f t , ı:ııı T· . I\• ' -

ı t '\,vyare eeıııi'-·e-
esk ·ı·· J 

·• 1 • 1 lı taı·afından 

ne suretle tophınara; 
hakkında mukarı·arat 

ittihaz etnıistir. Evel-, 
ki sene vihiyet şube

since tanzim ve tabet
tiı·ilnıis olan zek~it ve 

• 
fıtra taliıııatnaıııesiııin 
bu seııc de aynen tat
bik edilmesi takarrür 
etmiştir. 

Yabancı mcmlckctkrckn 
zahire ithaline mecburiyet 

gürüldiiğLi sıralarda ith;ı.h\tm 22 şubat cumartesi günü 
buğday olarak yapılm:ısmın (Yakıt )ta ncşredilıneğe baş-
YC bu suretle hiç olmaz,;a laırncak olan ( Çıkrıklar du-
dcğirmen i~çiliğinin memleket rıırıca ) tefrikası bir hayal 
duhiliııclc kalmasının temini değildir. Tamamen tarih ve 

hakikattir. Bu tefrikayı oku-
vc ayni zamanda değirmenci- yacak olan ( Yakıt ) karileri 
lik sanayiinin himaye ve reş- (Bolu)nun ( Adakale ) köyün-
vikı mJksadi yle iltizam edil- de yalancı Peygamberlik 
mi~ olaıı bugünkli gümrük davasına çıkan (Dudu) ismin-
rcsmi miktarları miistclıliklcr de bir kadının buııc.lan elli 
zararına olarak himaye için sene eve! başına asker 

kaçaklarını top!ıyarak nasıl 
/.arurl olan farktan fazla farkı büyük biı isyan gailesi çı-
ihtiYa ve bu suretle değirmen- kardığıııı, nasıl köylüler ile 
kre yüksek kazanç temin şehirlileri birbirlerine dü-
etmcktedir. şürdüğünü, nasıl kanlı ma-

Ayni mes'elc iktisat mcc- ceralara sebep olduğunu 
bütün teferrüatile, bütün 

!i;i alisinin son içrimauıda da tafsilatile öğreneceklerdir. 
meYzuu müzakere olmuş ve (Sadri Etem) Bey MIA bugün 
mai~ct darlığını tchvin için iç Anadolu köşelerinde ağız-
muvakkaren un gümrük res- dan ağıza, kulaktan kulağa 
minin buğday derecesine ren- nakedilen bu dehşetli mace-

b d del lild raları çok canlı bir üs!Cıp 
zili veci e en a cc · iği zik- ile hikaye halinde tasvir 

Jki gün eve! rasatanefcrdcn 
birinin kar rağacağı hakkın
chki haberi çok şükür teeyüt 
etmemiştir. Cumartesi. günü 
soğumaya başlıyan hava diııı 

de ayni şekilde devam etmiş
tir. Baroıııetronun s.1bit bir 
v ziyctte kaldığına gi're, so-

... cu~r 

( Alttaralı 3 üııcli sayılamızdadır J • , _________ .,,,, ~ 
redilerek biikiımerçe bu şekle etmiştir l 

ğukların tekrar geri .Jün:r.esine 
ihtimal verilmemektedir. 

Evelki gece lıarnret oldukç1 
düşmüş, şiJdetli bir ruzgar 
cşnıiştir. 

!(amlilli ve Yeşil: öy ~as:ıta- ı 

nelerinin verdikleri raporlrı aşa- 1 

ğıya yazı} oruz: 

Haricte: ' 

' 
Amerika ayanı 

İngiliz don;ınması
nın Amerikan do- 'ı' 
nanması ile ayni 
kuvvette olması 
şart ile iki hükuYağmur: .. 

Kandilli diyor ki . met arasında bah-',, ı ri bir tahditi tesli
hata muvafakat et-

1 ,ı 

I<anc.lilli ras.ıtanesi bugünkü 
lıa\"a hakkında şu tebliğde bu
lunmuştur: 

• Rıızgar şimalden mutavassıt 
kuvvette cseck, hava kapalı 

olacak, hararet derecesi, dün
küne nisbetle daha ziyade düşe
cektir. Sis muhte-melclir. Sulu 
kar haliııde hafif yağmur yağa
caktır. Fırtına ve kar yoktur, 

Y eıilköy de .• 
V eşilköy rasat merkezi de 

ayni malumatı vermekte, dün 
+ 4 derece olan lıararetiu dü
şeceğini bildirmektedir. Dün 
sabahki derecci hararet - J e 
düşmü~tü. 

, 
miştir. 

* Vasati Avru- ' 
panın karlar içinde 
bulunmasına mu -
kabil Cenubi İs - : , 
panyada bir bahar 
havasının hüküm 
sürdüğü btldiril -
mektcdir. 
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VAKiT ubat SaTJf• 

TÜRK TARiHiNDE ME HUR VEZfRLER Harici heberler 1 Bu iş ne olacak! 
merikalılar __ 

1 

Kuyru~ıu yıl~ıı 
Alcnuiu Mustafa ptl§a 

~- ,..AY HAN... 39 ... _ • 

Al d 
· d .. .. b. l k Seyyh dun Homerık 

en1 arı uşunen ı e yo tu... vapurile f!eldi 
Diin ak. ·am lloıuerik 

Bahri tahtidi 
teslihata hazir 

Gayrı mubadillere hala 
para verilemiyor 

Sultan llfahmut Selimiye kışlasından kaplanı 
deryaya haber göndererek nzaiyet askerle

rinin saraya yetişmesini emrediyordu 

vapuru ile şehrimize 

<41 7) seyyah gelmiştir. 

Yalnız ingliz dOnanmasının 
kendi donanmalarından kuv

vetli Blmamasını istiyorlar 

Cayrı mubadillcre yunan 
emlaki Yaridatını teı'Zi etmek 
üzere teşkil olunan komisyon 
blitün hazırlıklarını ikmal 

etmiş ve istihkak csh:ıbının 

bir lisresini tanzim etmiştir. 

Altı aydan beri toplanan 
veridat 30000 liraya baliğ 

olmuştur. 

Bu feci manzarayı gören 
insaf ehli bir zat biçare og

lancağı kurtarmak için Tahir 
efendiııın saklandığı yeri ha

ber yerdi. 
Ag-a'ar Tahir efendinin 

saklandıgı eve hücum ettiler. 
Tahir efendi kapılan aç

tırıp ocak elçilerini içeri 
buyur etmiye mecbur oldu. 

A1ıalar efendiye hakaret 
etmedi'er. Bilakis etekleyip: 

- « Ocaklunun selamını 

tebliğ .. » ettiler. Çabucak bir 
beygir buldular efendiyi ön

krine kaup ağa kapısındaki 
yoldaşlarla ulemanın huzu

runa gotürdüler. 
Zaten agakapısındakiler de, 

Tahir efendiyi bekliyorlardı. 
Efendi gelince meclis ta

mam oldu. 
Y eııiçeri ileri gelnleri ule

maya şu karan bildirdiler: 
- Veziri vezralüt: beşyÜZ 

senelik ocağımızı kaldırmak 
· stedi. Bunca seferlerde(Kırkı 
bir kıl ile) yediler kuzu gibi?! 
Yeniçeri kerini yok ede
cekti. Veziri Babıalide yak
mıya kara verdik .. Ağamız 
olacak yadig!r muhalefet 
edip ittifaka girmedi. Kahru 
redmir edildi. hcınan şev
kctlCı efendimize ıırzediniz. 

Ocağa bir ağa tayin bu
;t'Ursurıfar. Delici bir \'ezir 

ahi na.c;pederler. 
Dediler. Ulemayıı vekalet 

teklif ettiler. Y cniçeriler ule
madan birinin araya gitmesini 
istivorlardı. Aygır imamın 

gitme~ni ta lap ettiler. 

Aygır imam esasen niza
mıcedit düşmanı idi. Derhal 

yerinden kalkıp oda ortasına 
ilerledi: 

- «f~e gidiyonım. Cü
lus dahi istermisin· z? 

Diye sordu .• \zdaha yoL:tan 
bir de sulcan MahıııuJun 
hal'i meselesi çıkacaktı. 

Köstcndilli Tahir efendi 

derhal araya girdi; 1 

- «Efendi bu ne demek

tir? Kim; iclıls edeceksin? 

Cevabını \•ereli. Aygır ima
mın a,t:ıını ~çmasına mey
dan vermeden ycı1İçerileriıı 

1zzeti ncfislcC:ni okşıyacak 
's<>zler söyledi: 

- c Haşa ... Ocağı amire 
halkı 1.orha mıdırlar ki, bu 
makule mekruh ~eylerc ib
nm edeler. 

_(_Vakt )in 18 Şubat 

Bu sözünüze aklı bP.şında 
olanlar ancak gülerler .. 

Eyip kahkahayı basn. Ö
teki efendiler de zaruri ola
rak güldüler. Müttefiken 
Tahir efendiyi tasdik edip 
hak verdiler. 

Aygır imamın sarayda da 
bir pot kırmasından [ ı] çe
kinerek yerine Tahir efen
dinin gitmesini kararlaştır
dılar. 

Köstendilli Tahir efendi 
kapağı saraya attı ve tabii 
canını lmrtardı. 

Tahir efendi saraya gittiği 
zaman ~\lcmdar ile yeniçe
rilerin karşılıklı atıp patlat
tıkları tüfcnklerin acı acı pat
la)ışlan saraydan işitiliyordu. 

Hatta sarayın üst katile 
kulelerden yanan babıa\inin 
dumanlan ve damlara çıkan 
yeniçeriler görülüp seçili
yordı.ı. 

Tahir efendi, sultan Mah

mudun huzuruna kabul edil
di. Tehlikeyi Padişaha an
lattı; 

Şimdi gerelti gibi km·ct
lenmiyen yoldaşların az sonra 
iyiden iyiye kuvYet bulup sa
rayı basmıya kadar cesaret
leneceklerini söyledi. 

Zavallı alemdarı düşünüp 
hatırlıyan bile yoktu. sultan 
Mahmnt Selimiye bşlasında 
hazır duam kadı Abdurrah
man paşa ile kapudanı derya 
Ramiz paşaya haber yolladı. 

Mai yctlerindeki askerler 
ile sara ·a y.:tişmclcrini emr
etti, 

Ayrıca Ü küdar a ikamet 
eden mütekait Salih ve ~ar
hacı Ali paŞ3.larıı da s:ıraya 
gelmeleri lüzumu tebliğ 
edilJi. 

Yakıt (ikindiye) yaklaşmak 
üzre idi. sultan Mahmut 
Alemdarın sag- olup olma
dığını tahkike lüzum gör
meden ça\·uşbaşı Amm,'Ut 

Memiş ağayı sadaret kay
makamltgma tay· etti 

ArnaTut .ağa da ken<li em
niyet ttilderinden kol ket
hüdasi Meh'llct ağaya kattan 
giydirdi. • 
Artık sultan Mahmut Alem

dardan kurtulmak üzre idi. 
Arnavut :O.lemiş a{:a}1 (kay
makam) yapmakla ~ismen 
yeniçerilerin dediklerini de 
yaprruş oluyordu. 

Saraydakiler lıfıli habıili-

1929 tefrikası : 80 

umusl·u 
kokotlar 

. . , .. .,.. ..:· . , . rı - .·· .-. ·-: ···~·-· 

ıJlulıarrn·i: lliiseyin Ralnni 
gezmede, lıer seyir- ' çekinmiyccek bir cür
de daima beni atla- et almış gibi idi. 
lıyorlardı. Nerelere Çüııkü oııun aleylıin
giltiklerini bilmiyo- de böyle r.ğıı· bir itti
rum. Ua'l.an gece yarı- hamla size ahrız açma
ları e\·e ıilzurna saı·- yaeağuıdan emindi. 
hoş dönüyorlardı. 'Ben böyle bir esaret 

l\ foder iniz babaçı- gösteı·ebilıuiş olsa blie 
ğıın. Cvey annen1 sizi ı cezaya kendi ini dej;>il, 
uldntnıakta peyda et- beninı çarpılacağım
ıııiş otdu.ğu ıuünıare- · dan şuplıe etmiyordu. 
ııc) e güvenerek he- Nasıl anlatsanı geçir
ııwıı hemen benden diğiıu nıüthiş saatle -

Seyyahlar Seyrisefa
in ve Sirkctiha"Tiyenin 

' J • 

tahsis ettikleri vapur-
larla Seyrisefain rıhtı
mına çıkmışlar ve lley
oğluna 'giderek, tema-
şaya şayan olan yerleri 
gezıuişlerdir. Bu giın 

de İstanbul tarafım 
gezecek olan seyyah
lar şelırimizde iki ~iin 
kaldıktan sonra S.ı.lı 
günü llayfaya gide
ceklerdir. 

··--······-·············-····-·····-·-·· deki mahzende kahramanca 
dayanarak yeniçerilere tl!.>!im 

olmıyan ( Kartal yavrusuna) 
yardım ve imdat edecek yerdL 

Padışahın arzusunu ysptılar. 

Sovuk çeşme, ala}' köşkü 
ve sallnmsögüt arasınd;ıki 

mazğallar ile Alemdarrn mü
dafaada bulunduğu mahzen 

arası 1ork elli arşınlık yerdi. 

(Bitmedi) 

[l] Bu ayğu imam pot kır
makla maruf bir adamdır. Hat
ta selimi salis zanıanınaa imamı 
sııni tayin edilmiş, ana.dolu ka
zaskeri yapılmış Hatta mükem
mel bir de konak hediye olun
muştur. yeniçeri isyanında yitıe 

sultan selime gönderilmiş, se
Umi sfilis: 

Ne var ne yGk hocafendi? 
Diye sorunca: 

Ne olacak isınail paşa gibi 
dindar vezit'in kadri bilinmedi 
İbrahim kethüdaya itibar edil

di. amn yüzünden (Tokat) ar
palığuıı iki senedir iltixmn ede
miyorum ... 

Demiş selimi salisi tahkir et
miştir. Bunun üzerine saray 
erb.nındıın buılan artır ima-
mı bir odaya sokmuşlar. Kendine 

bir sır tevdi edeceklerini söy
levip gördügünü kimseye ifşa 

etmiyecekine yemin ettirmişler. 

sonrada hocayı yatırıp en nazik 
ve kan çıkmiyacak. ytTlerini 
gözelcc muştaladıktan sonra 
ulvcrmişlerdir. 

Bu dersten sonra imam kı

çını yumruklayanlara ras gel
dikçe mandalar gibi başını sal
layıp homurdanarak geçermiş .. 
· Ayğır imam Alemdar hadi

sesinden beş on gün kadar son
ca Temmuz sıcağında bir otu
ruşta tam kırk ( Yumurta ) 
yemiş ve bu yüzden gürlemiştir .. 

riu hissiyatını üzerin-• 
deki i~k()nc-0sini ifade 
edemi yeceğiıu. 

- Peki kızını bu 
ka<ları henim icin ka-

• 
lidir. Onlar icin, o ca-

• 
niler icin ceza vakti • 
yakında c:.alacak.tır. 

- ne yapacaksınız 

babacığını~ Sizden tek
rar soruynrum. ne ka
dar korkuyorum. Ne 
büyük bir helecanla 
yüreğinı c;arpıyor bil
seniz. 

- ı: ·için korkuyor
sun'f 

- Dayatımı ıçın 
korkuyorunı. Cinayeı
lerimin sizce sübutunu 
anlarlarsa daha büyük 
bir cinayet irtikfıbın

dan çekinınezleı·. On-

Loııdra, 16 (A.A) -Neyorkten 

Dyli maile bildirildiğine göre 
kuvvetli bir Ameyikaıı donan-

ınasma tarafdar olan fiyan dahi 
Müttelıidei Amerika ile lngiltere Gayrı mübadfficr daha iiç 

ay eve! yapılması icap eden 
bu ten.iata z:ırurct içinde 
intizar etmektedirler. 

arasında balıran tam ve mutlak 
bir ınüsa\'at tesis edilmek 
ş~rtile balır1 teslihatıın tahdidi 
için yeni bir konferans içtimaı 
kitinde bulunmaktadır. 

Loııdra, 16 (A.A) - Bal r1 
tc slihatın tahdidi hakkında Va-
ş.ıı~toııdan ter~şulı eden haLer-
lcr müıı:sebetile İngiltere hari • 

ciye nez:ıreti :ıtideki resmi 
beyannameyi neşretmiştir. Sör 
Chanıberlainin altı şııbatt.1 avam 
kam1rasında vaki olaıı beynm -
tıııdan sonra Amerika ile ıngil
bere arasındaki miınascb:rta ait 

mes'elcr v iki memleketin balın 
vaziyetinde lıiçbır tebeddül ol -
ıııaııııştır. Siıratle dPvam etmekte 
olan bu tetkikat biter bitmez 

elde ediieıı ndiccleriıı doınin -
yoıılar lıükılıDetf~rinc bildirilme
sine teşebbüs edilecek ve l u 
hiH umctlerin noktai nnzarları 

tetldk olunacaktır . Binaenaleyh 
İngiltere ~Qmrtiııiıı nıuanen 

1:-ir müddetten C\'el yeni tebligat 
icrasına i.sait bir vaziyette 
buluıınıası melhuz değildir. 

-------.- - -
Yaşanacak yer 
Cenubi İspanyada 
bir İlkbahar havası 

VAr 
MadriJ, 16 (A. A.)- Bıi!üıı 

A vnıpada şiddetli soğukların 

mevcut bulunduğu u sıraJa 

İspanyanın Cenubunda ilkbaharı 
andıracak kadar l:itif bir hava 
hüküm sürmektedir. 

Bir ''apur bath ! 
Marsilya, 16 (A. 'A.)- Zac-

Ilalbuki son zamanda tev
ziat yeniden teahlılir etmiş Ye 
şimdi de komisyonun, salı\hi
yeti ve cilıcti mcrlıutiycti 

mesclesiııde tereddüt hasıl ol-
ffiU'itUr. 

Teniat komisyonu Yunan 
ernl:\ 'Jni tesellüm ederek i
cara raptetmiş YC icarıııı 

toplamı~sa da hu parayı tt!\'
zi için kendisini ~aJ,ihiycttar 

ı;örmemcktc ve işe ba~lanıak
ta muteretldit bulunmaktadır. 

Türk mulıadclc başımırah
hası Cem:ıl llüsııü bey de 
komisyonun tabi olacağı ma
kam hakkında tcrcddut etmiş 
\'C ita en1ri vcrmcn1i~cir. 

Tw-k heyeti murahhasası 

tekrnr maliye v akaletiııe mü
racaat ederek komisyonun 

salahiyctinir. tanihini istc
mi~tir. p;dcck ccvaha nazaran 

komisyonun salahiyeti anla
şılacaktır. 

Dil heyeti 
Dil heyeti nkarada mesaisine 

dcram etmektedir. lml:l lılgati

nin on fa.sıkiilıi ima "'~ c-et· 

,·el~ mukaddeme e mcnılckı:t 

isimlerini ihtiva etmek iizerc 

yakında çıkacakur. 

Ilc,·et, " Türk dili • atlı bir 

mecmua ne1'1'cdecekur. Bu mec

muanın müdürü Cclıll F.olıri B. 
ques Fraissiııet posta vapuru eli 1 k , h ı· k r. _ er czı cyct ve ca ı O· 
batmıştır. Bütün mürettebatı . . . d ,, 

mısr~1 mcsa.ısınc c\~am e'-!c-

f~a;~zia~J~dirllmaAlar yeni j cekTtir'. dalan 
bri okmle imzaıadılar l ıcaret o 
Paris, 16 ( A. A ) - Fraııs:ı 

Almıınya hududıında müıı.üa- 1 Şarkta lagv ını 
lfrtın tanı.imi hakkındaki mukav(-ı edilecekler 
leye Pariste sıh çekilmi}lir. 

f mnsız ta~ınıan battı 
A"kar:ı, ! 7 ( Vakıt ) -

lk.tısat YcUlcti tücca11 mtıa· 

l 
mc1an az olan ticaret odn-

İDMID iStİYflf 81 !arının laıtvıııı karalnşurmıştır. 
Paris, 16 (A.A)- Feministler Bu od:ılann mınnkalan Cİ\ ar 

tarafından tertip edilen mitingın mıntıblara füh"e edilerek bu 

sonunda M. Poincare ye bir 
ariza verilmiştir. Bunda Fransız 
kadınlarına intilıcp etmek hak
larının bahşedilmesini ternüıe 

matuf bir kanun layihası t:ınzim 
ve meclise tevdi edilmesi talep 

clunmaktadır. 

!ardan herşcyi ınemul 
etmelidir. Zehirlemek 
ve ya nakabil tedavi 
bir hasıah k asılamakla • 
lıavatıı:ıza suikasta kal-

• 
karlar. 

- ~lt•rak etme. Ben 
onlardan dalMı tetik 
da\ranu·uu. 

Fakat bu intikam 
dakika~ına kadar bi
zim aldanmış görün
nıekte devarn etrne
nıiz lazınıdır. Sen eski 
neş'eni alarak onlara 
hiç bir şey sezdirnıe
meye gayret et . Ben 
de halindeu, viikufunı
dan hiç bir koku ver
menıek için şen, şaur 
buluunuya uğraşaca
ğnn. 

-Babaçığını size a-

mıntıka oda,;ın:ı m rbtıt 

olacaktır. Lagvı ımıknrrcr 

odafar ,ark vil~yetlcriııdedir. 

Ancak bu odal:ırın lngn için 
od11\ar nizamnamesinde tıı<lil!t 

yapmak lazımdır. Yekılkt 

tadil teklifini hazırlamaktadır. 1 

kıt öğretmek lıaddiuı 
dcğihlir. Lakin ı;i))·lc

ıneden duraııu)·oı·nuı. 
• 

Bu derece siiküL cı-
nıis hir 1., dmııı kan ile • 
elleriııızi kirlelnıh iniz. 

• 
Onu sadece zevciye-
tinizden tardetmek kt't
f idir .. Başıııızdaıı def
olsun· Ne ameli varsa 
gitsin, görsün. 

- O cihetleri sen 
bana bırak, ınüstcı·ilı 
ol .. Ta,siyeın ,·eclıile 

hareket et., bekle .. 
31 

Mazlunı Ulvi Bey kı
zına verdıği na ilıatı 

kendi nefsine tatbik 
edebilnıekte cok zor-• 
luk çekiyordu. 

Büyük bir aşkla seY
diği karısının Juy.anetini 

- Muharriri : eye/ -
-...... ·--·ı····ı·,.. 2 9 -- ·-······.·.::ı:::::• -.... _ ........ -·. .... ..•..... 

Ezcümle bu bapla söylediğimiz şu kıl'ayı yazalım : 

Kıt'a 

Şimdi zumunca muharrirler Şinıuidir bütün. 

Konferanslar ya simai ya kıyaıidir bütün. 
Feyzi hüriyetle oldu İnüıteriler diplomat. 
Kahveci meyhaneci hancı ıiyaaidir bütün. 

O kuyrukluyıldız emin olsun ki gene 76 sene 6(lllr 

arzın mevcudiyetini idrak ederse bizi pek balılıyar ı;ör 
cektir, memleketimizi mamur, sükkanını mesrur bulac3 klıf· 

Kıt'a 
Dendimi kuyrukluyıldız biz naaılhuylanmayız. 

Tövbeler aciz kalır bizde günahın nev'i çok. 

Olsa bir tufanı aanl badema ( eynel mefer ) • 
Razıyız tufana amma ortada bir nuh yok. 

( Devamı var) 

Şehir haberleri 

Kinıür ~eooıarı 
Emanet umumi bir depo 

inşa eltrecek 
f:maııet boP;azın iki sahi

lindeki kömiir depolarının 
lrnpatılma>ı için 2 şubata !;;a

dar miihlet vermi~ti.. Kömur 
dcpolannm ~ıxldi teşebbii ·ü 
üzerine kömlir depoları sahip
leri lktısat vekaletine mürnca
:ıt ederek, lstanbuldn umumi 

bir kömür depo. u i ~a cdi

liııci ye kadar depoların ipka 
edilmc<ini rica cnnişlcrdir. 

V ckıılct mesele ctıı1.tınd:ı 
tetkikat yapmış, neticede, 
umıım! ve ıısri bir kömür 
dı:posu iıı~nsıııa kadar buğazın 

Rurnı:li sahilindeki. kömür 
dc·polarıııın ipkası, fakat yeni 
hiç bir deponun açılmasına 
mü>aade edilmemesi, Anadolu 

salıilindckilcrinınde scddi hak
kında cmandctcbligatta bulun
nıtl!Ştur. 

~:manct lıumm üzerine 

umumi deponun inşası için 
te,;cbbüsata balamıştır. Vaktilc 

tekarrür ettiğine göre, umumi 
depo hükumet ve emanetin 
mü 'terek scrmııyesile i~ 
edilecektir. Depo 1250000 
liraya mal olııC<Jktır. 

Depo için boğa7da servi 
hurniylc Sütlüce arasındaki 

ada münasip bcôriilmcktcdir. 
Bu :ıda kayalardan miiteşck

klldir YC ayrıca bctonaja 
ilıtiy1.1ç bırakmamaktadır. De
po bir mil tul ve arzında 
olacaktır. Boğaz orada 3 mil 
gcııi~liğinde oldujtundan, va
purların seyriselcrine mani 
olnuyaeaktır. 

Emanet bir :l.n eve! umu
mi <lep nunn in~a<ını hükıl
mı.:tc teklif ctmi:ıtir. Çiınkü 

hususi depoların şimdiki Ya
zifcti Bol!aziçi b:ılkının sılı· 

batini ilıl.U etmı.:ktcdir. 

bilipte, onun hazı ema
l'cleııi açıktan açığa 

sezipte süklit etmek, 
damat namzetliğile e\ i
ne devam eden ~apkı 
ı ın Pcrraııla hazan 
yalnız odahwda cilYc
lc~ıııelerine güz yuma
rak hiç bir ~ey aııla
manıış gibi görünmek, 
bu ~edit infiah\ta rağ
men ııeş'eli bnlunıııak 

her havsalanın taham
mül edebileceği işken
celerden değildi.. Fa
kat ı f azluın Ulvi bey 
onlaı·a arkasım dönüp 
te vüziinün ta.katlüsle-• 
rini hasınılarından sak
hyabildiğine enıniyet 
getirdiği anlarda dişle
rini glCtrdatarak inti
karıı saatinde erkek 

Süt 
Muayene yerleri açila~ 

Süt muayene yerlcrt1 

küşadı bir muddct tehir 
mi~tir. Şimdilik stitler 111 

yene edilmeden, kapalı 
ğümlerde . atılmakta ve bt 
diye doktorfarı taraf 
kontrol edilmektedir. 

francaJ4 fiyab 
jlı~~ Şchremanctinden: şchr. 6 Ondokuzuncu Salı günu0 

itibaren Franc.ılanın kilol" 
yirmi üç buçuk kuruş • p· 

fiaı \'&Zedildiği ve ekmek ıırp 
da tebMdül olmadığı mı~ 

• 

Jd~ız ~uuarı 
Bir kısmı dana yıkdd~ 

Cuma gecesi bir kısmı tıj 
lan Yıldız sarayının Or~.,, 
caddesindeki duvannin ~ 
bir L:ışmı da evelki gece 1"'. 
llllf, bu yüzden tramvay ;)' 

lerl dün sabah bir ıııil# 
inkıtaa ugraıı:ıştır. 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
18Şubot ıs19 

Ru!flla ltrıpl8a/oro tarafı~~ 
neşrolunan bt:ylırmamde RJJJI' 
Dwldi ık Juı/di a/ige mııl' 
nesimle mualıeJei /taliye olıJd' 
l•rululu ııe lıınııetıaleylı met1'4' ,,, 
li/ı.I devldi aligey/ tahliye 11 

emri imparalhri. -ılmı, oJJ<ıl' 
kılan oLınmu,ıur. 

1c 
Dan ak,am lran .eJareıJıoı' 

.;nde ııertlen lıa1o ,,.,.veçhi ,,,r 
mu/ ç<JI\: mü/eenıtMl .,Jııı#' 

* 
Yarmkl P.,,.,em~ ~ 

Rusya ~J ar<thanesin<!e 111"' 

olara/c bir balo ııert/eceltlit" 

dişi her iki nıeluıı ,11' 

cudun ayakları l.11~ 
da cansız ·yatışlarırı 1, 

t..i manzarayı se) r~r .... , 
nıekreki Iezz<'lİ dtr~ :!" 
ııerek kendine ıııt·I· 

lıl" 
net verıııiye çatı~ı) 
du. , 

v 7:1 
Y :ılnız kalılrf!ı !!' .... 

ıııaıılaı·daki lıiilll 11 ·ıi' 
1 . . b f · ı i .;:ıl at erııu u ı ,r · ırr 

tin çok ıztıralılr ~rP 
siiııcelerine lıa~rct ı" ' ,,ı 

:uazlunı Ulvi BeJ rJ:l 
selenin ınuan1nı•11t111, 
örtülü köşeleri tıu '. 

ıtll • 
duğuna dikkat e , .. ~· 

Kendisine {cb~~ı İıit 
dakatle müf telı 11 ,, 

,,ili 
dostunuz) inızasılc1 :1r ti I• 
len n1ektubun lll ,·ıı' 
riri kinıdi acalın~ ~ı 

cıı~nı 
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Yeni k~-;;ndakı 
!alahiyetleri nedir? ETIBBA ODALARI Mütehavvil kefalet ver· 

nkara, 17 (Vakıt) - Vila- miye mecburdurlar 
ı·ctlerin id .. 1 . 

. ıı e erı kamın fiıyılıa-
sını tetkik ·· 
, • . cııcuıneııi valilerin 
.aJaiııyeıı · · 

mııı şöyle tespit et-
lr.ektcdir : Maarif vekaletine 

Teşkilat nizamnamesi Devlet şurasından 
heyeti vekileye verildi 

do~rucf· • 
• • 

11 dogruya merbut 
nıue•sts· 1 

NizAmnamede neler var? 
. • a ırı nıcınıır \"e ınüstalı-

dıınJeri ·ı Ankara, 17 (\'akıt) - Uıbba 
M ı e tayinleri kanunen odaları teşkili ııiz~ınıı~ıııcsi 
~iı~r:~ ı:e~"let'.ııe ait mualtinıle- devlet şıırasıııclan heyeti vcJ. ileye 

ıııı crıııı \"Ckalet yapa- . 
Caktır. vcrilınıştir. 

-Maarif . Bıı ( 31 ) maddelik ııizvıııııa-
' eııııııJeri tarafından 
:ıapıJacak t · 
t"k · ayıııler valilerce tas

ı · 01dndukt• -

Cezalar şun!alanlir: 
1 - l lü~miiıı esbabı mııci

bc·sini gösterir bir ıııeklııpla 

tahriri ihtar. 
2 - Jlleclis huzurunda ale-

nen te\•bilıtir. 

Alenen t~rbih ıııahktııııu 

Sigort:ılar ın ii r:ık:ıbc k<ııı ııu 

ahUıııına te\ !ikan Türkiye 
dahilinde çalı~an 0i~ıma ~ir
ketlerinin t:ılhil ettikleri 
>i!(ıırta priminden hukLıınctc 

muayyen l'ir ınikdnrda nıü

tch;11 Yil kdalct it:huıa mec
bur ol<lukl:ırı dun lktbat 
\ eUlctinden ticaret nılidliri-
yetine biltlirilnıi 1 tir. 

.. ıı sonra tckeınnıul 
eder o·-
. • ıı:er tayinler vilayete 

lıttir. 

meye göre, odalara tıza olabil
mek için ınemlekeliıııizdc ( 10) 

sene doktorluk elmiş, ( 35 ) 

yaşını r:eçrııi:, utandırıcı ciirüm-

meclise g·elınezse kendisine iki 
defa tahriri ihtar yollamr. Gene 

C:eçeıı ~enenin nılitehan il 
kefale-ti !\'İn cı·dcc yck:\lct 
tafından p;iindcrilmi~ olan 
formiik 'i.l(ortacıların itiraz
larının ahk~ııı kanuıı;ye ile 
telif cclilrncdi!);\ ki formll-

Sılılıirede. T J· ·ı . 1 etz • e ,nıı tabır er, 
acılar, kü~iık sıhhiye ınc

ıııurıarı 5ılıhiye vekfüeti tara
lıııcıan ı . · 

arııı olıınurl•r Ebe .1.!=.t " • J 

.• ıneınuri3rı, hastane müdür 
~e nıiistaı ı ı · · 
1 · K ıın erı valıler tara-
tndaıı ta•·in cd·ı· 

J .. ı ır. 

Naiiadı· ,, 1 ·ı d' ı 
ııı · · 'a ııız rıııı ıen ıs er, 

uaviııJe .· f 
lcJı ı ı, eıı memurları ve-

1 et taraiıııdan di~erleri vali-
cr t ' " 

arafmdan tayin edilir. 

'miiin mosroııorı 

( :·~ıı;cr :ı.-a~ıııdd ( ı\bbasiye ), 
r.ıır~ '.arp ), ( Goriçı•a ) va
Ltı' 311 Ve hirçok gaz gemileri 

.'.uıııı1ak 1 at1ır. 
"<!ı .. 

r ·ı. ı ısefaiııin I< rzilırm~k rn-
n.i tı da 7.on:<ııldahtan ge!eme

~ ıt. 

ij~iorınaô oa~mü~ürü 
b,ksidıir Ol'lll'lll 

ıııırıtı' . .. 1·· .. I' •. U l\:t ~lllllll !ll'll '..llHı~ 
ej iıı, :eJıiriıniz oı·nıan 

llııııtı' . .. l" I" ~ .. 
ı l\Hsı ııı uc ur U,!!ll ııe 'l . ' , ,'.J: 1 il o 1uııd11 Au ıı u 
;,(~~ıııı~ııl\, Eıııiıı B. iki r 111diir ,·azifrsiııe has-
tlıııı ... ııı· . 

I" .. • 
.. ~ıııiıı Be, c yeııi Ya-
~ıfe ,. · • 

'ıııdc ınu' affak 'vı ~ıı . 
· 1 l'lltıi dPriz. 

A.dliy~d~ 
o· . ~ 1111 tahkir davası 
((/.!(IJI 1"' •• 1 

l ., ·· c· l usııııee er)) 
ııeı•ı . , 

,,. ·. l1tıası aleyJıiıulcki 
\l!tıı ,. 1 ı . • 
1... <1 11>.ıı· danısımn 
tl\pt' •. . 
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Ja etmiıty. Bu mektep. 

~~dı aca vo Usküdpr köyle
!&tle rtJl ~ mektebin ıotaa 
.ı~.tt;~ e err ( 1J3,250) 

!erile mahklıııı olm~ıııı~ bııltt! · 
nıak lfızımdır. Yüze bd~r .1z11ı 
odaların iıç, yüzden fazla az:ılı

larin beş ki5ilik idare heyetleri 

oaiacaktır. İntihap teşrinicvel 

iptidasinda, iki seııedr bir yapı-
Jaeaktır. ı-rc. odada iki fıza ile 
bir reisten mürekkep haysiyet 
divanı bulunacaktır • 
müzakeratı halidir. 

Divanın 

lllüzaı:arr.tt~ aııcak ~ılılıiyeniıı 

bir ıneınıını hazır buluna!:ıile-1 
cektir. Bu memur di\·amn ka
rarına, keyfiyeti vekfüetete bil- l 
dircrek itiraz edebilir. Keyfiyete 

lıklardan veril.-n ve i<tenilt'n 
malümat üzerine ilk tedrisat 
muallimleri meık•'n b~dclleri için 
bir talimatname yapmıştır. 

Talimatname, malumatı alın

mak üzre, alakadar vekaletlere 
bildirilecektir. Talimatnameye 
göre, me.ken bedellerini 1000 
kuruştan çok, 500 kuruştan az 
olmamak üzre, ilk tedrisat mec
lisleri, mahalli rayice gör.-, t~spit 

edecektir. 
Mualliınler ,.e muavinleri bu 

gelmezse talı:ıbet kaııııııuııun 

16 ıııcı maddesine tedik:ın saıı'at 
icrnsınd~n ıııü\·akbten ıııeııolu-

ııur. 

Oda idare heyetleri ayd.ı bir 
oda heyeti uıııunıtycsiııi içliıuaa 

davet edeccktir. J-Jeyeti uınıı

nıiycclc ıibkal ( 15) aza lıulu-

nacaktır. 

Di\·an v~ idare heyetleri 
reis ve aı:ılanrıa ( 15 ) liraya 
kadar hakkı huzur \'erilchilir. 

l'\izaınnııııe neşrinden itibaren 
ıım!el:er 0lacaktır. İlk iıılilıaplar 

Valinin nezareti :tltıııda, sıhhiye 

tarafll'd.ın ted\'İr 

Maliye vekaletini 
dava ediyor 

Ankara, 17 (Yakıt} 
,,_ 

tanbul Şehremaneli Maliye 
Vekaleti aleyhine Şurayıdevlet 

heyeti alcniycsinde bir dava 

açmıştır. Emanet belediye hu
dudu dahilinde bulunan imli-
yazlı şirketlerden hükumetçe 

alınan hissenin belediye vergi· 

lerine ait kanunun 42 inci 
maddesine ve eski kannunun 

ayni maaldeki 2 4 inci madde
sine mü..;teniden hissesini iste

mektedir. 
Bu müterakim his.<eler kül

liyetli bir yekOn tutmaktadır. 

Menedildiler 
fırka namına tak· 

vim satanlar 
Bazı cemiye~erin' fırka namına 

ötede beride takvim satmakta 
oldukları fırkaca haber alınmış
tır. 

liiıı ruhu k:ınua:r rnıııanıcn 
nıuyafık oltluı;u da bildiri!-
TTlİ.':'tİ 1". 

Sigortacılar ve gayrı 
menkul teminat 

Si.~orta ~irkctlekinin mura
kabe J,amımı ~.hk:irnına te\·
fikan !(ii.<tcrıni~ oldukları gay
rı nıeııkul tcıninat kanunu 
medeninin ahk:\ını m;ıhsu,a
<ına k\ !'ikan ipotek sure
tine t1h\ il cdikcektir. E\ el
e•: gii~tcrill'n tcnıin:ttta Yeni· 
den' tn>hih cdil~cektir. · 

Ali ıkthat encümeninin 
faaliyeti 

.\li ikti,;ıt rncclbiııin ticaret 
oda>ında toplanan hu·u-1 cn
ciinıeni )\lınıruk i>tati>Liklcrile 
mukayc;e rapa.bilmek iı;in 
ihracat tacirlerini ayrı ayrı 

dinlemeye karar , crnıHir. 
1 )iın el eri tacirkri dinlcıırni,tir. 

rli[' Z.~bıt~] 
SUtUNU 

İntihar •• 
Bir fırıncı kendini öldürdü 

Dıııı ~chrimizc~ bir intilı;ır 
lıacli.<c''l rrlıııu.~, Cihan)\irde 
oturan 5.'i yü,ımlı fırıncı .\i
kn bnıiııcle hiri bir ~cneclir. 
ıııliptehi ultlu.~u nıliznıiıı bir 
illetten kurtulııı:ıdıji;t i~in kcıı· 
dini iilcliirıııli,tıir. 

6 kişi araıında 

l\a-ır.ıp;ı,ad:ı f.oııc:ı rnk:ı-

1).ıntla J lü,e\ Hn kain e;imle 
i-k:ımhil O) İıırnn \ lımer, Ya. 
l;up, ,\ziz, .\lu;ıırfa, J Jtı,cyin 
Ye Bekir i.• niııdcki altı ki~i 

ara<ında kan;a ~ıknıı), hirhir
lcri!'c dayak a ı,ıardır. 

Komıu marifeti 
1 J:ı,kiiydc l'irip:ı;ada 1 la

mam >Oka~ında ııı:ıdm E>tcrin 
e\·iıw koııı;u ı·:ıııiııe hmıım 

girerek bir ~al çalnıı;tır. 

parayı tatilde alacaklar, hidemat> 
f:!iyelerinden asker olanlar mes • 
ken bedeli alaınıyacaklardır . 
Hidematı İiliye haricindeki 
askerlik mesken bedelinin itasına 
mani değildir. İki kardeş mual
limin bir evde oturması da 
böyledir. Mektepte, yahut mek
tebe ait binalarda yahut hükü
metçe gösterilmiş mahallerde yatıp 
kalkan, yahut muallımlik ettiği 
mahalde e\'i bulunan muallimlere 
mesken bedeli \'erilmiyecektir . 
Talimatname Maarif 'e Dahiliye 
vekaletlerince tetkik olunacaktır. 

Halbuki fırkanın bu gibi şey
lerle hiç bir alakası yoktur. Fırka 
takvim satan cemiyetlere, satış

larda fırka i>minin alet adilme
mesini, aksi takdirde haklarında 

takibatta bulunulacağını bildir
mi~tir. 

İkramiye verilecek 

•• 
Olçüier 
Metro esası 

kabul edilecek 
Ankara, 17 (Vahı!) - iktisat 

encümeni toplandı ve ölçüler 
kanunu layıhasımfaki tadilatı 

tedkika başladı. Dört esas 
madde kabul edildi. 

Bunlara göre, Tiirkiyacla öl
çiıler metro sisteıııı olacak, 
herhangi bir ımıaıııelede metro 
sistemi haricinde muamele, 
ınuk1vele tanııınııyacaktır. Bütün 
ölçüler damgalanacaldır. 

Hatta \agonlarda danıg.ılaıı

ınış, azarlanmı olacaktır. --HARICiyE VEKiLİMİZ 
4 sefir tarafindan 

zyaret edildi 
Aııkaru, 17 (\akıt) - lnği· 

liz sefareti lıa~1jalibi, Am~rika, 
Rus, Bulgar, Yunan sefirleri 
sırasile ayrı a) rı IJıırkiye 

vekilimizi makamuıda ziprct 
etmişler.lir. 

Tıp ihtisasları 

KaÇŞubeye 
ayrıldı? 

.\nkarn, ı ;- (\"akıt)· Taba
bet Ye ihti,:1> re,ikaları ni
;mınııame<i ihti,a,Jarı ~u ,;u
rctle ayırmaktadır: ,-cririy:ıt 

J;ı,;mı: Şimdilik cmrnzı dahi

liye, opcratürliik, emrazı <ı<a

biyc, emrazı enfiye, llzmiye, 
hançcrcYiyc, emrazı ayniye, 

emrazı cildiye Ye zlihrc\·iyc 
emrazı atfa!, fenni vilacle ye 
emraıı ııbaiyc, emrazı fc\·li
ye namlannda (9) liıbaratu
rnr kı,;rnı: Şimdilik bakteri
yoloji, te~rihi marazi, kim
yayı tılıbl, tababeti ruhiye 
\ c adliye, radyoloji, hihınl 

teclad namlarrnda (Ci) ihtbas 
şubesinden ıııiirckcptir. lrnti
hanlar n:ırzari ye ameli ola
cak, ııa~arisi talırirl yapıla

caktır. 

--·-
Topana a nbarlarından açıkta 

kalacak memurlar 
Tkpaııc aıılrPpolaı·ı

mıı Ftıı·t ıııiie:-;:-;c~i11c 

ık\ ri üzeriıw aı:ıkt::ı. 
kal:wak olaıı ıneıııur
ların 'azİy(•llcı·iııiıı ti
ean.1t otlnsı ıııedi~i ta
ral'ıııdan lt'lkik edilc
ceğ!ııi y;ızmı~ıık. 

lHiıı aklıgıı]1ıız malt'ı
ıııata ıı::ız u·aıı, keyfi~ el 
<lalıa C\ el idare he' 'c
tiııde ıııiizal~eı·c f;dil
ıııis. twıkta k::ılaıılaı·a 
nıliıı::ı.si(ı mikdarda il-.
ı·ami\C 'cı·i'•ııesi ka-

._ ~. 
bul edilmi~tır. , 

Ortaköyde bir inhidam 
Ortaköyde F eriye sarayların· 

dan Hafız Hakkı Paşaya ait 
olan kısmın dıvarı clüo sabah 
saat ~sekizde yıkılmış altında 6 
kiıi kalmıştır. Vak'adan haberdar 
olan Beşiktaş tramvay cnspektörü 
Sezai bey vak'a mahallina ye· 
tişmiş elimdeki vesaiti ıstimal 
ederek cansiparane bir gayretle 
kazazdeleri muhakkak bir ölüm
den kurtarmııtır. 

Usulü muhakematı cezaiye kanunundaki 
tadilat Bir kısım raporları bazı 

Avrupa gazetelerinin neı• 
riyalı oldukça şom agızlıdırı l sulli muhakcmatı cezaiye 

kamınumuzdaki yeni rndil:\t 
etrnhııda cllin izahat \ ermi~, 
yeni ta<lih\tın ilk tahkikata 
Ye bu tahkibttan sonra da
nının mahkemeye intikaline 
ait li!,ımbrını yazmı~tık. 

Dam mahkemede göriil
diikten sonra karar her halde 
yazılı hüküm fıkra>ıııın okun
nıa>ı ile tefhim cdik~ek tir. 
K:ırarcla esbabı ımıcibcniıı 
yazılma>ı ela J;\ztıııdır. ı;,\,;ıhı 

mucibe tefhim nınılr inde 
y:ızılamaz,a reis tara[ınd:uı 

mc:ıli ~ifrıhcn anlatılacak, 

iiç µ;iin zarfında da yazılıp 

do>y:Nııa konulae:ıkllr. 

J)uru~mada g1yabl nıuamc

le c'a' irilıarilc c;ıri ckp,il
dir. :'ıkd,uf olmıyan n'aznun 
gelmezse zorla ı;ctirilir Ycya 
hakkında tc,·kif mlizckkcre,i 

ke<ilir. '\etckiın rn:ızcret>iz 

µ;clıniyen ~ahit de dııru~ına· 

nın tehirinden dolayı sebep 
olduµ;u ma>rarıar h~ 1;kınd:ı 

Yerilecek para ccz:ı,ile taz
mine nı:ıhklını cdilcı:e~tir. 

Yalnız para cczasilc rnii;a
tlcrcri mu.<tclzinı olan suçlarda 
!nazmın µ;"Clmezsc )\ı) ahımla 

duru~ıııa yapılarak htikiim 

Yerilir. Fakat hu hııklinıkr 

l~kisi µ;ihi kaiıili itiraz d1.:g-ilc1ir. 

:ı laznun ancak duru~ıP:ı hak-
kındaki tcbliuatın do!!:nı ·' ,. 
nlnı:ıclığ1 nnkta,ıııdmı c-ki 

hale )\cthnc talebinde buluna· 
lıilir. 

Kamın yolları ikidir: Tem
yiz Ye muhakcmcyi ia1c. 1 la
[i[ hapı' ce/.asından yıik,ek 

cez;ılı nı;ıjıkt'ınıiyct J;ararl:ın 

kabili tcnıı i/.dir. Tcnıyiz ~e

raili hcıncn "'kbi gibidir, yal

nız ımıhkt'ıın tcmyir. l:iyilıa;ı

nı bazırla;ııak için kur~r tef· 

hiınindc c,Jıalıı mucilıe y;,zıl

nıanıı; i=-e l)tınun kcrdi-.in= 

tchli.~i ltlzınıdır. .\ğ"ır hapı< 

mahklımiyctlerincle tc·ın,·iz için 
mlidafaa talep ulun:ı\ıilir. f)a
\·ayı temyiz eden me\ kuf i;c 
ancak wkil güııckr.:bilir. 

Yeni tadih\tta iadci ımıha

keıne C<lıadt daha fazla temin 

\ c tc\«i cdilmi~tir, ın<ıhakLı

nıun \ cfatındaıı >nnra :ıilc;i 

dahi iadci muhakeme talclıin
de lıulunabilcccktir. 

Kanuni yollara mlirneaat 
h:ıkkı olanlar hu haklnrıııı 

i>kat cde\ıilecekleri gibi ınli

racaamın >Onra dahi nıcu 

.;ah\hiyctleri \ardır. 

i\luddeiumurniler de tem
yizden riinı hakkını haiz.dirler. 
,\m:ak nıtitldeiumumi maznun 
lehine temyiz ctmij<C onun 
ıııu\·afakatı olmadıkça hu 
riicu >'ah\hiyctini kullan;ımıya
cakur. 

TcnıYiz mahkenıc<i. C>a>a 
taalllık ctmiyen nuhaııbr 

dolayı<ile hozdugu kararı 

iade edemez, Y cniclcn duruj
rnayı bozma kararında temyiz 
ıııaİıkcnıc<inde, da\·ayı klik
nıti \-eren ıııalıkcmL den baj
ka;ıııa dahi haYalcyc hüknı 
edebilir. 

\"eni tadih\tta memnu hak
ların iadc>i de nıcı·zuu lıahs

cclilrncktedir. Ceza kanunun
daki iarait clairc;inclc bade
ma T. B. ~l. :ıı. kararına hacet 
kalmadan mahkemeler bu i~i 

görecckkrdir. 
Layıhada, halihazır te>~ki· 

hitıııda meycut olııııyan, bil
hassa karar hakimleri nzifesi 
bugiin olduğu gibi m[istantik
lcrc Ye karar hakiminin bazı 
itirazlarınrın tetkikine :dair 
Yazi[csi de mahkemeler~ veril· 
miitir. 

Y"ı·ı kanun hukuku am
meyi muhafaza zımnında siir
aılc i~ görebilecek \«ısıtaları 

btikınal edecek tedbirleri 
mıı!ıtC\i oldu~u p;ibi hukuku 
anınıe ııokta,ınılaıı rnliddei
umuıııilcre kun·ctli şalılhiret
lcr \Urne,ine mukabil efradın 
da her tiirlii hak ve hlirri
yctlcriııin masuniyetini ye 
yapılan kanuni muamelelere 
kar~ı itminan hu;ule getire
cek tcmin1tı haizdir. ·-
·uı1 resmi -------l l ";' u .ırı birinci ~:;:;ıfanıı:cdadır [ 

mu\ afakat cdilmez>c degir
mcııcilerin tıinıayc;;ini ihmal 
ctıniyccck Ye fakat un füıt
larının llizumunclan !azla teza
yiicliinc de meydan Yerrniyc
cck muta,.,ısm bir giimrlık 

tari[e,inin muyakkaten tatbi
ki mııtal;\<\,ı dcmeyan oluıı

ımı~tıır. 

llıı noktmlan y:ıpılan tet -
kikat nctice,imle lıuglin ı ı ,.ıo 

kunı~;ı olan uıı giimrtik re;
minin lıe; p;m uja tenzili ha
linde bu;;day p;limrlik rc>mi 
olan :ı,Cıo kam~ ile bu be~ 
kuru' nra;ındaki farkııı 1111 ile 
hujid:ıy :ır:hınclaki i~çilik 
,-dahatın:ı ait iıçrctlcr ile mli
tclıa<ip olacat;ı anla~ı !makta
dır. ı·:,bahı mucibe mazbata
,;ıı•da lıu hıı'U'ta ~erek "\l<,lire 
Hk:ıleti \·e p;crck İktbat 
'cJ..alcti tarafın<kn ppılnıı~ 
olan tctl,ikHt zikr edilmekte
dir. -llut~·e cncl.nı,·ni hlikiınıetiıı 

scı«lctti.~i c,;\xıbı mucibcyc 
tcıııanwıı i~tidk etmekte y:ıl

ııız ıenzili teklif edilen p:üın
riik rc~ıııinin 15 mart 1 J.12 

tarihli kanuna ıııatllf ve onda 
da 5.1 tarife nı.nnara~ındaki 

hu·~da\· tıntınun ınak,:ut oldtı-" . 
~'Lllıa nazaran teklif edilen 
hanım layilm,:ının mczkür 
tarife kamınııııda bıığd<ıy 
ununa ait rt:;-;mi a~llnin tenzili 
;urcciylc tcLhini mu\•afık g;ii
nilımı~ Ye g;ene ı 2 misil iize. 
rindcıı istifa edilmek ii1.ae 
\ıu resim .+Ci kuruş olarak 
te>pit ohmımı~tur. 

Bu 'uretlc a!(ustos ı 929 

g;aye,inc kadar memleketimi
ze girecek olan buğday un
larının ı 00 kil»unclaıı hiikcı
nıct t:ırafındaıı Leklii Ye ik
tkıt endımcniııee kabul edi
len 500 kuru~ yerine 12+.ıCi-
552 kurus bti[asıııı tekit[ 
etmektedir .• \ynı c>as \"C he
:;a\ıa i,tiııadeıı 1929 a~ı sto
>tınd:ın ,-oııra hüklınıcte tez
yit i~in mezuniyet Ycrilımsi 
tekli[ edilen 100 kuru~ az,ı. 
mi miktar da resmi :1>li 

üzerinden kuru~ ol:mık tcspi~ 
etmektedir. 

Soğuk artacak , dondurucu bit 

hava cereyanı ortalığı kasıp kavu• 

racalcl diyorlar. 

Bu lıaberleri okudukça hava~ 

lodos da esse bana zemheri gilıl 
geliyor. 

Evde bu haberi okuyorlar. 

- Biraz daha odun, biraı 
daha kömür diyorlar. Kömür• 

cü ile oduncu, herkesin bedbaht 

olduğu zaman bahdarı acılıp 

yüzleri gülen bu iki insan meş• 

eden ncıeye garkoluyorlar. 

Pelc meşhur bir fıkradır haniı 

Herif, berbere sormuş: 

- Saçım ak mı, kara mı? 

Berber hemen cevap vermiş: 

- Şimdi önüne düşecek, 

görürsün. 

Onun gibi biz ele kışı, karı, 

fırtınayı böyle günlerce evelindel\ 

öğrenmeğe meralı: etmesek t4 

gelince anlasak ne olur sanki? 

ir1k:!f/:"4 
İsmet Paşa Hz. !e

rinin nutukları -------( l :.tt.ırarı l inci s.ıyıfarnızdı:ıdrr ) 

Darülfünun emini Neşet Ömer 
B. Darülfünunun ayrıldığı üç fa. 
kültenin üçer müderrisinden mü· 
rekkep heyetler yapıldığını, Dil 
heyetinden gönderilen ıstılalı fi~· 

lerinimin ihti<as şubesinr göre bu 
heyetlere dağıdıldığını, bu heyet• 

lerden gelecek fişlerin tcclkikıen 

geçirilmek üzre (15) kişilik bit 

komisiyon yapıldığını, diğer yük• 
sek mekteplerde ihti as mekteıı

lerine göndeilen ıstılah fişlerinin 
de ayni mektep muallimleri lara• 

lından hazırlanmakta olduğunu, 

bunların nihai karar için Dil he· 
yetine gönderileceğini söylrmôştir, 

Bundan sonr<> Dil heyeti ile 
ıstılah komisyonu arasında lür.um 

olursa umumi içtimalar yapıl· 

maeı, alam kı•m>nın lügat içi;ı<lo, 

yahut haricinde çıkarılması hus•ı· 
sunun Dil heyetince tayini kabul 
edilmi§tir. 

İsmet Paşa Hz. leri söz kita• 
bının pek çabuk, nihayet bir 
sene içinde bitiri!mesi lüzur:ıunch 

mar buyurarak ıstılahlar 

kısmı içni müderris Be} !erden 
söz alını~ ve mcsaıni11 hasılası 

hakkında bir fikir ecliumek 
''e çalışmanın çabuklaştırılması 

içio ytni tedbirler alınmak 

üzre bir ay sonra toplanıla· 

cağını heyete bildirmiştir. 

htılahların yapılabildiği kadaı 
öz türkçe olması sözlenmiştir. 

Ancak bir ı<tılah Almanc,;ıda, 
F ransızçada, lngilizcede birse 

bunun alınması düşünülecektir. 

İçtimadalcilcrio anlauıklarına 
göre, lıükümtl reisfmizin kat'i ve 

azimkar sözlerinde bu milli ve ha. 

Türkiye ile ticaret muahe
desi , c ınu,akket ticar~t iti

Ja[narnclcri akdcstrni~ olan 
ıncıııleketlcnlcn ~clccck bup;
day uıılarilc b~'.!';day, kızıcak 

bui';day, melez Ye kar:ı bui';
claylar da ticaret rnuahcdc'i 
yapılını~ memleketler ıııi-illu 
ayni re<me tabi tululma,-1111 
teklif eylemektedir. 

Encümen ag;ustosda nihayet 
bulacak olan kanun müddeti
nin ],:\nunevcl sununa kndar 
temdidi husu>nnda hükt'ımetc 
mezuniyet irn,ına dair olan 
teklifin ı 5 te~riııi<aııiye karar 
suretinde kalıullinii tekli[ 
eylemektedir. 

Gümrük tarif esi 

yatı meseleye ne kadar derin bir kıy• 

mel verdiği ve toplaııtıda hazır 

bulunan memleket münewerle· 
rini adeta ilmi bir seferberli• 

ğe davet ettiği gözüküyor. Mü· 
nen·erlerimizin de sözlerinden 

yüzlerinden, n~dıkları işi biran 
evci ba~armak dı!eği okunuyor· 

du. Toplantıdan sonra Dil 
heyetinin reisi Emin B. dedi ki; 

Ankara, 17 (\"akıt)- Giim
riik tarifeleri, hususi encii
nıeııiıııle yarın tedldke baş· 

iacaktır. 

İstanbul ticaret oda>ınm 
haıırludılıı tarifede encüme
ne gelml~tir. 

-İcap ederse Dil heyeti az&ının 

çoğaltacak, kendisine verilen işi 

behemehal başaracaktır. Yarın 

toplanacak olan heyetin bunu ka· 
bil olabildiği kadar kısa bir za

manda çıkarınaı;ı için bülün ted
birler lamacaktır. • 
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Btr müracaatçının zayçası 

Bu dünya, dü,üncnler 
.çin bir müthtkc hl• edenler 

lçın dlr facıadır. 

Svift 
Kısa kır sakallı, ve yüzü kes

men maske ile örtülmüş bir 
adam ortalık kararırken •Her
mes• in kapısını vurdu. Herme» 
kapıyı açınca zair sert ve kat'i 
bir tavirla dedi ki: 

Affedersiniz galiba yanlış 
kapı çaldım. 

Kimi arıyorsunuz Mösyö? 
- Sihırbaz • Hermes i. .. 

• Hermes• bendenizim. 
Mamafih hiç bir gizli şeyim 

yoktur. Çünkü sihirbaz değilim; 
VI! olduğumu da asla iddia etme
diın. 

E..rar engiz müsafir, şüphesiz 
kendisine pek hakir gözüken 
bu fakirana yuvaya girerken 
biraz tereddüt gösterdi: •Her
mes • dedi ki: 

- - Lütfen giriniz Mösyö. 
Size fakir gözükiyorum; beni 
gelip ziyaret ederek reyimi alan
ların mevkii ictiroailerini, ve 
bana verilmiş olan şöhreti şu 

hal ile nabbili mukayese göriyor
sunıız zannederim. Ancak fa. 
kır bir seyyie değildir, itiyaca· 
tıııı ise pek mahdut., 

Şahsı mechul cevap verdi; 
- Tabii, bunu evciden anla

malı idim.. Malam ne olduğu 
üztrindeki alameti farikadan 
belli.. İki deli arasında yolun 
tul ünden başka ne mesafe var .. 
Burada işim ne ? .. 

- Af buyurunuz Mösyö , 
onu ben size sormalıyım.. Hem 
ben yüıümü de gizlemiyorum. 

Muur ~örüniiz kendi 
kendıme konuşıyordum.. Zater. 
eğer siz dedikleri Ribi ilmi simya
ya \akıl iseniz, cilir u.ulünü 
biliyorsaniz bile, her halde 
benimle yaya kalırnnız; çünkü 
ben bir alim aile•ine mensubum. 
Bizzat riyaziyede olsun edebiyat 
ve hukukta olsun yeditulii sahi
bi}im. 

- Desenize bir muhitülmua· 

rilçisiniz; o halde ... 
- O halde size hıııca söyli

yeyim ki ilminiz şüphesiz pek 
mahdut, u,lmiı.ltrini1de enderdir. 
Bu, bahiren gözCkiyor ... 

• Hermes odanın eşyasını 

teşkil eden otları dökülmüş iki 
e•ki koltuğu göstererek mütcbes

<imane dedi ki: 
Y ok•a mobileme mi ihti

yacınız var? Oh! ne büyük şeref 
ef•ndim ... buyurunuz paylaşalım .. 

Şohsı meçhul bagtrdı: 
-- Bu sö1.ü takdir ettim .. zeka

nızın lam olduğu ve her şeyi iyi 
tarafından telakkıye müstait oldu
ğınıuz gözükiyor. 
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/.ekam, ona müracaat 

edenlerin hiımetiııde bıılunmaga 

amadedir. 
Bu dünyanın nimetlerine 
ala.ka,ızlık karşı gfolcriyorsu

nuı. Böylece az 1 .• lırud çeker. 
siniz. B.·lki bir gtiıı oluı bu der•
tcn ben de istifade ederim. al
dığım rıasihata karşı beya11ı ımn
nettari ederken, z•hmetiniziıı 

bedeli olarak ... 
Bu sözleri söylerken ycleginiıı 

cebini ar~•ınyordu. • Hermes • 
onu durdurdu, ,-e boridane 
dedi ki: 

- lvlösyö sad<:.ka Yerdiğim 

olmuştur, fakat hiç bir vakitte 
sadaka kabul etmem .. 

- Canım mesel<"yi haysiyet 
ş:ken bir mahiyetle ıelakkı ~t· 

meyiniz. İnsan borcuuu tda 

etmeli.. Bahusus bu hayat ba
halılığında müsaade ediniz de .. 

- Rica ederim Mösyö, kat' 
iyen biliniz ki , sizden ancak 
lukaraya dağıtmak için bir mah. 
dut ücret kabul edebilirim. O da 
kim olduğunuzu ögrenerek c 
sadakayı yapıp yapamıyacağınıza 
kanaat getirdikten sonra .. 

- - Allahı severseniz, ikimizden 
hangbi deli ?. . Size inanırmış 
gibı hücrenızı ziyarete gelen ben 
mi? Yok.a bana kapıyı meccanen 
açan siz mi? Siz iratlarınızla mı 
yaşıyorsunuz; yoksa melekler 
gibi yeyip, içen bir mahluk 
musunuz .. 

Allah nasıl takdir elti ise 
öyle yaşarım. Kapım herkese 
açıktır. Zengin ve fakir içeri 
girebilir . Klisede adet olduğu 

veçhile birinci sınıf ikinci sınıf 

diye ayırmam. Herhalde müra. 
caat eden kimsenin zayçesini 
söylemeden ücret almam . Böyle 
para keseme girmemiş ve bundan 
sonra da girmiyecektir. 

Şahsı mechul bağırdı: 
Kadim Ispartalılar lıadar 

mağrursunuz. Kimsiniz şunu 
wyf.,...,nize ... 

- - •Don Kişot un ve Sirano 
dö Berıörak ın son tenasühıyim. 
Şimdilik gördüğünüz veı;hile 
falcılık yapıyorum. İlmi <cifrin > 

vasi bir sahaya malik bulundu
ğunu, ve bu sahada hakimi mut
lak olduğumu iddia eyliyorum. 

- Si:ı: bılirsiniz... malnma
tınızı anlamak için sizi sıkıştıra

cak değilim... Mamafih sizin 
gibi bir adamın böyle garip bir 
san'at ihtıyar etmesi garip dogil 
mi? 

·- Evet. o kadar garip ki sizı 

buraya cdbediyor. Me•lcğim 
mazinin zulmeti içinde dogmuş. 

biitün ülıımc mehtlik elmi~lir. 
Balnğın kadince bir gün gelecek 
kimya 'e felekiyat gibi Sorbonda 

me>iııde yeni lıarfletinıiz 

aleyhinde propap;anda yap
makl,ı maznun bulunan Yıl

dırım ı\cm;ıl mektebi mual
Jiııılcriııdcıı Recep \"C Dariil
irfan mektebi muallimlerinden 
l\enan he\ lcrin muhakemeh:ri 
nıyct edilnıi~tir. 

.\fohkcmedc okunan cna
kt da\ aya nazaran maznun
lar, zabıtanın kendİILriudcıı 

~Liphc etmc>i üzerine aldığl 

ıcrtibat mucibince, bir gece 
l~ıklarda polis Ahmet Lütfi 
Efendinin e\ ine davet cdil
mi~lenlir. Burada ;;aatlercc i
çildikten sonra sarho~ olan 
Recep Ef. ı eni harfler ve ba· 
zı umum! memleket hicri hak
kında atıp tutmu~. Di[';cr hir 
odada 'aklı bulunan ıncmur
lnr tarafından söylenen süz· 
!er kayıkdilnıi~tir. 

:\ lalıkcnıc henüz kanırıııı 

verınemi~tir. 

Bir batında üç çocuk 
Antalyada Feke kaza>ının 

Tapan nıılıiyc,inin kırık ıı'atı;ı 

kariye>iııdcn elçi ibrahinıin 
karısı Ay~enin bir hafta e\·d 
liç erkek çocuğu olqıu~. birer 
)!Ün ya;aclıJ,.ran sonra üçü de 
ülmü~lcrdir. 

Pozantıda bir intihar 
Pozantı ~imenı\i[er hareket 

memurlarından 'frl<lt Ef. kar
ııına tabanca ile iiç kurşun 

stkmak 'urctile intihara te~e
bbiis etnıi~tir. 

l\Jecrulıun hayan tehlike 
altıııcladır. Esbabı intihar an
laşılamanıı~tır. 

Balıkesirde zeriyat 
Ralıkc,irde hı ve ;;on ha· 

har zeriyatı olarak 509,722 
dönüm hup;day, 37 5102 dü
niim arpa, 79552 düniim 
yulaf, 200000 dünlim çay
dar, 20000 dünlim melz, 
ı 50000 duniim hakl:ı, 33000 
dönüm hıırçak, 8500 dünüın 
keten ckilıni~tir. -- - -
V ftsıf B. dün ökşam 

Ankaraya gitti 
Sabık Moskova sefiri İzmir 

meb 'usu Vasıf B. dün An karaya 
hareket etmiştir. ................................................. 
tedris olunacaktır. 

Her şeye cevap bulıyorsu
nuz.. Neticeye varalım.. Atimi 

söyleyecek misiniz. 
- Bir kitapta okurmuş gibi 

;öyliye bilirim. 
F alınızı dökmek için ne 

istiyorsınız? 

Ben fal dökmem, malu
matımı da para ile satmam. 

- Canım şu siz.in şeytani 

işleıinizin yapılm.;sı için .. 
- Müsaade buyurunuz .. Şey 

tana inanmıyacak kadar mü
nevver olduğumu tasdik lütfü. 
nü benden sakınmayınız. 

O halde siz neye inanır-
sınız? 

Bitmedi 

Casus Lorens 
deruhte edince Lore11se iş kal-

! d f ma ı. .ıaliycti \erkedcrd: 

Kimdir, nasıl yetişti, neler yaptı ? 
1 

_j 
-l.)- "Rahip Yalaber. den 

J\In\ a(lal< olaı111' :ıı1 n1iit<'11cl)bi 
c /.,rırı'tıS> in okrıdrır ııp:nış11ırıs111rı rop,:ınen 

Las(/ı"\'ıır ettiği , Jrop .><ıltanall !ı11 .. ı11/e 
µ:el nı c111 işti 

işte Lorens lıu scciyedc bir 
mahlüktu, ve öyle olmamış 

oisa, deruhte etmiş olduğu va
zifeyi ifaya imkan yoktu. 

Böyle bir str~er;nin İngiliz 
nüfuzunu Asya ikliminde iade· 
ye muvaffak olnıasıııa bedel 
yiıi<sek mevkilere göz dikmesine 

iııtizar edilemezdi. lorrııs ef
sanenin Donkişotu ı;:ibi ncd 
ş.:ılısıııa nıiıııhasır ve rolüııit ic· 
radan soııra zulmete çekilecek 
kadar itidali deme malik bir 
malılııhtu. Mütareke dcvrc<i 
gelerek lngiliz siyastti Arabis
tanın alisini teıniıı vazıfrsiııi 

kendi mesaisi seıııereicrini seyri 
tercih etti. 

fll;ınıafilı Şanıııı işı::ali ve rııi:

tarekcııııı akli Arap ıııes'el"iııi 

tesviıe alıniş bulunuyordu. Os
manlı hiıkı'.ınıeliniıı çekildiği 

saalle yeni bir cidal başlanıı*tı 
ki o da fraıı<ız ve ini' iliz nii -
fıızlarınııı ra~abefi idi. Bu ci. 
clalde tekrar faı·salın rııhu 

lıabisi ıııak:ıınıııda oJaıı Lorensİ'ı 

faaliyetlerine şatıit oluruz. İki 

harbı uımııııi ınüıtefildııin ara. 
snıı açacak derecede ehemmiyet 
peyda eüeıı hu cidalde faysılııı 

eski ml:şavirinin nJsilıatından 

çıkınıy:ır.:ı.!;, ingiJizletin siv:ısc -
tiııe hizınct ettiğini görürüz. 

Şerif ıadeııin ınu\·akbt Suriya 

Şubat Sa ıfa 

KADISTEN 
S[M[RJ<ı\ND 
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• Türk musikitinaları tarafından ASRI METOTLARLA 
• FRANGA usulde tertip edilmiş TÜRKÇE KONSER 

: b~lıyacaktır Arnoldi orkestrası eıerl e~D 
• provafarır.ı ikmi] etmistir. 

Bunların hepsi yardımları· 

nı temin ettikleri Türkmen
lerle birlik tc .o\ltıikertc kar~ı 

hareket ettiler. .\lu,kcrttcki 
kanlci de ;ıyni battı hareketi 
takip ederek cirnrdaki :\llis
i[inıan Türkleri ) ardıma da
\· et etti. Bu Türklerle diğer 

Tllrkmcnler ayni dil ile ko
nuştuklanııdan derhal anlaşa
rak Alu~knti zapta karar ver
diler, ~chre hücum ettiler 
ve muvaffak oldular. Bunu 
nıütcakıp Türkler Ani ye f:r. 
znım şehirlerini de ayni şe

kilde zaptcrtiler. ;\llbhimaıılar 
hu suretle Ermenilerin haki
miyetine nihayet vermijlcr 
ve onları çıkarıp atnu~larclı. 

Bi;r. \luşkcrde vardıi(ımız 

zaman Kara Yusuf hr.kkıncla 

malı\mat istedik YC onıııı tnm 
takip edeceğimiz yol üzerin· 
ele olclu~ınu anladık. Biz ele 
pl<iııımızı clcği~tirdik. Biz şi

male doğru giderek Ani ye 
ı;idccektik. Bu suretle hare
ketimiz sondercce muYahka. 
Aluşkcrtkn hareketi muteakip 
dürt gün, dört gece gayri 
me,;kun Frlerden geçtik. ~:y
lüllln Sinci glinü Ani şehrine 
salimen Yanlık. 

Paım·te'i günü. Yali ile gö
rüşmek üzere Ani kalc>inc 
p;İrrik. Buranın ,·alisi, cYeke 
mevzuubalı,cttip;imiz Ça~atay 

asilzadelcrinıkıı Dulaı'ny Beyin 
op;tu idi, Timtır, Gürcistan Ye 
Ermerri tltrıt feth ederken bu
ralarını Duh\day Beye vcr
mi~ti. Ani nin şimdi ki Yali
si, Duh\day !leyin op;lu, lıa

ba,;ıııın ölünııinü miiteakıp 

onun yerine geçmi~, onunla 
mıılakatımız <la ona alan 
!"trn1alı hil'atlcr vcrnıi~., ~onra 

ona mu~klil veziyctiınizi 

anlatmı~rık. Dul;\day Be
yin oj!;lu • bize kara Yusıı

fun fazincamla olduğunu 

adamlarının takip edeceğimit. 
yol iızerimlc olduklarını, onun 
için ba~ka yoldan p;itmcıniz 

icap ettij!;ini izah etti. Dul:\
day beyzade, ispanya kralına 
hlirmcti, nezdine Lr.am olun
<lıı~unıuz Tiıııurun hatırı için 
bize son derece emin lıir 

rehber terfik edecep;iııi ihh"c 
etti. Türk nıeslckda~larımız 

ba~ka bir yoldan memleket
lerine ~ünderildi. 

-~ ni kalc<i 'on derece 
ıııustahl emdi. Kale bir dap;ır. 
tepe,inde \e liç dunrla mu
hat bulunuyordu. Kalenin 
içimle >U menbaları hulun· 
dup;u p_ihi blitlııı nıııdafaa 
lcyazınıı miikemmeldi. 

ı•:ylliHin 8 inci rnlı p;iiııii 

.\ni den hareket enik. Bura-

Krallığı Fransız efktırı umumi -
yesinde pek elim bir tes.r brai<
ınışhr. 

Bir tar~,ftnn Fransız mandasıııı 
nev'aına kabul eder gibi gözü
keıı, diğer taraftan eski akıl 

hocasıııdan aldığı irşadaltan 

istifade ederek iki yüzlü bir 
siyaseti tatbikte şayanı tıayret 

bir ınuvaffakiyet gösteren fay
sdın, Fransız niıfıızıınu Süryadn 
bir ı:ıiiddet ihlale ıııııvaffak 

olııwsı İn~ iliz strserısnıın nıu

vaffatıyctı ~d~llına idhal edile
bilir. 

Şurr. ı ını da söykınek liızım 

gelir ki faaliyeti zamanında 

lo:·cn'.'-c f011 dcrC'cc z~lıir ol:!n 

kaJcr, bıı f;> ~!iyr•iıı netıici ikti
fa! eJilrcej!i 1aman a;ııı müza-

hereti sadıkaı:cyi ibraz etmemiştir. 

nın vaii,;i lıize yol gü,;tere· 
cek Ye bizi (;iircbcan arazi
sinden emniyet içinde ~cçi

recek hir çağatay terfik et
ıni~ti. Bunun için biz rnldan 
µ;iden ~:rzincan yolunu bırak· 
ak. l lalbııki bizim Semerkan
dc azimctimizdc ttıttuğumuz 

yol bu yoldu. O gece, Ani 
valisıne tabi lıir köyde kal
ılık. Ertesi giin şafakta hare
ket ederek dik bir dağı tır
mandık, daıtın tepesini a~rık, 
tepenin öte tarafında yüksek 
bir ~ahikaııın iistiinde. duran 
bir kaleye rnnlık. Bu kalenin 
adı "Tarttım~ du. 

Bura,ı, oldukça mc;hur 
bir yerdi, Timur burasını mu
hasara ederk zal'tetmi~, bu
rası Klirci>tana tabı alduğu 
oldui(ı.ı halde Timur onıı yer
giye bajl;lami~ti. Bu kaleyi 
geçerek ilerledik ve ondan 
bir fcr;;ak mesafede olan bir 
köyde kaklık. Bunu mütea
kip yolumu;.: iki gün kadar 
Klircbtanin sarp dajl;ları :ıra
sında devam etti. 

Eyliilün l l rici cuma gıı
\'nu i<a naınıncle bir Kaleye 
Yardık. 

13ura<ının rnlisi musliiman 
bir molla idi. ~loll:ılar bura
da lıiitiin fıkhi ahkama Yakıf 
Ye <ıliın adamlardır. 

:\lolla bizi >On derece ne· 
zahtle kabul ederek yeınc

i(e daYet etti. i\lcılla bütün 
etra[tald h:mılinin Kara \\1'uf 
tarafından Ytıkıı hulun akınlar 
} iizlinıl~n ı ,;tırap çektiği ııi 
ızah etıı. 

' Filhakika ahalinin ckseri,;i 
'iirliler ile birlikte kalenin 
durnrlarıııa iltica etmi~lcrdi. 
ahali lıu suretle Kara Yusuf un 
akınlnrından haJ,\s lmlacal,.la
rıııı zannediyorlardı. 

\'i<erden hareketimizi mü
taakip rehberimiz hizc ],;pir 
~ehrine uğrayacal!;1ını1.ı ve 
onun hal,.iminc arzt hürmet 
edecel(imizi izah etti. Reh
berimi;.: hu zata hitap eden 
ye :\ ni vali>i tarafından ya
zıl:ın mektuplar ta~ıyor~itı. • 
Hiz de bu tarnfa clo~nı iler
ledik, birçok dağ ~geçitle
rinden geçtik. 

Tortum dan beri geçtig·imiz 
biitüıı yollar bir birini t:ıkıp 
eden dağlardı. 

İ>pir hakimiııi.n adı '·Diyah· 
acalıca " dır. Ispir erazı>ı 
clal!;lık oldıığıı halde son 
derece mıinlıit Ye zenğindir. 

Çalınacak ve taganni edilecek eserler: 
• Kaptan zade, Ali Riza. Muallim Zati ı;e 
~ Nurullah Beylerin eserleridir 

• 
• 

{!] _ Tafsilat birkaç ııüne kadar verilecektir·--~il 
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i: Opera : Fahişenin kızı S! 
!i Melek : \~era :\1irçt\'a !i 'fiyacro -
i! MAJik ; J\lacar r.ıpsodls! :: sunda bu .. .. 
!! A•r1 : Feci dakika ii akşam S3at 
::::::::::::~= :::::::::::::::: :::::::::::::::: 

eeeeeeeoe eeeeee•ee 
• .. Qi 

ı ASTA-LUKS : ••••• • •••• ! i iRMiK MAKARNASI! ! 
• ••••••••• ••••••••• • • • • • i ASTA.J~UKS ! 
~ l\ la kaması Amerikanın en : 
: birinci irnıi1>1imlen yapıl- : 
: trnştır. Bütün A nupa : • • : makarnalarına müreccah ve ı 

: DAHA i • • 
~ UCUZDGRI 
• • : Bir defa tecriibe her vakit : 
! kullanmak için k<lfidir. ! 
: Her yerde arayımz : . •...... .... ........ . 
: •• :iktisadi ve ~inai tesi~at : 0 .: 

: ,.e işletme T. A. Ş. : 
••o••••••••• •••••• 

Akhisar hukuk hakimliğinden: 
Akhisarcla miintehiren \·efat 
iden l .onca altıııda elbiseci 
l lacı l l:t>an efendinin nıetrli

k.ıtından e~yayı tüecari yc'i 
tahrir ve tespit edilerek elbise 
rucı:ariyc ve yajl;lık üzerine 
ceman 22JO lira dok>ıın 

kuru~ • kıynı<Ctiııdc co-ayı 
\-e 390 lira eYrakı nakliyesi 
zuhur etnıi~tir. :\liitc\ effanın 
muamel:lt YC ınulıay;ıtını !;. 
tanbnl ticarethanelerine ifa 
etmekte olma>ına güre ala· 
caklılarile borçluların \arılıı 

ilılnclan itilıarcn bir ay zar
fınd;t usaiki slibmiyclerile 
lzmir Aklıi,:ar iytam Yc>ayet 
daire ·ine bizzat \e ya lıihe

kı\Je müracaatla tc,pit ve 
bim yc ticarethmıclcrini kayt 
ettirmclı:ri ak'i taktirde müd
detin hiıamıııdan sonra nıku 
bulacak alacaklıların mllraca· 
atin mes'mu olımyacap;ı gibi 
müte,·cifanın ,\ khisarda bir 
zcYcesimlen 
bulunmadığı 

varisi dahi 

ba~ka 
cihetle 

kiımcsi 

lı:ı,ka 

miidcleti 

21.JO da 
1111 

Bckirlar 
ı-:omedi 4 perde 

l'\abi Zeki, M. Keınal 

. . ; 
fs/anbul maMemei aslıyt 

rinci licarel mahkemesi~~ 
Sabık Kerbclı\ nıcbu,u )O. 

~r 
bağdadı bey tarafıııd~n ~ 
dıküylın Acı h:ıdemde ],'ıı~ 
ağa çeşme,indl 5J nunıa1, 
kö,kte ınul;inı Bağdatlı \ ~ 
sur' hey mahdumu \tıdiilıtlr 
eit bey aleyhine ikıımC oıı: 
nan alac<\k da\·asıııın c;O•\ 
tetkik Ye rüyeti nele ikaıl'e · 

)" 

galıı meçhul bulunan mu~~ 
ileyh hakkında ilanen ı' 

'1 
kılman telılil(at.~ nıgnıen ~ 

vap \"CTJnedij;inden hıı~ 
usulü muhakcmderi J;anıın' 
mm 398 inci madderi rııııC. 
lıince hakkında ittiha~ 01 ., 

011' 
nan gıyap Lararınııı J;aıı 

mezkurun l 4 l inci m:ıdd'~ 
l ·:ri~~ mucibince il;\nen tcb ıı; 
• 11ıır 

kanır Yerilıni< ye eııırı . 
' t' hakeme 2.J. mart 9~9 rarı 1 

ne miisadif pazar p,linli. ~ 
l 3 30 da icra kılınaca~ , . 
miibeq-in •nvap karnrn•ı11 '' 

J " tı ~ ·11ı:! 
kanunu mezktinııı 1 .J.~ 1 

1 1 . . b" . . f kr:ı''n' mat l e:<ıııın ınncı ı ' r 
tdikaıı mahkeme dil anJı:ın .. 
>ine talik kılınmış otchı~O .. 
dan rnumailcyhiıı il:\neıı ıı'1 
ri tarihinin ferda,;indaıı 01 

teber olın:tk üzre lıir ·~. 
zarFmda itiraz ctmcdi~i l"ı; 

1 k• -il 
dirde ;ıınunu mez ·urun 1. 

\·c 408 inci maddeleri 111 ''.',. 
ı 

bince miiddei tarahndıııı J>1 

rnz edilen vesaik ~irinJ~ı 
!·ı· 

imznları ikrar ve bir l·· 
1
• 

ımıhakemeye kabul oln 11 ~
1

• 
!,pire nım a,;alatımızdan hir mezkurc zarfında ımiraeaat· 

, il: 
yacağı gazetelerle de 

o-ün sonra h:ıkimi .'"Ün:rck " ~ lan hususu il:ln olunur. olunur, , 
hiirmetlcrinıi1.i arzetnıi~, ona !------------------------;: , • 

l h k l.k 1 - 1 1 1 k ı\. r,.al~O: f iki mnıalı hil"at hedi'"C etmis,', $a )a ı pe · 'ı · ıır yo 'an 'unu geçere· 
' < :urc ... ;;mıra onunla birlikte yemek bir clap;ın tcpcaine doj!ru hududuna girdik. kı/ 

yenıi~tik. <)~leden sonra hareket etmiş, ilk dürt ler;;.1hı yakışıklı in;;anlar old\1~ 
hakim bize bir rehher terfik çır çıplak arazı ara>ında gibi ce;;ur adaml:lrdır. l ki<'~ 
etnıi,;, onun bizi memleketin- geçirmiş imanları da, hayyan- Ortodoks hırbtiyan o\ı\LI ı~f· 

halele )'Unanca konuiıtl.~)IJrl den o·eçirerı;k Tra'-·zon ı"mpra- lan da azim zahmete ıliiç:ır ı· 1 ıı '" " k "! . h )"·' en,ıı crınc n1n :-'US · 
torunun hududu dailine sok- eden ka,-aliır lizerindcn ı·t·ı·rt·ı-, vardır. 
ma<ını cnıretmi~ti. Ertesi pazar dük O p;lin Giircii,taıı hudu-

filhakiLa loren~, Emir fay
s2lın bedevi sürülerini kaııa 

susamış kurt bürüleri gibi talan 
ve taraca sevkcdeı ken, bu da
ğınık kuvvetlerin cidalin tesiri 
ialıtıııda birleşerek, vahdet hasıl 
edeceklerini ve bunlara istinat 
ederek bir milli şekil vücuuc 
getirileceğini zannetmiştir. 

1 lalbuki düşmanın çtkilmesi 
ve ınııkavenıctin mürtefi olıııası 

bed<Vİ kütleleri arasındaki sııri 

tesanültcn eser brakınaıııış, ve 
bir müdıkt eve! Ooıııaıılı 

kuvetlerinc !.arşı nıücteınien 

hareket tdcıı Arapların eski, 
zihııiyetleriııin ga!eo.si ile yek
diğeriııe k~rşı hr.siııı.ıııe wziret 
aldıkları göriilıııiisfiir. Acaba 
İngiliz sergi:zeştçusu bu hali 
gönfüğü zaman ne derece 

mütellim oldu. ihyası kaydııın 

düştüi;ü muazzam Arap salla
n•tı yerine c,epkü rapta gelmez 
bu sürü aşiretin meyda:ı alııwsı 

onun biıtün ümitlerini boşa 
çıkarıyordu. 

l\lakale sahibinin bu noktada 
hain~ı barizdir. l(er.disi daha 
iptidadan Lorensı Ar~p vahde
tinin peşinde koşan bir hayal
perest lıalinde taslvvür ve 
tasvir etmiştir. 1 lalbnki Loreıı

siıı maksadı Arap vahdetini 
\Üeude getirmek değil, belki 
İngilizlcriıı Arnbistaııd>.ki ade
mi nıüvaffakıyelit'ri üzerim-, 
onlara zahir olabilecek bir 
sun'i kuvvet vücmle getirmekti. 
Şanı sükiıtıından sonrakı karga
şalı~ların Lorensin kendi eli ile 
meydana çıkarılmaıııı§ olJuğu 

ne belli. ~,l 
lngiltere gibi • Divİ'•'r v·. ı 

.. . . :. t;ıl'~ 
rcgııer» lıııkındmel: ıç .. ı '' 

• 1ı1rı 1 

n:ızariyesini kendine dııs ··P 
re!,;ii ittihaz eden bir Jıiı~ll· t 

r·f~ 
tiıı Arap vahdetine t~ • jb • 

~· ıı ıZ 
olanııyacağı aşikar ofdug . ,iı ' 
Loreııs in de İngiliz nıııalı - ti 
siylsi ile taban bbaııa ıı'.Jc:' 
· t ·ı t· kalkı<ıııı> ı sıyase ı ı ıyarıııa • 0,: 

ğı muhakkaktı. Netekin~ ,
0
;:ei 

Lorens daha sonr'' Tal: ii>;:
Şav, sıfatı ile ve iugiliı \,1. ı 

·ı Afc1:ın -
nıetiniıı nıaliııııatı ı e • rıı'·' 

l . . 1 nı çık~ h ve lıııt ısyan arı 0 ,ıı 

üzre •Karası •l'C gitti. p.iıı~e ." i'' 
~ ·11Jl~"' 

İngiliz ca~uEuııa atfcJı.ı ı~ı !' 
k ı··ıl a~ 

teııilcn •Şövallires • ' tö111'' 
- . d" k··ı··ıti!ı• mevcut degıl ır .u "' 

/\tüterdın ]. 
( 8lımı.ıı ) 



,.5 Sayıta VAKiT 18 Şubat .. 

(Vakt)ın millet mektepleri sayı/ası ' -
[ -~--------~B..;.i_lı~·y:....o_r __ ın __ u~s-u __ n_u_z_Y ____________ ,dJ .[ __________ .....,~.....,---E-v_e_ı __ z_a __ ın __ a_n __ ·i_ç_i_n_d_e __________________ _.] 

Gök mavi midir' yoksa bize mi A l f l n 
öyle görünür? 

nehir 
Gök de her şey gibi 

göue~lı>n aydııılık. olur. 

Giiııeş olmadığı zaman 

Sök siııısiyahtır. O hal

de göl\te güneşten al
dıı;rı zıyanın bütün 

renklı>rini kendisinde 
saklayaa ve bize yal

nız ıııavisini gösteren 
bir şey olmalı. . 

Gök. sayısız ve bizinı 
göreb:Ieceğinıizden da
ha kiiçiik toz barçala

rı ile doludur. Bunlar 

gökte muallakta du

rurlar. Bu toz parça-
cıkları güııeşin gön-

derdii!i en uzak ziva ._, . 
dalgalarım zaplederler 

ve bize en kısa olaıı 

ziya dalgasını yani 
maviyi gönderirler. E
ğer semayı bu toz 
paı·çalarıdan rteıııizle

yebilseydik gök ... n
siyah alacak 'e z·ya 
bize doğnıdaıı daf ıu
ya giiııeşten ~elecı~!.ti. 
Gükteıı bize g<'leıı zi

ya güneş ziyasının yal
ııız mavi kısmıdır. 

Yeşil renkli duvar kaaıtlarının 
bizi zehirlediai doöru mudur? 

(DünkU nuthamızdan mabat) 

Yalııız mutfağın ma
sası üstünde beyaz bir 
kart vardı. 

Bu karlın üstünde 
karışık, okunmaz bir 
kackelimc yazılıydı. ' . . 
~fasanın üstüııde hu 

kartı bırakan gece mi-, 
safiri stiziiııü tuttu. 
Bir daha lıilzine ova
sıııa uğramadı. 
Seııenin bir ba~ından 

soııuııa kadar bir 1-::ı.t-

maz: iki ide bu fikı·i erittikten sonra, sıra 
kabul ettiler. Bir ocak Naznıinin tasına geldi. 
yaktılar, ııal yapmaya Nazmi bu eski yadig~\-
başladılar. Fal..at iki rın da eri)eceğini gö-
lıadise ticaretlerine rfüıce ağlanııya haş-
fcna tesir yaptı. Riri, 1 d K d 1 . N 
lıalk bakırlı nallardan a ı. . ar eş erı ,lz

nıi11iıı ızLırabına giilfı-
lıoşlaıımadı , ikincisi, yorlardı. 
kara kardeşler ııe ka- • Tasını kazanın icine 
dar nal satal'larsa ı)a- • 

allılar. erittikten sonra 
l'asıııı alır, Nazmiyi a-
tt'Ş ocagıııın kar;ısın- galiba dökıııek üzere 

da hiral..ıı·, kapı 1..onı- ~~1.~lı~ı1i~i gı~:~f~~. başııı
şıı nıcyhaııcde iç<'rler-

re yağmur diişııı('di. di. Kardeşleri gittikten 
Diğer oyalarda ça- Kazan<lıl..ları parayı sonra Nazmi bu eski 

yırlar ziiml'iit gibi yP- hu nıcylıaııcde sarfc- aile yadigarıııııı kaza-
şilken iiç kaı·deşin ova- der, iyi ıııal almak rıın iciııde eriyişine 

Evelce duvarlardaki Çünkü onların kıy- keskin bir zehirdir· sı hir çöl gihi idi. i~~iıı ellel'İııde para bı- hasretli bir nazarla 
~eşit renkli kağıılar- n1etli boyası çok. sör- Şimdi yeşil 1-t\ğıtlar, Biitiin paralaı·ı bitti, raknıazlar<lı. baktı. 

an bir çok. insanlar mez, bir zaman sonra yeşil peı·deler hatta du- yalııız eski bir kaç !\ilıayet o hale gel- Sonra başını pence-
ı?lıirlenirdi. Fakat şim- reıığini tamanıile de- varlardaki ye~il renkli altın topaktan haşka diler ki Naznıinirı ilı- reden dışarı çıkardı. 
dı o cins kı\ğıdın ya- ğiştirir. resimler iciıı bile kim- bir Şt'yleı•i l\.:"-ılmadı. tiyar bir dayısının he- nu dakikada dağla-
Pılrnasına hic dir yer- Bunun için bir za- ' Azıııi Hcınzive dedi- diye etliği bakır bir rın tepesinde giiııe iıı 
d • se arsenik kulaıınııyor. • ı k" k b ·ı e izin verilmiyor. manlar her hangi bir • ki: ' tas van ı, uçi.i len- ir ateş gı >İ yandığını 

D İll S!llll·,ır s. inıdi küıııiir .. l)eı·ı· Sl"ıtt'ı' ııt"ı s 1 . 1 e a 1 ünya üzerinde ye~ şeyi yeşile boyamak ·• • - Oyle ise nalbant~ · , uvuııu ne ırııı ı r z manl an 
·ı k t l t .. bu ta ·la icerdi. • Tas zivade bir altın kiilcesi ~1 renk. pek bol oldu- istedikleri zamsn arse- ·a ramnl an gaye p;n- !ık yapalım. O da iyi k • · • • ı zel ve zehirsiz boyalnr 1 • . c.:o ' eski bir şeydi, ttibi parlayıp aktığını, 

ı:;u ıalde, yeşil rengi ııik kullaııırlardı. Hal- ıır tıcarcttir. Demirin S< pı altındı. 1\ardeşleri göl..te parlak bir eleğim 
elde etmek pek kolay buki arsenik caıılı şey- yapnıasını öğreıınıi~- ic.:iııe bakıı· koyarız,lıiç ellerinde kalan son sagıııamıı nurlandığını 

Nazmi bir miiddet 
bunları seyrettii..tt'n 
sonra yiil..sek sesle ba
ğırdı. 

- Alı, bu nehir sa
hiden altın olsa,ııe gii
zel, ne güzel bir şey 

olurdu.)) Nazminin ku
lağına ıueçlıul bir ses 
geldi: 

- llayır,olmaz!Naz
mi yerinden fırladı; 

- Allah, Allah, bu 
da kinı? 

· Başını çevirdi, mey
danda kimse yoktu. 
Her köşeyi, dolandı, 
odanın her tarafıııı 
fırıldak gibi dönerek 
aradı. Bu sesi eıkaran • 
allanıın bir kenara sak-
landığıııı zannediyor
du. Ses gene tekrar 
kulağına geldi: 

- Lala ralala.. Du 
şarkı ·e 'inden ba~ka 
bir şey duyulınıyor
du. 

değildir. ler icin en k.oı·kuııç ve !erdir. kimse farli.ına hile var- biı· kac JlUrca bal..ırı 0öı·dü. 
• 4 ., • t) ( 0.Tamı TU} 

··----------------------------------------------·---------------·--·---------···-------
ERMİS- EMNİYET -KARTAL 

Müttehit koııservc fabrikaları Tiirk anoninı şirketi 

Emıak ve Eytam bankasından ilan 
BebeK bahçesi pa -
zarlıkla Kiralanacak 

Bebek bahçesi pazarlık!• kiraya verilecektir. Taliplerin 23-2-29 

İdaresi: Galata Perşembep:ızar numara 25 - sermayesi: 15,000 l,'!\\~.y 
Tlirk )İt'ası - Telefon Beyoğlu 3723 - imalatlıaııesi: Ayvaıısaray 

(Haliç) Telı>fon İstanbul 3254. DiKKAT: Koııservl'leriııı'z diğer 
bilumum istilızaarttan kolayca tefrik edilmek için etiketleriıniz üze
rinde mevcut olan :ıh\nıeti farikaya dikkat buyurulması mercu<lur. 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on altıya kadar bankamıza 

Konya deftenlerilıntlan : 27cylitl 
929 tarihinde 500,000 lira ser -
maye ile tefekkül eden Konya 
elektrik Türk anonim ~lrketlnin 
ihraç edeceği aksiyonları aiı 

soğuk damga bedeli olan 5000 
liranın müddeti kanuniyesl olan 
3 •"!' urfında yani 18 birinci 
kAnun929 tarihlnd mülga Konya 
nrldatı m:ı.hsusı idaresi veznesine 

müracaatları. teslim ve varidat ihbarnamesinin ----------------------1 rtanbul baş miidilrlügünc ir.al Evrak Nakdiye mübadele 
k • • _J • Evrakı nakdiye mübadele 
omısıyonunaan. dairesi bukere hesabatını 

sureti katiycde kapatmak mecburiycıinde pulunduğl! cihetle, bugüne 
kadar ne?.dlerlnde mukabili ıesvire edilmiş fersude evrakı nakdiye 
tshabının. yetlerindekl makbuzları ibraz eylemek ve maıtuplarını 
•lnıak üzere, niboyet Şubatın 28 ine kadar, Cuma günlerinden 
lllaada, hergiln ıı:ıat 9 buçuktan 12 yr, ,.e 2 den 5 e kodar, düyun 
lınıuınlye binasındaki mübadele dııir,·;ine milracaat e) lemeleri be
tclcrar \'e son defa olarak rlcs olunur. 

Anadolu Ticareti umumiye 
Tl1.rk anonim şirketinden: 

istan~uı tramvay ;irteti evlat tarif asi ~~:~1~.;.~!;ş~:~~ı~:~~~ ~~~~: 

lıbu müddetin hitammd:ın sonra mrt:ılibatı nazar itibara alınma· 
~ tehlikesine maruz olacakları aldkadarona ayrıcı arz olunur. 

Dtvlet matbaası MüdürlüAünden: 

YENİ NEŞRİYAT 
Çocuğun pisikolojisi 

ve 

Tecrübi pedagoji 
Claparide den Mütercimi Hüseyin Cahil bey 

Fiyatı 155 Kuruş 

Türk edebiyatı tarihi 
Müellifi Kııprülü zade Mehmet Fuat bey 

Fiyatı 150 Kuruş 

Mufassal Türk tarihi 

Şirltetimlz hissedaran heyeti umumlyesl 24 Mart 929 Pazar 
günQ sabah saat onbuçukta Galatada, Hezaran caddesinde Nazlı 
hanının birinci katındaki merkezi idaresinde sureti adiyede aktı içUma 
edecektir. 

Laekal on hi.stc senedine malik olan hissedaran hisse senede.tını 
yevmi içllmaa ıekaddüm eden on gün zarlında şirket veznesine· 
duhuliye verekası makamına kaim, makbuz mukabilinde- tevdi ile 
içtimaa i~tirak edebilirler. 

Ruinamei müzakerat ·ı;ı 
~ 

No 

... 1 - Meclisi idare ve murakıp raporlarile pilanço ve kar ve .ıs 
zarar hcsabatının iı.tima ve tetkiki. J\. 

2 - Hissei temettü miktarının tayin ve sureti tevzii. 
3 - Meclisi idarenin ibrası. 

Galata ithalat gümr11.ğl1. mü
dl1.riyetinden : 

Pake lmmpanyasınının T,,,;ıa vapurunun 54 seferile 6 K. evel 
927 tarihinde manifesto harici vürut eden LK-DT marka 200 N. 
bir sandık pamuk kadife esbaplık ve Frici vapurunun 67 seferile 
6 mayıı 927 tarihinde vürut eden DCF markalı ve 54N. bir sandık 
makama ve yine mezkQr kumpanyanın Suira vapurunun 1 26 net 
seforile manifesto harici vürut edip 3 K. sani 928 larihinde anbara 
giren RellB marka ve 1 OON. bir fıçı çimentonun musadeteslne karar ~ 
verildiğinden ve rıhtım un antreposunda bila sahip olarak mevcut "il 
dört sandık paslanmıığa ~lamıı olan demir mamul&tının 19-2-929 V> 

tarihine müsadif Salı günü saat 14 te sattı anbarında müzayede ile E' 
satılacağı ilan olunur. 

~Jahilini askeriyc)·e muavenet heyetiııd<'n : 
Kışın şiddetle hüküm sürdüğü yerlerde mukim malülini askeriye· Betincl kitap nin kışlık ihıiyacatına medar olmak üzere l\1,:\T. ,·ek;\Jetince heyeti Müellifi M. Şem~etıin muavenemlz emrine '!0,000 lira verilmi~ olup bu myanda Jst:ınbul 

"":". ____ F_i,:.y_a_t_l _ı.:5~0-K_u_ru_:ş _______ 
1 

emvalinden maaş almakta bulunan malQlinl askeriı.>gnin muş Senedi 
Mulıterenı Ziiraıınızın nazarı dikkateni rcsmiyelerile bizzat atideki günlerde veznecilerde kAin i\!alQlini 

l' askeriyeye mua\·enet heyetine mürecaatları lüzumu ilıln olunur. 
tira ~Ptajtı sürmek mahsulü harman edip kaldınlıncaya kadar 16-2-929 urihinde 1 ve 2 inci dereceden malOlin 
köy~ ın her sahasına ait nıakiııaların küçük ve büyük çeşit ile 
t:ııah ve haa un deiirmenleri ve sütçülüğe ve arazı sulamaia 
1-toı:us, makinalar Türkiyenin en zengin depolarını ihtiva eden 
t:ııusa:t Şran~es Mac~r zfraat makinalari şirketinde en ehven ve en 
8~ Şub Şerutıe tevzı. edılmektedir. Türkiyenln hemen her tarafında 
lstanb e ve acenteınız vardır. Şirketin TGrkiye merke? şubesi 
lstanb u: Ankara caddesinde IS- 24 numaralardır. Telgraf adr1!sinıiı 

u Hoferton, Telefon lstanbul 196- 3577 

17 • 

18 • 
19 • 
20 • 

• 
• 
• 
" 

3 

4 

5 
5 

• 
" 
• 
• 

21 • • 6 • 

23 " • 6 • 
Tevziat ıuı it den ı 7 ye kadar icra edilecektir. 

• 
" 
• 
" 
• 
• 

1929 senesi şubatm 11 inci gilııünden itibaren 
Ramazan servisi 

bulusmuş ve binaenaleyh şirket 

hisse sen edatını bukerre ta bettir· 

Hutut 

11 Tafavla·Tünel 

12 Harbiye-fatih 

15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 1 

18 Taksim-fatih 

1 Q .."!!.!!.vla-Beyazıt 1 

Birinci 5on miş olduğundan soğuk damgaı, 
Haraket fasıla Haraket Heraket gayrı havi olan senedaa mezkitre 
Şişliden - Tünele 3,6 6,36 24, 12 damga resminin tediye edilmiş 
Tünelden _ Şişliye 9 7 02 24 35 olduğu atık damga kanununun 
Tatavlad~n _ Tünele 20•50 25;30 33 Uncil maddesinin 3üncü fık -

30 ' rası mucibince ilAn olunur. 
Tün,lden -Tatavlay.ı 
Harbiyeden - Fatihe 4,9 
fatihten - Harbiy~ye 9 
Taksimden-Sirkeciye 5,8 
Sirkeciden - Taksinıe 10 
Maçkadan-Beyazıda 7, IO 
Beyatıtlan-Maçkaya 16,24 
Taksimden-fatihe 
fatihten - Taksime 15 
Tatavladen-Beyazıda 6, ı 2 

Beyazıttan-Tatavlaya 13 

21,30 24,00 1.-----------. 
6,09 2,39 
6,19 
7,10 
7,35 
7,00 
7,40 
7,4() 
8,32 
7,00 
7,50 

6,01 Beşiktaştan - Bebeğe 

Beşiktaştaıı-Eıııiııörıüııe 6,22 

Bebekten-Emiııöııüııe 8 5,30 

2,44 
20,05 
20,30 

1,52 
2,40 

19,01 
19,47 
21 ,Ol 
21,51 

Seyrisef ain 
AyYalık sür'at postası 

( Mersin ) npuru 19 Şubıı 
Salı 17 de Sirkeci rıhtı -
mından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mi~ Burhaniye, Ay,·olı ~a gide
cek ve donüşte mezkur iskele
lerle birlikte Altınoluğa uğrı
yacakar. 

Gelibolu için yolcu alınır, 
yük alınmaz. 

22_Be_b_'e_k_-E_m_in_ö_nu-t· Enıinüıtündeu- Bebeğe 6 6,41 
Bebekten- Karakllye 1 22, 17 
Karaköyden-Bebeğ~ 24 23,01 
Ilebckten-Beşiktaşa 

21,47 
22,31 
2-1,41 
01,25 
02,I 1 

20,42 
21, 17 
24,40 

Antalya Marsın postası 
(ÇN.ı\1.'KALE)ı·apuru 19 Şu

bat Salı 12 de Galata rıhtı
mından hareketle lzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Oalyan, Fethiye. 
Ant:ılyaya, Mersine gidecek ve 
dönüşte mezkur iskelelerle 
birlikte Taşucu, Anamor. AIA
iye, Finike, Marmaris, Sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğraya. 

cakar. 

2"- Ori':ılri.Oy·Fa.tih -

32 Topl:ap•·Sl rl;ccl 

88 YcJıkulc·Slrkccl 
• 

Ortal:öyden-Aks.uaya 
Aksaraydan-Ortaköye 
Ortıköyden-f:ttihe 

fatihteıı-Ortaköye 
Beşiktaştan-fati:ıe 

fatihtcn-Be~i ktaşa 

10 6,39 
21 6,38 
26 20,52 

21,33 
7,9 7,00 
18 7,46 

1,45 
24,21 

1, 15 

Aksaraydaıı-Topkapıya fi 6, 12 
Topkapıdan-Sirkeciye 9 6,43 2-1,50 
Sirkeciden-TOpkapıya 24 7,09 1 ,26 
Şehircnıiııindcn-Beyızıda22 20,36 1,00 
Beyazıttaıı-Şehireminine 20,58 t ,22 
Topkapıdaıı-Aksaraµ 2,02 
Aksaraydan-Yedikuleye 6 6, 10 
Vedikuleden-Sirkeciye 10 6,33 24,50 
Sirkeciden-Vedikuleye 27 7,13 1,30 
Samatyadan-Btyaııda 25 20,54 1,04 

Maliye VeKaletinden: 
Anknraıla Hariciye \·ekalcti 

binası büyük methaline de>Var 
kapı Ha kütüphane kapıları yap
tırılacaktır. Taliplerin 21 ·2·9~9 

tarihinde l\laliye vekaleti fen 
bey'etine müracaatı.rı. 

İngilizce ve Fransızca 
Jfuallimesi 

Beyotlu posta kutusu: l 64 Beyazı:tan-Satnatyaya 21, 19 t ,29 
Vedlkuleden-Aksaraya 027 llıı••••••••-•ı• 



1 ABON~ ŞARilARI: 
ı; Türklyede Hariçte 

ı, Kuruş Kuru.~ 
1 ı Aılı~ı ı50 000 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
reıimlerin bütün hakları mahfmdur 

Gazeteve gönderilecek mektupların üıcrlne 
ldarelçln .e . idare · , yazıya aitse (Yazı ) 

ı~_areti L:onujmalıdu 

3 • 400 600 
i 6 • ;'50 ı450 

12 • 1400 2700 

Budnuyan mekluplann ladetlnden, kıymnli· 

mukaddere•lz mektuplara konulmat pualarm 
: kaybolma11ndan Te ili.olum münderlcattndan 

idare meauJ dejUdlr. 

Borsalar 11şubat1929 
Nukut 

ı Jngiliz lira sı 
1 Dolar 
20 Yunan ılırabml 
1 Rayl,,mark 
1 A.vuı;hırya şilin! 
20 !.ey Romanya 
20 LeY3 Balgar 
1 Felemenk florini 
20 Fran'1z frangı 
20 llalyan Jlretl 
20 kuron Çeko • Slovakya 
1 Çer,·cı n e ts c SoYiyet • 
1 Zeloti • Lelıi~tan :t 

20 Dinar c Yogoslavya • 
20 Delçika frangı 

t Pezcta Iı-panya 

20 Jsviçre frangl 
1 ~lecidiye 

Cek • 
Londra Uzerlne bir lnglllz lira!! kuruş 

Ne,·york ı Tllrk lirası dolar 
Par is • • • frank 
)filano • • • liret 
Bcrlio 
Sofya 
Brtiksel 

• 
• 
• 

.AmiFtcrdam• 
Cinc,Te • 
Prag • 
\

0

iyana • 
~fadrit • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

,·arşo,·a • • 
tina • • 

Bukr<ş 20 ley 

• 
• 
• 

mark 
leva 

be ika 
• florin 
• frank 
• kuron 
• si1in 
• pezeta 
• zeloti 
• dirahmi 

Belgıraı Türk lirası 

krus 
dinar 

Tahviller 
!•!ikraz dahili c varlell • 
Düyunu munbido 
ikramiyeli demiryolu 
ı.tanbul tramvay Elrkell 
Rılıtım Dok ve Antlrepo 
IıtaııLul anoDim ııu şirketi 

Ilisse senetleri 

980 GO 
201 75 00 

52 37 50 
48 25.00 
28 25 00 
:4 12 !O 
n 7500 
80 75 

158 50 00 
212 00 
ı20 25 

0000 
22 25 
71 25 

113 25 00 
31 211 

780 50 

981 50 
0,49 43 78 

12 ·se oo 
9 455) 
2 oa25 

88 5000 
3 55,'iO 
1 l '3 25 
2 57,00 

16 lO,r>O 
3 52,0'1 
3 ıe,oo 

4 4050 
38 cıı 

24 37,50 
28 00 00 

91 
219 

• 8 

7600 
5000 

80 
• 25 

• 

980 00 
201 750:> 

52 37,50 
48 25,00 
28 25 
24 12,50 
28 75 00 
80 75 

158 '000 
212 00 
ı20 25 

0000 
22 25 
71 25 

ı 13 28 
31 25 

180 50 

981 00 
0,49 50,00 

12 66 50 
9 4600 
l ceso 

68 5500 
3 5515 
1 23 50 
2 6725 

16 715 00 
8 52,2s 
3 1625 
4 41,00 

88 00 
24 37 50 
28 0500 

92 25 00 
220 00 00 
8 80 

ı~ lıaı.kası • 13 75 l ıs 70 
O•manlı Lankaoı 136 00 oo oo 

Ticaret ve zahire borsası 
(la.tlar Ticaret borf:aı;:.ı kltihumum11igi tarafınd:ın verilm1atır. 

Okkası 

Azami Asgari 
K. P. K. P. 

Buğday,% Çavdarlı 
1 Yumusak Ol 08 CO 00 00,00 
R11,Jca 16-17 O ,00 00.00 
Sun ter 02..05 00,00 00 00 
'serı 2·15 ı 15 18 oo 
.D<nnıe 00-00 00 00 00.00 
·sert mahlut 3-C4 1' 35 17 as 

1 -ZAHİRELER-
Çavdar ıs, ıo 15 10 
Arpa ıs 30 ıs 20 
Mısır 00.00 00 00 

ııg~~~ye ~~·: ~: 
-HUBUBAT-

"'u!lam 00,00 00,00 
Kus yemi 0005 o;ı,oo 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Ekiıtra •klstra oo 1460 
Ekistra • 134? 
Birinci yumusak 00 1400 
Birinci ıer1 • 1350 
Jklncl • 0000 

Ank::ı.r:ı 

Akşehir 

- TlFTIK -
2715,00 

000,00 000,00 

Yapagı Guz yunu 000,00 000,J 
-AV DERİSi-

zerdeva çi!li 0000,00 0000. 
Samar 0000,00 0000,00 
Tilki • 0000,00 0000,00

1 Kunduı • 000,000 0000,00 

tı; rındıt 

Cevl lçi 

-FINDIK-
000.00 000,00 1 

0000 00~ 

~~~~ga'E-w~~aE#:~a~ 

ı' türkiye iŞ bankası ı~lM 
Sermayesitediye edi imiş 4000000 ~ 

liradır Umumi Müdürlük ~ 

Ankara ~ı~ 
Şubeleri: 
A~KAHA ADAN.\. 
İSTAi\B[L TRADZO:\T 
İZ~JIR GIRESON 
SA:\JSCN EDRE..\IİT 

AYVALIK 
KAYSERİ 
MEHSlN 

\a_ Müsait muameıaı. kumbaralar kasalar 
~~#8~ - -
p · - - - ---- -~ 

18 Şub 
1929 

GON ÇIKAR TÜRK GAZETESi ~ 
' - . -

Türk mekteplerile faydalı eaerlin 
ilanlannda o/ o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ı·e y• bir çok dela için \"erilen ilanlarla 
hususi m:ıhlyettekl il.1.nların ücretl 

idare ile kararla ştırılır. - -

iLAN TARIFESr: 
L Satın Korııl 

12,SO 
25 

6-8 inci sayfada 

~ . . 40 
ıoo 
200 

4 • • 
2 • • 
ı • • 

Bu geceki ., ...... ----,,,.---------~d":"""--d":"'""""".'.:V:":"""":'k~---d~., Sayısı 
stanbul, Babıali, Ankara cad esin e " a ıt., yur u 

Guetemize hwu•t ili.il kabul eden 1er ı 
H. S. H. lllnat acenlesl, 

1-8 inci sayıfaJa 

resmi illnlar 
lıo 
J 

tel. ıg70 idare i~lcri 1971 ,·v. ı i:;lcrl • telJ!raf: VAKiT - o~ta ·utu4' u: 4 

m1-· ........... ~~·m~·~·W1· · . ·. · ·&· ·m 
fi Türkiye Ziraat Bankası 
l:ll Adana mensucat 

Fabrikasından 

m Poınu~ ioliii · Kooot ~ezi ! 
t:J Türkiye Ziraat bankası A-= 
· · dana mensucat fabrikasının= B Y unnışak- \aler - kiYrnk - ek.sıra - iplik- 1Rf 
~ lerile ince kalın kapot bezleri ucuz 'e sağ- g 
t;::t lamdır. ..\luamelesinde sürat \·e siilnılet et 
. gösterilir. m 
il Telgrat adresi: Adana Batik. Posta kutusu: Adana 67. mı 
·li ··Ei· ............ ·tın 

ilan 
Zonguldak Defterdarlığından: 
- Zonguldakta sahilde inşası mukarrer hükumet konagının [42300] 

lira keşif bedelli temel kısmı 16-3-929 cumartesi ğünü kat'i ihalesi 
yapılmak üzre munakasaya honmuştır. Tahplerin munakasa 
şartnamesi proje pılaıı ve sair evrakını ğörmek için Aııkarada 
Maliye vekaleti l\\illi emlAk müdürlüğüne istaabul ve Zonguldak 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Romatizma bir lııı.le 

girebilir, Binaenaleyh ağrıvıı.n yerleri 

' ' Spirosal ,, r.ıahıuıo 

nOfuz ecbn reg!ııe ilaçtir • 

Ameli hayat mektebi 
.. d •• l •• ., ., J • 928 senesi mezunu hamu ur ugunaen. nımların şahadetnamcle-

rinin muamelesinin ikmal ve tevzii için 929 şubatın l 8 zinci 

gününe kadar mutlak mektep idaresine müracaatları lüzumu 

tebliğ olunur. 

Si.it ren9İndelc.i 
OSRAM-NITRA 
9l!zleri ltali'yen 
lcamaslzrmaz.~ 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ildnatı 
Semti 

Bogaziçi 
c 
c 

" 
" 
" 
« 

Balat 
Büyükada 
Aksaray 
Yenicami 
Bogaziçi 

c 

" 
" 
" 

Galata 

Mahallesi 
Yenimahalle 

" 
" 
" 
• 
" « 

Hacıisa 
Yalı 

Kfttip Kasım 
H'ocaaltıddin 
Boyacıköy 

" 
" • 
• 

Arapcamii 

So 
Pazarba~ı 

a: 
fi 

fi 

Kilise 
« 

" 
Kemeraltı 

Macar 
Karakol 
Asmaaltı 

Korucaddesi 
c 

c 
o: 
c 

l\\akaracılar 

No 
17 
17 
17 
19 
102 
102 
102-ı 

41,43,45 
12 
12-14-16 
51-57 
3 
5 
1 
9 
il 
56-52 

Nevi 
Apartman daire 1 

" c 2 
" c 3 

dükkan 
ev 
ev altıııda dükkan 
ev 
apartman 
czzaııe 

arsa ve meyhane 
dükkan 
iratlıarsa 

dükkan 
c 

" fi 

c 

icarı Lira 
15 ş 
15 • 
15 • 
15 • 
25 • 

15 ' 
16 ' 

480 s 
240 « 

66 « 

72 ' 
5 ş 
5 • 
5 • 
5 « 
5 « 

30 • 

c a: Eskiyagkapaııı 14 ~ 20 • 
Balada evsafı muharrer emliikin 15-3-929 tarihine müsadil salı günü saat 15 te müıa • 

yedeleri mukarrerdir taliplerin Emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi Sokağı N. Nevi icarı 

Üsküdar Yeni mahalle Andoııaki 20 Hane 180 lira S. 
Kdıköy Osmanağa Muhtar 60 " 360 " 
Bakırköy Sakızağacı Taşhan 102 > 84 > 

» > > 100 " 72 » 
" » l> 101-1 » 84 " 

Balada evsafı muharrer emlakin 21-2·929 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te temdiden 
müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metrüke icar komisyonuna müracaatları. 

iıan ,,~~~~~~ 
Ramazan münasebetile Şubatın 14üncü günü akşamından itibaren -- Mafbuahn ~ . 

bayramın 3 ücü gününe kadar ( dahil) Ye evelcc il:\n edildiği ş b fi i 
yeçhile bir yolcu katarı atideki tarife mucibince y eşilköyle Istanbul 28 u a a. 
ve mütekabilen Jsı::ınbul Y eşilköy arasında seyrüsefer edecektir, y l r·· k 

anız ur ve Azimet Avdet 
Mevkiflcr !\.luvas. 1 Jarck. l\Tcvakil '.\Tuva<, ı larek, ecnebi davetlilerine 

Yesil öy 
Bakırköy 
Zeycinburnu 
Ycdikule 

20,20 lstanbul 2,00 mahsus 
~g:;g ~~~~~~: ~:gg ~~~ aile balosu 
20.37 Samatya 2,13 2,14 
20,40 Yedikule 2,16 2,17 
20,44 Zeytinburnu 2,20 2,21 
20,47 Bakırköy 2,25 2,26 

20,27 
20.32 
20,36 
20,'39 
20,4J 
20,46 
20.S:l Yeşilkö 2,33 ıtil2~;-"~~'! 

Ramazan katarları seyrüsefer ettiği müddetçe mükerrer 33 ve • ·.,~~ 
34 numaralı katarlar mülgadır. fiia"' 
Sa marya 
Yeni kapı 
Kum kapı 
lstanbul 

Geçen senelerde olduğu gibi ramazan katarları için bilumum - ;.-: 
abonuman karıları Ye gündüz satılan azimet ve avdet biletleri Stı· ~ 

reti isrisnai\.·ede muteberdir. ~ B IIJfila Delit 
----...;..-------------:::=-------ı· amazan l2..J urç: 

1 tı' 1 1 

Dil(l<:at ecliniz !! 

Şayanı hayret glizclliğin ancak ERE:\! PERTEV ile idame 

ve temini kabildir. 

: .ı\yın doğuşu .Ayın l_!;Ol • 
11.53 J.'.lo , 

1 Pazartesi_.,, 
Evkat J 

1 Sab.,b O~lc iftar Y mı Jw J 

. i 6,5J 12,28 17,46 19,16 ;;.ıJ 
' j Ortodoksların büyi.:Jı: perhizi 

Erkek; Münasip isim J'ı:ı 
Naci Umran 

Günün nasihaiı 
ı ' e eke rsen onu bi~·crsi !l:.._.....-' 

ı---

B~ günkü lıava 
kapafı ve yağmurlu rüzgBI 

. ıi~le_~İ!"•~!'- esecektir• 

-M~~~ müd~ ~ Afı~~t şakr3 
- ~~·~ 

( Yakt ) ııı 18 Şubat 1928 Tefrikası: 85 

ir~ ızı 
ı 
-Klaris birşey söyleıniye

cektir. Çünkü birşeyden malQ-
kanlı buna kalben mutmain 

idi. •Bomanyan> ııı dediği veçhile 
haşin, gaddar, cehennemi bir 
mahliık olan Kalyostro elakıbet 
kadındı. fenalığı irade kuvve
tinden ziyade, buhran devrele
rinin şiddeti ile yapardı. Her 
yaptığı mecnunane gaddarlıktan 
sonra içini bir yeis, maddi ve 
manevi bir hüsran kaplardı. 

Raul kadınııı böyle bir hale 
düşmüş olmasından asla şüphe 

etmiyordu. 

mı? 

Jozefin •Balsamo•nun mükave
meti sarsılıyordu; nıaamalih 

bir itirazda daha bulundu: 

-Evet anamın hatırası üze
rine, bende kalmış olan namus 
asarı üzerine söz veriyorum ki 
seni emelinde tamamen tenvir 
edeceğim. 

- - ·- -- . Jll• 
kollarını bağlıyaıı ipleri çlit 

Raulüıı kurtulur kurtuııı:ı~ 
yaptığı hareket vaziyet:ıı;n ciJ~ı
yeti ile asrn da mutauı:• oıııı~ 10 

-ıık -
Bacaklarını oynatarak uyuı . 

bff' 
luklarını giderdi. Kollarına ~ 

sonr kaç hareket yaptırdı, 

l\lubarrirJ ı 

1lf oris löbl an 
- Bir düşünsene yahu! dün 

al<pnı Bomanyan, Etiğ ş:ıtosuna 

gitli. Ne için? Çünkü baron 
sandığı elde etmişti. İkisi bir 
olarak, sandığın kapağındaki 

yazıyı tetkik ettiler. 
Eğer yalnız kardinahn bahs· 

ettiği beş kelime yazılı değilse, 

eğer bunların halline yarıyacak 
sihirli kelime de mukayyet ise 
esrarm miftahını elde ettiler 
demektir, Onu gördüler biliyor
lar. 

Jozin1 Bomanyana bir nazar 
fırlatarak hömurdandı ı] 

:\lüterciml : 

.ılf eh met Gayor 
- Dana ne 1 herif elimde 

mahpus ya! .• 
-Fakat Ootfrua Detig elinde 

değil; belki de o, şusırada am
cazadesi Beneto ile defineyi elde 
etmiye gitmiştir. Belki de defi
neyi bulup aşırmalarına birşey 

kalmamıştır. Şimdi tehlikeyi ihate 
ediyor mısın? Şimdi bir dakika 

kaybedersen bütün partiyi kaybe
deceğine kani oldun mu? 
Kadın asabiyetle bir daha 

inatlaştı ı 

- Eğer i(laris söylerse ka -
zanırım.,, 

ıııatı yoktur. • 
- Pekalii, öyle ise sen söyle •• 

Bir defa bu malumata malik 
olduğunu bana ifşa etmek 
ihtiyatsızhğında bulundun. Ne 
için onu serbest brakayım? 

l(laris, Leonarın elleri arasında 
bulundukça senin bildiğini 

söyletmek kadar ~olay birşey 

yoktur. 
Delikanlı kalasını salladı; 

dedi ki: 
- Hayır tehlike kalmamış, 

fırtınanın şiddeti kırılmıştır • 
Belki isteyebilsen gene bunu 
yapardın; fakat isteyecek kuv
vetin kalmamıştır. Artık hiçbir 
ziyan verecek halde değilsin. 

Bu sözleri doğru idi. Deli-

Raul devam etti: 
- Haydi « Jozefin Balsamo > 

biraz mantık sahibi ol... Sen 
bu meselede son kozunu Sdrf
ettin. Maksedin hüdutsuz bir 
servete vaz'iyet idi. işte bu 
serveti sana tak 'im ediyorum .. • 
Nasıl reddedecek kudretin var 

- Senden şüphe ediyorum ..• 
- Doğru söylemiyorsun .. 

Pekfüa bilirsin ki ben verdiğim 

sözde dururum .• Eğer tereddüt 
ediyorsan ..• Fakat hayır tered· 
düt etmiyorsun.. Sen yapaca

ğını kararlaştırdın.. Verdiğin 

karar da en musip karardır .• 
Kadın bir iki dakika düşün

dü. Sonra eli ile bir hareket 
yaptı. Sanki Netice itibarile 
küçüğü istediğim zaman ele 
geçiririm, intikamımı o vakıt 
alırım! Demek istiyordu. Raula 
sordu: 

- Ananın hatırası üzerine 
söz veriyorsun değil mi? 

-Pekıilii, fakat sen ve Kla
ris gizli birşey konuş mıyacak

sınız. 

- Bir kelime bile gizli söy
lemiyeceğim ... Zaten ona söy· 
liyecek gizli bir şeyim yok ... 
Maksadım yalnız serbestçe git
mesidir. 

Jozefin Ba!samo emretti ı 
- L~onar 1 genç kızı serbest 

bırak;ötekinin de bağlarını çöz., 
Leonar bu hareketi tasvip 

etmediğini gösterir bir tavır 

yaptı. Fakat itiraz cdemiyecek 
kadar sıkı bir itaata alışmıştı. 

l<laristen uzaklaştı ve Raulün 

geniş bir nefes aldı. ·i ı 
- Oh 1 Bu hal dalıa eı , .. " 

Esir rolü oynaınağa ıı.·ç elı ~eıı 
tim yok. Beı:i alakadar e ~ 

, ·ı . •·tırtanıa ' yegane şey eyı crı ri r·tre 
fenrları cezaiandırır.ahtır. 1 

Leonar!.. . 1.;· 
dı .... 

Klariı.e yakla~arak de af· 
- Olan bitenden dolaY'd '1.~ · Bir ~. 

fınızı dilerim Klarıs... s· 
1 1yaC 

böyle bir vaziyette ka nı l 
Badcııt• 

ğınıza emin olunnz... ı-:asıl 
himayem talıtındasıınz.:·? 
gidebilecek halde ınısı~;;nıedl) 


