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Dün B. M. meclisinde un resminin tenzili hakkındaki layiha müzakere ve kabul edildi 
Söz kitabı Tahkikal devam ediyo Un resminin tenzili kanunu 

ismet p h b · · u senkı çalış • 
~a deresi başlarlen B. M. 

eclisinde .. l d k 
ı· soy e iği nutu ta 

Bir tevkif 
~n~or Hr~~an ~ün teu~if e~il~i 

t mart 332 f arihli tarife kanununda 
muharrer buğday ununun asli resmı 
ağustas niyhayetine kadar 46 kuruştur 

tsanıınızın sadeleştirilmesi mak- Kadriye !Tanımla arkadaş-
sadına E k k maıu bazı işaretler lan hakkında i tahki ·atın 
Vardı; 0 ak' b diinkii safhasında da birkaç 

Meliste dün maaş kanununun 21inci maddesinin 
tadiline ait kanun da kabul edildi 

. v ıt u işareler üze- 1 d 1 1 1 tınde b >a ıit in eni mi,,·, öb·>let en A k 18 (AA) B M . nara, . - . · 

k 
azı mütalaalar yazını•- sonra daha zi\_«ıde cnak tı d ' Meclisi bu gün reis vekili Nuret-

1 ; ünkü (Yakı) 1 okuyan li7.erindc tctkikatla iştigal ~ l tin Ali Beyin riyasetinde toplan· 
ati erimiz b•vekil P h . . olunınu~tur. 

ııe b ..., · · mm BLitlin maznunların tcknır mıştır. Giresun belediyesine elek-
ne '4ı nutuklarında go·ru··Ien k · A d u· · i>ticvabına başlanmış olma- tiri tesisatı içın vrupa an ge -

ııareılerin layliyat ve tatbikat makla beraber, llizum p;öriil- den makine alat ve edevatı ile 
:a/hu ~na girmek üzre olduğu- diikçc bazılarının ifadeleri malzemesinin ~23 bin küsOr lira-

&0rınüşlerdi. alınmaktadır. dan ibaret olan gümrük resminin 
Atık :.\Taznunlardan bazılarının affina mütedair kanun layihası 

arada dil encumeni dili- Londraya bir seyahat yapma-
lllizi tek' "' cı·· ·· \"' kl · k d kabul edilmiştir. Maaş kanunun ı ı· r ıp eden ne kadar ı;• uşunc u · erı no -rn,ın an 
•e ııne tahkikat tamik olunmaktadır. 21 inci maddesinin tadiline dair 
b· varsa bunları medeni Buna mail vaziı·ctlcrinin mli- Lanun layihası birinci müzakere-
ır milleti l 

laı n Ogatide bulunması ,;ait buhınmama>ı, dikkati ca- sinde kabul olunmuştur, 

lo:l~ gc~n mefhumlarla birlikte lip guhki·r(iklmektedir. l Buna nazaran 9 cemaziyelevel 
ar her türlü ihtiya- Ta -· ·atla 1 limet Bey e 1290 tarihli harcirah karama-

cıııııza kaf· b" birlikte yedinci mustantik 
tuda 1 ır (Söz kitabı) vü- :'\'azım Bey de geç vakte kadar mesi ve müzeyyeliitı ve 11 ağus-
d·t geı k için çalışmaktadır; meşgul olmaktadır. tos 1325 tarihli mülkiye tekaüt 
•

1 
encumenı bu maksada varmak Bı'ı· tec• 7,·1; r dd ı · '' J kanununun 29 uncu ma esinin 

Çtn her ı· l·· h 1 H b ldı d 
ti
, d uru i tisas sahip e- a er a ğımıza göre ün, 2, 3 ve Sinci lıkralarile 11 ağııs-
R cn 'tifd dk ıs a e ederek istiliih görülen lüzum üzerine o tor tos 1325 tarihile askeri tekaüt 

~~lesini halletmek zaruretinde .. Ar_a•p•y•an-•te•v•k•il•e•d•il•m•iş•tir •. __ ,._v_e....:.;is,.;tif_a_k_an_u_nu_n_u_n_S_9_u_n_cu_ 1 

lıteb df u e a Ankarada bu hu-
'llsa ' 
'lınekaı·ı :Ouhtelil mesaiyi tanzim 
br V ıçın bir toplanma yapılmış
n · e ismet P. H. bu vesile ile 

Utuk sÖ l 
Did Y eyerck dilimiz için ye-
"'L en Yapılacak söz kitabına ne 
""'i ket· l . k ı· ııne enn gitmesi, ne gibi 
c ırnele . . 

hkirler' ?~ gırmemesi hakkındaki 

Ş. ınını anlatmıştır. 
ııııd; 

111 
Ye kadar kullanılması 

uı.ı ol 
kl~C.i an •muhterem elendiler • 
h' Yerine •önlü elendiler• 

~~b:le b'4lıyan nutuk dilimizi 
'"Uınc 
ile Sö ~n öld~u lcadar öz Türkce 
;~ hy emek, yazmak, binaen-

y T .. k 
IOı , , ur diline mahsus bir 

•ıtabı y _,_ ak 
'adı 

1 
aparuen de bu m -

eın· 
'lınek l _ın edecek surette hareket 

D UZumunu gösteriyor. 
eınek kı 

lôı k· yeni yapılacak 
ıtabında 1· . d"-' 

•ııı h mese a şım uu 
u terem> k 1· • • ônl • e ımesı yerine 

U> •h 
•Ilı l ' ars> yerine • ekim• , 

CSeb . 
,,,_ Yenne •gidek>, •mü· 
~ere-. 

·~ Yerine •sözlenmek•, 
ri, y . 

liıuııı l erıne r çabuklaştırmak J. 
a Yer' [ Yerin ıne toplantı], [arzu] 

kehtııel [dilek] gibi öz Türkçe 
e erk 

dihın· d 00nıağa, bunun için de 
ız e b· 

laltııla ır taıliye yapmağa 

b talttır· dil· . 1 d Y; an • ımıze as ın an 
d,. cı ol • 

n ~'- aıı1 sozler Söz kitabın
""atı a·-'-li'lkik ""1<tır. 

'ek] k . au halde dilimizde [yü
·ı. elıınes· 
-<alp l k . 1 varken ayrıca bir 
L,, - elırnesı . • k S "Qb nı tur çemizin öz 
rilıı ... ı,nya kabul etmek .. , do""u gö-

'v or. '" 
t akıa ı· 
1lıııı<la b ısanımızda, edebiya-

ile %r kazan (kalp) kelimesi 
y e ) k ı· Crlerd e ımesi b<l§ka b~ka 
(kajll$ı,e b~ullaııılır; mesela biz 
( · ır d l'ııcrha ... ıs· a anı) terkibinden 
anı .... ız b' d 

•tıı; (y· ır a am) manasını 
bi,.I urek · b· ı ı e de rı. sız ır insan) ta-
%~ \~Orkak b· · ) 
~ "'Unu ifad ır ınsan mrf-
bı kul! e etmek isteriz· bu 

('<alıı) k:;ıı§ farklarına bakınca 
lııtıi•d 'lllesini (yürek) k ı· 

"•nbk eı-
'lınck ih . ~ a olarak mohafaza 
i ı tıyacı h-
~•ılabın JSsedilir; ancak harf 

ı Ya k Yade . Jlar en mazı·d · . tstikb . en zı-
ı.;,n Sö k· alı düşündüğümüz 
dil z ıtab 

itııiıde (k ını yaparken de 
t alp · ) bu~ , sız sıfatını yerini 
ulunab·ıoz lürkçe kel' 1 ha ı eceği . une rr 
rekeı e<l b·ı~ı dikkate alarak 

e ı ıriz 

illelı~net Asını 

A' c~ 
Okuyunuz! 

23 Şubat cumartesi 
günü başlıyor. 

Meraklı bir roman, heyecanlı 
sahneler, tüyler üheriici 

vakayi ve kadisat. 
Elli sene eve! gaipten haber vermekle işe başlıyarak 
Ada Köyde yalancı peygamber vaziyetini alan 
(Dudu) köylülere dedi ki: 
- Şu karşıya in~n nuru görüyor musunuz? 
Köylüler (Dudu) nun bu suali üzerine rükOa ve 
sucuda vanr gibi inliyerek cevap verdiler: 
- Görüyoruz ve inanıyoruz!. 
Köylüler ara<ında cereyan eden bu muhavere esna• 
sında Anadoluya Avrupa fabrikalarının kumaşı yeni 
ginneğe b~lamıştı ve o vakıt çıkrık ile tiftikten ip 
yaparak, ipten de yerli kumaş dokuyarak geçinen 
Anadolu köylüsünün ve şehirlisinin maişetleri tehli
keye düşmüştü. (Dudu), cahil alevi köylüleri arasında 
kazandığı manevi nufuzdan :istifade ederek Avrupa 
fabrikalarının Anadolu çıknklarına karşı açtığı müca
delede çok garip bir rol oynamıştı. 

Gökten sekiz kitap aldığını herkesin yerli kum~lar 
giymesi lazım geldiğini iddia etmi<tir. Kendi evinin 
hazreti Alinin mezarı olduğıınu işaa eylemiştir .Etrafta 
alevi mezhebine mensup olan köylüler (Dudu) nun 
bu davasına uymuşlar, iptida hazreti Ali namına bit 
dergah kurmuşlar, sonra (hızırlar heyeti) namile Ada 
köyde bir asi hükOmet teşkilatı yakmışlardır. 
Diğer taraftan Avrupa kumaşı getirerek ticaret yapan 
§Chirli mütegallibe ise tabii Avrupa fabrikalarının 
menfaatini iltizam etmişler, camilerde vazlara haşla
mışlar, Ada köydeki kadınlar hareketinin aleyhine 
kalkmışlardır. Binnetice her iki taraf arasında kanlı 
mücadeleler olmuştur. Nihayet o vakıt lstanbul hükll
meti meseleye silah ve jandarma ile müdahale etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Ada köy hareketi bastırıl
mtştır. (Sadri Etem) B. henüz şahitlerinden bazıları 

• 
bugün Orta Anadoluda hali hayatta olan bu müheyiç 
vekayii kuvvetli bir tasvir kabiliyeti ile. toplamış, 
bit roman halinde (V akıt) karilerine hediye etmiştir. 

maddesinin 3 ,4 ve 5 jnni fıkra
ları ve memurinin hizmeti aske
riyesinin ifa esnasında maaşla

rının sureti tediyesi hakkında 

14 şubat 1 3 3 2 tarihli kanunun 
ve 15 mayıs 13 3 5 tarihli harcirah 
karameaınesini 28 inci maddesi 
ve 1341 senesi muvazene kanu
nunun 61 inci maddesinin 1 inci 

ve 3üncü fıkraları ve 3 mart 
1926 tarihli hakimler kanunu· 
nun 19 uncu madd.,,.i ve bu 
kanuna muhalif Sair ahkam mül
gadır. 

Müteakiben un resminin ten· 
zili hakkındaki kanun layihası 

müzakere ve atideki ıekilde 
kabul olunmuştur. 

[ Altt.ara.fı 4 ilucü sayılamızdadır ] 

~UDi Derui3 H. --Dini tahkir cürmile mah
kiimiyet karan nakzedildi 

Suat Derviş hanımın Ser
vctiflinun mecmuasında in
tişar eden 

"Denize söy

ledikleri ,, 
isimli men
surcsinden 

dolayı mıid

ddumumi

likçe aley-
hine bir Suat Dervi§ H. 

dini tahkir yollu neşriyatta bu
lunmak davası açılmış, muha
keme neticesinde Suat Der
viş hanım bir ay hapse ınah
kıim edilmişti. 

Bu ceza gerek Suat hanı
mın içtima! mcvkiinin. cürm 
işlemiye müsait olmaması, 

gerek ilk mahkumiyeti olma
sı itibarile tecil edilınişti. 

i\Iamafih Suat Derviş hanım 
bu tecile rağmen kararı tem
yiz etmişti. • 

:\Iahkemi temi7. meseleyi 
tetkik ve kararı Suat Derviş 

Hanımın lehine olarak nak
zetmiştir. 

Dava evrakı lstanbul birin
ci ceza mahkemesine veril
miştir. Bugün saat 14 tc da
vanın tekrar tetkikine başla

nılacaktır. 

Istılahlar 
Darülfünun ~ret esürleri ~ün 

Hn~ara~a to~ n~ılar 
Köprülü zade Fuat 

Beyin beyanatı 

Ankara, 18 {V akıt) - Da-
rülfünun profesörleri bugün 

göprlüzade Fuat Beyin riyase
tinde maarifte toplandılar. ça -

\ışına şekli hakkında görüştüler. 

İçtimaı müteakip Fuat Beyle 
görüştüm, dedi ki: 

Darülfunun L•tılalıları tes

pit edeceştir. Darüllunun pro
fesörleri bu işde çalışacaklardır. 

Münferit çalışmalar uınuml ict' 
malarda göLden geçirilecektir. 
ıstılahların bir sened tesbitine 
azami surette gayret edeceğiz. 

Çalışmanın yolları ve zemanları 
tayin olunmuştur, 

--
• 
lnhidamlar, heylanlar 

Balatta bir tepe · 
üstündeki evler · 

le birlikte 
kayıyor 

Bir mektep 
yıkıldı 

Kar yüzünden bazı çürük 

bina ve topraklarda inhidam 

ve heyelan gibi hadiseler gö

rülmektedir. 

Herk.es nezt e 

Davut paşada 

kalfa mektebi 

Kaz pcrver 

evcik( gece 

Grip, bronşit gibi hasta
lıklar çoğalıyor 

Bııgiin hava kapalı ve 
yağmurlu olacakiır 

yıkılmıştır. 

Balatta Fethiye civarında 

Drağman yokuşunda Ke ·me 

kaya çeşmeşi denilen tepe de 

cvelki sabah yürümliş ve 

kısmen caddeyi kaplamıştır. 

Bundan dol.ayı tepenin üze
rindeki evlerin vaziyeti teh

likeye girmiş ve tahliye et

tirilerek icap eden tedabir 
alınmıştır. 

Resmimiz Balattaki heyelan 

hadise~inin mahallini göster

mektedir. 

Vasıl B. Ankarada 
Ankara, 18 (V akıt) - lzmir 

mebusu Vasıl B. geldi ve istas

yonda M. reisimizle, Vekille 

rimiz, mebuslar erkan ve 
dostları tar:ıfından karşılandı. 

ITararet derecesinin bir 
inip bir çıkması, sabahla ak
şam arasındaki sükunetin pek 
farklı ve hcvanın ratıp oluşu 
şehrimizde nc1Je grip, bron
şit gibi mevsim hastalıklarını 
salgın bir hale sokmuştur. 

Sokaklarda, tramvayda, va
purlarda, dairelerde hep nez
leli kimselere tasadüf edil
mektedir. Diğer taraftan grip 
de çok kimseleri muztarip 
etmektedir. 

l\lcvsim hastalıklarının ha
valar iyileşinceye kadar de
vam edeceği tabu; görülmek
tedir; 

Dünkü hava 
Dün hava bir az daha so

ğuktu. Rasatanekrin söyledi
ğine bakılırsa kar yağması 

bekknmekte, buna rağmen 

hararet gittike düşmektedir. 

Dün sabahtan akşama ka-

Öz Türkçemiz 
Meclisin dadili nizamnamesinde terkipler 

Kaldırıldı. şekli tadilat yapıldı 

/ 

Dünkü nwhamsula OiJ encü.menioln Jı~a.ı.. .:.u1 DarülfünOnu. profea3rlerlnln 

iıtlrakUc, J.met Paıa Hz. lerinia rlyuetinde toplandı§"ını ve bu içtimada l:ıymetll 
Batvek:illmlzin dUlmbln yabancı ıözlerden temizlenme i •c üz Tilık dılinln 

meyd&na çdcanlmuı Ui:mınunu ltaret edeo miihlm bir nutuk •Öylerlljinl 
yaznn9tdc. Ankara foto muhabirimiz.in bu içtima& &lt: teıblt etlljl bir intibaı 
ksrilcrlmi.ze takdim cdiyortl%. 

Ankara, 18 [V akıt] - Teşkilatı esasiye encümeni meclisin 
dahili nizamnamesindeki Arapça, Acemce terkipleri ve bazı kelime -
leri kaldırarak şekli tadilat yapmışbr, tadilat kısmen Hakkı Tarık, 

kısmen Celal Nuri Beyler tarahndan yapılmıştır. 

1 
\ 

dar orta şiddette esen bir 
poyrazla yağmur yağmıştır. 

Dün hararet sabahleyin 
biraz yükselmiş ve dörde ka
dar çıkmı~tır. 12 den sonra 
da dii~crek l ,5a kadar inmiş
tir. 

Bugünkü hava 
Kandilli rasatancsinin ver

diği malumata göre, bugün 
rüzgar şimalden orta şiddetle 
esecek, hava kapalı ve puslu 
olacaknr. Aynızamanda hafif 
yağmur vardır. Ilafif sulu 
kar yağması da muhtemeldir. 

Günün hulasası 

Dahilde: 
Polıs aldığı tertibat 
neticesinde şehrin 
muhtelif yerlerinde 
bir randevu evile 
müteaddit kumar 
ve esrar kahvesi 

keşfetti ve kapattı. ı 
f Bu yazının tafsilatı 3 üncü 1 

sayıfamızdadır ) 

* Irak fevkalade 
komiseri Sir Kley
ton bu gün limanı
mızdan kalkacak 
olan Homerik va
purile Hayfaya 
müteveccihen ha
reket edecektir. 
[Bu haberin tafsilatı 3 üııcü 

sayıfaınızdadır ) 

Haricte: , 

l Avrupada kış şid-
i 

1 
detini hala kaybet
memektedir. Sır
bistanın bazı yer-
lerinde kar on beş 
metroyu bulmuş .. 
(Bu yazının tafsilatı 3 üncü 

sayılamızdadır ) 
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VAKiT Şubat 

Bir hadise .. Orıııancılarımız 
--~-

.. ::::ı:::u:ır.::::1::::1::::::::::-:::;::::n:c::::r. 

Alemdar Mustafa paşa 

•'~-~ ... AY HAN• 40 • . 200 otomobil 
Alcı1 dar son. giinlerini yaşı yor ve 32 tramvay 

Amencjman talimatnamesini hazırla
mak üzre dün toolandılar Kuyru~ıu yıl~ız 1 

J\'iha( bir tetbir olarak ınah::.endeki barut 
varilleriııi ateşleıııek ('e infilak içinde 

öltnek istedi 
Bu fclükctli demde Alcm

d.ınn en sadık ad.mu Ramiz 
efendi bile, kartal yavrusunu 
unuttu. 

..•.. Alem,hr artık son 
tl:ıkkalan!'ı yaşıyordu; gect:nin 
saat yedi. 'nd~n erte i gtıııarı 
ikindi valııı olan saat dokuza 
),adar bır başına tam ondôrt 
saat çarpı mış idi. 

ı 'iLıyct yeniçeriler ınah
ezne y.ıklaşmak kabi~ olını
yacağını .ınladılar. 

Malm:.nin kubb sini delip 
açıla(ak ddiktcn içeriye kur
.şun yagdırına)ı düşı:ındükr. 

bulunduğum kırk ikinci orta 
odabaşı ustası gelsin ona 
teslim olayım beni buradan 
al ın ... » 

Cariyeleri teslim alan za
bitler Alemdarın teslim ola
ca~ına sevindiler. 

Kılab.ılık arasına koşup 
Alemdarı teslim alacaklarını 
sôyliyerck kırk iki bülük os
tası ile oda başısını buldular. 

İkisini de mahzen ônüne 
gonJerdilcr. 

Alemdar mahzen pencere
sinde bckliyon!u. Oda \'e 
usta başıldrın rcncere önüne 
gddiklcriııi gordü. 

Dün akşam A!tıncıdaire ne 
Karaköy arasında karşılaşınca 
Gidipt?clme bir saat 

kadar durdu .. 
Dün akiam saat 17,45 de 

Oalatada bankalar önünde bir 
( yol tıkanma ) hadisesi olmuş 
otomobil ve sair nakliye vesa
itiie yol tamamen tıkanın ış, 

seyrüsefer kesilmiştir. Altıncı

daireyi dönemecinden itibaren 
Karaköy Palasa kadar 32 tram
vay ve 200 den fazla otomobil, / 

.. 

muiıtelif istikametlere mütevec- a==== 
cihen tıkılıp kalmıştır. Esasen 
dar olan bankalar önü cadde
si de malumdur ki Mali mües
seseler müdürlerinin otomohil
leri bir sıra dururlar ve tram
vaylar bunların . çamurluklarına 

Orman_, il!"enajman talimatna
mesini hazırlamak üzre profesör 
Bernhaytın riyasetinde, orman 
amenojman grupunda bir içtima 
yapılmıştır; 

İçtimaa Orman mek -

tebi müderrislerinden T e\ 
Ali, Esat Muhlis, rektör Neşet, 
Antalya anenajman heyeti rei;i 
Sadullah, İktisat Vekaleti 
amenajman müdürü Mitat Beyler 
iştrak etmişlerdir. 

- Muharriri : E1ref -

30 ....oıl•••ı······ .. ~.oı::C: ............... _.a.ır-. 

Bu kuyruklu yıldızın bir belayı asünıanı olarak knre 
arza çarptığı takdirde bittabi küre tfıfckt~n atılıp bir sen~i 
haraya isabet etmiş kur~un gibi basılıp kalacak ve yahut 
çürük bir domates gibi ezilecek. Şu halde ı-unun içinde 
bulunan insanların korkmıya hakkı yok mudur ? Çüııkiı <lail· 
!ar, denizler bitiyor, insanlara kaçacak bir yer k.lınırcr . 
J-lerkes bilir ki ümitsiz yaşanmaz. İnsan hapishaned' idaır.C 
mahkum olsa belki bir gün olur da ın :ri lıant bir lı:tfll iia· 
hinin tecellisile kurtulurum diye müteselli ofarak nı çok 

ünıitvaranc yaşar. Netekiııı emri ila i ile bundan iki sene 
eve! şarkın kendi ııı ulıitiınizde af itabı .lleıntap ıııeşru!iyctln 
tuluile saydıkların gibi nice kimseler kurtulmuştur. 

Ancak böylelikle Alcmdan 
vurup öldüreceklerini düşun

müşlerJi. 

Civard n kazma kürek te
darik etmekte müşkülat çd;
mcdiler. Çabcak mahzenin 
arka tarafına dolandılar lmb
beye mcrdiı·cnler davava
caklardı. Çıkıp kurşunlugu 
delmiye savaşacaklardı. Bu 
manzaralar saraydan tabii 
görünüyordu ?!I 

Kartal ya \'ruSu bu iki bal
dırı çıpbt}a teslim olmayı 
mcrtli!line yedirmemiş ola
caktı ki, birdenbire: 

sürüııerek geçer. 
Bu sıraya biri birini geçmek 

istiyen otomobillerin sıkışması 

tasavvur edilir, ve tramvay
ların içleri dar olmalarına rağ
men geniş gövdeleri i!iivc 
edilirse, Lu d.ır caddenin vazi
yeti göz önüne &"etirilcbi!ir. 

[ Şehir haberleri J 

rakat kuyruklu yıldız meselesi öyle değil çün~ü aıılatt~ 
ğnnız veçhile kürei arzdan arzdan çıkıp hçacak bir yer 
yok. Yunanı kadim hükemasından v~ ( Ar~iıne( ) in ( ıwriçt~ 
bir istinatgiih bulsam şu dünyayı yerinden oynatıp top gıbl 
yuvarlardıııı) dediği meşhurdur. Sultanı arz için ha··içtc tıir 
istinatgah olmadığı gibi hazreti Nuh zamanında ı·ul u ru!:.n 

tufanda en sonra (Cudi) dağına inece:< bir sefine de ıncvcııt 
değildir. Şu halde meyusiyet tabiidir. Jl.\eyus olan ı nsanl:r 
tabir caizse böyle pürhuınma name yazmakta ıııazudur. BU 

giırlıltütle ortada vücutlu olanlar zail, zaif olanhr cz'ıf. Bil 
gibi pek zniften de kurban beJasife telef olan yok dd!'ilse de 

- «Bir.: devlet haini «fi
lanlar?!» ben mukaddema 
. ızın ocaj!;ınıza kastedecek 
olaydım şimdiye kadar mah
\'Cdemez midim? zanneder
sıııız. 

Açılamadı Muhlis B. 
pek şişman olanlar kazandı. 

Çünkü itilayi velımile bu gün üç ınayıs oldu! u halde 
manda kadar tanıdığım bazı mütalıassis şişmanlar ct:t orll 

Alemdar kapı veya pencere 
aralığından vaziyeti gördü. 

En son tedbir olarak mah
zenin ü t katındaki barut \'a
rillerini ateşleyip Çekirge 

kasırgası gibi kubbe üstüne 
üşüşen karğalarla beraber 
kendini ''e mahr.cni uçur
mak karannı tatbik etmek 

zamanı geldiğine bni oldu.[ ı J 
Gözü pek adam, yanında 

bulunan günah. ız cariye \'C 

kölelerin yok yere kan!aıına 

girmekten çekindi. Onlarin 
olsun hayatlarını kurtarmak 
istedi. 

Mahzen kapı~ından ses
lendi. Yeniçeri zabitlerinden 
birkaç kişi istedi. 

Mahzendeki cariye Ye kö
lelerini birer biru teslim etti. 
Bunları: ( Ocağın ır;-Jna ) 
emanet ettiğini söyledi. 

Ba~k:ıdını ı·e yahut en 
gözde cariyesi ile sadık bir 
hadım ağası, Alemdardan ay
rılmamayı tercih ettiler. 

Alemdar cariyelerini teslim 
ettikten sonra ( 2] kendinin de 
teslim olmak niyetinde ol
dugunu ima etti. Dedi ki; 

- « Nefsime bir zarar 
gclıneınd· şartilc kendimi dahi 
teslim ~derim. 

Bak sair haş:ırttan nefsime 
zarar gelmemek için anası! 
rnesup olup neferlerinden 

Lakin siz kendi ihtil:lliniz 
~cbebile devleti aliyeyi ha
rap edecek olduğunuz cüm
leye mnllım iken gene oca
ğınızı ihya \ 'C sizi islaha say 
eyledim. 

Bana muavenet edecek 
yerde hi yan et ederiz. 

Sizin gibi dcyusların ahdi
ne emniyet edip kendimi 
~ize teslim ile kiyaınctc ka
dar ta'n ı·c düşnanıı kabul 
etlernıi)~m \'C buradan (ka
nlar) gibi çıkıp gidemiiyim?ıı 

Diye ağzına geleni söyle
mi ve başladı. 

Usta ile odabaşı şaşkın 
şaşkın dinleyip hala bekliyor
lardı. 

Alemdar şaşkın ustanın 
yanı başında duran, odaba
şının; Ağzı ortası budur, di
yerek z~\ tin tanesi gibi bir 
y;ığlı kurşun :ışkctti. [4] 

Mücadele tekrar beşlamıştı: 
Yeni çeriler eı·clce ted•rik et
tikleri merdiı·cn ve kazma 
küreklerle mahzen kubbesine 
fr1üştülcr. 

Alemdar beyhude imdat 
bekledi. 'e gelen \'ardı. Ne 
giden? .. 

Yukardan kubbe delin
mek üzre idi. Alemdar pek 
müthiş olan kararını tatbik 
sırası gcldigini anlamıştı. 

Mahzenin üst tabakasında 
bulunan barut variline bir 
tabanca sıkarnk kubbedeki 

Bu sıkışık vaziyet bir saatten 
fazla devam etti. Şayanı dikkat 
olan tarafı seyri sefer memur
larının ortada görünmemesidir. 
Maanıafih, hakları var, kabahat 
lıavaJa değil mi? 

······································-········ 
yeniçerileri uçuraçaktı. 

Tabii bu arada kendi de 

sağ kalmıyacaktı. 
(Bitmedi) 

[I] ( Yayla imanu) Alemdarın 
bu mahzenin üst katını sonradan 
yaporarak bir iki fıçı barut koy
durduğunu kaydeder. · 

['!) Bunların içinde ( Kamcr
tap ) kadın da vard . sonra Os

man ~ adlı bir zatın zevcesi 
olup evlAt yetiştirmiş ... 

[31 Alemdarın ifadesinden 
anlaşılıyor .. 

[4] (lçeruden üstadane danei 
zeytun gibi bir yağlı kurşun 

aşkııttikte ... ) (Şanizade) 
[51 (Şan! zade) yanında bu

lunan varile ateş etti; diyor. 
Hall:ıuki bilihere Alemdarla 
kölesi ve kadınının cesetleri ol-
duğu gibi bulumuştur. Şu halde 
barut fıçısı yanında değildi .. 
(Yayla imamı) üst katta idi. 
Diyorki bir dereceye kadar 
makul olabilr. 

Cevdet Paşa merhum bu 
ciheti düşunmüş olacaklar ki: 

• Bir tabanca sıkarak ceb

haneye ateş edecek ( Allahü 
ekber kebira .. ) bir saikai deh
şetfcza ile mahzenin kubbesi 
kubbei semaya çıkıp ... > diyor. 

Yıldızın yıkılan duvarı yol· 
!arı kesti. Bu sabah da 
tramvay ltliyecek mi? 
Yıldızın yıkılan durnrının 

enkazı dun de f:manet ve 
tıramny ~irkcti amelesi ta
rafından kaldırılmıştır. Yıkı

lan duvarın Bebek yolunu 
tamamen kapadığı malumdur. 
Yapılan ga yretlcre rağmen 

rol henüz açılamamı~ar. Bu 
sabah tek hatta bir traınrny 

arabası i~lctilebileceği ümit 
edilmektedir. E.manet Ye5aiti 
mah.ılliyenin temininden zi
yade Bebek \'e cıı arıııda 

vukuu muhtemel yangın-lara 

sevkcdilecck etfaiyc \·esaiti 
için yol t,,:miıı etmiştir. 

Emanet duvrııı yıkılmıyan, 
fakat maili inhidam bulunan 
kısımlarını ayrıca hcdmetti
reccktir. 

• isimsiz sokaklar 

Dahiliye vekaletı bir an eveı 
sokak ıavhalarının yapılma

sını bi!dirdi 
E,;\d harflerle yazılmış o

fan 'okak l;\\'lıaları söküldük

ten sonra rokaklar isim:>iz 
kalmıştır. Bu hal birçok yan
lı:;lıklara sebep olmaktadır. 

· Dahiliye Yekaleti f:mancte 
bir tezkere yazarak yeni lav 
haların talikınııı ihmal edil
memesini bildirmi~tir. ı·:mn

nct yeni sokak h\yhalarının 

imali için yakında Cemiyeti 
belediyeden tah,bat i,;tiyccek
tir. 

--- -----

{ Vakt )in 19 Şulıat ]._~9 __ tefrikası : _ 81 ı sıııız» Hanıya? hu zat ıııesi (ki hu elhak teb-

N 1 
büyük bir iftiharla e- rike Sf'za bir hüsnü 

· IW m u s u limi sıknııya neye gel- intilıaptır.) 
~ nıedi? if tilıar bu lıi- Bu istihzalı iğfül ile 

yanetiı~ neresine sığar? beni uyulmak istiytn 

t 1 
Alçak müfsit ne yüzle kalıpe ı·ulılu iusanı da 

O O i1 r gelecek.? Onuıı, gelmi- keşfetn ~k. isterim ... 
yeyeeeğini hile bile hu Bu kaı·aıılıl kuyuya •••m yaille bulunduğııııa bır fener indirrneli-

Hlulıarnri: llıise?Jin Ralnni şiiplıc yok.. Oııun yim .. Lfıkin nasıl ? 
maksadı hir müddet Kime nıiiracaat ede
beııi aldatmaktan iba- bilirim? Karımın dost
ret.. Aldanmış kaldı- tarı tabii beuin1 dtiş
gım bu müddet esna- nıanlarımdır? 

kuat hic de bu dostlu-
• 

ğu teyid edecek suret
li' zuhur elnıedi. 
Pcrraııın iffeliııi u-

zuıı uzadıya sena eden 
hu nıüzeYYir mahlı'ı k 

le diyor: 
« Şinıuilik nam ye 

hii\ iyetiıui gizlcınek 
ızllr:ırıııdayım . Dun
dan hiç bir şiiplıe Ye 
eııdiseye düsmemeni-. . . 
zi istİl'ham ederim. 

·ında ne entrikalar Aklin a birdenbire 
döndü? isin icinde es- Husrev Nizanıi Bey 

• • 
rarengiz eller dolaşı- geldi. Bu adamla lıem-
yor. llektuptak.i şu hal gi!Ji idiler.. Hem 
cümleye ne demeli: o, genç kauın idare

ne nıliııaselıct ve al:\-
1..a ile bu i~c karı~ıyor? 
Perranı nıasuın güs
terıııiyc uğraşmaktaki 
ıııak~adı ııcdiı·? Bu 
cok ~adakatsız sadık 

A<,:ık alın Ye hiiyiik 
bir iftiharla nıiibarek 
ellPriııizi sıl~mıya gel
di~im gün hu lıu~us
taki maıcretimin bü-

« Hurrem Lıitf i Bey sinde bir nevi asri 
efendinin kerimei afi- felst>fe sahihi idi. Bu, 
feleri Reşide Hanımla kadııı sadakatsizliğine 

ılo~l ıııı>ktulnında şily- ~· iikliiğlinii anlıyacnk.- namzetliği iltln edil- idn:~ıılı zaıten miilıim 

Emanetin maliye vekaleti lııllilere yaklnşmaktadır. 5 mayısta cisın<n ve kısnıe ' I ıııüsl• 
aleyhine açtıfı davayı takip vat hasıl olacağından eminim küre yuvarlaıımıyııı da 53ğ 

için Ankaraya gidiyor kalacak olursak, bakalım o gibiler.ıen ne mükafat gi>receğit· 

Şehremaneti hududu dalıilin- 1 ( Devamı var) 

deki imtiyazlı şirketlerden ~ Geçerken Gu" zel san' ~atla~, 
hükCımetçe alınan hisseden 

belediyeye ait olanı Emanete 

ı·erilmcdiğinden, bahisle lstan

bul Şehremaneti :\laliye \'C

k:\leti aleyhine Şurayıdcdet 

heyeti alcniresinde bir dava 
açmıştır. 

Davanın rüyetine önumüt.

deki pazar günü başlanacak

tır. Emanet mürufaada hazır 

bulunmak üzre umuru huku

kiye müdürü l\1uhli5 Reyi 
• 

cuma günü Ankaraya gönder-

mektedir. 

Emanete verilmesi lazım 

gelen paranın ne kadnr oldu

~u Emanetçe malum değildir. 

Emanet memurları 
Emanet memurin nizamna

mesi tanzim edilmiştir. Ni
zamname hey'cti vckilcde 

tasdik edilmek iizrc Dahiliye 

yckalctine gönderilecektir. 

Otomobil pllilcaları 

Yeni otomobil plakarı ta

kılmağa lınşlanmı~tır. Emanet 

plakaları temaıncıı tesdlliın 

ettikten sonra, tayin edile

cek bir müddet zarfında eski 

phlkaların tebdili mecburi 

tutulacaktır. 

şeyler öğreııebileecği 

belki da alıltlki dersler 
alacağı iinıüdile bir 
giin mahut mektubu 
cebine koyarak Hus
rev Xizami Beyin ida
ranesine gitti. 

Bu defa saıııinıi bir 
dost lıararetilc biribi
rının elini sıktılar .. 
Kaine eıgara ikraın

larındaıı sonra dert
leşmi~ e ba~ladıkları 
sırada !Uazlum l'hi 
ney: 
- nu gün zatı f'tli

nizi tasdie cür'et edi
şim büyük bir ıııerak 
saikasilcd ir. 

Bizim maeeraınıza 

karışmış gizli el ve ı 
yahut eller Yal' .. nun
ları bilmeden da'a 

üörülen yunllslur 
Yeni harflerin kabulünden· 

beri iki buçuk ay geçti, bu 
müddet, okur yazar adamlar 
için yeni harflerin bir itiyat 
haline gelebilmesine klfidir. 
Buna rağmen hemen her gün, 

her yerde, her yazıda bir çok 
imla hatalarına tesadüf edil
mektedir. 

T abelilarda, mecmualarda, 
gazetelerde, şurada burada 
geçerken görülen bu imll 
yanlışlarını elimiz değdikçe bu 
sütunda doğrularile birlikte 
tespit edecesız: 
Yanlıt 

Zobacı 
Peruklr t..!onı 
Posta ve telcgıraf 
Raspoti.nln muaıe• 
kaları 
Faraca! radıo 
Furunc.ı 
Bak al 
A..ri tea.lro 

Doğru 

sOi>a.cı 
Peruki.r •alonu 
Poata ve telsraf 

m,....kalan 
fara el l'a.clyo 
F1r.ıne1 
Bakbl 
A.r1 tiyatre 

Sıtma ile 
Mücadeleye başlandı 
Haydarpaşa - Pendik 

lı:nalisiııde eyeJce 
~'azdığımız esasat da
hilinde sıtma ye siv
risiııeklerle mücadele 
f aaliyetiııe başlanmış
tır. 

lıalliııe kalkarsak ka
raıılığa kubur sıkmış 
gibi oluruz Bu husus
ta bcndeniıj tenvir e
dehileccğinizi sanıyo

ruııı. Lıitfunuza muh
tacım Beyfeııdi ... 

• 
-- Estağfurullah, 

cıurdersiniz... Yüs'u
mun erebileceği bir 
şey ise diriğ etmeye
ceğimden emin olu
mız .. 

Mazlum Ulvi 
ebedi sadakatile 

Bey, 
ınüf-

telıir dostun nıektu
hunu uzatarak : 

- Su satırlerın ne • 
n1aksatla yazılmış ol-
d u ğ u ıı u anlayabilir 
rnisiniz ~ 
Muhatabı, ınektnbu 

siizcrclı.. cevap verdi : 

Birliğin ( onbeı gunlülı) 
müsamereleri batlıyor 

"zel Pcr~cmhe günü gu' 

san'atlar birliğinde bir ın(i;I' 
mere verilecektir. Ilu evelı:t 
tanzim edilen program muı:İ' 

·r 
bince her onbeş günde tıı. 
verilecek olan müsamcrelC1 

ilkidir. Ilu perşembe darül' 

bedayi .san'aktlrları bif~ 
binasında yeni yapı lan saJıll' 
bir temsil, musiki şubesi İJI 
bir konser verccekfordir. 

Varım asır evelki 

VAKiT 
~~~~1~9Ş~a:!.!!!; 
/şldı/diğine gdre B•bıalı 1 . 

1 ,~ı 
ıngi/Jue devleU beyninde nı . 
eMJ/'el için bir mualıede ~ 
müzakere olunmakta olup i~ 
muahede mudbinu dccleil afifi 

ııc İngiliz donanma/an .sır hı1' 
la nakleden sefaini muayetıd' 
mezun olacaklarmıı. 

• 
Kabure 19 Şubat 

Dün/ıü gün vukubulan ni!ııııf 
yişle Hidio hazretlerinin lıo~ 

f71'' 
kında bir takım ta/Jiir 0 

kelimeler sdy/enlp Nubar pal' 
clahı ml!cruh olmu~tur. 

ı----~ 
----~ 

- Bir parça.. ·o!" 
- Yazıyı tarıı) 

musunuz? 
- ZannedcriOl· r' 
- ~Ieşktik siiyleY11 

sun uz. Hı 
(•ll'' - ~fcşklık, ' 

11
., 

yüzde uoksuıı br~. \11"' 
reeesiııde bir kın ''.1 •• 1' 

1 ·ıı-' - Bu hain rıı 1 
1 il' ), 

cının ismini baııtı 

diriniz. 
-Bu ismin 

den c' el bazı 
lüzum var .. 

- Buvurunıız" .,1,11 
• ı uıv - Bu rııeı- ··ıı' 

d ~ ı;Ll • • • Ll· bır aynı (bıraz . ',1 ı' 
) b r ·' dükten soııra ı ıt 

ni demeyim, bL1 1~: tıif 
maıııile zıt nıaal( d ~· 

b. ııl l 
mektup da ız • 

_ ı\ ilah allah·· Jl ı 
• (llltlfl' 
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gıbi imtiyazlarla dn>.duklan -·- ( ) -·- b· • (· ı·L 1'1 · ·· 1 ınuhakk k ~5 LJilı\liahmer cemiyeti mer- H ... l... •dd ti · Beı.-liıı, ı 7 ı\A - Çu"nku" L"ngı"liere muva~ olımı~ \'e lıcklrneu Vi<purlarm ır ugur ıs ı-came~ çızen soz er . a ·ıır · Son zamanlarda ft a Şl e nı mu.. k d söyledi. 
•ı~k•ma , tiyatroyu söndürecek kezi tımuıııbi, ı;cçcn sene haf aza ediyor ı.ı:rıın ya ·ının. a fakat etmemektedir bir çoğu gelmiştir. Bu sözleri uzaktan ve yakın-
l'u sek bir parıltı ile san'at ufku. zahire darlı!(ı güren Konya bır p;azonıctre~ııı Berlin, 

17 
(A. A.) _ Lo· Seyrisefainin Aııkara vapuru 

nun ·· Ye ha\ ali>i halkına tohum- Bir taraftan da feyezan infil:\ki ııcticesın- da dün inebuludaıı limanımıza dan duyup itilenler anladılar ki guneşi old ş d (H I ) kal Anzaiµ;er ı;a· 
1 

T k I 
1 

d ak atlı b· u. im i 0 ivot luk bu ... da\.· da,itıtmak suretile ( ) , k de be,,· kisi telef olmustur. gelmiştir. nası ür e i yat ar an y asını 
D ırde payı·tahtı var. " .. Atina, 17 ıl..A. · .ıla ·e- · · · zetc.;ine nazarcn k d T k d 

1 
d b 

U··k· ak yardıma karar vermiştir. Bu f İngilteredeki sanayi sergisi Serseri torpil nerede? urtar ise, ür i ini e ya an• .. u •• d donya ve Trakyadaki eye· "Graf zeplin, le 1 1 d ki _,_ 
birinde k .-mb gazetesin en ~ için yakında şehrimiz zaıılar bı·r [ehlkct <,eklini al- r ,ondra, 17 ı ;\. ,\,) - lngil· Geçenlerde Karadenizde gÖ· cı le er eme er en ayı amu 

ocaman · · 1 b· ' in ~\lı>ra do-.•nı a· f · ti. b .. iık g·· .. ır resım e ır pi"asasımlan 1,200,000 kilo · · · " ı·ı·ııeıı scrserı· mayıı bir daha ç gı ge mış r . ., oz 1 ı maktadır. 1 [asarat milyoııl:mı tere >tınayı scrv;ı>ı . arın açı- U 
dik'atle bukme i iıti. Tabii hem bu"day nıiiba,·aa edilecektir. ] ı lac,ıl:tır. 13tı mı·ı·ııascbctlc ·ve· icra etmesi mu- go··ı·ı'ılıııeıııı·ş ve buyiızden imha zun yıllardan beri ulu orta 

< a t h d ! " , bali" olmaktadır. Nazır ttr( an • r ı · b 1 lik 1 1 k ~ahat k, ım, em e veri en Fakirlere yardım " rilecck zh.·afette l'rcn:< dli C:al tasaY\'er olan se erin m ta- edilmesine nıeı·daıı kalmamıştır. i giç. tas ıyarak tat ı Tür çeye 
l o udum l' k r 1 \1 . 1 ild~i su altında kalan yerleri kını nıiis,·ldil:\ta tesadüf etmek- kucak kucak yat sözler doldurul· 

Bah..,11 ... • b ·ıruna ,.c ·ar c' {etı to· görmeğc gitıııi~tir. [Jiikılmet ile _\I. Baldll'in nuttk siiyk· Vapur iskeleleri T k ı ı k 
,u . ıgını resim, işte u laı·ı,.· 1·ıc )·andıma muhtaı· fakir ki tc oldup,u 7.annedilmektedir. muştu. ür topu uğunun i inci 11olıv 01 d le I • muavenet için tahshat ita et· yccc · ertir. t t l k d 1 1 R 1 
,,. d a çe imiş bir man· hal'·a cl.·ı,,.ıtılıııak üzre ş,·hrc· k I Bu mli~kiil:\tın sebebi lkrlin ftŞ ftll yapı aca başbuğu eğeri a arı e o yat -a ı B " " · f Bir gazeteci için hey e 
bununr. ir manzara, ama sakın nıanetinden J lih\liahmerc gön- nıış ır. tarafından Londrada bu hu· Sc}Ti5efain idaresi önümüz- sözlere de geldikleri yere doğru 

o h Par;s, 18 (.\. A.)-:\latin J,oııdra,17(A .• \.)--:\Jcşhur le ın k Yun sa nesi, dekorlu derilen 20,000 liranın cemi- sw; hakkında Yuku bulan H- deki seneler içinde idareye ait yol görünüyor deme tir. 
e orfu bir gazetesinin Linıadan istihbarı· gazeteci Lort~.\lortheliHc ~in tı·m·'ac,·ı lnn-ı·ıı·z. lıı··ıl•u'metinin 

1 
S 1 p ·· ı · · O k şey sanmayınız. )·et s,·ubelcrine ve o yasıtıı . · 1 ~ .~ - • lıilunıum is celeleri taştan yap- evgi i aşamızın soz erıncıen PJe rf ı n,0 ıı,·ı·'.aı~ıı l'chubambia cı· h,·ıtırasını ih)'.t için Londrac a 

'' .• 

1

' yanız iki kişiyi camın ile de fakırlerc tevzii i'i bit- " " " böyle bir scyahatın ~craiti ha· ınıya karar vermiştir. bu cünı- öğrendim ki Mutehassıs ın kar-••tune ak . ' varında l'ııkubulan bir zel- bir heykel dikilecektir. kadın • ııekttırmişti. Bunlann biri nı 1 ,,tır. Yardım görenlerin zıra tahtında muyafık olma- leden olarak Kınalı iskelesi bu şılğı Edinen imiş. 
ot · k '- d zeleden sonra yaj!;an gayet Yeni Tunus veli ahtı · ı k p 

b ' e ı er ·eKtir. Ka ının li<te'i h:ızırlanmaktadır. yacap;ı suretinde cCYap \'Cn • sene taştan yapılacaktır. Çok güzel! Fa at aşamızın u ınecı· k· şiddetli ynğnıurlar esnasında ( 
dit .. u··.

1

t' .. 
1edı rodlu ehemiyelsiz· Yeni ianeler l Tunus 17 A.A) - Tunus mi~ olmasıdır. Ko··pru·· o··nu··nd""' hır" bağışlıyacağına güvenerek sora· elli kadar kim;enin boğu · " 

bi· . un e urmadan geçe· ı lil:\lialım~re son "ünlerde I k beyi ~ ~idi :\ lahmut • beye • d h k lım: 1 ırız F k " mu~ olnıa>ından korkuma·. { •• ~ çarpışına lecıd·. Ba at erkeğin vazifesi ~u ianeler \Crilmi~tir: Yeliaht unrnnını YermL~tir. spanya a u u- Bir takım •Edinen ler için 
ır · tadır. Dün İnebolu vapuru ile ko- d 

i.; • u zavallı ademın bütün ı\)•dın oteli sahibi İbrahim . Almanya-İran muahedesi met buhranı bir kaç yıl daha <Edinecek• e-
.,., liliın ·]d 1 h lngilterede yun yüklü bir mavuna köprü- k 
r 1 1 1 yı ız arının er gün J3. 1000 lira; Diyarlıckir se olmaz mi/ 
•Pa, v .. 1 Londra .. 16 (:\ .. \) - Res- Talının 17 (.\ .. \)- 1 la\·as -·-- nün yanında mfüadenıe elmiş ııcut arını ölçmektir. dcmin.·olu L"·cç in~aat p;rupu Kral tarafından ne suretle 

Sab h ak ml tahminler derecei har:ırc· aj:ınsı lran ile Almanya :ırn- bertaraf edildi? ve neticede nıavunJ, koyunlarla baldır a ~~'.. şama kadar bilek, 1000 lira, ıbnıa:ıltıııda tlic· t1n itidal ke:;bedece~ini bil· sıııd:ı mlin·akit ticaret \'C birlikle batmıştır. 
baba~ ~~gus, kalça ... v. s. ölç canlan .\lclınıct Yas[i Bey dirıııiş olnıasıııa ragıııen dün daiml dostluk nıualıedc,-iniıı llcrlin 17 (.\ .. \) - .\Tad- ş· k t• p 
b .. ı 0 

ç ... Bu iw, belki ilk 100 lir:ı. I 1ı·· Ji rittcn gelen bir 11" e lll VA uru 
""ııı gece de s,·iddctli hir c on u- ı·ıııza cdildi~iııi bildirmektedir. k a insa ·· k.. k b· ç ki · • .. habere µ;öre ·ralın M t n ı· 

gibi .... n ur ·utece ır şey ocu arın ıaşesı klinı >lirıııli:;tlir. Sn!?;uj!;a bir ı'randa bir asi dehalet etti '"ılidc,inin Yefau ayıs 6 ge ıyor 
L gorunnıez. Hatta belki ilk mekteplerdeki !akir 66 numaralı vapuru imal utıılar1 d de kesi[ bir si; inzimam et· •

1 
dolayısile, bir 

baıır •1 ° a amı dünyanın en talclıcniıı ia~csiııe muntazam mi~ olup bütün Londrn ha· Talının 17 (A .. \)-1 farns t:ıkıın nıalıkumları eden ir.giliz !abrikasıııa sip1riş 
t ıyar arından sayar ve kıs- surette dcrnm cdilınckccdir. S ı aı":ınsı asilerin ı'<:i<krindcıı ı edı'lcıı ,••·ııı' sı·stem \':tpıırun ik--.nır. rnlbini örtmektedir. op;u ,tan afl"ctnıck arzusunu iz ı:ır .. , 

B Csküdar YC l~yip ~ulıclcri \'C buz k:mılarından telef olup bir miiddct eYcl Bülıi- etıne>i (izcrine cumartesi ,c;liııii ıırnlinin lmn·ei karibeye geldiği 
v en, hiç o fikirde değilim. kendi mıntakasında bulunan 1 1 1.. cust:ın dal!:lanııa iltica ctmis 

1 1 
1 sı·ı·keıı· l'aı·ri'ı·eı·e bildirilıni<tir. "anaar olnnl:ırııı ıııi 'tnrı ya ııız t tın " · zuhur ctnıi~ o an :u ıranı . 1 ' 

~rece ı7~J·ı bı·u·kvazifehnin. son fakir talebeye sıcak yemek 10 ki~it!ir. l\ıı;rrt1nların patla- bulunan • \lahmut • hanın hliklıııı~t tatlılıkla lı:ıl!etl;lıııi~- Vapur J:>;isaıı nihayetinde 
l"-1 b· e ı~e ı ı ı cep esı var. te,·ziiııc lxı-,"lanııslardır. 1 1 · ı · mut:ınıat ettiğini bildirmek- tı'ı·. ıkın.•! eJ· 1·ıerek ıııayıs nilıa-"'' · nıası da bir ço' ;ımsc crın .. 
kard. it çorabın sı,rılırken çı· • telef olmasına ı-ebclıiyct tedir. .\ladrit 17 (A.A) - ;\!. yetine doğru htanbula gelmiş 
• ıgı ııe,i dü~ününuz ... Bütün ır11nı11 nnu'"zıı~ere .,_ .•!manyadaki mahrem rapor lıu!unacaktır. •'<gin · k U U Ol ,·erıııiştir. Bunların mı~t:ırı " Primo dii RiYer:ı nın µ;lıya •ı•dan ıpe · eşyada dişleri ara- meselesi Şirketi Hayriye lıu vapura 
" I meçhuldür. Son 2-l saat zar· ı·stif• "tı»'·ı·ne chir ecnebi 

so uyan he.,ecanlı bı·r \ · " ' " · •ıtıınkııın ı·sını·ııı· vermiştir. in.an h 1 ' frangi Hz. dün Anka- fıııda e,clcc buzun taziyik e l.lcrlin, 17 (.\.,\) - C'ihe· nıcnbalardan ~ayi olan haber " 
" a i vard S k b lclı 1 1 Vaııuruıı numarası 74 olacaktır. iitt· ır. ı .ı a r ar "tf p:ıtlanıı~ olan su horu :ırı ye· ti adliyenin emri (ızcrinc po- tekzip olunuyor. l•hıinde kayan ipek çorap adeta raya gı 1 rinc GOOO nıurnkkat boru !is ccı;cr:ıl (;romerin nı·ahrem - -- Aynca 48, 52 ııuınaralı va-

,- tetlc tentff·u·" eder. Gu-nün İı'an ~efareliniıı .\n- ·ı ·1 100 Kadın ımrlarııı kazanları değişmiş, n • rnzcdilnıhtir. r:ıpnnımııı neşri nıc> e>ı c 
1,•'k•aatinde bunu duymak, her ı~twaya nakli tamamen İsveçte al:\k:ıd:ır olmak üzre bazı kamara ve güvertelerinde bazı 
•Jn .. Ve her rayıhada ı·pek tenler..:_ l · 1 \ meb'l~s !alfiljt yapılmıştır. 51, "7 nu· 
' urın k - lıilalll bulınu~ YC ( iiıı İ>tokolıncs, 18 ( \. A) _., kimselerin ik<ınıet'1;:İ ıl:trım a -- • --" maraların da kazanları değişmek 
~ak e in,anı harap etmez, de Sf'l'İI' Frııgi Uz. Aıı- Dünden beri hüküm süren talıarrai icra etmi~tir. Yeni İngiltere intihabab üzcreJiı. 
d, ~7 öldürmez mi? Öldürmese h.nı·:na ~İilllİ~liı•. ~iddctli k.tr fırtınası m~inak:ı- Çekoslovakyada bir yanöın bu neticeyi mi verecek Şirketin ramazan seferleri 
bi. ha an sağlık ölümden beter • ' • l:\u bir kat d:ıha p;liçleştirnıi~- Praıı;ııe, 18 (.\ .. \) _ ~[a- l.onılnı, 18 ( .\ .• \ ) - Şirkelihayriye dün akşamdan 1 

•ldir. Burada ~et'art'tü ait · Parlaıııentııdaki 3 itibaren ramazana mahsus olan '( tır. dcnl sanayi llliİl»e>atı bu f" j 
•• •vaş yavaş işe kanıksadıktan ufak Jıir w~kiHt kala- Yogoslavyada ı < 1 ·dct ı· b. fırka ~inıtıyc .a- gı·ce seferlerini ta!lıika başla· 
""nra . h • sa >:ııı çı >an şı et ı ır yan- dar 54 kadının t ıe k. ıse issiz , heyecanasız, ı Zagrcp 17 (A .. \) - Yu- ıııış ır. 

~ sız k D d CUl\lll'. p;ın csııa>ınd:ı harap olmuştur. n:ınızctli.~ni rnz· Bu seneki brifc geçen rama-b .. d yaşama ... ünya a karı SJoyenyadc ,.e Lika J 1 ·1 ' etmı· tı·r l'ıı n·ını 
bQ•nndan bo,, bundan mana·.ız' Ual.wı· aldı~İtntZfl ı.ı:ö- as:ırat on ıııı yrın Mıron , ' . , ' . zanda tatbik edilen tarifenin 

, , - v ha,.afüinde kiilliyctli >nıutc ı· zctlcnkn 21 >i 
a k re Tiiı•k _ İı·aıı tİ('aret tuhnıin edilmekte' ır. aynidir. 

Ja poı1 sergisi 
Yakında açılıyor; Sefarette 

bir ziyafet 
E\ clki ak~am Japon sefiri 

;\ T. Ü'iİlla ~ehrimizdc lmlunan 
J.1pon ticaret heyeti şcreline 

sefaret kon:ıi!;ında bir ziya!ct 
Ycrnıi;tir. 

Ziyafette Istanbul ticaret 
odası azasından bir çok zey at 
hazır bulunmuşlardır. 

Şchrimi1.de bulunan Japon 
ticaret heyet~ burada bir 
büro tesbinc karar vermi~tir. 
J<1poıılar l,tanbulda açac:ıı·. 
lan .:~ya sergisi için hazır· 

lıklarına devam etmektedirler. 
Sabık Atina bankasının gala· 
tadaki bina:<ı Japon heyeti 
tarafıııdnn i>ticar edilnıi'jtlr. 
Sergi pek yakında bu bina 
da açılacaktır. 

Irak: k:oı11iseri 
B .. n opaze ömür olur mu? yaj:(an kar dcıııiryollar mu na· -- ----· :ımcle fırkasına, r rı u lilıcral- Seyrisefain fabrikasmda 

ı ' hale 1 · f· 111tı"l1c•lc"ı· 11ll .. IZ'' 1 cı·a J:alatı t"lı?:r.af ve telefon f ~ ·ı• 8 s · f · ı ı d ota tı;r k ge en ınsan, ne ıs " .. .... ;<il\ • < - • '" r. re·· ın krc 8 i mulıafazaldr fırkaya eyrıse anı ıa\'az arın a • 
Ya.tık adının cıplak vücudil bir tına 'falıl'Ullda Jıcniiz muhabcraunı sekteye u~rat- Ö . ( • mensuptur. ıııa!ik al:it ve edevat kullaıııl-
b,db arasında fark görmiyen deuuıı e<lilmekll•dil'. mıstır. ll:ızı ycrlcrck karın C'in,i l:\tift nıcn>up nubtak- ınak üzere bir hava tazyıkı 

1 sir Kleyton bugün Hayfaya 
hareket ediyor 

\.: •. •1hı, ancak kanaliza•yon irti,[aı on be~ .metroyu bul- T '·"f d'J • • dairesi tesis dilmek!edir. 
•>tı J•ılı Jııı~.11-;.'t~t ."•'f'ı'ı• I?ı·ıı- evn:ı e ı memışır tıc1 mebusların yuze tıaliıt . ı · 

1 

arında int'har etmekle bir • • mtıstıır, (İle>) nııntaka,ıııd:ı Tlsisat 15 r,ün ıçinde ikmal ~rba 
1 

• ' ' l laıııburg; şchlıemlcri Falı- olacağı tahmin edilmektedir. olıınacaklır. du'd '<imana dönmüş vücu- gi Handan hazı nıah'ı- hararetin ytik,clmesi karların 
" an · k rettin !leyin te,·kif edildiğini ınıi ·amını al~ bilir. 1 llll'l SOl'lılııııışttıl'. ~e- erimesine ,.c \·anlar ndırinin 

" · dün lıir rcfikııııı7. yazmı~tı. 
I• \ I l l . taşn1,1~n1a l)ais oln1u~tur. 

fir ıı. ' il ~arata ıarı- İtalyada Yaptıi;ınıı;r, tahkikata ııazrnn 
civc , Pk:Hcıiıııiz!t> tcnıa- ım handis t:!maıııcn a,ıısız-;:--...... , Trie,tc, 17 (.\ .• \.). Dil ak-

)..; ·· ı · \ >il [ dır. Polis miidlini $eri[ Bcr ,.l\i} •- -- - Si ınutmll\lp lll ~u:, C- ya yakınında bir lukonıoti 

\ .. tecı"lerı·n tesçı·ıı· 
1 1, 1 . 1 ·· t 1 t · ·ı de 1ı11 tc ı ur h:ıdbe>ini teri,. ı·iıı ('('\ahını a ıı·aııa dcnııryo il il:' l.lll e ıırı '"il 

'il '1 buıı(·ı lll!'nılc•k('(ler karlan tenıi7.lcmckte olan be~ zip cmi · · i"l' · ı.rüııdt•ı•c('cktir. 
liı ". ısıııdcıı ıııcııılekl'- " f 1 . .. 1 askere çarpnıı~tır. l.l11nl:ıı+ l uı·ı~ynt hiifresı· 

- - --

1 ıııze 1 .. 1 . Oiı:\<'I' tara an ııı· nıtı< - üçü ülnıli-. dig;cr ikbi ı .ı ıı ~l ııUb; 
eı·iı; gP eln ıııu 11~ 1'' 1 - deUir .\ııkaı·atla rervan ıanmı~tır. 
t. eve "<' '·ı ı "!' • •ll'"f' ' ' '- 1 l · Fransada " ın ı eden Ye HH ut nıcsaı-~ill('.ı' ~ an l'C\('ll l<•s- P:ıri;, l .~ ( A. A.) - l l:l\ a 
l ı I(' ı·ı· ı tine ait bulunan ıniiza-11.11 l ra <'l l ıyon ll. mahsu,; surette ınul:\yimlc~-
t!ı'f 11 1)e Yek:ll<'liııdeıı keı·atııula hıulefa kat'i mi,-tir. Salıahlc_ıin ,aat :ılml:ı ., t•ıı 1 . . 
l l ,1 >ıt• C'lllİl'tlC \ a- "lll'CllC halli belden- hararet >ıfırclnn yubrı ııı,: de-
•ı 11.1• 1 ' u 

ltlı•ı•'ı(\~.: ık. f..:lllllllllllllll l ·t ]' rcc:c idi. il)(' 1' .('( il'. 
itil~·~ ~'lt Of: il 1 k:İllll- - - ------ Bir de vapur battı 

. ,ı,ıı l· ·ı. ı Ok (\ \) ,. ltıiiı·· .ırı ııııe k:H ar unu yar .\lcllııırn, 18 . . . "1· 
"•l'ıl '1l'Uat <'lıııi~, k:ıhul nona Yapurıı ehin kc;if hir 

111('1 · s.·ı·, esn:Nmla \\"ibon bıınıu-\u·•ıı ıııs Ye ('e' ap " 
' ıtı(•ı · Belediyeler kanunu mm yedi mil p;arhınd:ı Uin 

•ıl'ııl· l ııı~, ~·a l,\,hlll l"yih C • t• Cclft adası sahlllcrinde har:ı-
1,1,(' <tı· « \ı•ııili«;ı mii- a ası eınıye ı 

<l\ll • : · - · belediyemizde ya c..turmu~tur. ·ı ay fa i"c yol-
lıaıtl· • ( <H:t•ek hulu- ~ular tahlis edildikten lıira7. 
·ı '11 Ilı ll•st•ill ·· · &lediycler kanuım l:iyilıası 1 ; l•e:ık il , · . f'I llllll ~oııra "y:ıpur yıi7. bin ngiliz 
•ı\11•· f'Y ('lı 'l'kifl~ Şur:ıyi devletten çıkartılmış ve Jir,ı,ı kı,·ıııctinde tahmin edi-

•ll'ı ·ı < J 

'ıilı)j 'l '. P ~:ıpıl:w:ıgı son şekli hakkında fikri alınmak len h:ımulc,ilc batını~tır. 
11 ıııı~tiı·. üzre, Emanete gönderil - _ - - -

ıııi~ı;r. Diin Cemiyeti brlediye İskan mı'idürüumumisi 
"\8)'.\tş&tUbubutfttntt-

6

-· -ı ·· azasından mürekkep bir heyet nin Karııdcniz seyahafı 
~ tarafından lfıyilı:ınııı mütalaasına ~chrinıizdc bulunan i>Un 

• 
balanılnıış!ır. Bu heyete Sadrttin umuml ıııüc!ıini .\leh met Be. 

Vali Beye taktim edildi 

Y il:İYP.Li ıı veni sene 
' . 

biif<•psi tanzim edilerek 

Y<lli, Deye takdim edil
ıııi~tiı" 

Yollar bütçes! 

ltalı'ıııı oldıığn iizı·c 
< 

hiiliiıı ,·olla:·111 • 'afia 
1 

Yeküll'Li. taı·afıııdaıı 
yaplırılıııa~ı lıakkıııda 

\CHİ hir kanıııı lıazıı·

İcuınııstıı" Fakat hu • 
lı 11;,tı~la yjl;I \'MP YCllİ . . . 
hir is'ar 'aki olmadığı . ' 
iı·iıı bıı ~eııeki Yihh et 

• • 
volları bütrC'si, 5 ~eıw-. . 
lik pı·oı-:ı aım ııazal'l 

dikkala alıııaı·ak ıaıı-

Yalnız T" k Ferit, Emin Ali, Vasfi R~şit, 
ecneb- Ur Ve Nurettin ll\iinşi \'e Raşit Beyler 

ziın edilınistir. yin Kıırndcniz hıı·ali>inc de • 

1 davetlilerine ! dahil bulunmaktadır. Layiha 
tnahsus · bu hafta Dahiliye vekaletine 

_aile balosu iade edilecek, ondan sonra da 
Meclise sevkeclilecektir. 

tiİlkccği yazılmı~tı. llabcr al- Bir habere güre ta-
d1~1mıza güre ~Tdımct fl. rik Jıedeliııiıı ) i.;ztJc 
cKn·cllıl ·:ııkarha~l·la .gidecek iye I ellisi i\"[lfia 'ektileti 

arat cnı;l :-:a ı crınc, ora<. nn 
:ııdctini müteakip gidecektir. biitçesinc alıııaeaktır. 

Kumar, fuhş 
ve esrar 

Zabıta yeniden birkaç 

Kumarhane, randvu 
evi ve esrar kahvesi 

seddetti 
Zabı!ai ahlfikiye Ramazan 

ınüııasebelile faalire!iııi !eşti! 

etmiştir. 

Bir çok memurlar lıalkın 

geceleri kesretle l.;uluııclıı~ u 
Şclzadebaşı, Topaııe, lkşif,11ş 

\·e Beyoğlundaki bin·elcri :ııı· 

sızm telti~ etmişler, Şd•z-.dc ha· 
şında bir, Topanedc iki halıı·'

dc kıım5r ornandıijıııı görır ş

lerdir. Ktııırnrcıl:ır ve blıl'e s1-
lıipleri lı:ıkkıııda takibat yapıl
maktadır. 

Bııııd:ııı matla Bos!onba,ında 
ı·c Tarlabaşıııda dört kum~rlıa
ııe \'C Taksimde Madam Ek!: inin 
randevu mahalli i!!ihn cdıleıı 

evi talı:ırri re sed.lcdilıniştir. 

[\'deki vesikasız kızlar nıuaye

ııeyr sevkedilıııiştir. Evelki gece 
ayrıca Beyoğlunda ve l\asıııı

p:fş:ıda lıcş esrarhane seddedil·· 
ıniştir. Oene eveiki gece Sirkeci 
ve Şelızndebaşıııda gece y.uıla

rına kadar dolaşan kadın ve 
kızlardan •IS• i ınuyeneye gön· 
derilıniştir. 

.-----

Seyyahlar. 
-·-

Homerik seyyahları 
şehri geziyorlar 

1 foınerik • ,·apunı ile gelen 
scnahlar dün otomobillerle 
şelıriınizin giıriılıııiyc değer 

yerlerini gezmişler, bu meyanda 
meşhur camileri, k:ıpalıç:ırşıyı 

dolaşmışlar \·e Yedikuleye 
gitmişlcrdirdir. 

Diın, çok biıyiık lıir ı·apur 

olan l loıııerik; fü1 ıri ticaret 
mektebi !:!lelıesi tarafıııduıı 
gezilıııiş!ir. 

San-alılar bugün de şehrimiz-
de kalclıktaıı sonra bu akşam 
6 da liıııanınıızdaıı liayfaya 
müte\•cccihcıı hareket eı.Jccrk
lerdir. 
Martta bir çok seyyah geliyor 

Çarşamba günü oir i panyol 
yatile şehrimize 207 kişiHk hir 
İspanyol seyyah kaulesi glecel:
tir. 

Önümüzdeki mart ayı zarfııı· 
da limanımıza p~~: çok seyyah 
\'apurları uğrıyacak!ır. Bu 
meranda Monte Çerento traııs

a!lfın!ik gemisile 1600 kişilik 

bürü!' bir Alm:ın seyyah kafi
lesi de bekleıım~ktedir. 

Martın iJ.-ishıde bin;ok Aıııe· 

rikaın milyonerlerini hamil Sa· 
tl'arya vapuru da şehrimize 

uğrayacaktır. Bıı milyonerler ı 
arasında meşhur komik Çarll 
Çaplinin de bulunduğa bildi· 
rilıııi~!ir. 

bir müddetten lıeri şehri.niz

dc bulunan Irak İngiliz fevkrl<i· 
de komiseri Sir )ılbert Kley:on 
bı:güıı l lön:erik seyyah vapurilc: 
l layfaya hareket edecktir. 

Irak komiseri liayfadan Bey
rııta \·e l·lalebe giderek Sıırirc 

koıııistri /il. Ronsoyu ziy:ıret 

ellikten wnra Maverayı Erden 
tarikilc Bağdata gidecektir. 

l\tf. ~lusolini 
Ankarayı ziyaret edeceği 

teyit ed, lmiyro 
.'\ tinad:ın gelen hir tcl~ı· 

ra[ta, Türk-Yunan ıııi,:ıkının 

inıza,ı için .\ıık:mıyı ziyaret 
edecek olan \' cnizclo;;la bir
likte İtalyan ba>nkili :\l. :\hı-. . 
~olininin de .\nkaraya gele· 
ccği bildiriliyordu." ,\l:\bc!ar 
malıaİil nezdinde 1 aptı~ııııız 
tahkikata giirc :\!. i\lusolini
ııin memleketimizi ziynret 
edeceği hakkında hiı·bir i~:ır 

nıki olmamı~tır. 

Voleybol birinciliği maçları 
,\hııtak.ı Yokt ıc lla<kvt

bol lıcy"ctiılllcn: 

2l-2-IJ29 pcr~cnılıc g[in(i 
ak~aıııı Beyo~lu Amerikan 
kulüblindc İstanbul Yok: hol 
birinciliği birinci \'e ikim~i 

takımları maçlarına deY:tm 
edilecektir. 

Birinci takımlar: I lilül- C:tı• 

latasar:ıy. Feııerbahçe-- !\i~an• 

taşı. 

lkiııci takıınlan Vefa·· Fo
ncrbalıçe. lıtanbul Spor-· Ilı.!• 
şıktaı. 

-=~L._3~~~~Ju.--1~~~-u~· !!!!Ullcad. 
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Şeytanın eli altında Veremle müca~ele C Adliyede ) 

Ceml
,YUf I' ~Bi-r p-ol-is -ha-kkı-ndJa 

Belgratta 
Yüksek teşrii meclis 

ine - ı92ı 

llluellUI 

]ORJ ANKETIL 

~cnestndc ·ıızılmı~tır -

Nakili 

l\ER~If 

!Jtr hakkı mahfuzdur Bir ın11~anıbayı zi-
. / ~ 
T·I :4TIQ 

Oliim saçan bir ınal1li.\k 
F aaliyetinltevsi ediyor 

1 martta umumi 
foııgre toplanacak 

yaa uğratmakla maz
ııunen İstanbul iiçüıı
cli ceza ıııalıkemesiıı
de muhakeme edilf'n 
polis Hauf Efeııdi, 
tecileıı ~<'kiz liı·a ağır 
cezayı ııakıiye ıııalı
kı'ını edilıııi~ıiı·. 
Pandispa:ıyacıya ceza 

llelr;rat, 18 (A.A - Y cl'mi 
gazetoler bu ~ün yüksek teşrii 

meclisin te~ekkülünc \'e sel~hive

tiııc dair olan kanunıı neşrolun -
muştur. Meclis Belgrat sabık 

remyiz reisi ~J. :\.lihaHnyanoriç in 

riyasetinde on stkiı azadan mü

teşekkildir. Kanuna nazaran mcc

li< başı·ekalctin istişrai bir şube
sidir. :\Ieclis kanun l:irilıaları 

ihzar etmi) ccck fakat kcndi>ine 
te,·di edilen la ) ihaları tetkik ede
rek miirnl:\asını bildirecektir. llu 

~ı::-~ Opera sineması c-~ 
~ Yarın akşamdan itibaren llennes diyordu ki: c Din birdiı~ o da u

lıurrcti bcşerıj·e t·e alzc11p;i kdinat ilınidir., 

52 - ~ Tür?m~i~~~~' t~:ı!~la~n~~~z~:r~p 
- Benim yeııiıne inandığım 

§ey ebedi ruhtur. O, her ziha
yat gibi büyük tekamül kanunu-

ismini verdiğiniz san' alımn muk
tcıa" budur. 

Şahsı meçhul bu sözden mil
tessir olJu: Bil'iı.c. ('ez:ula, ;\ p

li.iı·ralıııı~ 11 i~ıııiıule lıir 

,1, edilen Türkçe ~~rlcr konserleri 

~~ Aıncrıkan ani;tlcr şirketi filirnlcrin•Jen 
Rejisör HERBERT BRENON sun eseri na tabidir. •Karma• adaleti 

mahzaı:lır; yaptı,;ımız fenalıkların 
cazasını f..,J, ;ı ılc çekeriz. Din 
birJır, o da uhuvveti btşeriye 
ve ahrngi kainat dinidir. Akıl, 

a"ılaldır. Eb,dı ve Lat'ıdir. 

l\l~1"nıadiyen halkeder her şeyi 
aJ,tler. ml T:ı.;lar, sıkletler ha
hal·nc'c tah!il e:.ler. 

Söyi dıkleriniz pek ami
) a.ıe değıl; a<lrt" beni alakadar 
e!nıey~ muvaı.ak olacaksınız. 

Bır seans ıJız ne kadar devam 
eder.? 

- Yerine göre .. Lazı kimse

kr için iki ••atfa. D>ğerleri için 
ise oıı dakika ... 

Bu fark neden neşet edi· 
yor? 

- Bazı HikLaller vardır ki 
hadiıat ile melidir. Diı!cr hazıları 
ise bir köylünün hayatı gibi 
durgun ve hadisesizdir. 

- Si.ıylediklerinizin hakikat 

olduguna emin misinıL? 
- Bu suale eğer hafızanız 

ka\'i ise ıstilbalde bizzat cevap 
verirsiniz. 

- Mazimi de söylemek eli
nizd~ mi? 

- Daima maziyi 'öylcmek
tcn başlurım. Benim keşif aletim 
bir pergeldir. Bu pergelin bir 

aya~i b.,•k diğeri ise mezar 
iJ.,lüne müstenittir. 

- Ölümümü 
verebilir misiniz? 

bile haber 

- Bir kitabın sonunda •son• 
kelimesinin yazılı olduğu veçhile .. 

Fakat tölümünüz tarihini ancak 

mukavemetinize emin olursam 
haber veririm. Lotfen biraz 
oturmak zahmetini ihtiyar ediniz 
ve, Hazak)·alın sözleri etrafına 

tersim edilmi§ olan hendesi ~ckil
leri gözden geçiriniz. Bu levha 
benim muhtıra defıerimdir. 

Şa!m meçhul sordu: 

- Ya pergelıniz nerede? 
- Rüyet kuvvetinde menkuş-

tur Mösyö.. Sizi ve ruhumuzu 
yüzünüzdeki nikap arkasından 

seyretmekteyim. Burada bulun
duğunuz müddetçe bilmek iste
diğim bir ş•yi ne kadar maske 
takmsa:ıız benden saklıyamaz

sınız ..• 

Zivaretçi inanmadığını ı;österir 

bir tarzda laşını salladı. 
- Bu sôzkrime hayret 

buyuruyorsunuz değil mi? Bunun 
!ebebi riyaziyattRki malümama

tınıza ve Muhitül maarif olma
nıza rağmen her şeyi bilmeme
nizdir. 

Şu halde biraz eve! dediği

niz veçhile aıneliyata başlıyalırn. 

Maamafilı doğı usunu isterseniz 
hayatınız hakkında sülOtü daha 
müreccah bulurdum .. 

- Ne icin susacakmışsınız? 

- Ahi Mösyö! Çünkü hakiki 

M. Hermes! belki size 
kar~ı hl.ıa bir hareketle • bulun
muşumdur tee$Süf ederim. Ha
yatı rc.r~•yem ve hu>U>iyem lıir 

takım endişelerle ma!idir. Sizi 

rencid~ etmek kaydile sarf 
etmedığ;n şu •san'at • sözünü 

birdalıa yüzüme vurma}1nız, ve 
bu bapte tanjyenıi kabul buyu
runuz. 

• Hermes • dediki: 

- Affedecek bir şey yoktur. 
Beni tanımıyorsunuz. Tanımanız 
da bilüzumdur, Siz beni her kes 
gibi cismani gözlerinizle gördü· 
nüz. Ben daha doğru gören ve 
daha uzağı farkeden nazarlarla 
görmesini size öğreteceğim. Beni 
daıleyiniz; isterseniz inanmadan 
fakat dikkatinize halel getirmeden 
dinleyiniz. Mevzuu bahsolan 
sizsiniz. Hayat çiftini sürmeğe 

başlıyalı bir çok J<imseler gördüm, 
fakat hiç biri üzerimde sizin 
bıraktığınız tesiri brakmadı. Alnı
nizin üzerinde sanki muzlim 
ve müthiş bir ati menkuştur. 

Ey şeamet heykeli! Tarih seni 
En karanlık safhasında kaydeder 

Andırırsın bir siyasetgahi ki 
Bin cesete tarafını sarını~ kokar. 

Oh! sizin başınızdan, zehirli 
bir çiçeğin öldürücü kokusu 
intişar ediyor sanılır. Ne kadar 
ölüm!.. Etrafınızda ne çok ceset 
var.. Rica ederim ı<rar etme

yiniz. Menlaatınız namına, gece 

uykularınızın kaçmaması namına 

sursunuz. Brakınız size kaderin 
kapılarını açmıyayım. 

( Illtnıcdi) 

B. M. meclisi -·---
~L"':;t t.ır.ıfı ı inci ıLamızd:ıdır· 

1 O mart 1 3 3 2 tarihli 
tarife kanununun 5 3 tarife 
numarasının evvela fıkrasında 

muharrer buğday ununun resmi 
aslisi emsal muhafaza olunarak 
ağU$tos 1929 nihayetine kadar 

46 kurö~a tenzil edilmiştir. 

Mezkur tarih<len sonra icra ve

killeri hey' eti j;bu resim mik
darını lüzumuna göre 60 ku

ruşa kadar tezyide mezundur. 
2 - Türkiye ile ticaret mu

ahedesi ve ya muvakkat ticaret 
itilafnamesi aktetmemiş olan 
memleketlerden glecek bugday 
unu ile 46 tarife numarasında 

muharrer bugday melez ve kara
bugday hakkında 1 Nisan 927 
ıarihli ve 1005 numaralı kanu
nun emsale ait hükmünün tatbiki 
icra vekilleri hey' eti kararile mu· 

vakkaten tehir olunabilir. 
3 Bu kanunun hükmü 

neşri tarihinden muteberdir ve 
15 Teşrinisani 1929 tarihine 
kadar mer'idir. Meclis cumartesi 

günü me•aisine devam edecektir. 

mütal:la nazırlar mecli~ini bir 

mctburi\"et altına ko: mi\ ul·akur. 
konun ldyıha;mın tetkikı esna -

Kıyametten sonra 
' fiissi acıklı h:ıyan lıakikiycdcn fevkalade film: i\lümc«ilcsi 

11.U. Vanıeı·' Nils Astar, Aıına Silson 
paııdispaıı~·:wı, J,eııdi

şiııi gf>ıH'İİ üzt'!'İııılc 
<.luı·ıııaklaıı 111< ııcdeıı 

znbıtai helf'di~e me
ınul'laniıa siiğdüğii i
c;iıı bir :ıy lıaıısc ınalı
k.t'ıııı olıı111ı.;tur. 

~ında alclkadar nazırlar hazır ' ~ ,\ \T;ca komik Noııti Oaııks 
bulunahikcekkrdir. l\lccli< alA - Aı·noldi oı'k('rlr::ısı - Opera ('()Z 

kadar nazirların "eya miimt·s>il - ~, Loca \e llll~lı?ralı ~1H.•Ykilcriıı CYeldcıı f 
!erinin \'e daimi miişa\'irlerinin ~ lcdaıkı t:nsıyc olunur. 

gaybubetinde hiç bir karar \ermez. ~::::::::-:::::::::ıı:::::-:=ı:::::::-::::::~ı:::::::::-:::::::::ı~ı::::::-:::::::::ıı:::-:::::::::ı~ 1 

Ve.re --::le mile.dele cemiyeti idare heyeti Sabri B. gitti 
Tenıviz azalığına ta-

,\cemi siııeıııacılar Kirahk dükan [!l@JO@OO[Ş]@ 11 
lk>st.:ıncı iskele p;azinosu bir i5 Da.rülbcdaytde ; J\ynaroz kadı~ı Veremle mücadele cemiyeti 

son zamanda ın fıhim ı e esaslı 

bir inkişaf devresine dahil ol
ına · t:ıdır. 

Cemiyetin aza ıııiktm 1000 
adrdini bulını.;ştur. Gelecek ay 

. ' 
vııı oh111aıı lstaııbul • 
ağır Cf'Za ınnlıkemesi 

< 

sabık reisi Salıl'i llev 
• 

Eskisi'lıre ~itnıistir. ' , 

Küçükpezarda Dolap soka -

ğında Derviş Efendinin evinde 

çocukları sinema makinesile oy -

narlarken filim ateş almış, yangın 

çıkmı§Sada söndürülmüştür. 

başıııda senelik kongre aktolu- ı=========================== 

nacak, idare heydiıdn gtçen Em niyet sandığı 
bir sene içinde yaptığı iş'erle 

bundan sonra (sarfı l:iz,mgdcn müdürlüğünden : 
mesai hakkında müzakere cere cÜ::: 

;;·~ yan <dccektir. N V 
·~ ,Q 

Bu arada nizamnaınrnin bazı ::::'. ~ 
l\tcrhuaatın cins ve ncv"i 

maddelerinin tadili de müzakere 415 8703 Beyop;lunda Feriköy ikinci kmın Cahi 
sokaı;ında e'ki 10 mükerrer ve yeni mevsuu olacaktır. 

Cemiyet tarfından Eriııte 

açılan mücadele dispanseri fa~

liyetire asri metotlar dahilinde 

devam etınel<tedir. Burada el
yevm 35 veremli daimi olarak 
tedavi görıııc>tcdir. 

Dispanser, fennin son usul
lerine tevfikan, J,enı a1ıl hasta 
ile hem de onun çocuğu ve 
mulıitilt'' cldC1!' 1 su~ctte ıne~gul 
olmaktadır. 

Kefaletsiz tediye 

M.Encümen 
Hart bidayetinde lat

kikata başlıyacak 
Ankara, 18 (V akıt) Sa-

bık nazırlardan Muhtar paşa ile 

Nail Beyin nazırlıkları zamanın

da yaptıkları kefaletsiz tediye 

meselesinin tetkik;ne martta baş

lanacak ve muhtelit encümen o 

gün toplanacaktır . 

Vekiıletlerden dosyalar isten
miştir. Meselede cezai mesu

liyet varit değildir. E.asen bu 

cihette müruru zaman vardır . 

Encümen malı tazminatı tetkik 
edecektir. 

Öğrendigime göre bu cihette 

müruru zaman müteaddit takibat 

dolayısı! iddia olunamaz. Bittabi 

vaziyet encümenin tetkikatile 

daha ziyade anlaşılacaktır. 

Amerika sefiri 

185 9471 
32 numaralı bir hanenin tamamı l\hiricle Tl. 
Cskiidarda Ahmet Çelebi mahallesinde 
Açıktlirhe sokap;ıncla eski 50 ve yeni 
54 nıımarlı bir hanenin tamamı 

Sa~r l lalit efendi \'a>isi Fazıl B. 
1315 14117 Yeııiköydc Güzdce .\.li pa~ mahallesinde 

Rn~l:ır w l.'çyolajtzı mevkündc eski .'i.'i, 
54, 14 \'C 1 l, 11 - 1, 11 numaralı ahır 

'c tarla ik b~raher bir hanenin tamamı 

145 

135 

275 

155 

315 

115 

205 

1426,J 

14~48 

Osman ,\ita 
(\kiidanla Arakiyeci hacı Cafer mahal-

lesinde e<ki diYitçilcr ye yeni Topnık 

sokai!:ında eski 1 .ı \'e yeni 81, 83 ıı uma-

ralı bir lı:ıncııiıı tamamı. Zeynep J 1. 
K~1'ınıpasada Sirkeci .\lu>lihiddin mahal-
Jc,iııdc Zcncirlikuyu sokağında eski 49, 
.'i 1 yeni .'i.1, .57 numaralı iki diik:lnın 

tanı:ımı. Ganime Raciye 11. 
1.1059 K<!dıküylinde Cafer Alta mahal!csinclc 

R"•tan sokağında eski 5 yeni 3.5 numa-
rnlı hir hanenin tamamı .\1. Arclonus 

l 5551 .hrat pazarında Kiirkçliba~ı aski yokuş 
çe~me Ye yeni sokakta eski 4 mükerrer 
ve yeni 13 numaralı bir hanenin tama-
mı fatıııa Tl. 

15555 Samatyada Sancaktar 1 layrcttin mahal-
lesinde Demirci Oskiyan sokaıtında 8 
numaralı bir hanenin tamamı O!ıaııis E. ;\!, Pevklna 

15653 (;alacada Emckyeınez mahallesinde 
Tenha sokaj);mda eski 16 \'e yeni 22 

numaralı bahçeli bir hanenin tamamı 

Şazimcnt Jl. 
15703 Galatada l lacıanıa mahallesinde \·e J Taci 

,\ma çıkmazı sokajtında eski ve yeni 
8 numaralı bir hanenin tamamı 

liüscyin Ef. Şaziye IT. 
125 15143 Galatada ,\laca mesçit mahallesinde Çapa 

çıkmazı rnkaj:(mda eski YC yeni 3 nu-
maralı bir hanenin tamamı 

Scn·et .\llincvvcr JT. 
95 15877 Kadırgada Şeb>iirnr bey mahallcsintlc 

çıkmaz Sehsi\'ar sokap;ıncla e:;ki 14 ve 
yeni 7 numaralı bir hane ar>asının tc-
mamı .\lehmct İhsan Ye Yusuf fzzet Beyler 

325 J !i927 Kadırg-ada Osman a~a mahallesinde Ha

hariyc ye Rıza paşa çc~mcsi sokaıtında 

28, 30, !'lO, 1 58, 32 numaralı üç dlik-

sene müddetle kiraya verilecek
tir. Kot'i ihalesi 23 Şubat J 929 

tarihinde icra kılınacağından ta· 

!iplerin müzayedeye iştirak ey· 
lcruek üzre mczkQr tarihte saat 
15 te lcrnzım müdürlüı;ünc 

müraca.atları. 

Edremit asliye mahkemesin

den: Edremidiıı Havran nahiye
sinde muhim derei sagırlı Zeke
riya oğlu Muhiddin efendi vekili 

Faik Kemal bey tarafından Ed
remit hazinei maliyesi aleyhine 

ikame olunan tesçili tapu dava
sının muhakemesinde müddei 

vekili havranın eski çay bataklığı 
mevkıinde şimalen tarik garben 

dülger oğlu Hüseyin bey cenu
ben çay ile mahdut tarla müvek
kilinin muıi,lerindtn Kara Meh

met oğiu Halilin ta;arrufında 

iken vefatile kerimesi F almaya 

ve F atmanın da vefatile veresesi 
arasında yaptıkları taksimde işbu 
tr.rla Emineye intikal ve senelerce 
tasarrufunda iken onunda vefatile 

varisi yeganesi olan müvekkili 

Muhiddin efendiye kalmış oldu
ğundan işbu tarlanın tapuya mü
seccel olmadığından müvekkili 

namına tapuya tcsçilini talep 
eylemekte olduğundan mezkOr 
tarla üzerinde hakkı tasarruf 
iddiasında bulunanlan muhakeme 

günü olan 21 Şuba! perşembe 

gününden evel Edremit hukuk 

mahkemesine müracaat eylemesi 
harar mahkemeye tevfikan ilan 
olunur. 

Sultan Ahmet beşlncl sulh 

hukuk mahkemesinden: Firari 
Sait mollaya tayin olunan 
kayyum lbrahiın Beyin vaki 
olan itizarı mahkemei asliye 
altıncı hukuk daire-ince ka
bul olunarak diğer birinin 
kayyim tayini zırnnıncla ev
rak iade edilmi~ olnıasıııa 

mebni firari merkuma Sirke
cide Kırzadc hanında 14 nu
maralı yazıhanede anıkat 

Süleyman heyin kayyim ta

yinine mahkemece kanır ve
rilmiş olmakla keyfiyet il,\n 
olunur. 

ii Elhanıra : llap~otinin n1uaşaka\Jtl 
ii Opera : Fahişenin kızı 
~§ Melek ; Vera t\lirçe\•a 
:: MaJlk i l\.1acar rapsodisi 
;5 A•rl : l•'cci d.11\ika ••' 
w: ............... •••••••••••••••• ...... ••::::jı)' 

·-·F~;~h··;i~~~~·da 

Variyete CHO~HZ ~ey~ti 
Ayrıca: Filim - bale - saz - varY' 

K aı·aıılı/\,[(J 
Bir l(adııı 

Mümessilcsi 

Maria Korda 

Kokuları izale eden 
En mükemmel muzadı 

taaffündür 
Sıhhatine itinaktlr kndınl•· 

rın samimi dostudur. 
Zehirli değildir. Ba~lıca ec· 

za drpolnrilc eczaneler ı< 

ıtrıyat mağazalarında '3tıJır. 

Edremit asliye mahkemesinden: 

Edremidin Şekviran kari)'"' 

sinden hacı F etıah og!Cı lı3'1 

Mustafa vekili Hayati Bey tara: 
fından Edremit hazinei maliye<' 

cJı aleyhine ikame olunan tes 
tapu davasının muhakemesinde! 

·pi 
müddei vekli Şeviranın zeytı 

havlı mevillnde şarkan §imaleP 
...ı~ 

garben yol cenuben çoban "" 
Fahri veresesi le mahdut be1 d<Y 
nüm iki evlek tarla ile karyie010 

. 3' 
dere tarla mevkıinde şarkan şıJ11 
len müvekkili hacı Mustafa gar'. 
b d ·et• 

en ere cenuben harman Y Je 
ve halen kariye avarızı ve yo.I ı·k 
mahdut beş dönüm z~ytın ı 

k ,,-el 
tapuda hiç bir suretle mu •Y ı 
olr a sızın yirmi beş senedd: 
beri müvekkillinL'l tasarrufun 

bulunan tarla ve zeylilikle ke~ 
diğer tapu siclinde Mayıs 1 1 1 .... 
yoklamasında otuz sene eve ' ııJı· 
eden hacı oğlu hacı Mehm•l 

ilmi keşfe taalluk eden kat'i 
hcsabat haricinde ve belkide 

kvkında, rüyeti s•niye • namı 

tahtında, ani, nakabili mukavemet 
taha. üsat ı•ardır. Bunlar dimagım 
gibi ke•fe alışkın dı, Mağlora 

muılim tınelte olan secayayı 

ihtar eJ,•ılcr. Kısa bir müddetten 
beri kar)ınıztfa oldugum halde 
ı·aktile, Aristotelis, Prokles, 
Eflatun gibi dehalar tarafından 
ve •ebebi aslisi anlaşılamıyan 
te•.ire muadil bir te>ir duymak

tayım. 

Emlak satışları 

Aıııeı·ikamn Türkiye 
sefiri ~Jislel' Gı·tıııun 

tebdil <'dileceği, ve .\
lll('rika Reisicunılıuru 

tarafından )Jislcr )fa
yer isıııiıı<lc bir zata 
Tiirkiye sefareti leklif 
edildiği yazılmıştır. 

kan ile iki hanenin tamamı l layriye fT. 
195 16374 Kocaınustafapa~ada ve mahallesinde ve 

caddesinde e'ki 38 l ve yeni 283, 283- l 

2-283 mımarnlı iki dükkan ile bir hane-

Telsiz telefon 
Hükumet şfrketi takvi

yeye karar verdi 

.\ııkara, 18 (.\.A)
Tclsiz telefon sil'l .. eli -

f rif' 
de;inde mukayyet bulunan.ve' 

1
. 

k' ı• 
mı beş senedenberi müvek ;~. 
nin bila niza tasarrufunda hU u 

k ).us 
nan kariyenin Kazılar u 

1 0 

Vay! Siz • Aristotolıs• i 
okudunuz mu? 

Ben her şeyi hatta kitabı 

oemavalı bile okudum. <Garip• 

Katibiadillerde yapılacak 

Tcıııyiz ıııahl..eıııcsi • 
döı·diiııeii hukuk da-
ircsiııdeıı 20 k:hıumı
saııi 929 tarihinde Ye
rilen soıı karm· ıııııci

biııce enıl<\k H' arazi 
satı~l:wı k:iıihi adı•il
leı·dc scııcJi resnıi ile 
yapılabilecek "e Tapo 
dairelcı·iııde tescil e
dilecektir. 

Akik.adar ınalıaf il bu 
hususta ademi malt'ı
nıat be' aıı ctnıckte<lir-• 
ler. llir haf tadanberi 
Ankara da bulııııaıı 
Amerika sef İl'i llistcr 
Gru ~aı·~anıba güııü 
şehrimize a'<leL ede
cek.tiı'. 

nin tamamı IJ:ıdicc ll. 
165 16403 Zcncirlikuyuda eski Ali Pş. mahallesinde 

c'ki Ye yeni .\leh met :\~a soka~nda 
eski 7 \'C yeni 13- ı numaralı bahçeli 
bir hanenin tamamı Fıtnat lI. 

405 16770 Gala tada llaci ama mahallesinde Çqme 
meydanı caddesinde eski ve yeni 22 nu-
maralı bir hcnenin tamamı 

. \ne :\uriye 11. ile I lali! Xuri Ef. 
Yukarda ıkra:ı: numaralı yazılı emhlk Yadesi hitmııında 

tediyci dcyn edilmesi hasebile (altmış bir) gün miiddctle 
•atıltp;a çıkarılacaj:(ından talip olanların ye fazla taf,iUt al
mak istiycıılcrin sandık ,atı~ amirliginc müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

• 
ııiıı Yaziyeti lıakkıııda 
hazı gazeteler taı·afııı
<lan \tiki llCi'l'İVHlı 

• • 
tekzip edcrit. Bilal,is 
lıiikli met sirkeli ıak -• 
Yiye ve lıinıayc etıııeğe 
karar 'enıııstir. • 

::::: ::: ::::::::: ::nı::::r=ır11:=== ::ı::ı:::::: • 

!!Drtn'ittalinıi 11zusiki l!' 
ij R~ıına;;:anda her gece \'c7. . ~! 
!~ nccilcrdeki salonda terennüm· İ·1: - . ii ~az olacaknr. İİ - .. 
::::lli:ım:::uuc:::; ı:;:.;::.m::::::::::ur:: 

1 · ıa e 
mcvkıinde şarkan yo şın d n 

h ıı a 
hacı Ali ve elyevm avr• 0 ub< 
hacı Halil garben yol cen :Je 

... ~, 
Firenk kölylü Ahmet vere- ii• 

. 1. i·ı n' mahdut zevlin ve yemış ıg ' .• · 
I l3IW 

vckkili hacı Mustafa namına old~· 
ya tescili talep edilmekte ,şlı 

e111\ 
ğundan ;~bu üç parça bit 

uf ve 
gayri menkulede tasarr nlıır'" 
hak iddiasında bulu;• şub'ı 
yevmi muhakeme olan 2 Jdeı11 

b .... d n ınuka 
perşem e gunun e .. tB' 

hk . e ınU 
Edremit hukuk ma nsın ı~· 

1 1 . 1 ·· mu ilfın o caat ey eme erı uzu 

nur. 



VAKiT ubat 

(Vakt)ın millet 

Yazı makinesi 
; 'ı\d\er)in ulki hurufat tipi 
rııu., 

•1 münha•cren Adler yazı 
"1ak · . ıııesıne m•hsus bir husu· 
'Yettir. 

k-.ı\t>.u Dlundu)tu kadar çok 

1 
·Prolar çıkarılalıilir. İlelebet 

'~\'anır. 

lık )'a>.ı makinesi 1898 
sen•« 
~1 nde ADLER fabrika" 

lııfafından imal olunmuştur. 
l:utün dünyada 360000 

<ııak' 
ınc satılmıştır. 

'!' ıırkiye . k·ı· u· . i 'c ı ı umum ığı: 

,,tıınbul, Galata \'ovvoda han 
"> 7-2 . 4\{. O, Posta kuıµsu, Galata 

Anadolu ıilA)'ti içın ı)'ı 
cenıa1ık1 iar ar \'e seyyar memur· 

arall!yor. 

Kütahy Ih h L • /i· a su u'tul,: hakım-
gır,den • 'ı ·· .ı ı · • 

n · •' tıuueıvc h.üt·th)·a-
ın M • • • 

deli A. e_ldan . ma~ıallcsiııden 
lıanıın n kcrıınesı Gülsunı 
hail . ın nıüddci aleyh ma
o~ı eı ınezkı'.ırcdn deli Arif 
%~~11~.sınan zevcesi Cem:le 
ol tındc bao;cııct matlubu 

an )'üz ı· tn l ıranın nıa masarifi 
li ıakeıne h ·ı· 1 isıL 

1 
ta - ı ı ıakkıııda 

ıısa evi , 1· . 
tarih ve , cu~ı 23-ıo-1929 
!llnıi . 89?-17 ı o .numaralı 
,,., 

1 
gıyabı nıudt!et alcvlıin 

.... ı·ıllı 'k . . 
ııı·ı . ı ·anıetı meçhul ol

• sı h:ısebile ·' jj1> • nıına k . tco " ınaka-
olu aıın olmak üzre ilan 

nur. 

1.;."t\ - -- • ' 

Teshin vasıtanızı tezy.it 
için 

Elektrik sobası 
KULLANINIZ 

Satie 
Beyof;lu 1lletro !lan - istanbul Ankra 

caddesi 

Veresiye 
~Jahllini askeriyeye muavenet heyetinden : 

Kışın şiddetle hükllm sürdügü yerlerde mukim malıllini askeriye· 

nin kışlık ihtiyacatına medar olmak üzere l\1,M. vekaletince heyeti 

muavenemiz emrine 20,000 lira verilmiş olup bu myanda Jstanbul 

emvalinden maaş almakta bulunan malıllini askeriyenin maaş senedi 
re<miyderilt bizzat atideki günlerde Veznecilerde kdin MalOlini 
askeriyeye muavenet heyetine mürecoatları lüzumu ilin olunur. 

16-2-929 tarihinde 1 ve 2 inci dereceden malıllin 
17 

" • 3 • • 
18 " • 4 • • 
19 

" • 5 • • 
20 • • 5 • • 
21 • •• 6 • • 
23 • • 6 .. • 
Tevzat saat l'.] ıkn 17 ye kııdar icra. edilecektir. 

- Gel Nazmi, o"::--

lum, ben oldum, beni 
kalıba dök. 

nehir 
cüce seklinde karsı
sında dikilip durdu: 

Ciice : 
- İşte bu ala, di

yerek bacaklarını, kol-
Jarıııı, sonra da basını • 

aşağı yukarı sallamaya 
başladı. Beş dakika 
durmak.sızın bu hare
ketlere de\anı elti. 

Nazmi cücenin kar-

Cüce dik hir adınıla 
öne doğru geldi. 
Nazıniııin iizı•rine 

olanea kuvrC'li! atı
larak: 

- Ilrn sızın adam
. larıııızııı (,\hın ııelırin 
padi~alıı) dedikleri a
damım. Benim simdhe . . 
kadar ırör<lü~iiniiz tas ;:-. < 

şeklim fena bir padi-
salıın zulüm nrticcsin-• 
de girdiği şekildi. Şim-
di siz h<'ni hu fenalık
tan kurtardınız. 

Balıkçılık mektebi müdürlüğünden : 
Balıkçılık mektebi için alınacak 63 kalem len.ıım aleni münaka

saya vazedilerek maran 11 nci pazartesi günü saat 14 te Bandırma

da ihalesi icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre 

mektep müdürlüğüne ve ihale gününde Bandırma kaymakamlığında 

müteşekkil komisyona müracaatları i!An olunur. 

lzmir Aydın demir yolu hisscdaraıı alelade altı ayda yüz lork 

ikinci içtimaı umumisinin Martın yirmi altısına müsadif salı günü 

tam vaktı zevalde Londrada Old Broad Streette 100 numarada 

kain vvinchester House te ini' kat edeceği ilan olunur. 
Ruznaınei müzakerat bervechi atidir: ::::::::::::::::::::::::cı:::m:::::::::::::::::~ 

1- ı-ıey'eti idare raporu, 2.192a senesi kanunueveı gayesine Seyrisefain 1 Yelkenci il 
kadar olan lıesabatın tetkiki, 3 · şirket nizamnamesi mucibince 11--,.....;;.-,..,-!'"""-:o--·lll VAPUR l AR 1 jj 
istifa edip tekrar intihapları için namzetliklerini vazeden lıey'eti YV811k Sür'at pOSfaSI Karadeniz Postası i! 
idare azasınden M. VV. H. Svv alfield ve M. j. A. Ooudge, un ( i\T rsin) \apuru 19 Şubat v t :: 

saı 17 d s k •••
1

1
1 a an :'=' intihabı, 4 - Bir mürakıp intihabı, 5 - Şirket muamelatı umumiye- • 

1 
e ir cci rıhtı· mından hareketle Gelibolu, !: :: 

sinin tezekkürü. :1:vapuru 2oçArşAmbA i.:.· Çanakkale, Küçükkuyu, F..dre- ·1 Şubat .,. ,... -.. •• 
İşbu içtimaa iştirak etmek arzu eden hissedaran tarihi içtima- mi~ llurhanh.·c, A ,·vnlı"" gı'u'e- 1 

:: ' ı;• !!günü akşamı Sirkeci rıhumından!j" 
dan laakal on dört güu akdem hisse senedatını Londrada Old cck ve dönüşte mezkur iskele- ı. k ( z • !! hare etle dogru ~onguldak, il 
Broad Ştreette te 100 numarada vinchhester Housete katibi umu- ~e:~:ktıbj~likte Alonolue;a ue;rı- P. Jnebolu, Samsun, Ordu, Gire- tl 
miliğe, lzınirde şirket idaresine, İstanbulda Osmanlı bankasına ı"i b o; Gelibolu için yolcu alınır, 1 son, Trn zon, Sürmene !j 
tevdi etmelidirler. Tevdi edilecek hisse senedatı için alınacak , 0 .. k alınmo··- !: R' · k ı ' i· , ,_ !i ve ıze ıs e elerine gidecektir. j! 

makbuzlar hini içtimada ibraz edilecektir. - T-ra-b-zo-n ikinci pDS-1-35-1-
1 'ğ Tafsilat için "irkccide l\les- ii 

Hey' eti idare emrile katibi umumi: Hovvard of Olossop . ı1':,· adet Ilımı ittisalinde Yelkenci !i 

1-~~!'!"'!ll!"-~~~~-----lm-lmlllllllll (K.\RADE. ·ız) vapuru 21 Şuba 1 :: perşembe akşamı Galata !! h.-ınında kain acentıı<ına müra- !j 
10-17 Mart 1929 zarfında.ki rıhtımından harekede Zongul- !i caat Tel İstanbul 1515 il 

Viyana beynelmilel sergisini dak, İnebolu, Sinop, Sam>on, :l:::::::::::::::m::::a:::::::=:::::::::::::i! 

Ziyaret ediniz. Avrupanın •n mükemmel mübavaat merkezidir. Ünye, Fatsiı, Ordu, Girc;on, KANSIZLIK 
Bütün Avusturya sanoyii ile A\·Tuponın en mühim. devletleri tara- Trabzon, Ri?.e, 1 lopa)'a gidecek 
tından zengin ve pek mühim mc, heri erle temsil olunmaktadır. hi ve dönüşte Pazar ;ıkelcsile 
ıc ucuz mal satın almak için yegılne fırsaıur. Tafsilılt Avusturya Ri7.e , Of , Sürıncııe, 
sefarethanc>indcn alınabilir. l.;ıaııbul· \'iyona (Sof ya ıarikile) üçüncü Trabzon, l'olathane, Tirobolıı, 

<ınıf azimet ve avdet biledi (1~8.) lira yerin 100 liradır. flü,·iyet Gireson, Ordu, Fats11, Samsun, 
,·arakaları mümessili fahrileri bulunan Golata ve Perapalas karşı- · 
sındaki r\ata seyahat idarehanesinden alınabilir. Sinop, lneholuya ujtrıracaktır. 

NÖraıt•rıı.: ıı •nyet ve• Chloroseo 

btf\lıtlıUk k.lfl y~ane oeva kanı 

ihya ecıen tlmOQloblnll Oeşlyenı 

lurubı.dvr. 'n munıahlp ~tıbba 

~rafından tertip ednmıııır 



ABON l ŞARTLAR!· ı~ Gazetemizde çıkan yazı ve ı;: • !llreslmlerin bütün hakları mahfuzdur 
TUrkiyeJe IIariçte 

1

1 
Gazeteye ~tiııdcrilecck• rncltuptann üzerine 

Kuru$ Kuruş idare içic~e .l lda~e \ yazıya aitse (Yazı) 
A 

ı~arcu lonulmalıdır 
1 ylıgı 150 000 ,_ 
3 • 400 800 Budmıyan mektupların iedeıinden, loymnti· 

6 750 1450 mulı:addereıiz mektuplara lı:onulmut paraların 1 
J2 • 1400 2:'00 lı:a1bolma1tndan Ye illnla.ttD mündericatından r· 

• idare meıul dellldlr. 

19 Şubat 1929 TBorsalar 
l~~~~~~~ .... ~~~~~"ir'~~A~ç5ı1~sö1 ~-=,ı:::~K.-adp;~=:n~dcı::: 

Nukut 
1 
1 

fn,t."iliz lil'a~ı 

Dolar 
20 'Yuııan dırahml 

1 Roylısmark 

1 ATusturya ~ilin1 
.20 Ley Romanya 
20 Leva Bulgar 
1 Ftlrmenk florini 

Franı ız frangı 

ltalı an lireti 
20 
20 
20 
1 
1 
20 

kuron Ç."1<0 - Sla .. kp 
Çer' oncts c ~o,· iyct • 
Zcl vti • Lebi~tan , 
Dinar • "{ogosla,,·ya ı 

'-O RP.Jçika frangı 

ı Pflzcta ispanya 
20 lsviçre frangı 
1 Mccidiyo 

Cek 
• 

J..ondr:ı üzerine bir Jngiliz lfra..q kuru$ 
Xe,"l·ork ı T_Urk lirası llolaı• 

Pdris • • fraul< 
~filano • • llret 
Berfin • • • mark 
sorya • • ıc,-a 
Brlık.~eı • • • belka 
Ami~terdam• • • florin 
Cinevre • • frank 
Prag • • • kuron 
Yiyana • • • silin 
~fadrit • • pcırta 
\'arşova 

Atina 
Bükreş 

Belgırat 

• • • zeloli 

• • dirahmi 
20 ley lmıs 

Ttirk lirası dinor 

Tahviller 
Iflikraz dahili c va0lell • 
Duyunu mııvahide 
ikramiyeli dcmiryolu 
t•tanbııl tramvay •lrketl 
Rı~tıın Dok ve Antırcpo 
l!tanhul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
iş banka" 
oSmanh bankası 

980 50 
201 75 oo 

52 37 50 
48 25.00 
20 25 00 
:::4 12 ~o 
2"1 75 co 
Sil 75 

158 50 00 
212 00 
120 25 

0000 
22 25 
71 2~ 

113 25 00 
31 25 

780 50 

981 60 
049 43 75 

12 6600 
9 455) 
2 0825 

68 5000 
3 55,~o 

1 732~ 

2 57,'lO 
16 10,t)O 
3 52.0'l 
3 16,00 
4 4050 

38 co 
24 37 50 
28 00 00 

91 7 s 00 
219 5000 

• 8 80 

25 

• 

• ıs 75 
138 00 

980 00 
201 15 0 1) 

52 
48 
28 
24 
28 
80 

158 
212 
120 

0000 
22 

37 ,!IO 

12,50 
75 00 

75 
' 000 

00 
25 

2Ş 

71 2$ 
113 25 
31 25 

780 50 

981 00 
049 60,00 

12 68$0 
ti 4800 
l C850 

68 5500 
3 5516 
1 23 50 
2 57 25 

18 7500 
3 52 ,2Ş 

3 16,25 
4 41 ,00 

38 00 
24 31 şo 
28 0500 

92 25 00 
220 00 00 
• 80 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticar~t Lor-=a-=ı kattbumum1ligl 

··~~ 1 
tarafından veritmlatir. 

1 Okkası 

1 

Auml A•garl 
K. P. !(. P. 

·Buğday% Çavdarlı 
lyumuuk Ol 03 CO 00 00,00 
K11.tra 2 '-23 11,2!1 1125 
'sünter 02-05 00,00 00 00 
isert 4·7 ı ıs ı7 35 
IDıinme 00-00 00,00 00.00 
Setl mahlut 3-C4 00 00 00,00 

1 -ZAHİRELER-
. Çavdar 15 12 15 10 

1

Arpa 1400 ı3oş 

\fıE-ır t4 tO f3 20 
Yular ıo.os ou,oo 
Fa•u;ye 47 20 37 20 

l~"'"m -HUB~:.:;;- 0000 

1 _Kuı ye!112._ __ ~~00- _ on,oo 

Külahya sullı hukuk hakim
/iği11den: ;\lüddeiye Balıklı 

mahallesinden hapçı zade Ha

san efcdi ınahtuınu Cemal 
bey ıevces; Adcviye hanım 

ile Tavşanlı kazasından hacı 
Hüseyin ZC\'Cesi Ayişe ve 
rüfekası meyanelerinde mü

tekev .-in izalçi şuyu davası
nın cerı an eden ınubkı.:

mesinde mezbure Ayşe ha
nım namına yazılan davetiye 
varakasında mezburenir, ma -

halli ikameti meçhul olduğu 
mahallesi muht:ırile mubaşiri 
tarafından ı·crilen ınc~nıhat
tan anbşılmakLı İL\ncn tcb-

- - --

-UN-

125J 

Çu,·aJı kilosu 
Ekistra rkistra co 
Ekislr:t • 
Birinci yumu•ak oo 
flirinci ıert • 
ikinci • 

TİFTİK 

1500 
1410 
1380 
1350 

1230 
1280, 
1~55. 

1225 1030 

Ankara 000,00 000,00 
Ak~ehir 000.00 000,00 

Yapagı Guz yunu 150,00 150,00 

-AV DERİSi- 1 

Zerdeva fitti 0000,00 0000.00 
Samar oovo,oo 0000,00! 
Tilki • 0000,00 0000,~ 
Kunduz • 000.000 0000,00 

iç !ıntlık 

Cevl içi 

-fJNDIK-
00000 0~000 
0000 CGOO 

liğat icrası karargir olarak 

mezburcnin26-3-927salı günü 

saat onda mahkemede bizzat 

ve yahut bir vekil gönder

mesi lüzumu tebliğ' maka

mına kaim olmak üzre ilan 

olunur. 

Maliye VeKaletnden: 
Ankarada Hariciye Vekdleti 

bir.a~ı biiyük mctlıaline devvar 
kapı ifa kütiiphanc kapıları yap

ıırılacakur. Taliplerin 21-2·929 

tarihinde :\!aliye vekaleti Fen 

hey'etine müracaatları. 

( Vakt ) ııı ı !) Ş-ul)atl\328 Tefrik.ası : 86 

~hnrJb~z1ım kn~n 
luh:rrlrl ' 

1lloris löbldn 
- Evet ... Evet.. Fakat siz? .. 

- Jh ! Ben hiçbir lehlı!: eye 

munz değil,:ıı. Asıi lazım olan 
sizi: kurtulmanızdır. ,Halbuld 
uzun nıüud~t yıirüyememeniz

den ihtiraz ediyorum. 

- L'zun müdJet yürüyecek 

değilim.. Dün pederim beni 
lir arkada ımıa yaııına gelir

ıniş+i. Yarın gelip alac~k .•. 

-Buraya yakın bir yrrdc mı? 
-Evet. 

-fatla söy!emeğe iıacet 

yok •. Ne söyleseniz aleyhimize 
döner. 

:'\-J· trrcfml ı 

,lfelınıet Ga;·or 
Gmç kızı ka;ııya kadar gö

tcrdii ve asma kilidi açmasını 

Leoııara işaret etti. Leonar bn 

emri ıfa edince delikanlı Klarise 

şu ılzleri söyledi: 

- Tedbirlı olunuz ve gerek 

kendiniz gerek benim için bir 
şeydrıı, hiç bir şeyden kork

maymız. Yaktı saati gelince 
bultıŞacagız, ,.e aradaki mania

lar ne kadar çuk olursa olsun 
bu ~aat pek yakında hulul 
edecektir. 

Kapıyı J(larisin arkasından 

kapadıı genç kız kurtulmuştu. 

19 Şubat 
19 29 

-- HER GON ClKAR TÜR!C GAZETESi - 1 ncı Tabı 
iLAN TARiFESi: -6 Sayıta Türk mekteplerile faydalı eserlin 

ili.nlannda o/ o 20 tenzllit yapılır 

Büyük ve ya bir çok de!a iç!• Hrilcn Ul.nlarla 
hususi mahlyıttekl il&nl.ınn ücreti 

idare ile kararlaştınllr . 

Cuetemize huau•T illn lubul eden yer: 

S.ıtırı J(ur•Jj . ~o 
6·8 inci say!ad• ııı. 

S 
iS • • "° 

.. " • 100 
2 .. :.?00 
1 • • 1 

1·8 ınci sayı!ad• 
1

10 
resmi ilAnlar H. S. H. '11-.t acenteıl • Bu geceki •. .ı-..-~~~~~~~~-A.,..~~~~-d..,..d,,-~.,..d,....~~~~~~~~-. 

stanbul, Babıali, nkara ca esin e "V akıt,, yurdu 
ttl. 1970 idare i~leri 1971 v:u.ı işleri • tel raf: 

Devlet matbaası Müdürlüğünden: 

VENİ NEŞRİYAT 
Çocuğun pisikolojisi 

ve 

Tecrübi pedagoji 
Claparide den Müıercimi Hüseyin Cahil bey 

Fiyatı 155 Kuruş 

Türk edebiyatı tarihi 
Müellifi Köprülü zade Mehmet Fuat bey 

Fiyatı 150 Kuruş 

Mufassal Türk tarihi 
Beşinci kitap 

Müellifi M. Şemsettin 

Fiyatı 150 Kuruş 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Kiralık mağaza ve 
bodrumlar 

1 - Bahçekapıda dördüncü ıfvakhan ıahtında 11-iO ve 12-72 
13-74 numaralı mağazalar ile tahtındaki bodrumları müştemil olup 
Ekspres bankasının tahtı isticarında bulunan daire 22 mart 929 
tarihinden 931 senesi mayıs gayesine kadar kiraya verileceğinden 

kapalı zarf usulile şöbann yadinci gününden martın ikinci cumartesi 

günü saat on dörı buçuğa kadar müzayedeye konul:nuştur . 
2- Talipler müzayede ve münakasa ve ihalıli kanununun onuncu 

maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf derununa Ya7. ve temhir 
ve Üzerlerine isimlerile şühreılerfai tahrir ederek mezkılr membur 
zarfı 2570 lira miktarındaki teminatı mm·akkatc makbuz ilmühaberi 

iLA.N 
Gece san' at mektebi 

Sultanahmette ki.in San'at mektebinde geceleri E.lektrık, 
Motorculuk, Tesviyecilik, Marangozluk, Mobilyacılık ; 
(Tesisatı sıhhıyc, Kurşunculuk, Kallrülercilik, Sebacı\ılc, 
Banyo ve su tesisati) Terzilik, Döşemecilik San"aıları 

meccanen öğretilecektir. 
Şerait: 1- Türk olmak - 2- asgari 16 yaşından azami 

elli Yııtına kadar bulunmamak • 3 öğretilecek san' atlara 
az bilen veya hiç bılmiyenler kabul edilecek ve bu san· at
lara ait resim teknoloji ile Türkçe ve hesap ö~etileceklir 
.4- Talip olanlar şubatın yirmi beşine kadar mektep mü

düriyetine müracaatları. 

Diyarıbekir b 
ledıyesindetı· 

Diyaribekir on beş kil3tJ1:J 
mesafede Gözeli ksn-e:~bi 
gelen 1 fomırvat suı·J ka.. b 
üç kilomctro me$:ı,fcdekı r 
noktadan font botuva alı~"ra 
d1hilı kasabadaki ıe.;i;au~ 1~h• 
ı ö mart 929 tarıhındc ~ar. 
edilmek üzre münaka<:t 

d k. · f'kan ka nun a ı ~craıte te\· ı ' 1 l 
zarf usulile münakasap vazu. 
muştur. Münakasaya nıe) · 
olan kısmın bedeli ke~fi (J· 

k .. lif3 
doksan beş bin se iz. yuz.. ınc 
l\lebdeinden şehre uç kılO 
reye kadar olan eski 111~re 
Belediyece tamir edilecek gc 
bu on iki kilometroluk kı; 

k ka;a demir boruya ahzı gere ri 
k ··rcf<r dahilindeki a snmı m.u mı 

inşaatına miiteallık muheııı ti 
dön yüz liralık kısım sinin: 'r 
vede nünakasaya vazcdilec<KU 

Evrak Nakdive mübadele Proje ve münakasa kaJııı•!'r 
'J mütalalAa ve tet~ik etmek ilJer 

k • • _J • Evrakı nakdiye mübadele Ankara ve l sıanbul Şeh.re~•M 
omısıyonunaan. dsiresi bukere hesabatını heyeti fenniyesiııc murac• 

sureti katiyede kapatmak mecburiyetinde pulunduğu cihetle, bugüne ve. ehli~·eti ~enniY.e ve roaliı:iı 
kadar nezdlerinde mukabili tesviı·e edilmiş fersude evrakı nakdiye haız talıplerın munaka;a şer\ri· 

riayele kapalı zarflarını oıı ·ı 
esbabının. yetlerindeki makbuzlar ı ibraz eylemek ve matluplarını bekir belediye riyasetine ita 1 

almak üzere, nihayet Şubatın 28 ine kadar, Cuma günlerinden irsal etmeleri il:lıı olour · 
maada, hergün saat 9 buçuktan 12 ye, ve 2 den 5 e kadar, düyun Banka di RoJllO 
umumiye binasındaki mübadele dııiresine müracaat eylemeleri be· lstanbul Galata ve be]OgJ 
tekrar ve son defa olarak rica olunur. Ju şubelerinde 1 886 v~ f_90 

1 
işbu müddetin hitamından sonra metalibau nazar itibara alınma· l\Iısır kredi fonsiyelerının 

mak tehlikesine maruz olacakları aldkadarana ayrıca ar?. olunur. mart 1929 keşidesi için anı0'.~ 
--------------------------- tehlikesine kar;ı sigorta (11• 

Mektep •ınşaatı mu•• - ameksini icra eylediğini 1ts~: 
!iyi muhtercmenin cnzart ıt 

n aka sa s 1: lama :ırzcyler: 

Gireson Vilayetimuhase
bei hususiye müdüriyetin
den: 

ve ya aynı mıktan natık bank kefaletnamesilc • diğer mühürlü bir adet Voksol otomobili hasta nakliye otomobili haline ifrağ ve mezkur 
zarf derununa vaz edilecek ve mazrufun üzerine ıeklifnamenin bu otomobillerin üzerine karuser imal ettirilecektir. ihalesi işbu şubatın 
mahallin talep ve isticarına ait olduğu işaret olunacaktır. yirmi sekizinci günü Ankarada HiWiahmer merkezi umumisinde 

3- Müzayededen akdem teminatı muvakkate suretinde ve ikinci icra edileceğinden bu husustaki şartnameyi almak üzere taliplerin 
• 1711ftl 1i• madde mucibince ita kılınacak mıktar bedeli ihale on giin zarfında Ankarada Hilaliahmer merkezi umumisine veya lsıanbulda Cağaloğ- 1 amazan 9 L.!Jı.!.ıBurç:D" 

müddeti icara ait mıkıar ihale üzerinden teminatı kat"iyeye iblağ 1 d 1 b 1 II 1 liah k h E k" h" d il 1 1 ı Av•n do•u .u Aı·ın ~,uı' . un a stan u i d mer mer ezine ve ya ut s ışe ır e i ,J i , 
olunacaktır. 1 · 12,45 4.~J ) 1 

ahmcr nnbarı müdiriyetine müracaat etmeleri ilan olunur. 1 d noı ·4- Talipler müzayedenin yevm ve saat icrasından mukaddem , ________ ..;.. _________________ , (füs!ılleyil tn ''' 

işbu zarfı bir makbuz mukabilinde Encümen idare Riyasetine tevdi Kütahya sulh hukuk hakim- ilanen tebliğat icrasi karargir Su/l _,,,. : 
edecektir. fiğinden: Müddei müftü hafız olarak muma ileyhin26-3-929 f -

5- Talipler Vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatla umumi şart- Bekir efendi ile müddei aleyh salı günü saat onda mahke-
namenin bir suretini alacaklardır. Dahili müzayede olanlar tarafından Kütahya evkal sandık emini . 

müteveffa Mehmet efendi medc bizzat ve yahut tarn-işbu şartname ahkam mündericesi tamamen kabul ve ziri imza kılı· 
nlahnımu Far.uk ue rüfekası ' d bı· ek"! go··n lermc-ı· narak balada birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte mem- ıın an r v ·ı l 0 

d k d 
ıneyanelcrinde mütekevvin lüzumu tcbli" makamına 

hur zarf derunun a mez ılr şartnamenin do itası J;\zıın ır. davanın ceryan eden muha- o 
kcmcsindc müddei aleyh Fa- kaim olmak üzre ilan olunur. 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet demirhanesi için muktezi ( 2000) okka pulluk, tırmık 

demiri ( 20) gün müddetle alenen münakasaya vaz edilmiştir. 
Talip olanların ihale kanunu mucibince 0 

07,5 depozito ile 20 şubat 
929 çarşanba günü saat 15 de daimi encümene müracaatları lüzumu 
il.in olunur. 

O vakıt Raul, jozefin Balsam(}

nun yüzüne karşı; 

- ne şayanı pere5!iş mahluk 

ceğil mi? 

Sözlerini söylemek cüretini 

gösterdi. 

"" Arsen Lüpen bir çok zaman 
sonra başına gelen o vak'ayı 
naklederken sözünün bu nok

tasında gülerek dedi ki: 

Eveı. nasıl o sırada gilldümsc 

gene öyle gülüyorum .. " Klaris" 

çıkar çıkmaz hemen ayaklarımla 

bir rakıs şekli yaptım. Hani sor

dukları bu müşkül Zaferlerin 

akibinde yaptığım şeki!le~den 

biri .. Arıık "Klars, kunulmusıu. 
Hiç bir tehlike ıasavvur edemi

yordu.. Bir sigara yaktım ve 

dumanını öııümdo burarak vnadi· 

mi hatırlatan · " Jozcfin Balsomo,· 
nun suratına üflemek ttrbiyesiz· 

fiğini yaptım. Kadın dişleri ara
sından: ·Edepsiz!" diye homur

dandı. Ona nrdij!;iın cC\·ap bas

bayaj!;ı rezildne idi. Btı hareke
time ne m3zcrct gilstcrcyim 

:llak<adım tahkirden ziyade 7.1· 
pırlık yapmaku. Ilem de .. hem de 

hilmem mazeret aramıya lüzum 

var mı ? Bu kadının ona ilham 

etmiş olduğu mütevali ve zıt 

hissiyatı nasıl tahlil edeyim? O

nun hakkında bir psikoloji na

zariyesi ) ürütecek değilim, Onu 
hem seviyurdum hem de kendi

sinden fcvkal~de nefret ediyor

dum. Hele " Klaris • e taarruz 
edell nefretim hudutsuz idi. Ar· 

ruk namına yazıtın davttiye 
varakasında mumailcyhin 
nıahalli ikameti meçhul ol
duJ\u mahallcşi muhtarile 
mubaşiri tar:ıfında n verilen 
ıneşmhattan anlaşıldığından 

-
ıık yüzündeki leıafeti görmiyor-

dun1; işte nazarımda tecessüs 

eden canavar tıynetine karşı söy

ledil!;im küfürü sa\·urdum. 

"' ı\rscn Lupen " gülbilirdi. 
Herhalde ,·aziyct gayet tehlikeli 

idi; az kal>ın "Kalyostro,. "Leo

nar a delikanlıyı bir kurşunla 

gelıertilmesini emredecekti. Kadın 
kendisini 7.apıederck homurdandı: 

- Ah! senden ne kadar nefret 
ediyorum, bilsen ... 

- 1 lcr halde benim senden 

nefret ettiğim kadar değil. 

- Unutma ha! " Klaris • ile 

" Jozcfin Balsamo • ar"'ında 

hesap kapanmadı ... 

- Evet .. 

Dandrezi • 

"Klarfs, ile "Raul. 

arasındaki hesap ela 

İngilizce ve Fransızca 
liuallhnesi 

Beyoğltı posta kutusu: 16 '· 

öyle ... 

- İthcrif... Sen neye l:\yık<ın 
bilir misin?_ 

-Bir kurşunla gebenilmeyc de· 

ğil mi? İmkanı yok güzelim ... 

- Raul " bana pc!-: fazh 
meydon okoma .. 

- İnık:\nı vok dedim ya! lk~ 

senin için halıha7.ırda mukud(lc. 
sim. Bir milyarlık bir savcı 

temsil eden bir mösyiiyünı.. Beni 
ortadan kaldırırsan milyar güzel 

ellerine geçmez "Jozefinllalsamo .. 

Arıık bana ne derece hürmete 
mecbur olduğunu anlıyorsun ya! .. 

Dimağının her hücresi kıymcıli 

t.1ş demektedir. 

İçine bir kurşun girdi mi ? 

Öp babanın elini ... " Jozin ,abla 
bir metelik bile alamaz. Sana 

tekrar ediyorum, mini mini "]o· 

Evkat 
Sabah O~le iftar Ya«I tın ,ı 
6,52 12,28 17,47 19.17 s. 12 ' 

Erf,ck: Manaslp isim teı1; 

İbrahim Sar0 

Uılnün nasihaiı 
Dır<li m~zi li.aydı iıııtlkbal '' 
Olınayınca ııelir sa.:ıd~ 

Bu günkü hava . 
Kapalı, puslu, hafif seP 'I 
kenlid.ir. ____ . -·--=,il 

M••ul müdü' Ah==·~ 
- ·ı rı1'1' 

·•elin inı· "' Polincz ı·a ıcncı ' " .. , . - " ll• 
dedi~i gibi lıen holilıa zırt.b •ıa• 0 

rnni mııbJde·,im. !Tem de tıaıı:t~ 
ayağa ka.l:ır " tabu ., 1 .. piı 1~1 
karsınıda bakarım, hele ŞU CJ f 

• " t Ll • 

öp_ l·~n j\·i vapacaoın şey vu ··l 
. . . 3\ ,.. ı ·ere" "'". ıtc n.ızır o ~n pcrL.: , 

ve geniş bir nı:fı:s nldı • 
• ııofJ' 

- Alı! ne ı;üzd ... fn;an. 1;;ıı 
da ncfc;;izliktcn boğıılacakO. .,-r 

• •· l , r ın d:ı • p!lz:ıriıı\'. .... conu ., .. Jı:ı-

kokt1s11 ;ar ki. .. Bana hak ·1 .,ı c 1ı• 
•c['·1 ne ıçın ccll:1ıhn .. .. ., ı.::ıf,. 

eclıiııiıı dibinde ıalıanca<ın•~ 

ı· 
'"ı.ır:ır:ı' 

zası üstlinde tutuyor? .. 

Kadın ayaj!;ını ycro 

i ba~ırdı: birru.10~ 

1 
- Anık saçına k:üi- ··~oı 

k ~uv 

ı ::~~::i i~~ı:ı~n yapt~B:cmedl) 


