


1 TÜRK TARlHi. ·oE· EŞHUR VEZiRLER 
Alemdar Mustafa paşa 

~AY HAN. L ·c _ ~~O• 

Ocak ağaları köpürdüler 
Haşa ... Hala giydiğimiz kisvet ve yediğimiz 

ekmekte Sultan Selim efendimizindir! 

- Oı·tlıı riealiııin d • 
nıın n~·ıkatl(•riııi al. 

nt•ıııi. ti. • "ezir ağa . . 
Nlıiida O ... rnan efc11-

di c aeılıııı' ada, Os-
• 

ıııaıı ef('ll(li ·ı·zir a~a-• 
ı atlatıp ~··rıiı·eı·i a~a-
İlı' ileri gdı•ııleriııe 

o nın" 'e: • 
- elh:ızrr ağt l[lr .. 

• 'ııltaıı O ·nıaıı \ak.'a.;ı 

leke i lwııiizJ orağı
nızd:uı iliııııwıli... 

Oi)crek, ( "tıziriıı) 

lt k if i11e vana m:un. -. . 
hwıııı ihtar ••tıni•:ti. • 

O"e: k o iialaı·ı: 
- m, a:r.., ilah! .• 
Cevabıııı 't•rmbler-• 

di. 0..;nıaıı eı ·ııdit.lı·n 

:-oııı·a t•ıı r a g 1-
ıııi~ ıi. ,,lc~<'le\İ a<'llll~-. ' ., .. 
tı. (Ocak) a:•ahırı hep 
Jıirdeıı: 

- haş,\... ll:ila ~iy
diğiıııiz kb\ et H~ ~ e
diğinıiı t•kıuel.. Sultan 
Selim ef eııdi ıniziıı<liı'. 
• ı' ııı ii m k ii ıı't bir 
kılııın. k{'tli\r eı·i:-;ıııı•-

• 
.. jııı• rızaıııız yoktur. 

Cc\ alııııı 'ı·rıııish·ı·-• 
eli. • '<·zir a•·a da t'('-• 
kiliıı ~ilıııi:ıi.. 

• • 
J,tc Eıfiı·ıu• oı·dıı ":'ı-.,, 1"' 

hında (ı~ıl<lnrıaıı :-a\ ı-. . 
alar hııııl.ınlı. 

Hıı. ı'Llk \ •ıı·aıııııdaıı • • 
lh·f il.. t.•fomli, hu ri' a-
) tıllerllt•ıı fü·hüp tclıl~cı 

dii~lii. 
Z:ıtcu ka~ ıııalrnıu Ta

·') ar ~!alııııuı ıı:.ı~·ıtla11 
i>ll'tlrıılırı·i kıı. kıılaııı-• 
\ onlıı. . 

Ta) yal' pa~:ı. Hı•f ik 
ı•rrııdiııiıı İ:-lnıılıııl(l:uı 
Edirııı•\ u lıaı·Pkı•liıt-

• 
t!Pn hir lar uiiıı . oııl'a 

• l 

kil) ıııaknııı olnnı,:t ıı. 

Ut•ıııPk :ııu•;.k iıııdi • 
S('liıııi :-;alisi l-atl1.·1ııw-
!!ı• k:ıı·nr 'ı'rıııi ... lı·l'di. 
.~ . 

ll!ı· tarafıaıı el, nıı~ 

ııc ııc kalıııı:-;lı? • 
lJiitarPke: ( Sı• l'l' ) 

a\ ının basında lıil:H . . 
giirülıliiğii gibi hitf'-
eekti. 

Hcf ik ı•(ı•ııdi ( Pzıı· 

ağa) lıik:I~ e. iııi Hıı. -
ı•ııihı ':ızııı l'iZ(lİ. l\Pn-• • • 
ıli dl', . adrazaııı ı·Plrlıi 

• 
~lıı.;tara ııa.a~ ı Ta~~ ııı· 
pa~a :ıle~ lıiue J..ı~kırl
ıııak j,.,IPtli. 11un afikda 
oldu. 
Hı•fik l'ft'Jıdi ::ır:I\-• 

1.h ıı .-;rlPhi ~hı. tafa ı :~
. 3\, gitti: . . ' 
~ 'f:n 'ar Pa a hir 

• • • 
av daha ka,·m~.ı.um 

• • 
kalırs. sadrazam ola-
ı•af'ıım ·\ipi e eJilnwz. 

Dedi. f.el bi nnısınfa 
• 

Pa~a yrıı!~rri ornğın-
daıı 'l'lisnır olıhığıı . . ' 
iı•in rfı•ııdinln fıiJp1;iıu• 
• 

karnh 
ı ·rıie1.·dc llr(ik l'feıı

dirıin ko ·atları (Si'ııı

hııl zado nak.i) cfeıı-

diyi 1. tanhula 
dılar. 

\olla-. 
Bali ı·fı•ıuli' t' lı:'ızı • 

ım hrt>ın ııwl...luplnr 'l'l'-
t!ilı•ı·. Bıı ıı:lıııt·lt·r b
lah11lılaki yrııiı•l'ı·i . ii-

• 
zii~ı·ı·rrleı·iıw idi. . . 

Baki pf('nıli. I:-t<ıııhul
tla ıııib:ıil hiı· muhil 
hııltlu: 

l ta ıı h tıl da lı{•ı·-

kı•s Ta'' ar Pa:-;n alc\-.. . - .. 
lıiııı· lıarekcl eui,oı·-• 
ılıı. ~ı ~ lıi l:\111 Topal 

.\taullalı «'f1'111li ilt• Ta,-• 
Hll' Jln :ıııııı aı·a .. ı :wıl-. . . 
1111~11. 

Sıılıaıı l ıı:-t:ıra , u
dı ıı·ılrııı I izzP! I Ilı·~ i 
• ) lıiı;laııı ~npııınk i ıi
ordu. 'l'ıl\ 'ar Paı.;a . ' .. . 

.'ara\ la lıirlik olııııı. 111. . . 
Topnl t't'~ lıi!>ola1111ıı lıa

lwl'i oldıı. Tayaı• Pa..;a . . 
al" lıiw• 'iil'iidii. Tam • • 
hu s11·ada orıhıdaıı Ba-

11ıi'ıt r<ıl.e. iııiıı lıiıııw:-i- kı Efı•111li "Plıııi..;ti. Tav-• • 

Vakt) ııı l 1 K:\ııuıııı~aııi 1 H~\I lt'frika~ı: 7.-, 

M11/uırr11·i: llii ·eyi11 Rolı 111i 
Bıırı·. :1 "a":ııııı l h·i idi. .. l\inı g!ri~or'! kiııı 

Jl '"\ili a•, .. ,, .. ,.,, u al hı·ı ı·ıknor'! hu h•<"'."ii"'ii-. . . 
"Pli\c•· ' · 1 ı r ıdan ııii alwl\,ı :-;(•zdiı·ıı111-
t"I '" ' "" .... 

I oıı:ıj:";ııı l:•rı·ı da gii- dt•ıı 1..:qııılnıı ıwaıı !'i-
riiııİİ' '' "!ıı. ıll'"i kn(•11·1111\01· lu•ı·i-

• M ' ' 
.\h•;ıl a ! 11af"l a;'a fi kıı:-;kıthı:dıı·ııı:ulaıı 

• ili' lir, •!ı hiı lı t ,_ lıazı lıa:~ı İ!!t'ı'ılPıı 

1 .~ır:\Cı·i:u :.\ptul- iıwı•ye istir,ap -
1 lı"ı :· 'i l'ı·: ti" ılr- lara lıi!~· giı·i )y<.ı·ıl·ı. 

~ ·ı, !.oı ::;-... 1 arı. ııal.ı Bazrıı kt"•tcıı iki p:ı rı i 

------~ • ><t3ratı lıırlrc" 

O blt1c hiı\,.ı "l'lft ıııcrkr· 

zimizdcki hu nok«arı na>ıl 

temin 'c tcli\ft c<kb' irl7.? 

Bunun i~· ı İ .tanhı. la hulu· 
ıı.m tıp fakı ·c :i ha titn i 
ik birlikte ,\n1 aı::ırn mı ııak· 

kt. ıck Urnndır; ·ı:al iJ .\n-

k rar '1 ıhhi tc,kı' ıtını ikmal 
L'tk f,cn 1-tanlııılıı fakirk~tir

rnc" ic ıp cr•ncz 'l:ıkııl olan 
·ol l tan 1 uldakı >ıh l re ·j,ın,ı 

nlıhı»ıı p;ilıi ipka ederek \n
k:ıra için tamaı ti' ı·~ni \"C 

ııııikcııırıd bi• tıp rnı.uıre-i 

'ııcuıtı «ctirmektir 

rı.- \le lıir tH) fakdtc tf~• 

-
Ayın onunda birinci sınıf 
takımlar arasında bir futbol 

turnuvası yapılacak 

' ı:ı 1 
1 iı;iıı iı:ap cıkr'c 

l,tı_ bulda hlilıınan mııtaha''" 1~-~~t_ 
d JktorLrınıııdJn lıirk:ıçı .\n· 
k.ıru):l :ıınal.>il .. l(CTİYC: ka

Lııı1 ı \' n ~.ıdan c.'h olL•!':ı. 
lıı!ir. ) alı ut \ııl :ır:ıd·• ) ··pıla

l t
1 tıp ' hliltc·" t:ırnıııcn 

ıııuı:lıas-1> crndıi doktnrınıu'l 

dine 'criklıil : lıunl.1rın 
) :ınl;ı ıa kor,Jcıık ikind tle
rcccdc rııı>tait tıırk t·ıbip 

ıııua\ i krı 'etbtirİ!i . 

A ıı 1.:ıruda bu tar/.d:J v!ı

cııd:ı 1,,·tiıilccd; tıp fakı.ltöi 

için ıırkılilccck )Mraıwı mik
tJrı ikind hatta lı<;iinni dere· 
<.t'tlc hııizl ehemmi vetti r. 

. o: ra ıııab11dı'l ehemmi· 
~eti nbpctimh: fcdak:lrlık 

ı Jpı'ır'a \ HUJNdaıı hc: kc,;in 
hAyatıııı kendilerine cnıııi

·cılc tc,;liııı c·tldıilc.:cği mii
ıah:ı--h dol.torlar .:tirıııck 

her rnkıt ımını\..iındlir. 

. ldıııwt .\~ıııı 
.... ~ ............................................. . 
'aı· Pa!'a vPriııd(' ı u-
• • • 
111 ıı:u ııad ı. • \zlı•ıl i lıl i. 

(1 )iınetokada) ikaııw
ıi111.• tımir cıkıı. fal..at 

Ta' \ar Pa~a, bir ıııeııfi 
• • • 

gilıi ılt•ğil (aıl<'f:ı l'lkap 
k:i~ makaıııı (ıııan:-ıh)a 
~id(•r ~ilıi..) ~i(lt•ct•kti. . ~ ' 
Halı Eft'ııdi, Ediı·ııı·-

, ... 11111\:lff:lkİ\t•llı• diiıı-. . 
<I ii. r ii~iik lt•zkpreri
liğr f{'l'fi ~dilıli • 

Lfık iıı: Ta\ 'nı· Jla. a-• • • 
11111 iiylı• yeııi (maıı. ılı)a 

~itlı•r ~ihi ıııai~ ·' "' i ile 
Hinu•ıol..aya ;wlııu•:-;i, 

Eıliı·ıı"ılı· ıl;ılı:ı tt'lılikı•li 

1 (l lı. k ki r.d i 1 ( 1 i. 
1 tiııwloka Edirııt•\ c 

• 
(•ok \:lkıııdı .• \\ili Zil-• . . 
ııı:ııula :-alıık ka\ ıııa-

• 
kaıııııı <'lrnfıııa lıiı·,·ok . 
aı-kt•ı· topladığı halıt>ı·

lt>ı·iııi ı;ahııeak Ediı·ıı<'

yı· ııla.tıı·aııl:u· oldıı. 
Biı ııcJi 

~ ('ııilı•ı·<·k llalili, iki 
liı·:uıııı krızaıwilı• ııı•

~l'lt•ıuliı·ıliktt•ıı sonra 
~i\\ le lakırtlı :wanlı: 
• • • 

- Siziıı ~laz.111111 l'h i 
Bt>Yft'ııdi\i ı·ok ıııPll'-. . . 
diyolar. 

İyi zatııı· .... 
Siıııdi i~ıaıılıııhla 

dt·Ail ·mit 
- Yoh .. 

- ııereul' ? 
- Tı\ izıııirtlı·ıı iilP-

~I' ~o:kıııı pıııar ~ifli
ğiııılı•: .. • 

- orada 
ııı ii ( lii ı·ii y () k 

'aı· rııııa lıonııı-• 
l:ırı nltlarııula ht ı ... 111 

keratal:ıı·ııı.. 1\,1(' 'ıl-• • 

1 ııtbol lik ınaçlarınııı ılk 

ı.le1re 1 havanın şe~ iz ou gfııı 

. evelkı mü aadeşındcıı i<tilade 
eJiierck ıkmaı olundu ı e i~ind 

aevrcııu1 ll~bahara el ; ;ı y~~ıl
ınası tal--.arruretti .. 

!lıı ıııriyetc ıı~zaraıı futbol 
hir Lııçuk iki n ·iık bir tewkl.u[ 
devre i geçirecrk ıleıııek!ir. 

ı-akat futbol işlerile ıueşgul 

olaıı alakadarlar futbol Jıayatı

mııı hii~büti\n ~l3lct iı;ind<: 

hırakmaıı!llk lç.u hiriııri sııııf 

takımlar arasıoJa bir futbol 
turnuva ı yapnıayı kararlaştır

ın şiardır . 
1!11 ~ ın sonlarına Jo ru 

· f nıan ı menıurlar1 
Bir talimatname 
hazırloniyor 

~lı·ııuıriıı kaıımııııuııı 

Emanet mı•11111 l'ları ıın 

~amil ol:ıııııyaı·a~ı bil~ 
dirilınislll'. nunnn iize. 

• 
riıu.~ 1-:111a1H•I kl'ııtli ıııt•
ıııurlaı•ı ieiıı Lıir tali-

• 
m:ıtııanw ilızaı·ııı:ı ha~

laııııstiı .. Bu talimat ııa-
• 

ıııe ııı<•ıııuı·iıı kaını

ıııııula"i l':o;a~lar dalıi
liıHle tertip '<' c·enıi
,.t•ti hı•lr.dhr ı:ırarııı-
• • 
daıı tası i 1,. l'(lilıl i ltl'ıı 
!'O':ıra taılıikıııa gı•ı;ilP

ı·ı·k' 1 !'. -
Ahşap pansiyonlar 

illinde ıt'h3rcn '"n~•'1 çk
ına~ı ihtimali olan a.h":ıp pan:'i

\Onların ı·:ın1net tarafından eıl· 

din' ]ı3<la~ılıııışur. 

dır lıt')f'ft'ıuli~t.· iiylı• 

madik ı•tnıi~It•rki .. lli\\ln . . 
zamnıula lıalıaııa iııa

ııır:-;;ııı \ı•ı·~iıı zok:nı ... . . 
Keııdi biıw krıuliıı • 
ıınık:n 'l.'l olııı:ulıkıaıı 

• • 
h.Plli 'a\ olo halitı('. .. 

• 
- lf aııııııı da lı('ı·a-

lıer ~iiliiı·iir mii~ • 
Halil ağa ) a~ ık hir 

trlws ... iimlc a~ızlıi!:a 
< p 

kalııı lıir ('J "ara "l'l'İ-~ ~ .. 
J'(' l'<'I... 

- Giiliirııu•k blf'VO 
eıııııw :n ı·at 
ki ... 

• 
~illll<'Z 
< 

- i\"il'İll "İlıııiyor? 
.. l"l ' 

- Cifıliµiıı havası 

ıı:ız:k 'iil'ııduııa a"ır l" 

l.!t•Iİ\ Ol'lllll~ •••• 
il J ' " 

lıyacak okıı turıım·aya, ·re .• ı 

beyin irliha!ı lı~s~bile bir ıy 
ınıiddetle hiçbir ınuşab:ıkaya 

iştirak eıınlyectk olan G~Jata

_ aray ııılıstl't>na olmnk iııı· , 
di~cr beş l:ır:ııci sın:! takım 

iştırak edecekiir. 

Bu gtınkü miisabekalar 
Bugün lleroğlıı !laik fırka

sının iıstüı;deki e~kriın ) ıırdurı
ı!;ı, ("<; ıı h;ı!tad:ın yarıda kalan 
flöre hirırıciliği ıııilsııbal.ası 

intaç cdilecel.tir. 
\'ayeıııe hıliibünde voleybol 

ıniisabakahrına devanı olıına

cahtır. 

Sır~istan~o -·-
~a~ine neler ya~ocat1 
l'.clgar~ 10 (.\. ,\ Siya,i 

ıncha!il .fil"koı itch kahine sinin 
-ullıu ,.., \uupada ıaıiıeun talı 

kimini iııihdal eden \l larin 
kııritı·h in lıariçi 5iyascıini takibe 
dc,·am cdilcce~I fikrinde hulun
nıakc:ıdır. 

\'reme g3ıctesi11c nazarcn 

nazırların aLicdL dokuza inecek
tir. 

\eni l1Ukılmct idarade c<a>lı 

<lılhat icra mı ı c hılha.ııa me
murların •dedini ten~Jle ıeı cssül 
edecektir 

Macaristna inen Sırp tayyaresi 
Biird:ııw~h~. !l (. \ .. \. )

Taksoııi 'akııııııda ıııcc-
• 

lıııri olaı·ak kara~a 
iıııııis oları tay, arı•rıiıı 

' .. 
Biidapc~l<'-B('lgrat ha-
'a ,olıı til•aı·i ııakli\at • • 
ıoirkt>tiııı• nil olt.lniiu . ~ 

tı•lır' ·iin etmi~tir. . . .. 
-~ 

- -

Kaı·ı kel<·lwk gibi bu-
rada zıplıyor.. .~m·a<la 

zıplı)nı' .. Zall'n .. <'lıiı·
dı• olsada o Hiı.ko a
daııı :n raılilı~ • ı;eı·alwr 
Caı·i~ıoıı o\ ııa' :ııııazl..i 

' . . 
knı·ı 'iııP ba:-ka t•ı·kı•k 
ilı• O' llH\"a(':tk .. 

c;r;• ~aıııııı ıliitı):t 
• 

ıle"i~li .. Jlcr se\ iıı İl'İ r"t "' .. • • 

dı ııın ı·ılıdı. . ' 
llir ko<'a fi\ radıııııı 

haMırını lmdııı111 c' Yt'l

ılrıı giircııırzıli. llrr 
. ev ılüsej:tin karaıılı-. . . ' 

gıııda kalırdı ... ~iıııdi~ik 
·p'- ret sc\ redehildi "in .,1 • ~ 

kadar .. flir giiıı ~< k ı-
ğa ~ıkııwa hil' : ol lıi
saba var .. Uak ka(• 

Eşrefin bergüzarı 
___ ........... _ . 

sozlcr ıneJırı Htih;ırımı.Iır lıçnlr.ı 

~·unkı.i. fıtluın !\fu_ taf.ıya her~utarınıJır bculm. 

ll 

Suııan nılıt.ııı lı.ıkkı t,ıbihc tc.:dlig~ılı 
O nuru .lı;ıkkı d.ıim rı.:lıb.:r Ll"k <k),,nı yold:ın git 
ne scıı ettir tJı-ruz lukkın:ı düıw.ıJ.ı bir ferde 
ne s.:n d. lıaHıııa düıı\"JlLı bir Ü:rdııı tJrnız ~t 

• ( llevnm otu~ac1ktır ) 

l Htili f HHliYet e~en DU~H 
( Rank Belj our letranjie J ~:r 

.. 

Bu Belçika müessesi maliyesi 
muamelatını bir Fransız 
bankasına devrediyor 

( Uaıık Beli pur 1 c!r.anje ) 
isimli Belçika Tlaııkası şehrimiz

deki şubelerinin tatiline kar~.r 

\·ermiştir. 

Bır haftadan beri, ismi ~iz

lenmekle beraber ıııülıinı eeı;ebl 

ııı(iessesatı nıaliScden birinin 
tatili faaliı·et l'deceği söylrniyor-
dıı. 

!lu ııılıcsseser.iıı haııai baıık:ı 

oldu• ıı lıaklmııla rir~sada 

muhtelif rivayetler varJı. Var
tığımı:ı: tahkikat ııeticesiııde 

ır.eı·rnulıal!s ınressı:senin Bank 
ılelı ıııır l.etr:ıııje olduğu anla
şılınıştır. 

Belçika bankası , harsız 

ıı.cnıalıki şar>:iye hankasile bir 
it;ı~ı akdeıl r,k Hınbnldaki 
lıiluınunı nn;J.nıc 15tını nıt1kôr 

bankaya del"retııı~yi kararlaştır

m:ştır. Fransız ıııeınaliki şarkiye 

baııkasıııııı müdürü umumisi 
M. lioslrneç l"e müfettis M. 
·une den muamelesini yap
mak iizre dün şehrimize gel

miştir. 

Düıı !ldçıka baııka>ı müdürü 
M. l'ellegriiıi, bankanın tatili 
faaliyeti hakkında bize şu izahatı 
l"erıııi~tir. 

- Mesele, lst:ınbul şubeleri

mizin i 1 gası mahiyetinde değil
dir. !lank:ıııııı, Fransız ıııtnıa

liki ıarkiyt! bakasile bir itilAf 
~kkderek İ tanbuldaki işlerini 

d~vre karar vermiştir. Bu daha 
ziyade İstanbul şubelerimizin 

lcl"hidi olacaktır. Vpkıa bura
daki şubelerimizi hpıyoru~. 

fakat ınu:ııncıa!ımız .Meıııaliki 

ş.ırkıye bankası tarafından gö -
riıle.:ektir· 

!laııkamızın işleri fena gittiği 
doğru değidir. ı~tanbul piyasa
sıııa ıniılıiın yardımımız olmak
tadır. Niıiterilerimizin ekseriye
tini de Türk trıccarlar trşkil 

eder. füı daha münasip görül -
dıığü için banka böyle bir 
itilaf yapmıştır. 
L'muıııi miıdiıriinıiız M. Ramlo 

pazartesi günü llriikseldeıı ge -
lecek Ye itilafın tatbikine baş -
l:ınacaktır». 

lldçika bankasının lstanbul 

Yiiz Haldır s(•vrc·decc-. . 
ğiıı ... Bek:irların gll
ııulleri ('t'kCI' ••• fltı J..a-

• 
zaıulibi ı;iitla~, tavuk 

giiı'"i ... ii, elmasiye, , "azlar 
• r .. " 
ılcğilki 011 heş ) irmi 
kuruş Y<'l'İple tadıııa 
vaı·a ·ııı... isıihanı \a-. . 
tı~tıra:-;ın ... 

H('ıı aşı;ıyını, lırrgiin 

kaz, lıiııdi. tanık, pi
li<', lnıtlal'ile ovııarıııı, . . 
ı.;ıı·ııu·ılavnı tadı ııere-
:-iııdı•diı· İıiliriııı .. 1ıwk
li ~oı·apların alıındaıı 

pırılda~ aıı lıa<'akl:ıl'I gö
riiıwe iıısanıı. hanı 

lı:ıııı ulaenj:fı geliyor. 
Bilııwııı hiı· gün saldı
rııl dişleseın rrsası 

ı·e U;ıktada ıkı ~ıılıesi v~r<lır • 
Banka da 100 ı,aJ:.r ıııunur 

çalışmaktadır. 1 ı ınum:rı.1r da 
11\cıııali: i ş;.rkiı·c bankası t:ı"tl -

rosııııa ithal edilece:i!ir. .. 
fiünoe ~~ müracaat 

Emanat daktilo almıyor 
Emaurti11 .ıo dakti

lo~ı·af ohwağı yazıl

nıısı.ıı·. Bıııııııı iizı•l'iı.ı• • 
Eıııaıı<'I(' giiııde Süıı:ii-• 
r:w:ıat ':.ki 
ba~laıııı~tll'. 

olıı:aga 

lh.llıııhi 

E111·uıı·t ı-;iıııt.lilik dak-• 
tilograf al:teak ıle~il
<liı'. ---- -
LoitÇorç 
Gezmiye çıkıyor .. -·-Yalla Ahdenizin garp 

sahillerinde dolaşacak 
Lomlra, 9 ( .\ .. \ ) lr 

!.nit Corç ailesile i\" 
birlikte cenubi .. , "' 
fran;adaki K3n , ' · 
şehrine rnütevec- ~· 

cihcn ayın üçünde · 
Londradan hareket cdecellir. 
Burada sabık reisi nuzzar, ahvali 
.ihhlye>inden dolal"ı icr3sı etibba 
1J1rafından !!\"Siye olun• se\ahat3 
başlamak üzere yat.ı rakip olacak 
v> )"3tla Afrika. l;panya " lla
lera adaları sahillerinde geıcekrir. 

1 YVAKiTi 
71 Ui11111ıusa11i /879 

Cumariui gecesi zuhur rb<-n 
/ıhnada Büyü/;:çamlıcada ke
bir bir çınar ağaci/e Karaca 
a,.,eı /ıabr/, lanı derununda bir 
haylı servikr ckvrilmiş ve ak.
sabah aakızlı Y arıri /eaptanın 
süvar olduğu hmon sefine>i 
Kandillide Kıbrn/ı merhum 
Mehmet Pa~nın sahilhane>i· 
ne çabp bir iki mahallini =•
de/emiş olduğundan aefin<!i 
mezkıirenin bir rıefer taife.i 
/ıara/ı:al sandalı marifrıile li
man tJaresin~ gönd,·rilmiflir. 

-

çok hiiyiikııı1.li"ır'!. 
Halil :ıUn ııarı.rilesi-. .~ 

ni tokurılaı:ırak mut
fak istil:ilılarik karıs-

• 
tır<lığı foli<rfı•siııi hiiv-

'·· il 

le tallı tatlı aııl:ı t ıı·keıı 
ağzından Mazlııııı l'l
' i lınvin :ıilP ı•..;rarııın 

• 
dair <'ok SP\ lrr kaı·ır-• • • 
<l!ğıııııı füı·kıııda hil(• 
olamazdı .. 

Kul, klürıııı nlı~ulaıı 
glizleriııi: koııağııı ka
pı:-;ıııdan a~ ıı·ıı fı) aıı 

.\ pdııllalı ~ehil 1 ııı-
11111ılaı·ııı lıaıwdı•ıı ı•ık

lıkhırıııı giiı·iiu•p lıP

nıeıı llrılil ilt> olan 
ınulıabbetiııi tntlı\a • 

( Biunedi ) 



1 
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VAKiT 11 Hnunusani 

ff~t:!~ Karayel vi 
V aktilc dillcnlc g;ezcıı Karadeniz.de D 0 "' d d tt" 

bir_ke~inıc\artlı. Unu un e evam e ı 
mc~nmycr doP;urrnu~- bir kaza 

jı' f"akat o kadar Çdk kuJLın- Da.ij'ıla.r ~i.l.verteden k:ıptan1 almıı, 
ıl ":j, bugün artık 7.a\·allı •>nr.:ı dıı 6etirip brakm•J·· 

'ih~ıniyet•iıı ilcr tutar yeri kal- Dıin akşı:ını geş vakıf aldı-
m.";ı. Daha ~iyadc nıancı l ğımı= bir habere güre Karadc -

Yataklarından kalkanlar or
talığı karla örtülü gördüler .. 

Rasafaneden söyliyorlar: , ınt dclcnk ikri slirlilnıc'i nizde, boğaza ( 25) mil yakında 
,'"':ı"j 1 ll gelen bir şc\~, raı;;;~·cle hir ka.=a ol:r:u,~'Hr: 
iıt' noktaya k~'ttını1ur:;l Karad,ni.odm limanımıza 
cJJıettc ncti~c Lu oİur. gelmokle olan Norı•cç bandıralı 

,."!··ı :gaye y0 1Janmla bir ( Sanjö,ef) L'"i>Uruııwı, /ırlma-
nıc,'alc, hi; ha ;Tak g;ibi Yiik- nın şiddelinden aıılıar J.:apakları 

Bueün hava poyrazlıyacak,,so· 
guk azalacak, ~ar yafmıyacak 

gerek Scvrisefai-• • 
sc,alıili mrıı.eea' i-

'.L~ tutulına,1 · h\zı~ ;elen parşalanmış, dalgalar ikinci 'C 
hamiyet, ınc<ruliYct«lk,.in kaplanile bir tayfasını almış, ııın 
elinde kiiçlilc a1~ala · ıı~hYet götürmiışlür. Bilahare ifciııci re' c işli) cıı yapul'laı·ı-
lı'r iane kutlbll olnıu-tur. bir dalga ikinci kaplanı tekrar 1 .ıı, scyı·isı: ferini 
.l3ı r un nasıl bir netice v:rtli- gemiye gelirip bırakmışlır. Kö- old il kPa müs l,Jı l:\ıa 

· ~'.o; hep biliriz. İ~tc lmnın mür yü/elü olan bu vapur , , 
:ı\ '.ı<,ir ki şimdi hen lıa.,ıi,·- yolda çok fırtınaya maruz nıarıız lııı·akııııştı ı·. Ril-

kalmışlır. ı l 
J lll<tl balısctnıt!, yerine, zcı·- lıa~..;a acık İSl\.C' ('lrrc 
ı :1 • ~ • .. 

'"· tıcayı tlalıa uyp;un, daha Biı'kac giindrııheri :ılelhıısııs Taı·auya, 
f;qoaJı YC mak;ada tlalıa tle' anı . cd;ıı karnscl Y<' ııi kiiy' Cu buk lu' 
''' ,!'rmeden giden bir yol • • " 
bulcluııı. fıı·ııııa~ı dün de de' an1 Kandilli, .\adahll' ıs-

, ;thriıııizdc nç çocuklar \ar. elıni~ıil'. J>iiıı sahalı kddı-riııf' gii~liiklc ya
lı, '/'!%ık ki bu 7.n\ allıl:ırıoı Yal ],\arı il daıı kı::Jka illa!' ııas::ıiıi lın İ şlcrdi J'. 
":" kısını da tahsil ça.ıtıııtla- • ı 1 ' ' 
l r ]) I dı~al'J'. l karla n.ap l lföıprÜ açıbnı.,acak · · ers YC ı a%iklcrin ıa- - "' 

·~· \:ııııa,ı için 0 ya\rucuklrır i-!Ül'mÜ~leı·tlil'. Soğuk Hii{el' taral'laıı aldı-
•'" .1' 1 'licutlanııdan korkunç ,.c ı·iizu:lı· tlalıa fazla i:!ımıı malı'ıınala naza-

• • u 

'· '')atta buluııunJrlar. Bunu ,''l'lnıı.-.·tıı". ı·::ı c.• J ı· ı ·· , . , - , ıı, ;;e ırcıııaıı{' ı n.oıı-
,. ıczaktan, yakından lıilmi-

l'j C •', ldımc kalmadı. Cç aydan Ai.:şa7na doğrıı ri"ıler rniilıcndisliği, 
h i de onlnnıı be,ıeıınıckri lhn ı1ıım hu \ azi~·eti suiaı·ın ~iudeti rere-
'"·'~ı.ı clıeıııiwtli bir nıc>ck k " 'l 1 

' 1·11• tl''' '> ' ] 1 ·ı . , - a ~,.ııı, ı..,ıı • .: .. ıa yanı t o a~ ısı e, a-.ı ·ııı 
rgd~:ı urtalıgt birbirine 1":.ıttt. -
· ctıııi:- '(' a!\~aına dol!- zaıııa ı 1 ~ 1 .. •• l ;'lrı'' 'iahmcr, ınural,2,]:ınııuı , , ~ ,, '1 { « KOjl!'ll aya\.-
1,n tiarn etrafında <üdcdiklc- ı·u ri'ızg-:ti' hiı·az 1,ıı·ıl- larıııw t::ııniı' ediııırkte 
11 ,ıc talıil kinı<rnin. lıatırııı- ıııa~·a lıa.)aıııı~, soğuk olınnsı lıasehi\r,di'ııt \C 
<l;ın çı?~ınanıı.iur. 

\1 . 1 ;~z:ı.lııııı;;tır. 
' t~ııa a~alar~ glir"lt. ıcr 

ıııa"ııda ı .. ocanıan liç :ıy 

ı·c~r, En ela nıektepkrin 

Jı ... ıt::~ri p:l.'.Ç Yl:rcli:-:lcri, tcc~1-
hiiı 1trden onların nıc;..\!J ol

ılııl l:ırı 'üylcndi, fakat rci<h: 
« f.,i .. a111ız yok, ) drdını tdı.:

n1l :,iz!.. dcı11c ... inc.lcn sonra 
l'~·\l ı ;dıclıc ne llizıım Yar? 
J~ı l iraz topun patlamama
~.r,ı '-:ah.:ttircıı yiiz scb.:;ıc 

hıı .. cıııiyor nıu? \l:ıcknı, ki 
l·: ıt.ı lıanıt yok tlcııiliyor, 
<J\c l.j dub~ıı dokuzun ,.; nl-
1l'.l 1~1d;.tki hik11ıı..:te ıı:ı:--ıl c~k1 1 
< ı ııırilclıilir? 

l·cn aı;ıl..ç:ı bir çare teldi[ 
ıı c.,~iın. 1 Lall..ı Iıaıniıet \er
,, .• ı 'ııl·tı · ı , ' ". 
• ... 

1 
\ 'l '"'' oarı ş~ 111Ji de 

Hareket efnıiyen 

vapurlar 

Di.ııı fıı·tına 'i'ıziindrn 
• 

cheııııni~·cı!i hir kaza 
ı.lııı~ıııı~ııı·. Yalmz ba
zı heklcnrıı 'npul'lar 
~Piııwıııi~, !-:İdrcek 'a
purhır da ktı'('l rı!pı·i
ııi ıelıir ctınislnlir. 

' 
Ezeüınlc Sc\Tbrl'a-

• 
i ııi ıı Heı;;it pa~a 'aı ıuı·u 
tlüıı uksam lıarPl\.el 

' 

('ll!ll<tt'IPSİ güııü aksa-
' ' 

nııııa ıelıir <'tnıi:-liı'. 

C l'JH', ~'tll'~<rn ha gi'1-
ıı ü r aı·adcııizc ~ickcck • 

bu ııün kii pd'ı ıı ii ıı uı;ı
lanıı~ acaj:i;ıııı ah'ıkatlar

lara hildirıııi~ti1'. 

Az kar yağdı 
JI nh\sa, kal'aYd 

' 
fır-

lınası gPrt·k lüıl':ule-, 
ııizdc 'c ı.ı;crksl' tlii!Pı' . .~ 

ıkııizlrrdf• hiiliiıı şi<l-
dl'tilc tliiıı de de' aııı 
eııııbtfr. 

' 
Dihı az J,ar di'ısmi'ıs . ' 

ye aı.~~ırna dni:i;ı·ıı im-, ' 

lullnrııı sıyrılılıp:ı ~;;_ 

ı·i·ıı 111 ii ~t i.'ır. 
Hn11fl düzelecek. 

i )iiıı akl"aııı ra~al;ı

ıwılt•n altlığınıız ıııa-

lı'ııııa!::t nazaran diiıı 

ddctli dir kış lıükiiın 

sııı·ı ı ~(il'. .Ati nada kar 
~ağı~ Ot'. 

Bahri muhitte .. 
ı\uryok, ( .\ .• \. ) -

« M::ıuı·et::ıııia )> traııı:-;

a1laııtiki gecikerek 
gelıııi~tir.Iüıptaın otuz 
sPncd(•ıılı{'l'i hu kad::ır 

dalgali Ye salıntılı de
denize ıes::ıdüf c~·lr-
Hl('tli~i ni süylcınislir. 

' . ' 
Tırarnmllantik yolda, 
ge~·irdiği fır·ıınadan 

dola' ı hayli hasara 
• • 

uğramı~tıı·. Gemi yol-
da aııral\. 1 '7 sual nza
ıni üı« ile sc~ redchil-
ıni~lil'. 

Muhittin B. 
.Rnkaraya da,, 

vef edildi 
----

~unıuirtesi ueıece~ 
'.)·chrcınini ilhılıittin Bey 

D:ılıiliyc Ycki1kti t,\r,ıfıııdan 
\ı1kaJ'o11 a d.L ı et t4..)ilmi]tir. 
Siiyknildigiııc göre. :\ııkarada 
,\ lulıitt·ı Beı«kn ,~lıri al.ika-
dar eden ınescklcr, nı:lınık 
slıt, <ıl,tun-.ı, nıc?.h:ıkı islt:ri 
ln\;l;ııııl.ı izcılı:ıt alııı:;.:,ıl.tır. 

l3und:ın ha,1·a Emanet büt~c
~ıııın EınJııet mcmurLırı 

t:ır:ıfıııd:ııı i,;tihLlk cdildig;, 
sclıri '"ı:ır:ı iıııUn kal:ıı:ıdıgı 

bildirilerek ı:ııı:ıııet lmılutLm-

ilı,o.ı,; l'L\İb:cktir. 
Diın 1 ı·ııdi,ik ,!;i>ı-Cı;-;cn lıir 

nıulı:ırririıııizc :\lulıittin ll.:v 

f 111 ., ZcYk ,.c keyiiııı: iltiç·a 

lıldinı. J kr ı<cnc r,wnlıulda 
1 ıç clt,;il-e \ (11. lıalu Y<:rili
)M. llu lı~ılolarda köpi·r,·ıı 
~ .. ınpanyalar, ~arüplar \ c hü
ıı.ı1 i)u.:'i.;.i ]~kilerin l>r>l hJl 

'.Lı,,, ı sd'cri. Y1ll', I lil;\lialınıcr 
ıı, r halocla bir biifc açabilir. 
·ı.c rı -ayedc lıiitce,;iııc a~ıkt:ın 

nl::ın ( \'aıaıı, iııilııü) 1 l 1 duııi,tirl;i: 
ı t' ıa l\'r '('l'd iği ııı iz 

'n.")ı lllL··ı . [' 1 · t J ! 11111 ıır \ ı.: ,L,J1U ıt-

Jıııl edebi)· ll • '[ . , . ır. en hın u tel; h 
ı::dıcoruııı J' . 
'"ı. 1

• • aılık lıır lıuluş 
lluı Jnıa lıii 1 ... l 1. 2-_· • • JUttı l llJ'°, t 111-

o;lt, br '"'' ol' " l . l ı· ', . tıu~·u <.. a ı ... L ta 

«l•lım"· ~ 

'----- -....___ 

Pen~it yolun~o 
Veni bir istasyon 
M· Itcpe ·ı l' 

.. 1 c ~ostancı :ır~ı-ınd:ı 

.\.:ıın l;;;ı_ ıb·· -··ı 
'' Ll\ u \ ue ci\ ar nıah:ıl-

ı;ıtır.ıı jJti . 1· 1 . ·.ı' nıa ıo!li olan Küçül:· 
,ıı.,ı .. 11" 1 r I' 

1 : ' La a~a Pendik fra-
t,u Lu ıııın t -!·\ 

·
1
' t\,,\. ı!~rı scrcl..:rdcn ... 
''· ı 1 1 1k r· r· . . 

~ 4., 1 . ıı.ıu ''tcnil ı . ..:!~-
ı , ı cuıtılı..:d n olaınk o ci\-._r 

'" • c ıl ı l , ı..: L c tc~c.;hbü~'!tt:ı bıı-
ıını),"1., i.izrc . .. . 

r . , C\l ı-cloin ida-
l 1 1 ~.. lllİ..ıt(: .. 

tıı~ı ,\Jchınct \)' 
ı tı..:\k'l 'lnıi ı ı 

1 ı~ . -:- \c nıunıailc\h u ı-ıı-tn '\· r · 
• ,1 IJ 1 l'i;iJj ({ 
1t J L ı.:ııdh 1. il· eccp 

• 1.:: ı,ı .ın arz· 
tı . . . Yı.: rna-

.,/.tt· ,, ar1.ı..:<.!rtck ı ·r 
1 J • ,cı <\et llcv. 
t ı un ı yullnrı ı\J. ı· .. . 

1- ~ . • tı<. uı ırctınc 
'"'•' < ot1ılını-ti \h" 
ı 1 . - ıı en hab ·r 

~· • lj.: 'lltza .·· . c . goı c De, lct D . 
ıılJ· r \1 . cmır 

' " ı · · l. 1 lardar p, ı 
1 k '· . . . . .ışa len-

'aılurlrırı da gitme-

Be/elenen vapurlar 
Ah.dPııizde hcklcııcıı 

(Oıılıirytı) k~wadrııiz
deıı lll'kkııilt1 ıı ( Bü
yük linımı) Yapurhu·ı 
• 
da lıııiiz gf'l11ıı•ıııi<ık1·-

L ' 

dir. 
l"Iarınar ada 

;\faı·ıııaı·adn lıit' lima
na il!iea eden (.\syn) 
Yapuru dün gclıııi~IİI', 
ayrıca, (}laı'ınnı•a) 'P 

(Eı·e~ li) \apurlaı·ı da 
tcchfı11rla uclc,hilıııis-

L ' 

!erdir. 
Kaza ialıJdkaiı 

Dün )l:.u·ıııw·acla 'u-
ku lıulduğııııu ~azdı
i"!: ı.ıız I\.aza\a ait liıııa-, . 
ı;mıızt mi'ılt•ııııııirn lıir 
ı nal lını~t t gclı ı wıı ıi~ ı ir. 
Y :ıpnız ':.ı~·a~a fleli
bolu ıııüdde \mıunıili-

ğiııiıı 'azi~ cL etliği 
haber alııımıslır. 

' 

- l :.;a,;cıı Ankar.ty:ı git
' cı .. ·lıile; lıa' aku· diizei- mu·i ben i'>t..:nıi) ı..: Y<1k:ıkt-
ıııi;n~ yiız lıılıııu.:;. halta tu: i;-.in ulcp ctıııi,tiııı. Bu 

bıı gi'ııı l'll!./~:\ı• hat'if izin gddi, ı.:unıartcsi gfıııiı 
sıırıte po raz e:o;red ı' l'. .\nbr ıı·.ı lı:ırı:ht dcccgıı;ı. 

1 l l • .. l . l. ,\ kı·zmılı:ılı,; ol.ın ıııesdclcnıı 
:na ııı ı.ı;mı t I' nı- biç biriııin lıcnıkn sorulaı.::ı-

lullıı oiaeal\ fok:ıl 11(1 ğıııı bilnıiyunıııı. Eıncııct 
kaı· 'agueak , t.' ı ıt• d<• bi'ıt~c.;;nc 1;cı;•ıcc: lıtı lııı<u.;u 

' ' b:ııı:ı t•ir ~tı:ıl kı·cilı cdilmc-fazla soğul~ ol:wnkııı·. 
• dikçe \ıir scy SÖj lİHmcııı. 

Rüzgar ve bızrudet ı .ıl..ıt bcıı kendi l ... ııı.ı:ıtiını.:c. 

Hi"rıı, ı·i'ızgt'Jn;alli\·ede 1-:ıııaııct lıütçc'i bu günkü 

lS- U) mc.:·ıı·e !-rıı:'atll' lıudu,luıııuz için ıııükenınıel 
bir lıi'ıtct:dir. Öde olın:ı~~ı·dı. 

c~m i~, lıa1·nri'I a..;!Ja l'1 
- 1, a7'nıııi + 1, ol.ır: l\. 
l<'spiı <'dilıııi~tir. 

Almanyanın en soğııl• 
günü 

Jlı•rliıı, D ( .\...\.) -
P.ııgüıı llcl'iiı11lc hu • 
ki.;ııı <'ıı ı:-;nğuk ~iiııii 
olup hii1·11<let falııc

s~ırıı· 12 derı•eedir . 
S:ırki _\lıııaıı'a da 
• • 
don ıalıtessıt'ır 18 dc-
reeedir. T e ı l,iJ,aı ı lıa-

, aiyc hüro~u soğu!, lıa-
• • 

Yakwın de,aııı eıleee-

/::;ini talırniu ediYvı·. • • 

l'tıtıtı lıitt.ı1'i bbul ctıııczdik 

]aliç tarifesi 
nalı ri 

kı.:tinin t·ll'İfL' 'c lıı.:,jl:;:ttını tL't-

kik 'c intaç cur:i~tir. l\onıi .... ) on 

f J.ıJiÇ ::-irkL'lİJ1İJ1 gı.:Ctll !-CPcki 

t3rifcsiııiıı n~ ııı.:n ipk:t~ın·1 k~r:ır 

YL'l'ıllbtir. ... 
ıı..0111\ ... n iilli!nıü?·Ucki P<tzar 

~iiı i.i tt:kr·1r tcıpl1nnrak ~irkcti 

Jıayrj, ı.:niıı hc .... :ıb::tını teckik cdı.> 

c.:kcir. 

Hefia fen mektebinde 

nin on beşinde th.:r~k:riııe nih.:ı· 

' , ~ .• t.ıı laı ıııııı nıczkur . h ld 
01

•
1 a e Sevalıili miiiecavfre Yunanisfanda ba..;lıyacak ,.c k:1nunus::ıninin otux ' . • ' n'.Lna,ip zaıırnnlatda te kk f 

ı-.ı .. '" u . L" l ' . 1· \ (l' ) o 'l · ' ' 11 %unıLııııı Iroyd.,r p 1· 1 ımant a"ı ırtına " liııa 8 • os - nii-.... ~~~"""--olLL~· ~·~~:.......·......:~a~'"o..:.ıwe~'-1-~~~~~~~~~~--..:..:...c.1.-....;;;;;.;;;.;.;.;.;...;....>;;..;.:L-~...:..:...::.._ı._.sön~ ·· · · 
birinci ,ı;linüııc kadar da yeni 

Variyete İki tahmin! 
1 !lak ne tahaflır. Bütün bir 

seııeııiıı yorguııluğunu, ıııernre

tini bir sene başı g-eccsinde 
çıkarabileceğini zanneder. Kendi 
kendisine telkin faraftarlarnıa 

en kunetli bir delil olabilecek 
bu gecenin nıh1 haleti bende 
aksülamel yaptı: 

O geceyi cl'iııdc geçirenler 
yrkfıııuııu bir adet daha ka

barttım. 

* Kocl Ye sene b:ışı yortu!arııı-

d:ın soıırn Beyoğlu barlarında 

hissedilir : bir tenhalık var. 
Fakat bu 'teıılıahk \'ariyde 
ııuıııaralarıııı seyre gelcıılcr 

arasıııda meşhut. Barların asıl 

mi'ılbı·iıııleri eğlence yerine yal
ııız tahakküm cdebilıııeııin ver
diği hutbinli'lc bu tcıılıahktcn 

memnun. 

Gar den bar 
Yılbaşı gecesi erkcııılcıı ka

pılarını kap:ııııış olan G:ırden

bar, şimdi oıılart art!ıııa kldar 
açmış. 

Arap cazbandı gitmi~, fakat 
bizimkiler onları hiçte aratmı

yor. Göze çarpan artisler ara
smd:ı Genia J lerlandııı Gayot 
dansının güzelliğine mukabil 
•Çlll• ııuıııarası iyi değil. Esa
sen çok yapılan ye gö,·üle:ı 

ıııııııaralar « orijinalite » s:ııi 

kaybeder. 

Ro Oeray ,.c Carlos çifıiııiıı 

g-it:ır!ı b~vareıı \'C akrobat 

oyuniarı giizcıl. 

ı ı~rclt hcııı~ir~lcriıı plastik 
d;ııısları ı·c Koslıımleri ilk balı~r 
l;okıısuntı Yerebiliyor. 

ı L .. ~s(·ll, nfaha lıil:ıp eden 

ist rii.; cfaıısları ile b:tzı ek5ikle
riHi L~p .. tıyor, Ye, ~:uııinıiyetin 

« rııtiıı ı ~·:lclnr btlkidc ondan 

lnz!a bir saıı:ıtk'ıra lfl7lııı oldu
ğuı:11 ·~ıı:ı.t etliyor . 

t.;.:ınlcyler uzun bir zı::·.:ııu.ian 
beri ;:~plıkl;11·l aynı 11unıar:d:1rı 

itr ıı kurl:ırac~:i I::ıd.:ır iyi·· 
dirlrr. 

\'2k;nda lııı ı:ıilessrseye bir 
İ 1 )i';z c.11h~ııdı gcleL<:ktir. 

!l!aiı>imde 

ı~,ıı~ ıııerctil·cıı!erden iııcrken 

iı:scııı raı:atlıl• ı·c s"ıııiıııiyet 

dıı ·:-d·. BurJsinın IllÜLlürii cen

t:lıııcn bir fraıısızd;r. 

gelen \·asall A\'rııp1 ilıracatı 

diyebileceği uıiz ve isimleri yalnız 
« artist » olanların yanında 

birer yıldız addedılebilirleı'. 

Bize •Doıya» •Roje,, •l\ibor ~ 
ayarmda :u!isleı· diııleıen 

J\laksiıııde şimdi " Gine Brey " 
ve •J\lart Tra\'Oel » \'ar. 

J 
h.1 

1 ler ay yeni iki şaıılliz de fran>ız 
şansond!erinı tekrar edecekler. 
Bunlar sır::ısıle •Liııe Dolnıcb 

oGabi J\\oııbr0z• olacaktır. Bir 
hafta sonra « DOl·ya ı.yi gene 
diııleycccgiz. 

Danslizkrden t lil<la Baron 
çok hafif Ye çcı·ik, Fraııcclla 

J-lohscoı·a Oryantal ı·e Kelebek 
daııslarıııda, Oiclfa picika!osııı

d:ı muvaffak o1ııyorlar. 

J\\ira Goldcr isminde bir 
ingii;z dansöziiııün 1\ laksinıdc 

bulunıı;u h:ı}Tetiıııi ımıcirı oldu . 
Bu dadi.öziin l<iz kardaşı Veni 

Golılcr " 9, ar eıd ıııcşlıur 

fi'ıtürist ressamı !'ikaı·ya için 

inlilıar etmişti. Doli Sis!erler 
gibi Golder S:skr naıııile oyııa

yaıı bu iki kanic5in sağ· ka!Jııı 

lllira, l'\ogador tı:rııes;le ls!an

lıııla gelıııiştı. Şimdi ~\aksi!'l

dcdir. ı\rap cazbandı i:e yaplığı 
mııııaral:ır ço~ iyi. 

Türkuvazda 

İkindi çayl.1rile b.ı~lıyan hir 
hayat, iç s:ıloııd:ı gece ycl'ıc;;ile 

biter. Cazbandı bir zaıııaıılar 

Rad,:oth hı!~mınuş n rUııı!eri

niıı ı~u\·\'ttini takdir ClLİrıni~ti. 

Ağa caınisindc ycııi a\tı~t 

bir çay s:ıloııu ile, sinema 
çıkıjlarıııda oturulacak bir yer 
y:ıpaıı bu ınuc.:-sı.:se, ycı.i bir 

A
Pt.ülfc.11.ız Tcı·fik B. 
l:st:ıdınıtz ılünküCuııı• 
lıuriycttt: diyor ki: 

«Bu senenin hatırı sayılac:ıll 
dcrcccJe l;ıs y:ı[>:ı~:löl ~iddctle 
mıı htcıncldir. ıı 

l-':ıtnı B. üstadımıt. da 
dlınhı t<\'akıtıı tc uzun boylu 
lı:ı ı·cıthın b.ıh>..:ttiktcn soıır.t 
Llcmis ki~: • 

" C ~ gün soıır.ı hava her 
lı:ıkle açaı.:.ık \'c l'irbç gün
dür Jı,ı,rct kıldıgıırnz günc;c 
1"1\'ll ·ı·"i>JZ \• • I..~\~ .. 

B.ıhis haı·a b:ılısidir, :ıma 
!ı,ıı·aiyat d.:gildir. Onun 
için bize kl'·ı)m:ık dü>ıncz. 
L:tkin i)in iliııı ı·c fon tarafı 

bcrtar,ıf, içinıLk ~oğuk kor
kusu ı·c cclıiıııdc zl'ığürtlük 
oldugu için, ben, Lıtiıı Beyin 
ümit 'c siir dolu bcy:ııı::ıtıııı 
tercih edi\·onım. Onu <l:ılı.ı 
>ıcak buldum. 

* Sahiden yaparlarsa ... 

Son ':ıattc l,ücük bir haber 
ı·anlı. Hu ı;abı:ri yaz,ııı 
ınuharri · - ki oldukça 

YcSYC,cli o],lugtı aııl:ışıhyor

bugün için dcıktorl:ırın lıir 

içtima y~p:ıc.ıl;l.ırırn \'C bu 
içtimada bdki de g:ızctccilcr
dcıı !ıa.;t.ıl:ııı:ınl.ır.ı br)l grı:Y 
yapılnıa<:ı mcızulı:ılıs oLıcagını 
yazı yordu. 

Bu s::ıı·ia üzerine ;\~)..:t 
' . 

0.;nwn n. demi~ ];j : 

- I3iz .:c·plıckrdı: dü~nı:ın 
a>l;crkriııc b~Lım ! 

Bu ifa,Icı-..: bal;ılır.;,ı miri 
muma ik: lıc ıı.ızarnn g.ızctı:~ 

cilcrin ccplıclc!'lkki dlı)ınaıı 
;ı .. k.:rlcrinduı <: nıck ıı ktJ.ır 

farkı k:ılınır tlcnıcktir. 

Ey g.vetcı.:ikr, a!:r.ıbaııız 

Ye alıpapLırınız ::ırn'itııclAi 

: J )l ı ham nı l.ııfa şu :ır.ılık 
ar,ıııızı bozı n.ıyııı. Çünl<L'ı 
dol;ıur!ar ,;;ılıLkıı :;İze lı.ıknıı

pc:ık oluriJ :::ı, y.:.~.\nc şif.ı 
unı;,tCJgıııız nc:--111.! ko..:ak~d·t 

ilclcı oLıc:ıbır. 
Yoks:ı nı.ılıut lıiklı ccl.ki 

hırt gilıi ıı:ırwı ba<::ır .• ı:m:: 
- Ört ki ölem ! 

df1+ 

T I ... r'ıanı;i bir 1:cr.ehi bir 1i::J.n:ı. 

a;inn orta \ c yük-.~k ticart:t 

nıcktl!bi nH:1.unu hanim \"C bc\·

lrrc 1 )iy!ır~)ckir ,.c ~1:ırdi·1dc -j~ 

,~urdu .. rnüc:' .... ~:"~t1,;riı~d.: iş ye .. 

rilcccğindt.:n talip olanların şcra .. 

iti k:ı.r:.ırla~tırı11;ık ü.:rc ~u 3<lrcsc 

ınür.lcJat1:1rı: 

T.ı!, im · Yllk~C"ı.. ,\luhcntl ınckt~bl 

nu11 a J ,s;-4 l'ı:r.IL -- ----
Gol çıktı 

(; 01 r.:nkli ye 1nül~1:1T!ın .• :l l-ıiı• 

~t.:İ-.:ıli.tı: ç 1 I~r·.I ı..;!1·1 ... ını..13. ı~ılihiın 

l·ir :ınk ·t Yt.: h ..Iı: ı;: olar:ık d:ı 
alıın :-::ı·ıt Y<tr<.lır. 

•••••••••.,D••••••"••••••·•~••ıı••••••••u•••••.-

hapt U;'andırı;ı. 

Roz Nuarda . 
Gündüz uyt.:ı·~~a v:ıktı 01~11 

bahliy.ırlar, f't.ııeşi ı·~ldtrnıa.'·ı 

kendilerine bir ,·azif~ a,ku.i.:r
ler. Oiiııe~ f(0z l\uard il du,, .• r 
ve k~ı.;nd:ı.n \lk:lr~·en, ş; !-ık ta 

aim:ş bııl ıı!il:r. 

Fa.. 
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Millet mektepleri talebe-İsl~n!ıuldcı en çok !.ou: ılan 

ccn~h1 Ji,1n frans-zc1 clJu,~11 

::~~::~, ~:~~~;a ~~:·,:~,~:~ı~1ı~, ~·~ :-~~: 
gcfüil.:ıı arfotleriıı ekseriyetini °'" 

lerine t\olaylık 
Gazetemiz mUlet meldeplerinde yeni ya.
zzın«Zı okumağa ba.şlıyan karilerinıize 
teshil:it olınak iizre abone taloillerinden 
ve ücretlednden ieshiiat giisfermeye 
kaı·ar vermişiir. Bu nı.aksatla bu günden 
itibaren gl!Zefemiz birer a,ylık abone 
kaydına. başllyacakiır. Gazetemizin bir 

\'asal1 ı\1Tııpa artistleri teşkil '~:-~_§ 
cln:i;li. 1\1. Berte bunu düşü- __ 

1 nerek 1 raı:sız artisllc:r 2etirnıeğ·e (_~ .. ·--~-j 
baıladı. 

f'ransaJa ~ perde bl!; ışı » § '§ 
tabir edilen bu artistleri şantözler ~~ 

'l der. Yasa! tıı ·uk;ırı ~E lık b kurustur. 



Şeytanın eli altında 
19'.:!J sc'ıt aı..lc ıılınıştır -

ııueJli! ~dl..ii 1 kr J, k;\ı mahlzd 
JOR.J A\kETfL • EK:lll 

1788 senesinde idi ... -Akademi azasından • 1Kazot • bir yıi başı 
gecesi arkadaşlarına ati hal<klnda de'.ışet 

verici ve inanılmaz şeyler söyli~·c. du ... 
- ~l) -

(·ç· •cü Zdire bu, 

imla mızı 
Düzeltelim 

- Dünkünıı ,hadan mabat -

E- i yazı kaidckrinin tc;iri al 
tında birçok im\:\ yalnı;an ya

pı!dı~ırı~urcn r;azetcmiz bir ~Ü~ 

tun cçmıı, a;ıl tereddüt edilen 
kelin c.:lc.:rin ı.10 1 ru iınl.\farını bu .. 

rad.t g- 1 ,tcrnıl.'yı:: lıa~laını~u. 

l~L.ra lİJ\'<lm etli\ oruz; mcha .. 
iııın mi:\ l"gdI <lir . 

lr •~ cih,1nnlın1...ı., ..ı, .... ccht, 
..s,+• cehri. JP cehil hlil, 
U"' .... cchcnncrnl., -:• c:ep, 
--~ .. C:C} p, ...... ~ .. cirit, J'f":" 

cızbı1:~ ~ .. ..l.J..".:"': çızıktır111ak, 

~Julı:ırrirl : 
ı;: 1.0\ ıı. \ 

KADISTEN 
S[MERMND 

J\ltiterclml : 
0. R. 

Timur muharebeye giderken .. - -
Ahşaptan mavi renkli seyyar camii de 

beraber götürüyordu 
- 62 -

(l\İB!;LL'XGE.i) ve (l\IERO
POLIS) şaheserlerinin mübed

dicıi şuh ve dilber arıisı 

Birgit 1-Ielm 
Dün ak~am 

Hsri sinenın~o 
İrue edilen en son temsili 

Yedi günahkarlar gemisi 

S'ayıfa 4 

•llrrıres•ıdi. ~\ zi ve atı iıak

k dl keşli a.ı ile şöhrd kazan

'" ifa başl~nnş olan •I ferıııes• 
tn cemiyete aırıca bı. revnak 
\ermek içüı davet e:iılıııi,ti. 

1 !er' es bu <üzkri !ıaı rdıe 

kaı~ıiadı; fak, t « Kaıut un 
lıayalat aieıı.iıılic )J, .ıııakt '.1 

!ıo~laııdığı düşüncesi dudaklarda 
sol.ın h.ıhk,ı!ıala.ı lt~rar can- •; ·~ ı:ıg-.ıra, ..;t~ ı:ılk, "~,-

• ı:ıllık, <!l..i~t.,.,dnın.ı,;tik, j• :-:-

Biıyiık lıaııı ııın çadınııdakı 

şeyıeri teııı .şa etlikieıı sonra 
Tımıırıııı bı.. • ıd•ığtı çadıra 

git'ik. Timur m;safirlcrilc otıır

ıııuş, şarap içi}ordu. 

vardı. Ordugahıaki çadırlarııı 

sayısı kırk elli bin kadar v~rdi. ' 
Bunların manzarası son derece 
mulıtqcındi. 

Tiıııur devletinin bütün ekit
birini bu münasebetle davet 
ettiği için Semerkantte Bedah
şan Kralını gördük. Bedakşan 

Kralıııın memleketi yakııtlarile 

meşhurdur. Bedahşan Kraiıııııı 

yaıııııda bir çok adamları vardı. 
ll!üşariiııileyhe takdim olundu
ğumuz zaman Bedahşanda 

filminde malıareti san'atkiiranesi,,ı uıuahkııı ibraza ıııııvar 1k ~ 
olduğu gibi aı111 zamanda gayet miistcit bir daıısiiz ,.e ,ı< 

"'- balerin olduğunu da gösterdi ve son derece ınuvaifak oldu. t 
il Bilhassa zevk ve sefahat alemlerindeki nıııiııeris \·e arık , .. 
' ( OÜBf:I( DANSLARI) cidden şayanı temaşa tablolardı. 

Nısfılleyl olunca • \. « ]orj 

Ki ınanso •, Hen e .. c suz 
vererek ştı yuıi gekn sene 
r . . ıııd• \ • ıı.ı gelecek lıa \isal 
h • .;ıııda ınaliımat vernıesını 

rica etti. o va kıt esasen endişeye 
ınenal olan ili zevk dü~künü 
l.ıt:eyi bir sfıklıt istil.l eyledi, 
ve herkesin nazarı « Herıms e 
initaf etti. « Silıirb:ız ııı gözleri 
farlı zeldl ile pa. ldıyordu; 

t bc<süıııüııde şev•aııi bir hal 

v. rdı. 1 !emen söze başladı: 
- B na s n,ıaıı St;Jle cc\·ap 

nrmcden e\el, size, oidukça 
al'ka uyard•racnk bir t.ırilıi 

l:adiseyi hatırlatıııaklıii,ıına ıııü
saaue ediniz. 1788 sc · si ilk 

17;: ü idi. Bir takını miııcv\er-

1 r Akacleı ıi az.ısım!:'' ,.e asil 
olmakla berab,r iL~i ie nıJnıf 
b !un ıı bir zalin sal .. unJa 
nusa etr·fmda toplam ı,tardı. 

ll\i afirler kalabalıktı. Araların

cfa sarw lıalkı, hükk~ , erbabı 
lem vardı. Bcr ınııcıbi üsııl 

bel bol ı nmiş, içilmi li. 
Çcrcı }dliıkrn b.rb :i re iı;

dcn } u," nan ... ı lrn zi ve 
l(onst ns şa · nı 1 rı kcı f iı ' ni 

s n dcie~eıt getirmiş 'd'ıe,.çc 
1' r ı-:lü 1 reketiıı } I• ı ı 

ıı it.ıh gı ıulmeyc h,,laıınıı,lı. 

j\ t, ce. ı >e i güld'ırc eh bır 
ç re icadı ı in bar ctt i!ivor
dıı. , mfor :ıçık saçık hik~ı

Y 1 r okumuş \'C iıaz r bulııırn 
A' d~ ılar bunla ·ı ) .. ziiııfı ye1-

- ~ı. l(Jzot. ! şıı söyledıgi

ııiz masal , nrşlııır rs rıııiz 

•Aşık şeı tan• kadar lıo~ değil. 

l\creden akıııııza bıı zıııdaıı, 

zcl•ır, celi .. ! Pi seleleri g-eldi? 

Bunların ielscfe ve hihnıellc 

alfık~sı ııe? 

• Ka7uf » cevap ;·erdi ı 

- i.te size anlatmak i"cdigiııı 
nokta bu... felsefe, beşeriyet 

ve f!ürriyd n<ınmı.ı, aklin ve 
hikmedn lı:ikinı oldukları bir 
devirde bıı suretle ülccel:siııiz . 

fa t, o de\·ir hiknı, t ve zekt.-

11111 de' ri olac.ık; çünkü o de -
virde zekaıa mabetler kurulacak 

ve biıtün Fran.:ıd:ı zeka mabe
dinden bJşka ıiıabet görülme -

yecektir. 

Ş· lor ıııiısklızi bir kahkaha 

ile dedi ki: 

- Co"rusu o devirde zeki 
mabetlerinde mürşitlik yapı.ıı

yac:ı~ •ıııız saııırım. 

- ile ıim de ün idim bu ... 
f.ık,ıt zek:t nıhbam ara<ı.ıd:ı 

ıııevl.i tulaıılard:ın oladL:ııız 

ll\. Ş. ırfor; ve bu ınühil'ı 

• ... z,fcye liyakalıııızı g • t r~'ck 
kaydı ile d;.nıarlarımzı yir-ni 
il\ i u tura 

;,,iıı iz. 

Ölüıııütıü~ 
ya! 

oııd .. n olmıyacnk 

1 iL >:es biribiriııe b:ıkar:ık 

"İi! :;lii. f .. k:ıt « l(;zot ~J.:cı:o:ıli 

ititlll ile de\.ıııı ediyordu: 
p zeleri •. r . ·:ı s 1 ı ·a 

1 d
. · 1 ,. - Sız ,\\. « \'ikd •. zir • inti-lüzum gCrınec en ın,·ıııı, cr,.ı. 1 

1 ·· · k 1 • 1 11·vordu lıar:ı k ıl~ı;-• ·ıı ıc:ıi.sm•z. Fakat 
>ı uzcrıı eş a .r S<Y cı . . . . . . . 
1 · · \ 11 1 l'u"s•I •. mkrı<ıııızı td.,\ı için bir ı;;· de 
.1ırı c: o er » 11 « 1:: ,,-

inden b;r parç:ı ukııor, d.b ri 
Diduro » "Ull felsefi be kriııi 

rl tı orc;u , ııe'kcde h•rk,•s 

ı:ülü1ordu ; iıcr .,s ic .d nin 
siı ıııfü l:alk ı ~erine s~çtı · ı 
ı · · ı ~. ışlıı orcıu; o zıya Jd, 

ıı u:ı ıh ıı:ıli tn Lt edecek 
r r ' ala lıtırri ·c .. ıı h .. kim 
• ,ııı temin eyle c c~ti. 

Bıı ı .. • ı: •i şenli e yalnız 

« !' .zot » i~lir.tk ctıııiyurdu, 

~ z .t » iıoş ve rip tab tlı 

bır ad. md:., 'ı!ı, ·et < .:e 1 ar ,tı 
ve şu ıl rı s yledi: 

mı ol.muz el 11.li er! 
o· ... -i1r ( • lniz bı: nıll'"7Za 1n 

\e ıh i i .... "i. J eı.' . .'z ·r.cd:-
ı 7. llLr ;ııız ı:ı g.ıip! ıı 1 !'er 

vc"'·11e1 c '- 'd4.ı' ç~1 11~ l·"rctiın 

ı.rlr. l\d, lrı'ız i:Oi":lc 
ir "iecf-( o::i liz. 

i I -· ts i. ır : .... n • 1 1rş 1u 
Ti. ı Ş'J ı. : r, .ı ile 

lıı lı • : 

;1r' ı -

lıc 'c 'c 

l\ı"'!J l·c {; ı ~ i(ııı f; !.te ne 
f, ·/ ela•·/ r. •. 

i ;ot · .... Ji ki: 
- [>~k:ıl ; fakat ı' ... ~r ~üy

le~crekierııııi soı lrnıd: için bir-

• .z il :rbaz'ı i !er ~:ın-rını. Bu 
i fr · ı ' ıı , , r r.ııhrr eı.kcek, 

•er 1 iri1t i1. ne o'ac::ı':, \'C tc
bedd ~tın 1 c{İC ci ı .... C J" 1 ,..n1.Cl 

o k b. .ııiz? 

(( I" n c ı:.n ııı• st zi 
t:':.\ rı ıle tC\ qı \~rdı 

- 1 la ·di suvle •i ı z b l-ılıııı; 

ı ·r files ·İ bir r.pııırer ile 
#vı ı...~lilCJ-..ten fı(\.l:.nir. 

- ~17, ,\\, liC « ı.::ondnrsc » 

bir zın i:ııın !a'.l:ırı fztr;nde 
üıt:cck·. l?iZ; ccI::ıt";?.ı k ·rnı!ınak 
ıçııı zclıir iıe i-ı.ıh,ır q·!eyccck

siniz; O zeiıiri de ilıuı51 tlc.ri
nıtı ~cr<.:ııne t.z ,·jı:fzu,. uzu:ı 

111u <.'et t. ~ı,Jd.t .. n ~'-.1,n .•• 

altı dL>f.1 ~ neliv~t ol 'ıı' ~an 

f 'J ·~, ~\.ce11iıı l·iri:ıdc t!ecck-
jl ~':ııL. Siz ı\1. de "ikolai» siya-

sctg'· ·ta iık ·d siniz. S,z de 
: ı.L ı~.-~ri ... 

er Bu~r )l b:ı;:ırdı: 

- t f;1y Allah haı rıııı \'O»iıı .. 
A ılaşı!a .\\. « Kczot > 1 ·, ·ıı 

a~'ldl'n:i 57 Sl'""':t düşı •. ı.11 ... 
Bü ük bir hı<ı mıı id:ıın etti
riri;-ur ... ! lele ükür ben ... 

- Sız ıri ~ \. Btışe . ,. ~iz 

de iyo.iıı ıııa}:iıı •. ı i:c i !:ıın 
olun. caks•nız ... 

r ır li 

Un resmi inerse ... 
Değirmenc:ıer ekmek 3 kuruş 

ucuzlamazı diyorlar! 
L'n rc-min' 1 .ıenıili ih rn Ji 

t{e il'me 1h:ılı.:r ara .. ııd1 :ı.dt:-!:lf

htı nudi ill' k r .. ıfanrnı~tır. f)ı.:~ir-

n :..ı ı'ill r un r lT' ni l tı.: ili 

c!.ın1.:~..: 1 •hl rı" l.ı c~ .. h bir t n

zıı 't . ap.u;ız llijurl ..... r, ı.:ı.t:lı•nlc 

~.r:.,. d t'liınl'nl"ri ınüdur·t ili

(;,if" n~~ di~or ki: 

u - L n rl·~n1i cenzi1 cdiiirsr 
ekmek .O par· don ı zl:ı ucıı • .,,_ 

m:ı1.. (\.ııı!..:ıı u 1. r Jıoıriçtc Oı-,ü

ıulıiııce ktpd< " p-apal ı· ·ını

ları ka\ h~ 'l r, 'c huni r·l1 ::ı iıh:ı] 

LtnHJ~ ınt:. ·b ri\ 1.:tindı.: k lırı .... 

]) ~er • raftan cahkik:ıt )", ·t· 
ğıın ,k d:,ikr di ıırlarki: 

J·' nej!in 11c ıılamaıua<ı 
şehrı.:ınan · · nin nurhından ileri 

ı.c'iı .r. • · .. r'ı blkar-a rekabet 
l.J;ı;'lı\lC. kt.r .. , . . 

FıiI· .. ~ ka lİLİn bir mufı3r;rin1İ7. 

ckrıc~ n Tnpanı de 15 k11ru;a 
J', gl,ın<b J'ak-imda 1 ~.5 ku
rl ~ ~L1lJ:01n1 gtırmü~rü.ı. 

1 

cınr ıl., , . .\:C:-- cin.:riJ, •.;llJ..ı; 
ClY;.ltl"'a., J: .. ,:,.. <.:İ\"Cİ\~, JJ!'!" J!~ 

<:İY~İ\ Ji, ..!~ .>:-- CİVL·lı.:k, J!,:~ 

( ... ~,-":"' - )~ıyıll.'.' 1 \ ıl, J.11-\~J:~ 

cı' ıklamak, ( ..;ı,,~. )JI::>:- cı

yakı.:ıyak, J~":'<.:ıyırtı, "°'ı~_.:; .. 
c:ıı ınhınıak. 

~ 
J ,~\I.. çapaçul, .;• ,._,;.~ ı;•~ 

çatalla,tırmak, ( .:.\ - ) .:.~ 
çatpat, ..,...1 . .ı.~ ç.ıttırmal;, j~ 
( j~ - ) ça tırçatır, U\1 j~ 

ç:ıtrapatra, J•J.~!;\:- çaçı,\ır

nıal.,., JiJ 1.:-.;atıkka~, ..>"J ..-..;~ 

çarptırmak, ''.ıl.. ça;·pnıa, 

ı..İ'J.u~ •• \:- çarpHırıııak, ,.; .'\:

( JJ'.'J': - ) çarpıl,çıırpuk, 

JJ':J-:- çarı;ur, ... \:-\: .. ~ı;nr 1.'.1\{~r, 

"'~ ı\:- çarıkçı, .:.~\:- ça,ıt. 
t.~ çaıt, ,:,ı.~ çaitan, ;,.ı.\:-

çaı(ırıkmı, 

._; ... >~ \a~ı~tr11.ik, 4.t~"ı..; 'it;.,ırt

m~~ lJ".,>~ ~·:lctrnıal-.., d·!.:,....~ 

Ç" rı,m~k, u~ .... ~ ça":·ılnıak, 
( Jd:·- ) J<~ ça.ı,ıiç:ı,,ıl, Y<~ 

çı ':ı, ;'J<·~ ç.ıı;lar, .;·:ı!<l-

P.~' nııık. .;\l\<~ ç'ı• la) mı, 

..r '.>'<\:- \a~l.ı~ı•,(JI<~.ı..s ... 1<1:

ç ı ıltı, J•.1~11:- çaktırnıak, 

·~ },~ ·~ıktlpı..:. ÇL', ~ÇJI }~ 
ça' ı ,· Llli ni, >H}~ \".ıkı"

L "t, ...;.f J~ ıkır!-,3 , 
0· .t ..ı.~.ı'-:- çaı..ı.;oıı:.-""1!11-

ç. ı. .. lo;ı, 
.,. )~ •;al.ıp, 

n. c 

Lveice soy diğimiz veçhile 
Tiınur toruıılarnıd;uı birini akra
basıııdaıı bir hanmıic evlendir

mişti. Yeni cvleııeıı bu çift te bir 

çadırda bu!udu;-ordu. 
Bütiıu bı çadırlar o kadar 

mıısaıııı:ı ve o kadar muhteşem

di ki oı.ları burada tarife iıııki'ln 
bu'aıııayız- Bunların kıymeti 
ye ihtişamı lı Kkıııda bir fikir 
ed;·:nıek iç;,ı o:ıları görn;ek 

lıizımlı r. 
Biz bıı çadırl:ırı temaşa 

cıLkten ooııra ahşaptan bir 
biııaıa :::irdil<. lfcr tarafı yaluız
lamn ve ıııa\'i renkte boyanan 
bıı h'.na, ic•bında sökülerek 
yeı.iden J:urıılııyordıı. Bura~ı 

Tiınnrıın ibadet ettiği caıııi idi. 
Tiıııur nereye "iderse bn sei'ı ar 
cami de beraber bıılumı;or. 

Bütün seliricrde, mıılıarehelenle 
!in calni Tııwnm otağırı<la 

i:ıı ·ı,!uyordn. 

Çadırların ara,mda yeşil 

renkli bir ,,~dır yardı. Çaı.lıım 

içi : ıcap de ilerile ürtiılıııustiı. 

İç rde iki k~ryola \·anlı. Digcr 
bü· ça.:;ırın içı en kıııııdli kiirk
lcric do<eıııııi ti. Bu kürklerin 
he oid 1 atari taııda 15 altıııa 
alı'hlı ı lıal 1 • vnıpada tl, lt.ı 

p, alıdır. lıı ı ~ n;ii111a il l' r 
ço!· l;, ; ı ' <lıtıJn lem. ~a 
dt:k. iiımıra, ıt bu çadırlardan 
başka ordn ~.ıı:n:mdanl~rıııa Ye 
zabit :ı ait bir çok çauı, lr 

ahkikatın neticesi 
MeykÜflrın n1eni muhakeme 

kararı alacakları ihtimal 
dahilinde görfiln1e·ktedir 

1 Hiin ıııe' kuflaı· hak- n,l'Ykuflar iıenwıı ~ı·ı·
lw~ı lıu·ukıhıeal.lardıı'. 

)liit!ılriıııııuıııi Kı·

ııaıı Ut•\. tli'ııı ıııiift>t-

i kıııdaki tahkikat C\-

ı·af...ı t<'ikik ohııııınıs • 
kaı·aı·ııaıııeııiıı laııziıııi 
il .. i~ıiµ;al t•uilınitiı·. Ka-, 
ı·a ı· ııa ııı e ııi ıı (• u ııı:u·t <'

~ i' ı kallat· ikmali wuh-. . 

lt nwldit'. 
Talıil il-.al ııı•til'e:-iııin 

ıııı•\ kuflaı-ın lclıiıule 
olduğu, oı·ıada l'İiriiııı ' . 
nıalıh t>limlc hiı· lıa-

• 
lJj~p 11İİl'İİlıllCdii<j '(' ~ ;-,, 

hiıı:wııalr' lı nır\ kııfla-, 
rııı uwııi ıııulıal..ııw 

kaı'<ıl't ahw::ıl..laı·ı ilıti
nıal dalıiliııtle ı;ı:iiriil-

~ 

nıeklt'd1r. 

ilatıa ıııiidtkiııııııı
ıııiliÇ:iıı l< lrpııaıııe:.;i

ııiıı tk lıu zrıııinclt' h11-
l111ılltıi:i11 talııııin olun-, 

nıal-.1adı1·. :il:uııal'ilı. al:'ı

f,<.l!aı· nwl,aıııııı talı

h.i!..al hak/ ıııdaki ıııır

ıal«a H' l aı·aı·ı lırniiı 

bt'\<HI edilıııedii!;iııd<•ıı 
' . 

buıılar ~iındiki hald~ 

~adete i. tidh'ıldcıı iba
ı·N kalmaktadır. 

K.u·:ıı·ııaıııt' leiılt't'iıı

de eıktı"ı lakdinle, . o 

. 
ti!'lil, daiı·t'~İııl' l'ıkıw··, . . 
hiı· miidıkt ıııiil'Ptti. -
kl'lt> eri' rli!"ıııü ... ıiiı·. 

~ "' .. 
Talıkil,alı . apan Z<'-

\ al ta ()İi l lwı· ı.::i'ıııl..ii 

~ihi ıı.iiı ııciııııııııııi~ i 
zi\ :.u·eı dıı, i:-leı·ılir. . , -
(Siyasi) haber 

ıı tı r l"i <1' ·famı d l 

11 \ '!,danı nıcs\ıl tın.-
ı.iunı Bt 'ıJıllıtİıı .\Ji be ·ip-
de -:clbi,li i kdi. 

hJr.ır.ı gorc, '>ürl\'\·a B. 
g.IHI 111c\·kıı ını• 1 ı:ıl çıııc o
luıı.ıc .. ", H rlı.ı ıc ·ıı \ii B. 

mazııt"' sıLıtik· .:1. 11 
cdikcck 

\·c d.n aı a 1,ckLd. pcr)Llll~'c 
gL'l1Ü de\ ;ıııı oluııa-:ahık. 

-<Bursa> hadisesinin iç 
yiizu nedir? 

.\ıık.ır.ı. lll ( \'akıt ) -
Bur,.ıdaki tcı l.ifoıııı ,\ini ~i

ı.ı'dc akt ı .ıp.ır.ık tıllN l
Lih bir isY.ııı ı,ıl;arııı.ık b -
tik al.ık.ıdar ",lm.;ıı ltrafııı

daki ııc • i_ .ıt y.ılaııdir. lLı

di ~ Guk Jl;ıyı akçi i'ıııindd;i 
ınalıktınıuıı fır,ırıııı temin 
için almıııış bazı tertibattan 
ibarettir. 

yakutları 

sorduk. 
nasıl çıkardıklarını 

Bedahşan lıüküıııdarı bize 
soııderece nezaketle cevap ve
rerek Bedahşan kıırbunda bir 
dağ bulunduğunu, ve Bedahş.ııı 

tacıııııı oradan çıkanldıi: ıııı , 
dağdaki damar bulımduktan 

<oııra bunun dikkatle takip 
oluduğıınıı, taşların temizlen
dikten sonra istimal edildiğini 

anlattı. Son zaıııaııf.ırda Timur 
burarnıın ıııuhafazasile mukay
yet olmuş ve hukukunun temi
nine ehemmiyet \'ermiştir. Be

dahşa"m merkezi Scıneri;antteıı 

lO gün mesafededir. 
Ziyafette hazır olan zn .ıttan 

biri Akvivi şehrinin vaı;sidir. 

Burası zcbercetlcleri meşhurdur. 
Bıı şehir de Scıııcrk:ıııtteıı 10 
giin me<afededir. 

·reşrlııicveiiıı 3 çünci.l gunu 

Ti mır büyük bir ziyafet 

daha verdi. Da\·ctıiler bir çok

tu. ~-nrap ıııebzulen suııulııyor, 

lıi' ~. ">J.lirler lıuııu Tııııııruıı 

bir ı-ttfii m:ıl'sıısıı tel.1kki edi
yorlardı. l lerkes şen \·c neşeli 

idi. Tiıııuruıı ze\-ccleri z;y:ıfette 
idıkr, 1 laııııııların her biri 

eve ce tavsif etli~ imiz şekilde 

gi} inınişii. Ziyaftt bülliıı gün 

de\ anı etmiş, akşam iistii niiıayet 

bulımışııı . 
Teşrinievc!in 30 uncu :;üııii 

Tiıııur kararg:ılıtan lınreket ede

rek Seıııerkaııt şelıriııe avdet 

etti. Timurmı şehirde ikamet
g{ıhı alıırrıı inşa ettirdiği cami
nin yaıııııda idi. Tiıııurıııı to

rıınlarıııdaıı Prens Muhammet 
Sııll:ın burada mdfuıı.lu. Alıı

lıaııımd Sultan ,\nl·ara harhiııde 
Sull ·ı Baıukli esir elmiş, bı,ııu 
nıfı c:ıkıp vefat etmişti. 

Tııııur bu ı, rııııumı son de-
rece scı·di~i den bu c;ımii 

omm iıatırasmı ilıya iı;iıı iııp 

elmiş, onun cescdiııi or. ya 
def net! irıııişlir . 

O ü:ı Timur caıııie yakın 

saraı.ı ııazıl olmuş, tornı:uııu 

bu c~ıııic de!ııiııi te<it ctıı'.ek 

( nı ıcJi) ---
l t r.tr.:ı.ll llirir.ci ;ı)ıf. ınızd.u.lır 

Saaf. 17 dı• l'<'~·lt•riııi 
ta~ııil'iııe ha~laııaeak, 
bu hiı· !'aaHc ikmal 
f'llilerek ıwtiec ihhı 

ed i ll'<'l' kt i ı·. Halk f ıı·
kn~ıııı 11 ll<llllZ\~tli • \ (l

tiilf ıak llaıııit BeYdt1 n 
• 

ha~ka Iıi..: bir ııaııızel 
\"Oh(lll'. 
• 

İ,t.ınbul birinci ıkar•t mah -
ktiTil inden: C,'akmakçılnr ~oku -
şu:ıda 'f ic.ırt.:t hanı altında ka:, -
kt:t \"C lı:ızır clbi"c ric:ırt.:Lile 

ınt<~u\ iken 8· l 8·9'.28 tarihinde 
il:lııı i[!;\;ma karar verilmiş olun 
l\arabct Çirkinyan Efcndiııin hali 
:ı.ı.:1.inin 

.ircııına 

olunur. 

~5 agu::ıtn~ 928 tarihine 
karar ,·.ri!digi ilan 

Gidiniz görünüz ve alkışlayınız • 

~ " a~;mrının:~SJl~rnl~:~!f!IES~~ 

K0 fakos 
-

n~ıi cleğildir 
[ 'Co:tt; r. fı birinci !3} ıf.1nıızı.J:ıJır) 

dan :onr:ı tahanca da 
ıaşu.lıııı. O ak~anı otele 
Para alma~a µ;ittim. • • 
Daııderya, «bu hurada 
ne aı·ayo ?» diye küfr
etti. Ondan ~onrasını 

bilıniyoı·um. 

Onlal't iildiirınch. 

mal\sadile lıareJ,ct ct
mi~ ol.;a) <lını, kendi
lerini ot<'kl11n ha~l,a 

yenle tle hulabilirdim. 
Kofakos, ıııazhııt ifa

d(•siıı<le ıalıaııeavı in-• 
tilıaı· ıııaksadile tasıdı-.. 

ğını ifade ctıııi~tir. 

:u ul ıakrııw, sahitlP ı·iı ı • 

C(•lbi it•in snlıatııı ,·e-. . . 
di. ine hıı·akılını~tıı·. -- - ---

Tayyare balosu 
Bu .ıyın nn \"Cı.li~indc t rerap.ı.JJ~ 

tJ \ erHcclk T.ı yare Lı lı u fC\li.alJJc 

ınul,cr1rr.cl cıl.u:aktır 1 B.ı!o\ J gclc.:n 

ı:t\Ota çok ıııutcne\\i l f)On d.,gıu

laı.:. ktır • Ba kotİ) r.!.ın..la ta)'1-arc 

rc,imfcri ,.c 'flirk c:ı_ '.1rc ccnıiyctlain 

riJmzii ol.ın ı... ·r . 'fa . <,. ) harllcri 

bulun.ıc;ıkur. 

P..lfod.1 .n·rıca hu· u i ' r piy:ııı'.o t~ 
çc} ılccc.:~tir. Bu pi) :ı.nk nun ~rık cazip 

ecyatı ınt\ anında ba~ ı.;t kı) netli bir 

J Jf \ rJ•r: Pil.itinde ı ıJmul oJ,ın 

1'u • " ı 1.cıiuJc ;.\ııc pırlaııt.ı 'c 

l.'· ı. 'arl.ı llSk 1111i~ bir t.ıy\arc ıııc\· 

cu tıır Bu pi} .ı. ı.:onun bılı:tlcti y.ır ın· 

• r J:ı ır. 

·r ' r ulı Jcıinr.lc .ıtılır..:tkta ol.ın 

-r. ', ;ırc h !o .. u biktll·ı i re, .k;ı!J.dc 
ra bet · meltcdir. 
'fahcdıkn lıileılcr k.tfi gLlnıcJi, ırı

<lc ı ycn;Jc ı bilet b.1 tııılnııştır. 

DalJtlJ. çok zcn"ın \'C nıütcnc,·ı.·i 

lotiyon ınc);uunı.la tc\zi edilmek üz.re 

h:ızı ııınc· c clcrJen T .. , ,·,1rc Cemi~ 

yine c ,.,t ,.c ı.; .. ;ı.nti. nn teberru edil-; 

mi tir. Uılh. ~.ı Ethcn1 J'~rtc\ mücc-s

cc ·nııı p:ır\J. c -ya tclıcrruau 

akdir \e tc.clkurc ~:n·;.uı görülmüş 
lutr. 

Ferah sm«ııt:l 
( l\f.ındr:ı~nr) kı;ıııı hcp;i bir

den ::ıyrıc:ı : nlükcınını.:l vary<.:te. 

[lflillllll 01t1111ı:ııııı11111t1l!i llıııııtlllli1111111ıı 1111111 .::; 

( f Ol8JOr ~z:i~o::~: en ~ 
j nnrtn KARENİN : 

l Jo~n Ji'~erm v~a~~:ta f 
~ tarafından cmt'al..;iz Yt! ~a- ~ 
~ ynnı lrn}l'ct bir ,ıırette B 
§ tcıfüi! cdilıni,tir. OnLırı :;; 
~ bııgiiıı ~ 

( H ı ~ o nı r o siııeınasın~a ) 
g mutlaLa ~cyrwnclisi"İ7.. lll ~ 
~ ı;lin ilk nıati'lc s·ı:ıt f 2,~ t" 
fıımırııı uıııttıı11 11 11ııı1111r 11 ııu •lıuuıı;ııtıııı ırll ı 
~:::~:::::::::::::::.::::.&:::::~::::::.:::::::::::: 

!S l)i tı.: .. h"n cdiln1i~. Ei 
l:ı her ıtirlü c<habı i-ı·r lıt · ll 
J . . . . ~ 
:: tcn11n cdılını~ bır s::ılon... ::: 
ii ,\\"'\.\ l'l\Y \O.(,[·. E~ 
Si tcnı~ili glizini. i:~ 

li is 3R~uı 6ül~eıeriııe li .. -~ 

i! ~üztl, ınücs~!r ve cidu~n ~a :: 
;; \·ani tı.:ıııa~<l lir rilim... ~i ,.. ... ... 
!l ~ ele s:11P.nıHsm~n ~~ .. .. 
ii gitnıcgl.! 'C\ kı ~h.cck ,L~ lcr. :: 
::::::~::::: r : .... ~.: ::: :: : .:~: •: .~::;.. ;::a; :: ":: 

CumJ - 11 - J\:\ıııır.,oni - 929 

sarıc 

19.00 

~O •• 'iO 

(; ,ıciıyo ı:ııı iki lı •ıi 

lla .. at nıLrke·~i 

r~c.ınbul sa.ıti 

~ı.oo Konoer: 

rapor•. 

J) llerlioz : JJi.:O\"Cllt.~l) 

<'elini. 

2) Katolani: Lo \"::lli 
.1) Şobrie: Suit l:>t10n oi 

41 Dan; J la\ :ıkrı 

'f'cpch·ı~ı 

1'i~atrı,"' 

suııd.ı bu 
gt;n ~a:ı.t 

1 ~ .. 10 da 
'c :ık~anıı 
21..10 eh 

~EHREMANETI 

~ ırı ·ı~: 
1 ııı 

11111 

11111111 ı. 
Dişi Aşk 

Piye; J perde 
,ıkıli: Ömer Sııkı 

Fatllı iclınan y;.ırdu 

azasına.: 

l J h:ııııı. u Jni ]'.) '9 (' nil 

güni.i saat I '2 dr 'urJuı:-:u • 

senelik knnr::rc i rıi"~ lu:ıa.c:'!':..'' .. 
dan yurt: nıL:rkczi ıi tc~riHcri ri ı 

olunur. 

Emniyet Sandığı 
Müdiriyefinderı 

Ym:naki '" İ\Oıtd,.kiınıos f.i. 9 - 8 - ,J;ı~ tarih l'e 8 .o.ı l· ,,, 
nunırı.ralı dl.'\ n ..::ı.:l1Lllİ ınncibince l~ınuiyct !'andıg.ından i-til.;r" l • 4 

dikleri ıncbl:\l!;a mukabil Sandık namına mcrhıın buluırnı C • 11 

l\:enı:ınkı.:ş nıahallc..::inde J)cnıirc;tcr sok:ıg,ınd:ı c .. kı IG \c \ı.: • 8 

nuınıırah \C" 140 rır~ın ar .. ,1 lİ"' rinc ınt.:bııi iki k:ıttan il :ırtt l ıı 

o<l:ı~ı ıı~ni bir <lüki'u1111 ca.m:ı.n11 \a<l..: .. i hitaın nd.1 Uorcun YLr·ır ·ın 

ha~chilc nıüza\l'dLvc çıkarılarak J7(JO lir.1 hcd1.:I nııık ıbilin\l\; 1111 l' 
ri~i iyollokiın;o::- EL n:ıınına kati kararı Ç<.:kilıni-. i::ıoc dı.: nnı1i .... il1..' h 

tcfcrruğdan imtina L k::digiıH.ll.'n n1czktir dekanın icrı koı1tı:ıl 111 

nıa<ldci mc:hsu~ası ınncibincc cckr:ı.r on l.e~ h"Ün ıniitld1.:tlc ır·LizJ\ 

dcı·e çibrılmış \'e '.!8 • 1 - 6'.'9 tarihine ıııii> ıdtf razo••tc,i gün'. 
:;.ıat on beş buçukt:ı kat'i k;ırarııım çckilım»i ınııkarer bulıım·ıi 

oldıığundan talip olanların ı crnıi mczkı1rd:ı saat on lı•Ş buçu0 ı 

kadar Sandık idarc>iııe müracaat cı km deri ilan olu:-ıur 



KIRAAT HAL~ ALPABEA_'Ji \luharriri 

- 111tat JctduBah 

Atalar S6zü 
-Gurbette öğünmek , hamamda 
tQrkü söylemeğe benzer. 

- Hazır yemeğe dağlar dayan
maz. 

- Meydan olur, at olmaz; at o
lur, meydan olmaz. 

- Anlıyana sivrisinek saz; Anla
mıyana davul zurna az. 

:.. Başa gelen çekilir. 
- Dağdaki gelir, bağdakini 

koğar. 
· ... Deveye boynun iğrldir demiŞ-er; -nerem doğrudur ki 7 demiş.· 

f S 
f 7 

Mum 
- Emek olmazsa yemek olmaz. 
.. Görünen köy kılavuz istemez. 

Mum: ına. 3ra 

B a :ym1ua m11m: .1J>aQ .. ;, 

Orak odun 

Horoz 6IOr közQ çöplükte kalır. 
Komşu, akrabadan yakındır. 

ornıanda m.a~ı•n~(i'i 

- ve irsen elinle, o dur giden 
enhle 

Adam da nda-11\ o iyi ok t r. 
1 .. .. '".. • • • .. .. • g il ' ' ". ,. .. 

... Yol ~ Qmekle, borç ödemekle. &4/,an\ ~~ . 

· yen; atf abe 
-------
MA ARlf YEKl lE TI 

Bütün Mfttet mektepleri Is bütfırt 
ilk mekteplere kabUI etmlşt1r 

T t;\ i ·ne kui 

?loatlim AH ET it IJT Kitaphanr.si 

Dok.__. 
f 'vınar' he tılrto 

za ıyete ka ı YeS"Ane 
şaf deva 

l•NUiüT~ 
u i&ıurlar , 

.. 

fttllll 
. INlfll .......... ... 
VALDA 

PASTiLLERirti. ......... -

OKSIMENTOL 

VEREHLİLEIU, $/RACALILA"RA, UZVIET 
"'' K{Hlll ZAYIFLllCJ.ARINA,HAHILE 
V.f sur. VJ.~N !'A~INl,.ARA,(OCJJlflA
IUN BUYON~SINE, KEll/ll /(/llJIUIKl.A 
RiNA, HAS1'ALIHDAN KA KANM/l.A . • 

&tyrifffain 
llaıca&a lllİBI 

( C.ıKLiBOLll 'apuru 12 
Kam~nsa.ni Cwnancai 16 da 
İdare rıhamından hareketle 
Gefidolu, 1.:tp:ıekı, Çanakkale. 
İraroı. Bozcaada~& ~ek ve 
Ç~ale. I ~i, Gelibolu'Ja 
u&rı) arak gdccektiı;. 

rf:\"'EBOLU ,apuru 13 kanun
smi peni' JO da Galata rıfıtt

nnadlıt hareketle lmıi'F, Küllük, 
Jlpdrum, ~ l"eth\ e Fmt
k~ An~h a~ a. gicl.çttk ' e ®"" 
nuşte mezkor isk~elerle birllkı. 
Dal) an, Marmaris, Sakız, Ça 
nakkate, Gelibohı~ a nğf'ın-
cakur. 

itan 
Trabzon ikınet posta a gide 

cek Re.şitftaşa apuru muhale -
feti ha\·a hsebile 12 kanunusani 

~ akşamı !ffaBr.alc' e 
ffod;İJa ~ gilecckdr. 

ista"'1ul qltmcr Au~uk tlairesint/en: 
1 nu t<: endi tarafından I'atih 

arında Kumruluın çıt nı.alıal -
ı·®~ ai& 

lliinyanın en emin ••llV'-

En Rahat!!! 
En iktisad !!! 

Enasrtm 
OTOMOBiLLERi 

ENı 
model 

Silindir . 

MC'8.TERILERI~ E~ılRLEllJIU{ Altl. DE TECftffBE .\R \RAtAIU • 
Taksinlde FJ t\ T garajını zi) aı· t ediniL Tel .. Bayoğlu 4030 

• ıta llrl 11111 llletiil: 
Mıh oto Turk r ·11 r i vka ·de J 'eti umumi si, 

mukannen olan 8 u ı ı ı 9 salı günü nisabı ekseriyet h~ıl 

olaınadıgınd n ittılız r uka.rrat cyltyeruemit olmakla ayni ruzna
meyi m·z ere etı.nek ırre içtimaıa 21 k·nunsani 1929 per~mb 

ünü saat l 8 de g l t da umumi tica i harici e bank ı bina 

smda aktedılece-i ti sedara .• ın mafOmu olmak üzre illa olunur. 

Ca~bada llİ~atle n..tre 
ffITT kderede Jf mnidh · ıuek.tebi 

~ 

Carsanbade te' kii f fer ....tr eıi: 
~ 



ı <~uet nılıde çıkan ~·uı ,-e reslJaleria 
.\BO .. E ŞARTLARJ: I buıun haki•;' mahı~.ıur 

1\ırkhedc HariÇte j (.;.azete~c gond rıteceı.: mektupların ıııerine 
idare ıçı.. ld~ue • yaz1\:oı alt c ' Yazı ) 

Kuıuş Kpnış ı Jn:tl kooulnıa.hdır 
1 Aylıgı U5 -400 

Bası1n11yan mcl.:tupla.nn i<1Je"ınde11, kıymeti 

1 İ nıuku.ı.ld re ı,~ melaapl r;ı tonulmu paral;ınn 

k-'ybolm ı· dan \t ıllıı'arın mundc·ı.1.:atındaı1 

idare me ul de~ilJir. 

~ • 500 900 
6 

12 
• 900 
• ı:-oo 

1600 
.oou 

11-- Borsa 
1 

• 'ukut 
l Ing.!ız Jır ı 
1 Dol ,. 
20 '\ lllldH c! .:.alınli 
1 Ra) 'mna k 
1 A\n t ı~a ıııihnl 

~'O l•yR .. nı rJ}d 

20 ı en nuı >r 
1 Fı .rmenk flı rl ı 
20 1-'l'an :.,: fr;:ı ı 

20 llJlyaa lın~ı 
20 k·ır· n Çcko - sıovakya 
J Çet\OOt'fS c Su\ •Y t • 
1 Zelotı c I. ıı ş 1 ,uı ı 

20 IJın:ır • Yogo la ~a. ı 
2u Del ık.ı rr .. g1 

I' zcta Is1 .. ·ı, a 
20 ls\içrn fı.ı11 0 1 

1 .• .!cc,•liy·ı 

Cek 
Londra uzerlne bir lngill7. llmı kuruş 

.ı. ı} ~ork l T ık hraı:ıı dolar 
Pari!I fl'3lll\ 
1'1Hanv • • • li~t 
ne luı • 
ı-::01\.l • 

Brllk el • 
Aruisterdam• • 
Cuıe,ro • • 
Pıcıg • • 

• nıa.k 

• le,·a 

• 
• 
• 

bolko 
fiôl'l il 

rranl< 
kuıon 

.Aç:ılJı 

991 00 
202 00 

52 62 75 
(9 50.00 
28 50 
24 12 50 
:9 50 
82 00 

191 00 
215 00 
ı2J 00 

0000 
il 23 ()0 

1 
71 0000 

ı 114 ,75 00 
1 33 

785 
25 
()() 

00 
11:625 

4700 

0000 

999 
048 

12 
9 41 5() 

2 0475 
67 

3 4900 
1 
2 

... 2'; 

5275 
16 4500 

Viyana • • • ıılın ı 3 , 6,'10 

2 97 75 
4 3425 

?ılac.1.rıt • • 
\"arşovn • • 
Atina • c 

Bılkreş 20 ley 

• peı.eta 
fPl(l'l 

• uıı·ahmi 
kcns 

Belgı al Türk iı.rası 

f ıikrazlal' 
Jıı.t kraz dahıli c adeti ıı 

Dnyuını mu~alH lrı 

lkr ını)elı dPmır)Ohı 
1002 Guınruiıı.l1:l' 
19C3 ,S.ı)dl 111'1111 
100\\ 'l'cchııati a•kerl)& .... l 1903 Terrip ılı 
"' 1984 c c 

"O 1001 - ıııou 
ı::ıc t!JCS Teılıp cıı 
~ 19!'8 • (3) = 1009 
1009 Sehrcmouıetl 

199 • 

Tahvilat 

dın.ır 

ı 
l Tertip c A.B.S. • 

i! .!: 5 f E - t> c • D.E. > 
c " o <"O ,., 

3 c c ı-· .J. JI 

Galata tablebrz denıır yolu 
Derıeadet tr.am't'ay ırketi 

Rıhtım Dok v, tirepo 
U.kudar - Kadikoy u 
lstanLul ananinı su 11lrk~ti 

Errglk ınadC"n ııirketi 

llis~e !ıeııedatı 

:O l ~~.ı~~"~ııLar ııııllı bankası 
::;: Osman lJ h~uıka ı 
fJ ~fıl.ı .ktıs t ban ası 
~ Tu · k t Jret , •" se-n yi ba;Jgıı 

co__ Esnaf b.ı u kısı 

1 

37 99 
24 37 50 
27 6500 

86 7!i 00 
225 75 00 
09 05 

41 00 

41 00 

49 00 
4 25 
4 25 

19 00 

23 75 

994 00 
202 oo 

52 10() 75 
(9 150.00 
28 5) 
24 2500 
29 50 
82 00 

161 00 
215 UD ! 
120 00 

0000 
23 00 
'fi ()O ()O 

114 75 
33 25 

785 ()() 

997 00 
048 6875 

12 47 5() 
9 2900 
l 0~25 

67 0000 
3 49 O() 

1 I? 1 7S : 
2 5202 

16 145.Cl'l 
s 4500 
2 9650 
4 : 32 50 

37 87 ' 
24 00 50 
27 52 5() 

86 175 00 
224 75 00 
09 ()5 

23 75 

13 

1bf~%?~g~gm11z;~ -
ız türkiye iŞ bankası 

1 

1 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

• 

t~ l 

Tabı 

=11Kanunsani1929= 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
'eınli sokagı • \.ı. 

9 
llC\İ bedel ınuhammcni 

lira 
füıoğ:u l'angalrı .\izamiı e 11 elmas fabrika,ı namı le 17200 

ı.ı martıf kvgir bin:ı 15100 mdstih bedeli ihabi 
lhaıla c~oafı muharrer binanın bcddi sekiz .en,de ınuka,,eıen tedi)C edilmek şanıle .ll·I ~29 

tarıhin" ın.1,adı[ perşembe günu ,;ut qn beşte müZlr)edc<i ıcra vq bffisıız:ın hazineden alınacak 

emre gorc muamele i!a edilmek üzre tekrar pazarlık surctilc müzmulc)c vaz olunmuştur. Talip 
!erin bedeli muhammcni üzerinden ıw:Llc 7,50 hesabile !~90 lira depozito akçaları \c ıa muteber 
hank· mckıııplarivlc emvali mttruke :'atı' koıni ivonuna muracaat c\lcmclt·ri. 

MEVSİM 
SONU 

SATIŞI 

-
... 

BEYOGLU 

(LİONJ 

MAGAZASI 

..... ! ........... . 

Ticaret 'e zahire 
borsası 

Bu fıatlar 'fıcarel bura 1 

katılıiumu:mll ~l 1ar tınıl:ın ..,,._ 
rtlmı .. tir. 

10 KAnJnu.anl ~'.:9 

C• • Okkkıu 

ınsı ~~·'fi! . ~~~:. 
Buğday% Çavdarlı 
\ UILUSak 03-04 O()C() ()<),01) 

'.(ızılca 18 2() oo.oo oo,oo 
:--uutcr 00-10 00 Oo 00100 
'eri 06-~() 17 07 17.0S 
rıoıı ınc 02-00 oo oo cıo.oo 
'" t ınalılııt.1-08 00 oo oo 00 

-ZAJ-IİRELER-
'1'1ar 14.12 14 ıo 
ıı •• r 2 350 12 ıa 
lr~a 13, 15.0 13, O.O 
\ ·1bt 00 0() ()J 00 
!? .l .. uı,, e 00 O'J O ı _oo 

-lit:BUBAT-
m 3410 3325 

i\.C yc~ni t735 17ıSO 
-UN-

'l'l 00 1500 150( 
133) 1~4· 

k 00 1335 130 
132() 1240 

• 0000 00 ~ 

-Al·VO '-
J 212500 2125<)( 

Emniyet Sandığı 
müdürlüğünden 

llalil Ş lle)ın 9 • 4 JJ!l tarih ve 9CJ~l ikraz nuıııarali deyn Se· 

nedi mucibince Emniı et .'anbı~ından i,tikra1. cyledi:;i meblağa mu 

kalıil Sandık n:ımına ınerlıun bulunan ü,kLidarda Sclimiıcde Tap

haıun sokağmcb eki 9 mtikerrer ve ıcni 10 numaralı yüz beş ır

~ın ar,a uzeriae mebni bodrumlu ah ·ap iki buçuk kaııan ibarer beş 

od•, bir kuyu, bir mutfak c altmış bir arıın bahçeyi havi harap 

bir hanenin tamnını \adcsi hitamında borcun \'crUmcmcsi ha~cbile 

müzaı c-dcyc çıkarılarak ~tıO lira bedel mukabilinde müıtaioi üze· 

rinde olup 1 (j - l • 929 tarihine mi.ı>adif çarşanba günü saat on 

lıq buçukta kati kararı çekileceğinden talıp olanların ı e\·mi mez

kılrda saat on beş buçuğa kadar Sandık idare;inc müracaat eı!cme· 

kri ilfa o!~nur • 

/s/anbul icra dairesinden ; Kıt.t • 
guncukta ı eni sokakta atik J,l 
• ·o. :\ladaın E.:;tel')anın ~pon 
Ci\ anı ana olan borcundan dola~ ı 

ihalci C\ \'cliycsinin icra~için otu?. 
gün müddetle müzaye<lcyc ko -
nulınu•tıır. Jludııdu : Ccp'lıesi, 
tarikı am, tarafcyni 1 layirn ilaha 

\'<! ~ürckol.ının hanc~i ,.c .\ron 
llanyaııa hane•i, arka;ı f.fra im 

!lim amin ar>a>ı) la mahdut, yüz 

on iki buçuk arıın tcrlıiindc ara
ziden , ü-. altı ar~ın muralıiıaı 
aparu~an mütebaki;i orkada 

dıimlalıktır. :vıu,temil:ltı; bodrum 
katından mAada üç katta ikisi 

ahnişli ve iki i balkonlu \C bir 

kı~mt dol:ıplı ckız oda uç 'Ofa 
tıç h~la, ızı:minleti 'c ocakları 

_:han çini mermer yalaklı \C 

sabıt kazanlı m:ia teferruat 1\r· 
ko,; musluklu muntazamen ıiç 

mutfak sofadn yük mcrdi\cn 

altında dolap, sokaa pcnçcrderi 

bulunan odun ve kömiırlük 

merdiven başlarıııd.ıki aralıklar 
camekanla mufrcıı haricen kagir 

nıüceddet olup dcriinunda .\[:ızaııı 

\ c Jak Knhcn \'C mcıhunc .\la 

dam !-:•ter mukimdir, daha fal.la 

mahlm:ıt 9'2!! - 101108 numaralı 

d< s, a:ınd.ıdır, i~tira=-ına talip 
ol ... !"'ll.f kıvıncti muhamrnt.:'H.:"ı 

'ftirk nıektepleriyle f.ıydall e:;crlerln i!Anlaruı a 
% 20 tenzllıt y aptlır. 

1 : 8liyuk ve ya bir çok dc.ra için verilen Hanlarla 
ı hu ıısl mahi\·cttekı U1nlann U..:rcU 
; • ldaıc ile kilr ~rlaşunlır. 

1 --
Ca.teteıııizc hu~u;,i ilin kabul eden yer: 

IJ.S.11 il.<111&1.t .:ıı..;cnta:.l. 

Saurı Kurı' 

1 

0-8 inci saylıda ıt.5U 

5 • • 25 
4 ' ~ 40 
2 ' • ıııu 

1 

!
1

, .~ in'ci <a;lada ~: 
resmi ili\nlar J 

• 

l 
1' 

• 
1 1 

Kastamuni vilayeti nden: 
ÜJ'at,:taıı Zafraııholu lıuJudııııa kadar talınıi· 

ııeıı .ıo+ooo kilmııetn·: 
l\a,taınunı 'ilaıcti dahilinde bft[ada muharrer \Ol guzcrgahının 

tayini, plan m•ktaı tulaııı \e arzani!crile ;air amclirntı he;abi\c· 

!erinin ve bil'umum imal:lu sanaı iye proje 'c C\ rukı keşfiyclcriııin 

.\afia 'ckaletince tamim her il:lyet · ·ar,a dair esir.de bulunan 

ŞJrtnamcler dahilinde birer nusha (llolk) üzerinde hulıınrnak 

,artilc dıırdcr nu~ha tanzim 22 nisan J41 tarih ve lıt.>1 nuınarah 

münakasa kanuna tcfikan 25 kanunue\1 tarihinden 2:i' .şuhat t:ırihiııc 

mü;adif par.ertesi ~ununun 14 ;aaıına kadar kapalı zarf ıısıılil~ 
münaka~ava \·azcdilıniştr_ ()nar kilometre kı~ım1ar ü1crinc c,·rakı 

ke~ii)e<i tanzim edilccej';:nden birinci kanun behcmhal lo 5-92'1 

tarihinde teslim edilecektir. .\lütebaki aksamı da mczkıır tarihten 

itibaren iki mah zarfında ikmal edilecektir. Bu iıi ınünhasirC'l 

diplomaları N. \'. tince mıısaddak yollar grubu tarafından ıaıı• 

ııracağını taahhüt edenler münakasaya dahil olmak için 600 lira 

depoziw 'a-.·ı lazımdır. İhalesi Kasııımuni encumeni 'iUyctınc,, 
icra edilecektir. 

Daya hatun mahallesinde yeni han al· 
tında 4 N. oda: 

Anadoluhisarında eski mektep binası: 
Vih\Ft daimi cncıımcnindcn: 

Baladc muharrer eınhik icara 'crilmck ıizrc 30. ! -'l29 
wrihinc kadar müza~cdcyc ·onulmu~nır. Taliplerin ye\ mi 

mczkt'ırdu saat on bire kadar müracaatları. 

• lııi:;la •ilay ine ait otomobil funrltt cdilrock ıızrc 

JO-l ·921) tarihine müsadif çar~amba günlİ aat <ıı1 bire ka· 

dar mtl:ı:ayı.:deyc konulm~tur. Tııliplcrin encümeni vilayet.: 

miıfacaatları. 

r İstanbul Şehremaneti ilanları • 
Fatih dairesinden; L'nknpanıııda 1 [araççı Kar l\lehmct 

malıalksinin Lnkapanı caddesinde 11 harita l 2- l 5 ati!. 

'e 4-4 mukcrrer emlak nıımrolıı maa dükkan üç katlı 

k•\Kir hane enkazının kanun;aninin 30 ı.;ncu pcr~cııbc gunu 

kapalı zarf usulilc saat on bc~tc satılaı:a~ıııdaıı talip olan

ların şeraiti anlamak üzere daire he)''cti fcnni,c;ilc eneli 

mene mtiracaaılarr ilan olunur. 

Falih dairesinden: Bulunmu~ bir keçinin sahibi sekiz ıitın 

zarfında gelmezse saulauı/);ı ilan olunur. 

Evkaf müdüriyetinden: 
} fayratı şerik için mübayaa olunacak muhtelif mum 

kuvvetimle arnplil ( 2h-l 2·928 ) tarihinden itibaren y ırmi 
ilı :ıl.: gün müdtlctlc (1-19-929> tarihi olan cumartc~i günü 

edilmek üzre aleni münakasaya vazedilrni~tir. 
Talipkrin hcrgün saat on dörtten sonra Evkaf inşaat 

heyeti knııiyc>inc ve ihale ~ünü de tııı:ümcni idareye mu-
racaatları. 

••••••• • ••••••••• 
i ASTA-LÜKS i •••• • •••• ! ! İRMiK MAKARNASI: ! 

• ••••••••• ••••••••• • • • • • 
! ASrrA-LUKS : • • 

Kirahk bostan 
lsta11bııl vilciyeti defterd11rlı· 

ğt11da11: Balt.ı limanın,la Dut

luk ınalıallimk bı:dcli ııo 
lira, üç suıı: müddı:tk, mü~ 
zayc<lc 31 k.iııuııs.ıııi 192) 

tarihinde def krdarhkta.(406) • •ı-~~~~~~~~~~~~-• • • :\1.ıbrnJ5t .\ııı,rik.mııı en • • • 
: biıinci irn:1tindcn ).ıpıl- : 

Ankara ,.~ 00'"0,00 OOC.C\,Cı 
u 2 1 5J,00 2 150,,, 

ulan durt hin liranın ,·UıdL' onu 
ni:-:pttindc pey ııkçc~ini t..: .. limı 

'ı.:znc ctn1clrri 'c 14 '2-9:29 ta .. 

ri~ıindc 'aat on l'c e kadar i.~1alc~ 

C\ \lı.:li e .. i icrn lalınaca~ı ı: '' 
nıJth .• r. 

Sultanalımel Sullı dördüncii 

mahk;emesinden: ,\ktGJı ,,Jeto 

<liyo !~fendi tarnfından Ke

tcndlcrdc Ldılebid h<ınının 

itti,alimk 8 l numaralı dük· 

Unda .\lbcrc Salis Ef alcy· 
hine ikame edilen 7 5 lira 

bcdcii kar d:l\ ;Nnd:ın dolayı 
ye\ mi muhakeme olan 15 
tt:~ri'lisani ~)~~ tarihinde mu
m<ıileylı \llıerr Efendinin 

ademi vüruduna mebni hak· 

kında p,ıyabcıı de\amı mu

bakcmeyc karar 'erilerek ol

vc~hilc cari muhakemede 

nıtiddd lıir kıt'a koııtrnt 
ibrazla imza hakkında medarı 

tatbik' cnakı olm3dı~ından 
i'tiktaben tetkikat: icrasını 
,.c ademi >(ibucu halinde ta

libi tahli! uldu~uııu ifade 

ctıni~ \ c nnittahaz p;ıyap ka

rarının mumaileyh Alhcrt 

Efendiyı: ikametp;ühınııı meç

buliycti ha~dıilc iki ar müd· 

dctle ihincn tdılİ~i karurgir 

olarak nnılıakcmc>i 6, 3, 929 
tarihine ınu,adif çar~aıılıa ~aat 

onlıire talik kıll!1711Ş olmakla 

mtııııailcylıin i~bu gıyap ka· 
rarıııa iki malı zurfında itiraE. 

ctrnı:digi 'c ye\ nııi nıuaHcndc 

bizzat \ cya bih ckı\lc mah

:.crnedc bbatı 'u.:ut. etmediği 
takdirde hukuk lbuliı nıub.ı

kc rıclcri kanım unun maddci 

ınalı.,L!"a:--ı ıııucibincc nıuha

~cl'ıcyc kabul cdilnııycccği 

ıiibi iddia edilen 'akıaları 

kabul ve ikrar cykmi~ addo· 

1unncağı ilı.ln olunur. 

: ınışı r. Bııtu'l Avrup.ı : • • o m.ıkam,tLıı ına ırnırcccah ı c : 
o • 

Şubeleri : k· Tı\:':Oa- 205,00 _!a~~~~~~1!1~jior1~!~.~a~~,~!mi 
Aı r .\HA .\B,\~A . .\ YVAtlK ~I 11 D0~,00 00~·00 Pek d:ıkik kan tahlı!Jtı. 

i J)1\lJA ! 
• •• ! (J(~l ZJ)lfH, :., : Recep 2rı lIJ[!J Burç: CeJ/, 

Cuma 
: ( JZ l tJlllı 094,00 0tf4 O( ) 

l'..:!'I'.\ 'Dl'L 'fl' .\l'Z')'-1 f\',\)'~·L~(l(. · · \'a•enııan tcamıilu kürcpat .:ı • u l. l ' ·' ~ l~ - AV DERiSi - miadı, tifo \e ı>ıtma ha t:ı· -=•ı ____ _ • •ı 1 . . ' 
• Bir ddn tecnib.: h~r 'akit • · fZlff H (fİHESO.' ~IEHSİ. • ~ ' d '" •ıflı OOV0,00 0000,0C lıklaıı tc;h1>I, ıdrar, hali(•'~• 

ıı r TraLzııı 6270,00 60tO,O< ceruhat ı.~~lilAt~ Ültra mik· 
~.\.'l~l·~· L,'f)RE.'11.'f .:ı .ı ,., _ I' ı~ .ı 2225 00 ı 3oo,oo · "'kohi ile ırc ·ıgi u..ı,am•i, 

1 ı • oaoo.oo ocoo oc 1 1 k 
~Ü alt muame~af 1 ~Umbar~lar kasalar J}'V -t-ı rııK- ~~~uç;"a~~~;:r.'e ergeni. için 

lngilizce ve Fransızça 
lh•ı·slıaıwsi 

Tepcbaşı. ıııııııara 51 lla
çopolıı apartınıaııı. İngi;izce 
ve FraFsı •ca mu ıllimesi. 

: : 1 , • kullanmak için kdfidır. • · .. . ' 

'; f/er yerde ara_ııruz : : 
• eo••••• •••• ••••••• • , • •ı·k d" . • • • 1 

Erkek; .ıt.ınasip isim K .. 

Kandemir fumris 

Günün nasihatı 
•••• tİ;,tl l ve ınaı tcslb:lt • ••• 1 1 Kendi du~cn ağ 1ama7- il i gözdı.:ı 

~~~~~~~ ··• •osco 104.00 l'lvanıotund.l "ıılt n :\lahnıur. 

~~~~~?'&Z~ l:.••••••••8
•'•0•()••8•

5
•00•• •liı•"•ı'•'e•'•ı•k~·· ın -.l·ı r"'~rrın ı tı 

: ve j,Jetmc 1"'. _\. ~. : ı ı n•uı. 

•••••••••• •••••••• l\le":ı:.ıl nıu<lur Ahınct :Sukru 

~~====~~-~ ==-~~-~.+""~-=--~;.-:=""=--;_,,.;_~~ ....... '""'""''"""'""....,,... ____ -,-..~=-'"="===---------.-.---_._ ........ ...,,,,~="=,;,o--;-=--.=------"'"""""·...-=·~·-~-""------=---=--::-------...,._~ 
( \'; kl )ııı 11 k:'ırn ıııusaııi 1 \) ~ \) 'f efrika~ı: 56 !Uk:llemcnin ancak c•nunla h. ı ooıretlc ft'm•şadan kendini ıclıelıi hizc ><•ı lcı dıilir mi-ini,.? de eskı mana,tırların •ffı etine giisteriıordu. Dedi ki: 

\ll:iı rrı ... 

Aloris Lüblıi n 
eiliı »rdu .. Ôlmuş ıannemgi • J' -
zı.1,, ı-ı lıaura~ı kcndi~1ni nra sır.ı 

tar!?. e e bık, bu r"h•t ızlıl, 1n 

ncŞl:t cJec.:t;k tt:ı."IDmul .,e az"lll 

l ılmulınkem" t:ım;l Lhine ddil· 

Jcr l ul '1ı;ıı muh kkakıır Bu 

aU ın fLJ.htiı1da •l~r. ı.nn facia 
hariçte ~. , r•nı go · c rivordu. A ~ 

cak l ohrar dak.k ' rmda Lum.:ı 

,d u "· kaldı~ı ınulı kk. ~ r. "Ha· 

u 1. içiııdrn duşundu : 

- . ll" dJkıkalnrı, bu en,lişe 

halini herifın .ç :ıde ha ıl ede. 

bıl'rscm ka?.a "rım. \'a o ıa bu ..• 

ikimizden biri l "nabut, ulmah ... 

\ lak<acım, dun akşam o -

n~:ııa .. \'':ı.r· ctt.· .., ti}atrc suuda 

lıaşl3\an muk ·!eıncıi neticelen· 

dirmeku. 

1 !ucum doj!,rud:ın do~ruya idi. 

• llo~n • kaçınmoğa !uzum 

g< ·rmedi ve dedi ki : 

ıdame cdileceil;ini 7.ıınnedıyordum, menedemiyorduın. l l<r h~ldc ra ( Haul ) cc\:ıp ver,li: g<·z \!i[.mlşiz. llinaenalcdı ;ıra - Bu"larm hcpi·i nıa a1 
... 

ıc ulnız oru tı,kfcıordum. k<ı> ona pek tc cJ,mi\'ctli tizuk· llilh·ı,rsuırnz ki, lı"n ne sıra aramızda Çi!Tpışmalar 11luyor: Koca karı dcJikndu,u.. Jl,,v{c 

- \latnıazcl !llrijit Ru,olcn) m<miş obcak ki l~kart bir ta· irkat i~lcdiııı ne de taarruz da m< ;ek bur.dan ibaret.. şeyleri çncııkları tl\ utnuk içın 
pek muhim 1 ır sclıcptl n do!Jı ı \Ufla şu mukabelede bulundu Iıulundem; ~alnız sizin varmağ;ı \lana ·tırların •en ctL. ( :ranit naklcderkr • \'aktinili lım le 
gelmedi. - Efendi, iki defa olU\orki çalı>ni(ınız ga'c c varmak ar7.ll hudut taşı.. on bin kıymettar ıaş.. .ıçmalarb mi ~cçirırsinızV 

.\luhim 1 ir <cbcpmi"' kendinize taalluku olml\an ~u <unda uu. llıı kelimelerin her biri "lluman- ·ıtauL Cc\ap \cl'cli: 

k \'aktimi •izden fa-.1 ı i·r ·I 
- Ec1et ha a"''" sırı ka•tclti· iıe giri: 11rsunuz. Hem il\le lıir ( l~ır:ıam,:ı ) miı·tcozi ta\rtnı yan,ın beynine birer gurc dar-

ctmiyorunı. Sizde benim gıhı l·u 
!er tarzda ki size kc,bi i>ııhkak mlıha'a1.·1 cdirnrdu lıa-ı uibı iniyorılıı. Demek bir ı ı • o define pc,inl c \OŞllll) ı ·r ını ını . 

• 'cc!'ı,ırount:z?. ;~in ncvc et:i;;İnı7. dcr•i vermı·k mecb1.r' - \ok canım.. \ırı g>ıe)i rakip da!,a zuhur ctm'ıtı, iiylc· Kardinal do "Honşıı~. d.ı '" . 

kendi 'ni ofu, rmck lstc"1İŞ <·l )etinde kalacaj!:ız. İlk defa mi t.ıkip ,.di)nr<um•Z \caba bu mi? .. • kahostnı " vrt.ıdon yok tini hoşa geçirmiyordu. Baılarm 

0,nlar • -r.cr, de arkad. fanını: ddaha gaı c '1C imı, edildiı;i lıalılc mı\oı'nr y•şin· da bulunarak idare eıc 1 0ın· n 

.'iL:n bu dend,!crle lir du,urcrek bize ait obı hır şn - lliı graınit hudut ta<ının da bir muhasım dada mcydantı. onıki dostıınımla akıntt•a kur.k 

k d. h •'· ld 'b. çekmiyor-olara }'<.: ı ;... ~.ı51 n ı~ınız: ırı ı aşırdınız_ hLına lisanı :lllidc has- kO\i.ığu:ı<la gizli durı.n oı bin atıl;)nrC. ... ha ·-
"Bınn:ıın\an., mü:<tchzi l·ir 

yedi ıa,ı elde etmek için. boıa~ı lır ızlık .derler. Bu ııunkıı kwneıtır ıc;ı ddc etmek,.. Gotfrua lJetig) \e ,·o.k.ır diı \lf ıakındr 

ı;oıfrua) ve (ı»kar Hcneto, taarruzunu;. r-c daha kob·cadır Bu cc,:ıp •ııom.·n ar.ı :ışır· Bcneti) hid<ktli nıu:ar!ar atııd-

sandalıeleri üzcr!~de kımıldar lliç lıir oe~ep olınac.ığı halde !U; ş.ışkınlı~ı lıir müdclct usma lar; muc-dc'.cye hazır oldukla-

dılar. gelip bizi tahkir ldiıonunuz. ~ından lıcllı oluıordu. "Rnul. bu nnı ı;o't,recck l•ir tarzt!J gu· 
" Boınamyan, itidalini muha- Halbuki vüzukleri çalmadı1';ınıza tlıkkatsizcc hareketin farkına ~<islerini ğcriıorlanh. 

faza etti; mamafih mudahale<i, i \'C hirriza aldığınıza nki!;ınız. nırarak taarruzunu ~idddlemlirıli (Boma,·an) ise itidali demini 

••deta haıinanc olın lııı delıknn- be urcılc har, ket cımcnizılcki Çoruyor,unuz ıa ! İkimit. muhafaza için son derece ı;aırct 

malôrnatınıı \"'1f!... 

• Ç°' '.\ı. 

Zannır.ıldan çok fazı.,_. • 
fer biliyorım! .. 

- Bu malılmaıı ncr,tlen al h· 
mz bakayımt .• 

r Bıtnı\,.!! ) 


