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Sebastiyan söylüyordu 
- -Benim Parise ayak basmam musa1ahanın 

akti tarihi olur 

Bu sene ya p ılmıy aca~ 
\ en e'l malumat na;ı::ıran 

lıu arnı nilıa\ etimk :ıku ınubrrer 

bulunan ticaret oda ı kongre i {lkt· 

cclilmirc ktir. 1 kcırc:t tnudırheti 
kongre-i iki ı::cn de hir içLima 

dmc ini 'ek:ih:tc tcklil etmi~. bu 

-·•·4-+f•···-- ~ Haziranda teVhit edilecek J 

Eşrefin bergüzarı 

t1ııııJal-ı o fer ille l oıı ı .ülilı. l'lmdır benim. 

Çuıı~ıı n;;lıııı• Must.ıfo\lı lıergııtırıııı lır benim 

)6 

Y.1.:ııgi ıı ul, i pl,,l\:,ı ıı.un c~ kr f. ızikt gö~tcrip 

H ulı bal, idi r bcııiaJd1 ~ için, tcnd1r .ır.tz; 

.. 
/Jıt işle 11ıeŞ{:!;'Ltl olrıclıl\l ır 

~ kli de ticaret oda-.ı ta \ip 
Talili istanbuldan- ~a kapıları halk.ı ile ~tıni u. liildirildiğinc p:orc ikti-at - ---

Ernaıwll(• vi 1:\ ye riıı 1 - ~~hı·iu bııdu
dunu J\.li<·iiltııwk '<' 

~l:n cti kı .m i n..;;ıt1İyn: bir alc.:t et. 
Cem 'j m.ıl ttİrn:kt1.:11 if:ı)·ı ,-.tz.ııl tır gaı-.ı z ! 

( f >C\•aııı olunacaktır ) ~elen eınirlerİ \C sa- hafif ağırlıkla harrl\.P- \ckakti bıı tcktifi knbul ctıni~ti r. • 

~lrazaının Jı3sıl Yola le haz;r hulunaeaklı: ]il V .. d 1 - j lc~ hidi 11.~l·sel~~.i i:nta<; 
~ı>tiı~ldiğiıı Aleıı;dar .\leıııılar Pa.~a . ıl~lıi. . U J HSIOuH , j c.<~ıhn~k ~ıı~·ı•t:\tlır. ~~:~t_tn 
'c Uuscuktaki Ran1iz 1 hu re')i hegennu~tı. O -·- •. 

1 
~( 11?1 cn'luu ~hılııc < •

111 

'il:h t'l dalıilind•· ıuü- ı:r. 1-1 
h'a<İ•1i1 hPlt:\diyrh'r ilı- 1 ıraıuan sonra . 
da~ <•tıucl\ .. fngiltere kralıçası 

da hastalandı 
lıornlrn, 12 (.\ .. \ ) 

j11crilh1 ı·c· kralıt·rt~lll l.. 

Atiııtlda 
efendi,~ anlatacakti. nnsçuktaıı dönen lk- llYIRlft Bil uen' nnırecısı UP~ 111 Ankarmla hıl-
n J •• r d" ·· ı ı · ur d" h*" ı ~ ' · f -Hi· -d. t has~a bu mc~elt• t")Lra· 

2 - İslauhul Erna
ncl lmdu1laı·ırnt 1\aı·tal 
'" Prndiği de ithal 
Ptnwk... Un ıakdirclt• 

M. Grandi nasıl 
karşılanacak! ene eıen ı \W >e~ •w r .. ıf'n ı o' e ,,e mm ı ronsa. ·n ıs an • " . ~ . r m<la tetun~larda hulu-

giin içinde Ruszuğn c<li) ordu. ıcyahahnı yap4lr- /\ tiıw, J 3 ( Aporeo ınati ni ) -
nnca~ı S(t\ lt•tıilmekl._._ 

gidip Edirneye geldi. Sad ru zmn kararı ken öldü · · 
dir. rcrih\n ınnhimata 9 lwl< dhe dairf·~ini 

~ . 
hafife· . 

1 f\ I. Or:ıııdi diiıı :ıkr;aııı vtııı:u ı l ııa riciyc naz ı rını ıiyarelİe iki 
saat göriişıııüş ve hu ımııtıkat-

Alcmdann (thai.ı;erif) nıedi c arzeUi. ~lii- SPn ltafad ( Saint-
ilP sadrazanl1n Edir- 1 zakerede hazu· hulu- l~apluwl) , 12 (A .. \ ) 
11Ade kahnasım talep nanlar kabul ettilt•ı·. I• ı·an~amn rn uanıdaı· 
••ttiğini sövledi. 1\lcsele sadrazam ta- 1-;PH~ Hl)~ ar<•ei~i htı-
ll~rp ol~ırda ihtiync rafından ( ~aı11) ~) , e h~nau Fh•ha.·~ı kfü: ~·ık 

~Urüliirse Alemdar ,~e: İstanbul k;n makamma l
1
l
1
1!' w~ ya

1 
re ılc Pms-

. . . ... . d · mt SP) n mtmı yupar-
~ebı paşa~an kn\ 'et ) azıl •: . ., ken kazaya uğrı~ ıp 
ıstcyecektt. Tahrıratlar BcllH: li- ,efal P\lPmi~tir. Mii
.Alemdaı·ıu Jn1 şartla fendi ilP lstanbula gfüa- hl\t•ffa ·ıu·nü~ 18 ,a-

harJf'ı,aea('I anlasıh'. Ol'- derildi. Sadrnzan1 nt•lıi(• ı . ı· . n •. , .. ~llHH 1(1. 

uu. Efendiye pek ziynde 
adrazanı itiraz ede... itin1at etmeye ha~la- Oiııi tahkir 

ıucdi. Zaten nus n1ii- mı8lı. • 
tarekesi. biteli bir ava .Alenıdarı kandıraa-.. 
) ~kla~ıyordu. rak kendh~ile barı~tı-

Saferin (25) inci per- ran Relıic efendinin, 
şembe günii yenic;eri- 1sıanhuld~kileri C('lh
lere bir (lısı) n1ft' acıp edeceğine şftplae et
dağrtıldı. Ert.esi ( cuına) miyor<lu. 
giinii [1] Edirne ~ara... Sadrazan1 Behh· cfen-
yı meydanhğıuda hii- diyi l~tanbuln ~niuteı·

Genç~ düıünceler mecmuası 
müdürünün muhakemesi 
Oeıı ç düşüncel er nıecmuasını 

bil1l nılısat neşretmek ve isl:lnı 

dinin i tezyif edici yazılar ) uzdı
ğ1 l\in t:tlıtı ınuhakeıttey~ :ıltnan 

Kasını Terfik Beyin da\1as111a 
dün devam edilmiştir. Kasım 

Bey: 

- Dini tezyif ctıned!ın, bı:?n 

' tık hir nıc«hfıi kurultlu. nmklc :ul~tn: içtihadımı yazdım. Mecmuaı1111 
.. _\ğalar Paşalar ~ad- _ l~te biz Alemdarla ruhs:ıh ı<ocaclindc alınmıştır, 

demiştir. .Muhakeme tetkikat 
raıamın uta~Juda top· harişip ittifak ettik. i~in 1allk edilmiştir. 
)andılar: Demek istivorclu. ---

~·urıtarcKc hitrni~ti. nu~~nğa ara bnlına) a il fi D f ~ M B r ma r a 
(( Fransızlaı· )> taı·af ıu- ~öndcrirkcn vadettiği Muhakemesine dewam adildi 
dan lıcnii:z !"Ulh k:1raı·
la. tırılmaını~Lı. Ruslar 

" 

1 )(•f t<·rdarlık tclhisini 
Reği<: cfe11<liye vct•di. 

Efondi1 Yakit geçir· 
n1eden Ed i rneden ha· 

Ticaret mahkerne <ılnde tfün 

Se' inç - Marmara davasına 
devam edilmiştir • · Marmara 
tarafının vekilleri ehli Vukuf nugdana taze kll \ 'ct

IPr ~etiri \·oı·larth. Du ..... . 
nu. tah~idatı harp bnş-

raporuna itiraz etmişlerdir. 
reket etli. Mahkeme ehli vukufun celbini 

)~fendi isıanhula a,·ak başka bir gilne talik etmlştfr. 
langıcı sa~ ılahilirdi . 
Hir an eyel dii. ıuan . 
kar~1~111da lmhnımak 

~ 

lazımdı. Uir t.arartan 
: rp gailcHİ ihmal etti
lemczdi. 

Lh ai şerif Edfrucdc 
St1rdar Ekt·cmle kala
•·•,ktı. [2] 

lhti)at; hasıl o~ursa 
Tuna seı"<lShCi'İ .\lt'nl-

• ........................ -..................... . 
24 nde gitdi . Bükreşe oğradığı 

ma!Cımdur • 

(Vakt) in ı .ı K:1nuuu~an~~29 ~tefriluua: 7 8 J hnnılarla ~:~h. heyke! ... 

N 1 
frnş, ıun~ıkışmn., şmr .. m us u edip olmak icin yiire-

~ ğim <.;ırpı~nrd~.~;ı~~ı~z, 
hen tahmlın bulun 

k k t 1 
güzelliklerini seıade 

O duydun" Sende gör-
dünı... Bu ~ö1~ri n1i 

tiiiiılliil•• ha,ai hir L~risn1e gibi 
Mttltarrıri: llti.r;:e!Jln Ralnni dinleme. Şehn.'iz ) an 

Kaclm birin,·iJne karşı · Jarı e~na<la : eni aşıkı 1 n1ü tehz1, yan rahiına
uf\rreıle ikineisine 1'ar· Ş('fmaza demişti ki: 1 ıie bir tebessiimle: 
) nıcrham~le nıüte- · - ~fabu<.Icıu, C\ el- - ~\rir bu uzun nıu-
._.·s ti. leri f,eni hı yaf (•f. oda- ka<ldenıctlen eıka cık 
~ıl~ttı• .. n.~aJıl olan ı ııa nlırdım .• giyinirken lu!8a~ık netice,·i bf•k

~.\fıınıus~un~n.bu·~·'.. senin -.:ıplal 'm~udunu t~·ornnı .. 
da !mS&ısıyeünı bntuıı seyr'c<lerck rfi-vamda :\fif Jllisnii tuhaf bir 
biitfın ~ddeflehdinniş- bir superisi gnrfıyorurn üı·kfıntii ile sarsılarak. 
tL Dir gün bir Mrinin sanrrdrm .. Teninin le· - Oh l>eniın OOt1 
1. u:ruMyeıirnte mduk- teı~inftmt aldrgıll) il- kelimelik lıasbnhaUrn 

" . 
~nr ... Em:uu•lle , ihh t\- 12 ) (' ihlnA ütmek., ~oğnk a-, . 
tin h'\ hiı i'(•kli ~29 lltt iki fikirden lıa11- ltwak y:ı-

., oisinin ll'rl'İh edill'Ct>iri ] "'tlııt•i ınaliyc~~i huştan· ="' :--. tak Ot :t·· 
lıcuüz malfım d(\ğildir. 

gıeı olan haziramndaıı 1 lahilh·t· , ekili. ~i'lk-
il.ihar<\n tatbik edile- rii lün·a hov. h;rhit ~ıknmdı
eektir. TPni Şf•ldt• yeni nıes<•le~i Jmkkuu]a hu gı t•um:1

_ 

hir i~inı · 'crihnf·~i Y<-ı giinlerclt' lluhiddin h<\~-- tr~i gi'ı 
~ almt 1"adccc Emanet le gitrii~e<'t~ktiı·. . nii Bue· ll!"Jll~--.-. 

tan sonra ikisinin de i 111ıas il e 

ncşrcdılcn rcsıııi bir lcb!iğdc 

iki rcclü lıiikıi111ct :mısımla 

ın iizakerc cdilcıı biilün ıncsc

lelerdc lam bir tcvaf ukıı cfktı r · 
güriildügii k:ı.ydüluıımuştu r. 

Varın !abalı J\ \. \'eııizelos 

rcfan-tanedc 1'1 . Grand iyi z:

ya ret edecek \'e (ığ l c\'İn de 
misafirin şerefine büyük bir i~minin 1nuhafazn etili- 'fc\hif şeklinin 1!-'- 1 · iıı.!!l•,ı•ı .~.·'ı':\~· ııı<ı·!•ı. 

1\. , , u • \ • ·' ziy:ıfct \·ereccklir. 
nw~i mulıtemeldir. taulnıhla fayda~ı ~n- Jıaht·r \eı·ilmi!'(fİl'a J\ra-

\ l'iildii ..... "ii ta'k(lirde ,\ H- ~ J\tıııa , 12 ( Ft s ) --! J\ \. r.ıra ıı :l i 
lluziranda 'ih.yetle ·' h<'ll <•Uma f,(föıii lrn~- bugün buraya gclın:~ • c re,· -
Ena,·ıııcte Hii.'-'tıllll uınu• kara, İzmir J(thi hii~ iik ·ı • ·ı ' ·· ka ı;ıdc: bir surette isti:':bal cdi '.-

.. ~t·lıı·ı·lcı·1lt' t·(tll·1· 1· 1· ı'ıtı- ta aımıı~ ' e 1 ~• gun · 1 · ·ı k ,.., " ' 1\ • ıııiiffr. Misafiri Pirede h:iridyc 
ıuı.vl' nnası yeı•ı ece , k" •lı··ı·c .. r·ıı·ı·. ~.· :\t'!l\'<l"t '' •·ıkı\l<."ııııs.·tu·. u · · u • n nazırı \·e başreki l mi.:steşarı • 
~inuliki 'ihiyct hiıul8t a 1 · .... . k Krnİıçnnm'' rahafsıihğı tarafıııı.larİ knrşılanmıştır . M . 

ela Poli!4 ıniicHirHi~H(• Bir. e i çocu hal'if oh.hı~undan hiil- Grandi hariciye nazmııa ia !ei 

.landnruıa'a \erilerek- - inelJululn lG \flSlll- lt'n umwohınm1,acak- zir:ırci etmişt ir. Pazartesi gii ııii 
• 'I.' u o ıt 

<l il ı ·· ı • ( l K 1 -ı. J l rcisit:umluını ve başvekili ıdra-t i r. Y<·ni ~kilde fı'Uhr- .a a~an (o·.,. n~ c'C' ır. ..,r:ı u_;aı.ı.n ıas a-
• 'i k i 1 1 l k ) ret edecektir. emini , t-\ Valinin ( 3) eınııet. c! rmı~, ).apı- mu ıgı 7,11~~( ').? .. ~u ar 

, • ~ ol•k '"t•tıı· n·
11

·• lan lcthn 1 nctıee~md~ Pllder gor11lnmstur. !\\. Grandi gördüğü hüsnü· 
lllll.H llh nC• l\ • t •t ·~· 1 k 1 1' \ kabulden doliti beyanı ieşe]E.. 

• • • ,' 1\, ·ı esti·.~m( crı sn akta . l"'oıu. rn, 12 (A. ı ı --.u ntl \ ıl l • ) kür ve bu d<!fa Türk-Yunan 
ıa•n.a\ 111 ~:..mnn_" t~. ( - ı. -,L_ ,czme~inc ınii.~aılc <1- 1\.s·ahn .~ ılılı',lf,"t fıflk ·1n-l l "' u ihlılaf ının husulünden sureti 
yetın f eun 1 ~ f•ı·ı YC ' dilınistir. Hasalı diiıı da su hüJh·n nesrolun- kat'ifede emin bulunduğunu 
hir nnuı' irı, bilc·iinılc e, deı~ (•ıkııwa doj:trn ıuuŞtm·! ~ g11zeteciler~ söylemiştir • 
i<larJ, i~lt)n Yt\ nıuarif <'a Yt!ğkapanı h•kf'lc- 1\ral hu ~ünü de çok Varın Italyan filosu M. 

işlPrİn~ ii<;iinc\ı ınua- ! ·juden kendisini de- rahat g~\Çİl'Jniştil'. Ah- Orandinin muvasalAtı inünase

'İn UC a~ayi.. işleı•i)p uize Ufll11Ş ' kt.J1·t~11Jlann.. 'tnlirufo haşka hir W• tietife Yunm.filosunu sd~l:ı-
nfefVY(J} olal'aktır. YeP: ~arak bosulnn1şt.ur. bcdtlfil yoktur. ınak için buraya geliyor. ıtaıyan 

.;:, ,. m ,.. donanına.sma pek parlak bir 

~ekild(1 Emanetle \il~\- \ istikbal hazırlanıyor. 
Y('lİn hiı· eok daireJe,.i . ~ 

hirlt\~1irilN·ekt.ir. 

Zuhıt.ai beledi\'~ l•~f.4-• • 
kil:\tı hiğ' edilecek 'P 
'c1;tif i polist' dtn redi
lccektir. Sıhhiye, bay
tar, e' ra)\.. mulıasebe 
h•'ycti fbnni)·c, uınu
ı·u hukukh c 'esairc 
~i hi cfff (J~irelcr kal-• • 
dıı-ıla<'nk ve ,·erlerine 

il 

Jmli hazıra ımzaran 
h'nsik cdilmi~ hirer • 
daire ikame edilecek-
tir. 

İstaııhtll S(•Jiri llU-
" dudunun yeni sekli • • 

ı,·in iki fikir il(~ı·i ~ii-
riilmektedir: 

smua usanc· \erici bir 
J 

ronıarnn ~ahifalaı1 ka-
dar nztnı 'e Soğuk ge-
l. 1 J 

ı'or. . .. 
-lla,·ır afif •• Dalla ü\· -

le gclm.iyoı·. Kendi J;: 
1Ainii sc•ıı kendin ıa, sif 
ediyor. un •.• . 

- Bu t~n ~ifiınden 

haberim yok ... .. 
- Şimdidk : hı' s{;z-

lerimi ınodası g"~miş. 
ha' ~d hir l.ıyrisme gibi 
dinlenıe diyen serı de
ğil ınisin 't 
-- St•yledinıse ltunu 

ınenfi 8'1re&W ~ Je ... 
diiıı., J~yr.~rne y~ıy°'"' 
mn1 den~im .• _ 

- Beniın viicudittiru 

Şimdiye kadar ispirtol:ır ucuz fiatla ancak eczanelere vt-r 
nıekte, eczaneler de reçete ifc bt:ııu sarfetınekfe idiler. f'akat l 

birÇ(lk dedikoduları ıfıtıcip olmuş, eczac:ıfaftn bu ispfrtodan kaçaK 
bkı imal ettikfeti s&yfcnmişH. Sôn (!ünlerde ispirtonun kapalı 
şişelerle, aynen rakı gibi, satılacağ { iak~rrlir etmiştir. 

Eczactlar bu yeni usulün ecza fia fla rıııı pahalandıracağını iddia 

ltalya ba~lcomolosu 
ltalya başkonsoıo~u l\ 1. 1 ,tıiçi 

dün Ankaraya gi tmiştir. 

Varım asır evelkt 

VAKiT 
14 kahunusalll 1879 

Vi.ı~udtr zaf'Nye tMflııir /f.dMJ 
Wı~ıntlan elu~ firarda bulu· 
natı V asilmainyan nam fQhıs 

Hocebeyden gelen Rusya t'<lf'u· 
rile Derseadele gelmiş· ve bina· 
herin mer/(um V asil ıkniz me· 
muriiifı ldttifthıldtı. Jedt!sl oltı
tıttralt zabıliiyd tönderibnel(le 
""4ltıtula 14iım ge/ifı mudlntlt 
Jd~ll if iıdıt. Ş. Sofi nahı 
hatunun bir takım m(Jceoheratmı 
ıolsnJ,rup f lr11r ebniı ol.an ku
yumcu Mılıran nam şolııs bu 
kere deniZ memurinltıdtti du· 
Jest olunaralt zalitlaya gön<k • 
ti/tt;l!l(k muamelt!Si tktJesJi icra· 
J.t. 

etmektedirler. ..__.._ _ _ ... ____ . , 

tem~i~adan ilhaınlana-• 
rak gfah rc~saın g:\h 
heykeltn-aş g:\J· hest c
luir \C daim hihucm 
neler olmak ;,·in iire-,. . 
ğinin çırpındığım s4•y-
Jeyen .~en dewl nıi~i11. 

- E eı benim •. 
_. Eh •• tyriı;ırne dn· 

ita na~ıl ohıt, .. 
- ffl'r iltuunı 1'11 

namı Ycl'el'ek mii( ekki
.. ,~ıerin1izin bütün sii
iıfınrnd k6fff larını ~ıtu 
sıkı orfrrek taş gibi bir 
~faıerfaHste İui kc -
~ilcc<~~iz '! 

{_-f... r , . , - ~n ,eıu supt•rısı 

şeklinde göriiymomo~ 
sun.. H:dbtrli tası·ihe 

- Nicin su~avım 't • • 
fi{izel san'atlar kadın 
vüendt1nun temmnivc-., 

ti itibaril~ wşhiri ila
n11nı coktan Ycrdi.Aar-

• 
tık bil' g(;ze hasrc-
di1'reek kadın voktur 

" 
ti@'ef etıdi .. Htindan e-

& 

sa ret ye inf ıisar ınana-
Sl çıkar kıi san' aı bu 
ce•im ·ermekte kendi 
katıtınla't'ina hıyanet 

(Bitmedi ) 



Bil: ·uı b lı ı ı; rtinn: 
bir çokbrı :i'l'>'!t::ıl.. 'c 
,oylc zilıinkrini yok· 

lıyarak hc,aplıym:aklar. ı·;, l't 
hilcrcl,, btcrcrck 'azdım. 
kan \ıulda ı;crkc,;in . hildiQi. 

hinlcrcc defa i~·inden ı;cçti· 
ti~i tuncl gerçi bir tanedir. 
la:crikclektir. Fakat hu, ~eh
rimizin toprak altındaki ı;c

çitlerindcn lıah,cdcrkcıı, du
illlll, ecck hir icydir. 1 bllıu
Li ben ondnn k11m,,nıı\'O· ' . 
rum. 

Buttin diııı) .ınm mtd<.:nl 
meııılckctlcrındc tiıııdlcr '.ır. 

'ı er yL.1.umlc açılan yollar, 
sıgmıı an halk içi•1 yerin al
tında da -ı;cçitlcr yapılmı.tır. 
Ama ı;aliha her eyin fc,·k:ı

li\dc,inc du, kiin 1 u~timuzdcn 
<,J,ıc:ık, hu nokt:ıda da kın· 

den n) nlmı; 'e ) eryii1.iiR le 
tundler ) 'ıpmı~ız. 

A vrıq1~nın tuııdlerik ·bu 
bizi.,ıki1cr 1\ra,ında il, ind 
fark da kazal .. :-ı ıdaU ayrıhk
lardır. ( ır.ıda ancak, pek 
seyrek oLır"' trcıılcr .,arpı
~ır, lokunıotif\:r yoldan çı

kar. 1311.lıııKılcr de iıı"ıııl:ır 
hırderııirc pcı da olml!~ 
\llkurla a u ı:crkr. at!Jrı c;ı

kanlmı, ar:ıba oklarına, 'o
lan alının•: o<oıııolıil çmııur

lukların:ı çurp .. rlar. <. un\,u 
'"kal.. lanıım: ) alnız tünel 
değil a~ nı zamanda biraz 
ahır '" l>ir parça da ~araj
clır. 

,'imdı de >nkaklarıııııza 

niçin tünd, neden ı;araj dc
di~ıni anlatayım! Tiınclin c:n 
bi rinci ' a-fı ~ifc !,adar ,, ; ,,ıh 
hir karanlık içinde uzamı~tır. 

f.lhal; bu karanlık miit;aha

ka ıııcla 1-tanbul >okakları 
dhıının hi~hir ıılkc,ini ken
dinden ileri gc,irmcz. 

J\ururnı<tacla hile bilmem 
lıu kadar karanlık yollu bir 
;ıchir '·ar mı idi? :\İübarcklcr, 
~anki zift dajtlarının içinde 

oyulnıu-lar. 1 ine d~ldınız mı • 
~ıir .adım ilerisini A"ÖrmcniF.e 
ımkan ~oktur. ı:~er inanmı
YONınız, bir kere Bc,ikta-ın 

' ' 
kiı ı'k hamam okağıııdan 
l(cl'ini/_ \ilchancmin iinii bc
nıın kapkara hahtımı bik 
giılgede hrakmhtır. 

' 
.'\) lı p;ccelcrckn ha~ka, gün 

do,.;nı;;daıı, orada öz g;i-izü 

ı;örıııe;r.. f':lektirik, haı aşızı 
falan. ~<iylc dur,un adi lıir 

petrol fenerinin iilli gi)ziinc 
benzi) en ı~ı;ı,ı bile yok. llcr 
. ene bizden tenYiriye ribu
mı.. alanlar, acaba bizimle 
ala) mı ediyorlar? Diye kaç 
kcr.: kendi kendime rnrmu
~ıtmdur ... 

,\h~amları, cı iım: giderken 
ııı~hut sokaP;a >apınca içim· 
den bıldiğirn butun duaları 
okur, ayağım kırılmadan, ha
*ım yarılıp gözüm çıkm:ıdan 

) ll\ .ııııa kn q;~ur,;am c\ lirala 
ra nııım adarım. Bereket Hu 
e liyalar pek iı1>:ıfü ,-e a[ 

hu,u,und:ı ~k cömert.. Ben. 
unutuyorum. onlar ela gazaba 
!(dip beııı çarpınıyorlar, ı;c
çinip ::!'idivoruz. YoLa maa
zallah mum para.-ına biitçl·m 
ycunez, harap olurdum. 

l !t:lc bıı lıed.1\a ı;arajlara 
çekilen <JtOmobillerle araba
lardan il);\llalı!.. Canım bura
la dan hiç bir belediye me
muru da mı geçmiyor? Bari 
~ofurkr h:ızaratı ar~ba l arıııııı 
• • 1 1 
ıı;mt.e •i ampülciıkkri ohm 
slindiırmL'<clcr: ı km yollar 
aydı n l anır, hem onlıırı ~ürcn
fo r. ramctli belediyenin' tiır
lıe> ı zaııııcdcrek birer fatiha 

ok""'· · Ar 

Bir m ı cevlıer~iden davacı 
Doktn· Mazhar Osmaıı l~y 

Doktorlara bir doktor tara
fından hücum 

Heşhur şaır 

f ~relin ese ler 
-- . ski harfi rl 

Kitap halinde çıkı Es kr imde derecemiz 
tarafıııdaıı flas.m l\la7.luııı [ieııdi 

isminde bir ınücevherci aley
hinde açıl.uı dolandırıcılık 

davasına dün del'aın edilmiş, 

kiıpe fızcri~de tetkikat \'C şalıil
leriıı cdbı için talik edilmi~tir. 
11\iızl•aı- Osıııaıı Beyin zevce ine 
1500 liraİ·a Mazlum efendiden 
aldığı kiircı in zümrütler inin 
sahte ı·e küpenin kıymetiııııı 

(300) lira olduğu aıılaşılmışlır. 

r l .'u.ı.rarı hirınci "ardaıııızJJ.liır 
terakki<i hakkında bir <cı· <iiı· ' . . . 

Hı emil ece~im. (,'ünkü fakültcınix 

daha adam akıllı bir organiza~yon 

yapamanıı..;tır 'c ) apamaz da~ bir 

çok · ark:ıda;larımız ~ırafından 

nazari dcr:-lcr Yerili~ u· az ~~ok 

h:ı;ta µ;ü;ıcrili"'r. fakat fakülte. 
beklenilen 'a.ziferi hakkilc il'a 
etmekten ~·ok uxakıır. 

ler~iYBYi etleoiye müta a sısı M. f uns "- . Son ıniisabakalar lıakkıııdaki 
ıniitalasın1 sô,rliyor 

Üç haft>dır tlcı am eden e;. 
kıiıll 111ü.-.abakaları !ı;C\.'l'll h:ıl'ca 

nih:ıı et buldu. 
l\ıkc;u l·:111cr l'liırcdc Kemal 

ı ·~ruki llaylcr birinci oldular. 
llu mü•ahakolarda \ıaj hlıkcm

lik ıapan tcl'hi.yci lıcücnh e 
nıütah:ı:'~ı~l .. \). \~onc;on İ \ ~çin 
lıir çok >eneler c;krim şampiyo
nu olmL\.Ş h;r ~por~udur. 

llu ıriin:l e'·1..:Llc kcndi ... i11e mü· 

raca.at l:ddck nıi;: ahakal:ıra aic 

intihalarıııı rica ettik. 

.\ 1. \ on!'ion dh ur ki: 

ı~ .. krimh; ını: ~ul olmu~ 

ins:ınları hu ı>;rizd por pek al;\
kadar edemez. 

1 bıı:ı, nıe-cl;t, l'ari,, \ iı ana., 

1',)Jn.1 J!,ihi ht., uk e ... kriın şehir. 

1crindt hile. ınunıa~il nıti.:>ahak;ı

lar,ıa. hizdcki •el lrcilcrc ni•pctlc 
fozla bir kalabalık g-i.rülınc7.. l'ak.ıt 
1.: .. krim nıü:"a\,akaları 'C~ trcil1.:ri 

di~cr lıcrh:ın~ı \ıir <por mti;alı,ı-

1-:a .. ı =-c~ ir1..:ilctinc nazaran <laha 

çok muntclıap kim;clcr olur. Bu 
ınt.i:--ahakaları ~e-~rcd~n zc\ kala· 

bilmek için bu a,il ;poru ) akın

dan C31ltınalı \c ya hiz4'.1t mc:-~ 

~ul olmuş hulunınalıdır ki int.:c

liklcrine nüfuz edilchil>in. 
l·'ilhakik.ı ... ~uhi hir ~i,rü-.lc 

hııkıl;:u::ı.k: olur-.a. kaı-:-ı k:u· .. ,, a 

~cçmi" iki miı.:ahık ~ ckdi~1.:rinin 
gü~üjlı:rinc cll1.:rin<leki flıircı~r 

ile dokunmak ı<aı c-ik ileri ~eti 

~ıdip ~cli\orJar t e:--kl'iln lıudur • 

L:lkin iş hu kıdor ho<it dc')!;iklir. 
l·:'.'krfın. diKcr herh:ın).!;i hir !'!)ora 

n:ız;ıran çok dekik ı e ınazlıuı 

kaidell'r Ye talimat ile nılı kav~ ettir. 

\lüharixlcTin daiıni > ırctcc 

kar,ı,ındakilcr carafından l apıla· 
cak en küçük bir h:ırekcci ~iıtdcn 
kaçırm.ım:ıları ~ apmak i~tcnilcn 

hi r hücutnu - mc\ zu k:n Llİt 'c 

ahkima ı:<>rc · makhul hir tarzda 
\ c ~onra hüclllnl'tnıch.:ri 

icap eder. 

Flurctlc h:ıhki hir rıı;r.: m:ıçı 

de~ chilrn~k i~·in. her hüeumun 

kar~tdatci t•rafcan 'l"'r ile k:ır -
~1l.an.ma .. ı 

mukalıil 

,.c !!İperlcrden ... onra 

hücum:ı geçilmc,i hu 
111ukahil hlicuıı1un tekrar :-;ip1.:r 

ile kar-'.'ılanıp ikinci. üçüncü .. ınli· 

tckahil hücumların le\ ali t:tıı11.::-ı 

l:izımdır. nu. hir kaidci unıuınui~ c 

colarak kohul cclilmi,cir. 
Hur.;u.la "u nnkLa\a da 

etmek İ'tcl"im: 

Fllırcde. hücum edenin haın· 

lc:--ine di~t..:r t.ırafın bir 

d';ırret) ile. ı»ni: kolıınu 

_coup 
uz:ıl-

m.ık Ful"ctile 'c ) alı ut bir r conu·c 

awıquc) ile nıukabclt cmıcmc>ı 

lüxımtlır, Bir (conırc tl':ıtTct) nin 

sayıl<Ilıilme. i için ,u , rt \ardıl" 

1 löcum etlen . r3fın hııcuma 

ıı;cçmcoimkn mukaddem olma•ı 

'c rrı hücum edenin ~eriye kol 

ile hücuma A"CÇ01cıni~ bulunma~ı. 

Hir digcr c~;ı~ kaideye güre de, 

hücuın ba~lrımazdan C\ el ih1.ar 

cclilmi~ olmak f;izımdır. Bu c,nacla 
aradaki ınc~arcnin n:lzat'ı dikkate 

alıntntı5ı şarttır. ('iinkü hiicüm. 

.:-aytc mün.:ı~ip bir ınc. arcden 

~ apılmam>ô i;c (rn:ıque) hedere 
İ:"3bct cdeıncz. 

Cunı:ı günü g()rdliı1,:üm ınii.;;:ı~ 

bakalnrda enerji rnk deJ\iklir. 
Fakat lılwınundan foll;ı ktı1\ et 
>arfedilmc;i dolaı ı,ik harek:itın 

do~ru şekilleri ihl:il ediliyordu. 
llazcn. (l 'asmn di:; otto) makbul 
olabilir, ı ~ııı mukabil tarafın 

lıiicuınuııd•n yana dogr~ bir 
hamle ile H)a çümclerck >nkııı · 

mak l"e •ı ıu ıamaıı<lan mukabil 
bir hücum ı·•pmık mümkündür. 

. . 

M. Yonson 

. \neak hu ~ckildeki ınuı :ıffakiı·cc, 
harekatın sür'a.tınc ha~\ıdır 

('uma p;unku mU~ahıkalardi!.n 

hazıları hu .;.ı.:kli kullandılar. Fakttt 

harckcclcri k:\fi tfı:rcccdc ~ur·aıli 

olnı adı~ı için zarar ~-ürdülcr. 

Kemal l·aruki B. ~art ' azi,·ı;:

tindı: :ıyakl.::irıııı çok 3Çık ,.c kol· 

tarını çnk ~;ergin 1 .r.utu\·ort.lu. 

1 lıtıtdı!nltrl ttc lılr az f:ıt.la ><rtti. 

Bu biraz daha 'umu~aı ıılahilir. 

1\1. l l:ın\ilri nin Ka\et zarif 
htr .:;-art 'nZ!~ eti , ~r<.İı. t'ak:İt 
hareketll'.ri hiraz clalı·ı 'a' a~ id i. . . 

1 1.., 1-1-- ]·1· ~ · 1 
H t' )(' ) l f f<r t 

t" 

t ~na .ıfı birine\ ~;ı~ llam17.d.1Uır 

buluııarak yüksek tahsil talebe-

<iııdeıı küı.ıriı ınünıriycsi alın

ıı\·ıııasını rica edecektir. Bu 

hu;ustı daha şimdiden bazı 

teşebbüsler yapılmışlır, 

lıeçeıı sene Maarif \'ekjldi 
tarafındJr., 1lebeniıı bilumum 
ı·e<aili nakliyede nısıf ücrellc 
seyahat etmesine dair bir kanun 
müs\'eddesi hazırlanıııışlı. 

Birlik hu ı:.yi.:aııın kııııuniret 

k~>helıncsi için yakında ciddi 
k.ş~bbii.ııita \'C hükiıınet ııez

dındl' İ' tirhaıııatla bulunacaktır. 

Diğer taraftan Birlik, ı\ nııpa 

l'e ful' ati memleketlerine bir 

seyalı.ıl tettibini de düşüııınek
tcdir. S«;aJıat )az tatıliııdc ınu

lıakka~ . urelte icra olııııacaktır. 
• -- -

Bir vapur karaya oturdu 
Hükre~ . 21 (.\ .. \ ) -

J\:watl('ıı izdt' lıiikiiııı 

SÜl'lllt~kl~ olan r ıı · tıı ıa

claıı tl ol<ıy ı Fdeıu('ıık 

haııtl ırasHll lıamil olııp 
İslanlıuln gitın«'ldt• olaıı 

< 

bir Yı ıııaıı 'apo ı·11 Ka-
liakra huı·ını t•h arıııda 
k.ar:n <I ot urınu <; ttıı · . . " 

Reşat Nuri bey 
.ı\ ziz roın:ınl·11nız l~e .. ,ıı \"ııı-i 

Tıp f11kültesi için <arfeclilcn 
paro ile .l.4 mi,Ji fazla talebe 
ı\, rupadan en i~ i <lal"iill"i..inLtıılarda 

kı k:ıl;ldc hocalarla, mi.ıkcmıncl 

ha:'t.lhanc 'c hlhoratu\ arlardı 

yetişmi,tir. 

'.\ lamofi hcniiz alfahc okutına~a 
ha~ladıJtımız millete nıutiaka hir 

fakultc olına<ı <art i<c. daha ciddi 
;,!ahı, hocalarının iı takı idi. 
İ t:ınlıul ha;tah:ınckriııin nk:ıdc 
mik lıir hak ifra~ı. hurada )cıi;· 
til'ileetk doktorlarııı .\n'l<.1'1111\ a 
gıindı.:rilnıc!'İ l;tzınıdır _ 

f)ü11 hulıu~:ı .. ta hir ınuhatTiri· 

miz r:ıku!tı: n1lidcrr; .. 1crind1.:n 
K"rtdri R:ı.$it Pı.ı"a' ı zh arct ctml~. 
mumailL"~ h · ~unJarı sü\ h:tnt';ıtir. 

·· Bu mcktL"hin haricinde 
olupt::ı nH:ktcpt\! ':ı:ı::' e .. i olnıl\ an 
hir ·ok 1.:tılıha.. ınl·ktt..·bi tcnkiıtcn 
aıh:ta zı.:\ kalı\ ı,r(ar. Bize knlır .. :ı 
mckccpte i~i çalışıldı~ı kanaalin
d1.!Yiz. 
llaınafih fakLiltcd bu >urctk tcıı

kic edenler. Lıkülcc mcn<upları 

nın na-ıl 

olını~anTarın 

çalııııklarına 

'c ht ; 

g1ırnıi~ l:nh.:rdil·. 

'akıf 

ba.;ınJa 

.\ li.ınekkitlcrdcn tcnkincn c\ el 

bizi i~ ha.qnc.hı gorınelcrini l'İt"3. 

t..'tlcrız. I lepimiı ça.Jı...,l\or_ hepiıniz 

ledrr .. :ııta yenilikll·r Kh .. tcrnıi) c 

u~r.ı ... ıyoruz. hatta taharıyatı fen· 

nh·cd~ . hile hulunu~oruz. l lepi· 

miz \\aupada.ki nc~rİ\:lll takıp 

edhcır. \l' a~nı zsm:ın<.Lı hır Ç\•k

larımız .\' rup:ı uhhi l!;,t1.et«lcrinde 
ı:alı:ırrirnu fı;ııııir ·ıı iıj Ticircdirnr 
'.: Tlirk i<mini oralara ak,cttiri
yoruı. 

FakiilEeı e tmkit edeleri k:ııh en 
haklı lıulnıayı1.. 

l lcp Jı:cndi:-<i lıiicuın ,,,ı,·,·o rdLı. ı ~ ' -1·11»· h 1 · .... aza tı.!;ınrı. tar ı n cuı c. ı ~ı a l t.: rı olu~u ha ... ta l a rı n l!,"ı.: lmekrc p;ii\·IUk 
~' l aamafih ıncktcllin <la.!!; ha~1ntkı 

ııohtrt kollcjJ..:n .\ l:ıhmuc il ahrımı..;ıırr l\u \"erinde olan inti - çckmc:lc.: r ~ bahu..;u:-- hat ha .. t.:ıl ı k1a.· 
1 • 

kcndj:-1inc j!;"{')\,:n hüL"umttrı gcr~~:in haptan nı..:ııınuniycr hc~an. :ıziz. tın hiç nllif.;u:a:ıt edcrncml·:-İ 
kolla J ·arşıl" acn:;ı yerde. hlir:nm· mc::-lckta;1 tchrik ederiz. ha:--t:l ndcdinin ,.c ne' ilerinin 
ları ~ipl:rledikt n ~tnıra rıpa:.zt •::::=:::::::::: :::::ı:::::. :::::::::::::-..::::-..:::::::-.:::::-••• :.:::::-~:.-ı:::r.:::~ 

: a1»nı·dı dalı~ iı i netice alahi . !.!. A.' ( t rıl (' riı , l i::.iı l (l r::.ı ıs l l l l l l r.'ı 
\ırdı. 

:: t • • i! 
ı ıuı,ı,.,, \~ıı-~ııcnıanıarı iıi itli. ~ ) ·ert/l (' O'(>{[J"/l "()/.[[::, ~! 

Fakat antrcncrtı:mlarını a.r.;ıl:ırında :: ._ ' h .. ~= 
'apın:ı,ıp ınualliınleri kar:-ı. ında 

yapaı.;ak olurtar a. ~üll\'.ri duzclir 

~\li..i~ahaka_ya, JÇirmck için hlr 

hcı c-kılrın cRa1. .l0-40 dtr< alını< 

s• ~· .: - . ·l 

!!Abone fiyatlarımızdal 
! tenzilat y apfık rı 

ulnıa .. ı l:izı-ı:ndıt·. l~und:ın c\·tl •• ~İ 

mii-ah:ıka "'~m:ık \eziıcclcri !.ıı.!12 H~ hlğ;ı Jl llZ ( 1400). () H.\ ) tfrı-.ll. 
do~ru i-t~Tcnnıi; c nlani ttlur -· - \. " 

lin1ı z(750). 3 a~ lığ· ıınız {400~.Ü 
.. ~ 

Sulh misakı ve sovyetler 
Ilt• ı·liıı, 1:1 (.\ .. \. ) ~ 

(~azt•lc•l<•ı·iıı 't•nJF;i 
:"" 

ıııallıına ta ııaza raıı So 
''Pi lıiiklınwı i, Kelloğ • • 
misakıııııı biı· :.H ı e' el 
la!'d.ik i i <:iıı dt·rııı t·~ aıı 
c' lcd.igi ı e k.lifin kahu-. '-

1 ii ıw Lchi!'t a ıı lı ii k.ı'ı
ıııc tiııiıı t·~as itihari
le mı" afak.at ~ö~teı· -

' 
ııwsiııdcıı nıcıııııun knl-
ınısl ıı·. So'' N lıükı'ı-

" ' 
meli, diğer ttaltık lıii-

< 

kı'ııuctlerilı· lloıııaıı' n • 
ııııı tlalıi lıu karaı·a i~-

İ!'-itirak <'' lcmP~iıw nıa· . . 
ııi olmn acağıııı heyaıı . ' . 
t·diyor. Baltık lıükı'ı-

• 

~ 1 ~ı ylığ·111ll z ( 125) kuru ~ tur: 1 
~.!, (:.veteınizin ıı1 i llet met..- H ı·· ariç için :: tı:pkrinclc yeni ) azımızı 1 H ~ n okuıııa~a b;ı~lıyaıı liarilc~i- ı\ı kuruş p 
c nıize J,olay lık olmak iızrc on •k; •1hk 12 2100 Ü 
- attı ayhk 6 1450 !l 
:ı ııborc ucretlcriııt1en rcnzi- üç .,ı.k 3 soo H 
"ı! 11 1 1 ı"•. •
1
•
1 

't ,_.,Lpma~:ı ,arar ,·crt i- H 
(\akıt) hutiin Tiirk )!.:l- il 

j! ğiııi., hu m:ık;atkı a\'lık ll· zccclcri il'.iıt<k hacmi l"l ~ 
'ıi,, lıoııc hl'dclini ( l 2ii) ku- : 
ii ru~:ı imlircliµ;iııı dunkii lıiiyiık olmılarındaıı biridir; 

•.'..:

1

'. nı"lı ınıızda hildirıni~tik. l lacıııimizc haki )!.l'tİrlllc- : 
.. Bazı karilcrimiz millet den, nıiındcricatımızın ma- : 
jj ıııektl'pleri nıii,hn imkri h'ım olan zeıt,(!,iıılip;i daima H 
i.ı1. için yaptı ıı,-ınıız lıu tl'-hil;i yut..,cfmcklc bcrnhcr, bu- ~.· 

tın umun1a t~::-mili arzu .... u· 1 :r İ! tiin c,ı·a iatlarındakı yuk- ;; 
.: 1111 ~(btenliklcri dhctlc ij 
ı: 1 1 1 >cimiyc ra~mcn, abone iıc· :. 
.: aıiık abone er' en ına:ıc a ı· tt ll\: ayhk,:tltı a) hk \C \ıir .c· rctlcrindc )'aptı~ımız hıı 
n nelik abone ücrctkrini ele chemnıiı·ctli tcnzil;itt ka- i 
l"I tenzil ctmi) c ,·c lıu tc•ızilattan rilcrımizin mem•rnııiyctle 
:ı bil:\ btbııa hiitün karileri-' tcl;\kki cdl'ccklerinden c-
:: 
:ı 

:: 
mızı i;tifndc 
J,arar Yerdik. 

ettirmeye nı iniz. 

:: 
nıetlt•ı·i henüz Kellog ff Bu r,·ü den itibaren g-a

zct.ı.:ıııizc a lwııc \..a n li ~e
r aiti şu suretle olacaktır; 

L'mit cdcrİJ. ki (\'akt) ın 

yeni yazıyı yazmak için 
ıııisakma imza Yaz'- H 
c~·Ienıediklcriııitleıı do- Ü 
la~ ı t'' 'eh\ Lelıistaua ! Dahil için 

nıiiracaat olundugu i ••;ki .,ı.ı. iZ 

• 
Kur.uş 

1400 
750 

göze ald ırd ıgı hu fcdak<lr· 

l ıgı kJrilcrimiz ( \'.U .. ~I') c 

olan tc\·ccciılilerini dt:Yam 

ettirmek \C bu ı;a rrette 
!j .Jb aylı.lr. 

lltts uota~ıııda kaydc- a •ç .,ı.ı, :ıı 400 kendisine muzaheret gö:>-
• p ~ı •• ,ı.ı. ı JJS terın eklc karıjllarlar. 

dihni~tir. =ı=.a"sac:lllllllllliblıll-WM;f•E••'lllP••ı..•----------~ lı 

n<lı ını mudr ulahıUr. llu za-
manca hallohhı'ecck tıır ıııc;elc

dir.. lknim kanaacıın ~,kli hazı
rııulaki lakultcd~ herke '"xifc 
lHı. rnd:ıdır Ye "uıırln bff tı.ı·cnc 

çalışmaktadır. 

\luharrırımiı hunu ınutcakıp 

Akil \ luhcar, t\'ct • r. c~ct 
( >:--ma.n Be' lcri )!.•lrınü iut, 

Akil \luhtar il. bu ınc,clne 
ait hir ~ey 

mazur ~orulmı.:~in he lft l"llni~tir 

'ic,ct ( ı,man il. de: 

llak:ımı akli rarınd:ın 

hana. orulın;ıdıAl iç ı n "ızc hu 

hu-.u:-;ta hir ~c\ )\ lh cın ··-

J )cmiş. mulr.trrırımı dl.'. hu 

mcwlcnin makamı id ıl;\ka•ı 

olmadı ını haıırlatnı•k • rıı., c de 

muınaikı h hu fikrinde ı-r,ıı et· 
mi~, faküllı:nin leh \'C •l~ IHndcı 
bir Uıl\ :>o lı..:nıck iqcm nu"'t't. 

1 liğ~r ı:ıroltan haber aluıµ;, l'"" 
g;)rc. hu ını..:~ le f):1rulft!n di-

Tcı zi Yc'fİ: (\ ukıt yımlı 
Fiatı 12~ kuruş 

8ır~is~n~a neler luyu 
Belgraı, 12 (.\ . ı\) · 

' 
Tekmil kamıııl:ll' tıı t 
lıidinc ıuat uf tct kika 
l nı hınac ·ak olan ıı ı 

taha!'sıslar komi ) o 
adl ivı• ııazırıııııı ri~ 
srt i;ıdc te:'Pkk ·ıı 

" 
misti r. ~ .. ~ı·olııı , ıı . . " 
hir knm ııı n11w hiı 
sh asi malıiYP lt P ol 
tekmil eeuıi·~ eti ·r 
b lc.' ri lc.' ııınu ııı i k:it 
lt'riıı in 'ı ' tınıtıı ıı i nı 
kPz :ızalarııı ııı i · ııı '·.ınıod ı illi.!\ A:UU hil.h"' :elli t l"t..:k, 

hir karar ı erilccckrir. :'aıı'atJaı · ıııı gibtı•ri r 
- . <'l' h !' 1 i hı •s ~ii ıı z.U"f ı 

enı t<•' di!• ıı;!.:·lnıı· tul 
nmsı uı·. 

Müra~a~e ent .. 
Darülbedayiin vaziyetini yeniden nı:ıgı ·aı . 12 (. \ ··~ J 

fefk ik edecek .\ Hı la .\j:lll!'I 1 rı\ıı 
naı·iillıl'da ' iık :011 

giıııh•nlt' , i;t'Ul lııılaıı 
hulıı·aıılı ,azi\d lıak
kı ııda 1 )ariill da) ii 
ııı ii nlkaha t' ııe· ıncııi 
azas ıııtlaıı hir 71 l !'>ll • 
hP' a ııalla lı ıı l uıı ıı . tur. . . 

« S•'h rcıııiııi l ıh hldiıı 
" 

bP., in .\ ııkarad.aıı a, _ 
• 

detiııdı·ıı soıır:ı. aglt•hi 
ilıt i 11 ıal hu lı afı:ı ııilıa

'l'l iıı d!' ı ophıııa ,ağız. 

Un it·t inmda llariil-. 
hı•dayiiıı 'UZİ) "'iııi ınii
ııaka. a ctlt •cr~iz. F~,-

" < 

l,.alihl«' "ırııf ilıla"ı ~im-
dilik hii tt •p ill' al;I J...a
dar ılc·ı:tild i ı·. 

' 
~J ı ıı·a ka he t • ı w it ıı lt'-

ııır ıı i ) alııız idari bir 
ıııahi ellrtliı · . llıı iti-, 

harla lıiz \'al ıııı ~•nı'at-. . . 
k:i ı·larııı k.ıde ııııııı ıı a-

zaı·ı dıkkalc alarak sı
ıııf fa ı:ı... , )a plık. Eııt'ii
lllt' ıı iıı ı iz Ak.ad ıııik 
tkğ il diı· . Bu Hiharla 

' 
saıı'a t k:l l'ları ehlı)N 
'ı• k ı)ııwtlcı·i i tilıarile 

l«' fr ikt• sal:H ı i , ..ıtaı· de
ği li z , sııııl'lara 

0

t :ı~·iıııde-• 

rı•j i sfü •iiıı t'(' \' iııi :-oru-
• 

'Ol' ll Z . • 

Şt•lıı·•·ııı:mN i ll<1 ı· iil-
I H'da iı lt'ıı , ariıla hck-. . 
h•n ı İ) or. Saııt ~•id:u·ı -
ıııız t;alı ~s ıı ılar. m·itltll 
<'oğalsııı, nıaa !';l:ıra znııı 
• • • 
pt>k t alı i idiı'. 

.Uaııı;.ıfilı ıııt'i11ııı1111 -
) t• ll!' gfı t'Ü) O l'llı ~İ hu 
sPııt•ki ' a ı·idal • ''.'t'H 

~•·ı w) <' ııazaı•ılfl <,;tık 
tlalıa iyidir. ~iııttlilik. 
büı c ·e "e<·tm ~<'llsııin 

• t' • • • 

a' ıı idi r . ~elırrııııııı B. 
.~ııkaratla ;ı :n dı· •ttik.

deıı soııra hiitçc." ye
ııi den tetkik t>dc •ğiz. 

Eııı :.uıet, 5 ki i 
~ 

dıt 1 k\riilbe(l '\ "i 
raıa ~dccekti~. 

t'l ıı n ilt· lı iıı Z '..(!' 

:n dt'tiııd ı• \ t • ııi • 
alP) lı i ııdt> lw. 
bııluııduğuııa d. ir 

< 

lıerkri lt'kzip ct ııı 

tl'dir. ~IutC'ad.d iı ıı 
l:\ııı :mlo azas ııı ııı tt· 
t>dildi!ti lıalıeri 

' 
!"IZ <.lıl'. 

Grev! 

F ransada mad 
amelesi kuyulara 

hücum etti[ r 
,\iıucs (Fr:uı!':Hla) 

(.\ .. \ .) - Terki c: 
PdPıı ıııadı·ıı aıııdc 
den hir grup nıa 

kuyularma Jıii euı ıı 
rek i:;:lc•tnıt~ ııı iie: 
sal ıı ulaki oeaklaı·ı = 
dlirnıii~lrr 'ı· h ·lı 
haılal'ını lt•sıııi ~ t·ı 
.laııdarıııahır '' l"t 

~ 

Un resm 
.\ ııhara . 13(.\ .. \. 

f n re:>:-ıııi !ı al..kı 
i kti~al , (•k:i leli ııeı· 

zar olııııan kaıı uı ı 
) İlıası ic.'ra 'ek 

takdim ~ ht•y 't•tiıu> 

mustnr. 

- Tercuıne-- da ire 
Yeni harfler 

Arar harilcrle yazılı h ı 
kıtap, ına!..'J.le, Jayihabr, 
far ,·esaire en dol(nı ' 
?ekildc 111Jkiııe ile ycııi h 
nakledilir. 
Türkçeden Almanca. Tr 

, e bu lisanlardan 'fi 
tcrciinıeler yarılır. 

İstanbul Bahçekapı' · 
han 8 • 9 numaraya tı u 
Telefoıı: İstanbul 327" 

Rif df Necdet 
~ J:ı:ı.rif ı ck.llcti umt• 

feui;lcrinucn Rifat Nr 
izmird.n şehrimize 

luına;loı h bııratla ıu:rc 

cektir. -- -
Doğum 

Sin<>P mt6 'u.1u Re/ık 1.n 
ikı ~z çocuğu dünyaya g 

/lıiz olarak dolan yaıtrula 
Vt mes'ul bir ömür J;/er 

6oı...ını tebrik eclerlı • 

• 



Şeytanın eli altında 
- llJ21 <cııc indı.: )J~.ılnııştır -

.Mueılif Nakıli lkr hakkı mahfaJ 
JORJ ANkETIL • ER~ll 

Bir asır sonra ne oldu 
Ameleyi greve teşvik eden M. Briyan re'
sikara geçince grevciler üzerine ateş 
ettirdi: Zafer babası K'emanso ise vaktile 

ask ere • kaz » derdi 
- 28 -

İmdi, Madamlar ve Mösyöler 
biliniz ki «Kazoh 111 inamlınaz 

ihbaratı tamamen vükua geldi. 
Söylemiş olduğu kimselerin 
kaffesi kendi haber verdiği veç
hile ve söylediği tarzda ihtilal 
erkanı tarafından itlaf edildi. 
Kendisi de kiyotin satırının 

kurbanı oldu. 
« La 'Harp » e gelince tevkif 

edilerek l üksenbur zindanlarına 

atıldı. Orada mahpusluğun, 

sinninin, di.nağına arız olan 
zafın te'siri tahtıııda tamamen 
fikrini değiştirdi. Zindandan 
çıkınca 1803 senesine kadar 
yaşadı; vefatı esnasında soıı 

derece sofuluğa müptela idi. 
Şüphesiz z:ı.manımızda olsa bö
yle bir tebdili fikrfı meslegin 
farkına bile varılmaz. « Milö
ran » [1 ] bir vakıtlar « Elize " 
sarayında oturanları canilere 
paravanlık etmekle ittiham 
ederken günün birinde reisj 
cumhur olarak « Eliıe » sara
yına gireceğini tesavvur münı· 

kün mü idi? o:: Briyaıı » (2) bir 
sıralar ameleyi uıımmi greve 
da\et ederken efradı askeriyeye 

zabitan üzerine ateş etmelerini 

tavsıye ediyordu; halbuki gü

nün birinde başvekalet. maka· 

ımna geçince grevciler üzerine 

ateş ettirdi 

Va siz M. Jorj Kleınnnso ll ! 
anarşist oldug-unuz sıralarda killi 
zamıec.lerdi ki günün birinde 

.rc'sikara geçerek ellerinizi ınille:
tin kanı ile boyayacak~ıım; o 
zamanlar talime giden acemi 
efradı sucukçular tarafıııdaıı 

öldürülmüş kazların ciğerlerini 

seyreden aptal kazlara te\'bih 
.cdiyordunez; halbuki hir zaman 
.geldi size hiçte yakışmıyan 

«zafer babası» ünvanma göz 

diktiniz . Şu halda « Kazot » un 
verdiği haberler ve neticesini 
bir defa aıılattıktan sonra bir de 

kendi hes.abma istikbaldden 
haber vermekliğime bilıneın 

Jüzum kaldı mı? 
« Yor) Klemanıso " bu tarize 

mukabele ihtiyacını hissetmişti . 

Dedi ki: 

- Aziz Mösyö, benim yaşım

da olan bir kimse bahusus 
malfımunuz olan ınücadtlelerde 
bulunduktan sonra kaderin dar~ 

nıkla atılan bir ta~ kendisine 
ısabet edince: •< Veyi! banal » 

diyerek öldü. (Bu nakil rönan
dandır. J 

Evet Mösyöler ve !\\adamlar! 
beşeriyet f el ak et nakili olan 
peyamberlere lanet eder ta o 
güne kadar ki kendilerinin ha
kikatı söylemiş olduklarına ka· 
naat getirsin maamafih nasıl 

sahibinin boğmak istediği köpek 
sudan kurtulunca kendini boğ
mak istiyen elferi; biz ışık sa
çarken gördfığümüz her türlü 
tahkire rağmen beşeriyeti ziya
ya doğru sürüklemeğe çalışırız. 

Matmazel Q'. Şenel », birden 
bire ilhama mazhar olmuş tavrı 
ile ve viskiden çatallaşmış sedası 

ile mükalemeye karıştı: 

- Siz de ne için hep fela
ket muhbirliği edersiniz. istik
bali hep gfızel giisterseniz daha 
iyi olmazını? Daha büyük mu

vaffakiyete mazhar olursunuz! 
cı: J lcrmes » tatlı bir seda 

ile cevap verd i: 
- ~fatınazel bizler İsa gibi 

düşünürüz. O: « Bn cihanın 

saltanatı bana ait değ-ildir. :ıı 

demişti. Ben ancak lıakikatı 

söyleyebilirim. Bu sebepten do· 
lnyı pek hoş oJmayan, baiıustıs 

keyf :ılcıniııde iken biraz soğı-tk 
kaçan şeyler söylemeye mecbu
rum. 1'taamafih kabahat benim 
değil. S<1ykmekliğim için ısrar 

edeıı sizsıniı. Rivayet olundu
ğ'u ı•a göre « Dantc ;, asla 
mcclisara degilmiş, ve onu 

içbir ziyafete davet etınezler-
niş. « Mikel Anj :ıı da aynı 

ırettc haşin bir adam imiş. 
Halavet n:ızırları, salonlarda 

pek te mevki işgal etmezler. 
Şu halde onları davetten 

maksat nedir? Kendileri bile 
kendilerini biJyle yerlerde fazla 
görfırler. Bana gelince ~\atma

zel, ccm iyetiııizin zevkım ihlal 
edersem pe~ çirkin bir hareket
te bulunurum kanaatindeyim. 

fiiizz:ır hep birden bağrıştı . 

- Söyleyiniz! söyleyiniz! 
Biraz sarhoş olmuş bir züppe 

bir köşeden uludu: 
- İnsan ya 

yahut olmaz! 
bilmek isterim. 

fütürist olur, 

Ben istikbali 

Zaptiye nazırı söze girişti: 
- Bahusus rı. w~~ önün söylc-

belelerinden bile korkmaz ser- diklerini vahi telakki etnıeğe 
bestçe söyleyiniz söyleyecekleri- mecbltr değiliz ya! .. 
nizin hiç birisinden çekinıııeııı . « Hermıs :o tebessüm etti: 

- Pekfılfl; Reis Erendi; m:ı- - Tabii! 1\{aksat sizi eğlcıı-
dam ki arzunuz budur, sizi dirmek; bir meczup dinlerken 

1ebessüın ettirmek ve korkutma- sö~ lediğiıııiz veçhile size alay 

gı göze alarak ~arının ııe olaca· çaresini bulmak. Maaınafilı siz 
ğııtı söyliyeceğiın. 

insan bu gün durmaz Pktr 
Bir J!İill gelir ki hep birer 

« Hügo :ıı mm şu sözleri 
1 atınnızdan asla çıkmaşın. O va

kit ıniletleriıı ve fertlerin tarih 
ve hayatını aıı!arsiııız. 

Keza a: Kudüs 'ı> istilıldmta rı 
önündeki adanmı ahü eııiııiıti 
de güz önünde buluııduruııuı; 

o vakit Pe)aınberlerin, natıka 

perdazların, mulıarrirlerin :ık ı· 

betini anlamış ohırsumız: ~ \a
nasız yere doğru SÖ) leyen 

nıüelliflerin rolü inkınıza malı

l<lım Kudlısün dıvarlarma tır
manarak tlurmadatı : « lly- şar · 
sayhaları! G:ırP sayhaları! }\iyahı 
nnıhtelife say!ınlıml V~-y il Ku· 
d üse! Veyi! Mesçit iakşa a! • 
diye bağır:ı.ıı de!inin sayhala 
andmr onu ~imse dinleme 
Nihayet göni'm b irinde maııcı 

ıw betbaht adamlar olduğuınızıt 
• bil~eııiz. .. felaket üzerinizde 
tayaran ediyor. Başlarınızın , 
ınaıneliklerinizin üstünde kaııat 

germiştir • Eğer hakikaten 
\ a tanperver iseniz 
Çüııkfı felaket aym 
vatanıınız üzerine de 
ermiş bulunryor. 

ağlayıııı;·. 

zamanda 
kanaüııı ı 

Bltm{;<li) ------[l] fransız f yanirıd:ı.ndır . M. 
Puanl\are D den sonra kıs.1 bir 

ır~idllct refaicuınhur olmuştur . 
f21 Şimdiki f ransa Hariciy<> 

nazırı . 

Nıp.nlanma 

D l Fncüıneni azasından Almıat 
Cevat Beyin kızı Suat Cevat 
Hanıııı l :ı, Aıı~dolu ajansı iliiııat 
'§Ubeıi muhasebecisi Sıtk ı Hamit 
Bey nışanlaıınıışlardı r. Bu rasi
ınenin her iki taraf için balıti-
arhkl:ıra vesile asını diieriz. 

imlamıza 
'Düzeltelim 

- E\ clki ~i.iukü nushadan mabat -

.Muharriri ~ 

K LOVljA 

~imurun 

Mütercimi : 
0. R. 

hastalığı 

Sıvı 

Yeni neşriyat 
Türk matbaacılıeı [*] 

Selim Nüzhet - latanbul 
Ebuzzi7a matbaan, 1928 

Eski yazı kaidelerinin te~iri al 

tında birçok im!A yalnışarı ya· 

pıldığınıgörcn gazetemi.% bir sü

tun açmış. asıl ıereddiit edilen 

kelimelerin doğru imlalarını bu

rada gösterme)e ha~lamıştı. ------ -- 1\Julıaı·rir Selim Nüzhet B. ta- ye 'Vesikalar talim n terbiye 

Buna davam cdij oruz; mdıa

iumız mla lögatidir . 

~l':J~ çahıka~ık? JJJ/" ~1.:
çalakürek, • ';'~ çalpara; ~ 
'~ çalçene, -~J~ çalyaka, 
~~ J~ çalıçırp1, d--..r.~~ 
çalıştırmak, ~ · :' ,... ~J~ çalı· 
fasulyesi(ni), JI ,• J~ çalı ka
vak ~ ,ı J~ çalıkuşu(nu), 
~ı.. ~l.~çama~ırhane, Jfl l..r~ 
çanı!'akızı(nı\ J:'-ı.:.; r~ çam
fNığı(nı ), (J~;.ı J':'-)fl.I'=° çan
gırçungur, (J ,ıı Jı:--)~ai~ çan
gılçnngul, J J JJI ı.JJJ~ çavuş

üıümiic nü>, ~ JJu~ çavuş
kuşu(mı), .c; ı;ı.~ çayhane, ~'=" 
( J'!~ ) çayırçayır, uJI .J!!.~ 

çayırotu<nn), J~ J!:~ çayır

pcyııiri(ni), ~ ,ı .J!!.~ çayır

ku~u~nu ı, •J.r: -:->: çepçc\ re, 
( ~ıJ'.t-. ) .ı..:. • .1-... çcpn.•:-ik, 

Timur hastalandıktan sonra üç mabeyinci 
işi idare ediyor fakat ne yapacakfarını 

bilmiyorlardı 

. 
rafından bu namla bir eser neş-

redilmiştir. 'femiz bir tabı, iyi 

kıiğıt eski harflerle 02 ~ayıfa 

metin , .c 38 sayıfa vesaik kl· 

sımlanm muhte' i olan kjtap Türk 
macbaacıtııının 200 ünci.i ~cnc;;ini 

idrak etmekte olduğu şu sırada 

hey"cti a:r.asından İhsan B. tarıı. 
fından evelce -ı layat,, mecmu• 

a~ında neşredilmişti. Selim .Nüz• 

het B. de o neşriyattan istifade 
euip;ini söyliyor. - 64 -

~ç; ç~~1ken, • • ~;":' ~': çc~c-
çeuc, t; ..1: çcrag, ü..r. çerçi, 
• J~ ..,~ çerı;eY(', t..ı>: <;ark, 
.;;> ..ı": çarkçı. ü'~ .r: çark· 
çılık, '1ll•c_.,o: çarkıfolck, ı..r' .>': 

Çerkez, ~!~ ı.J.;r çer!b:w, 
•ta~ çcganc, J'"'ı:- Ça~atay, 
..sı .. .,,_.l.~ çı..:1,tirım:k, '-•.t.~ 

çektirme, J..r .... ,ı:- Çl:ktiri, 4 
<. ) çenckcmi•ti (ni) 41;.,...s.,.. 

b' ' .... 

çckiçane, .)ıjJ .)5°ı:- çckidiizcıı, 

~: U.$ı;- çckit<.1~1(111), ~\': çck
hi ı;!.l;,b.. c•·l,,nk(nj\ ...ı.if ı;!.l;,.. 

' • T'° "' ~ ' ı,,J .. • • 

çdika:;ı--ıCnıı, ~\...r.- cl:fı;- çelik-
çomak, .ı.ll. '!" çiını.:nlik, ~:'~ 

çember, .ıı.~~': Ç•"!mhcrkmek, 
~.:,,. çcnk«-•P ~ \(:..- C'in"·cne 

• .. ' • S' :--. , 

Cinıdne ~.J.1 1 .. J b t'cn·•·ctsa-
' ;,'- ' \7 • .. T ~ 

kızt(nı), ~l;ı.H ~~J': çobanal-
datan, "'. 4-.:Çı .J~ J":' çobaniğnc
!'i<ni \ J,<-1. c:ıbı:- çobanpii..;
kiilUCııi.i'. j', ,,,.:ı•o":' çoban

diidii~i.'ı ' nli\ s;s-~ -:.ı~>'=' çohan
ckj!:ncµ:i <ııi), .}(j , .. ~~ _,::ı; çoban
siizgeci(ni ', jl;U-.;,•,,ı:- çohan
tarağ;t(nı), Jıı:-;W. \ıh:· ç~ıban

da~arcığı <111 \ .i.) ,J..:ı~,':' çohan
tuzluj);u< nu), J~\.:,~,~ çı)ban
kehıbı(ııı), f!,,\.:;ı, J':' Ç(Jbaıı
kiipeği (ni), ,,ı·~~ı~,": çoban
melhcmi(ni), uı~ •;\:...ı)~J': ço
lxmıninare:'i(nD, J ...f ~=" • .:ı~J':' 

~ubanyıldızı (nı), 
Biımc<li 

Timunın beş zevcesi büyük 
hanım ın validesi için yaptırdığ ı 

cami Seınerkantteki bütün bina-
ların en asili idi. Bu caminin 
inşası ikmal olunduktan sonra 
Timur camiin ınethaliııi çok 
alçak görerek yıkılmasmı eın-

retmiş, methal yıkılarak bunun 
süratle inşası için emir veril· 
ıni~ti. Timur bu işin itmamı 

için saray erkanından ikisini 
ınem ur etti. 

Timur btı sıralarda zafa uğ-

radığı için yürüyemiyor, ata 
binemiyor, onun için dalma 
bfr sedyede hareket ediyordu. 
Timuı· sabah akşam bu ca.miin 
yapıldığı yere gelerek inşaatın 

ikmalini teşvik ediyordu. Timur 
burada -yemek yiyor, ve köpek-

lere kemik atıldığ ı gibi temel 
kazan anleleye et parçalan atı
yordu. Tiımır bu surelc ameleyi 
teşvik ettiği gibi bazaıı onlara 
paralar da atıyordu • B i 11 a 
böylece devam ediyorken kar 
yağıııağa başlamış ve inşaat 

tevakkuf etmişti. 
Tcşrinisaninin birinci Cuma 

günfı Timuru aiyaret ederek 
memleketimize avdet için mü
saade istedik. Timur yeni iıışa 

olunan camiin civarında mu -
kim idi. Sabahtan öğleye kadar 
TiııHU"ıuı emrini bekledik. Ti
nıur bir çadırdan çıkarak sa
hanlıkta bir sedirin üzerinde 
oturdu. Yemek buraya getiril-
miş, yemekten sonra Timur 
bize haber göndererek kendisi-
niıı meşguliyetine mebni b ize 

veda edenıiyeceğini söylemişti. 

O gün Timur rlindistana avdet 
etıııck üzre bulunan torunu Pir 
~hıhammedi kabul elmiş, ona 
bir çok otla!', hil'atlar, silahlar, 
hediyeler verdikten başka onun 
adamlarına da bir çok hediye
ler ihsan etmişti . 

~ı11111ııı11ıı11111ıı11ııı11111ıııııı11111ııııııı11111ııı11 ıııı111ı~ Biz Cumartesi giiıı rı tekrar 

§ Pek Yakında ~ müracaat ederek huzura 
= - = ~ C k k/ E kabul olunmak istedikse de l , f Tf ar i Tiımıruıı o g'üıı çadırından ç1k-

J durunca i 
~ Muharriri: Sadri Etent ~ 
~ Çıkrıklar durunc:ı) tipleri g 
g tamaınile ha) attan alınını~ bir ~ 
1 romandır. 'l cp~eni hir mev- g 
ş zu, ) ep) eni bir u~ıup ::-izi ~ 
~ ürükliyip giıci.irecektir. ('ık- g 
grıklar durnnca kinN.: nin canın ı ~ 
E sıkmı' acaktır. § 

mayac:ığı haber verildi \'e onuıı 

hasta olduğu soylcnildi. Biz 
beklemekte devam etlik, nihayet 
Tiınuruıı eıı mukarrep ricalin
den bjri yanımıza gelerek 
ikametgalıım ıza avdetiınizi söy
ledi. Biz de derhal avdet ettik. 

Ertesi Pazar günü tekrar 
saraya giderek kabul edilip 

-~ Fikir aı·ı'\·orsanız {_ 
J edilıniyeceğiınizi anlamak iste-

~ Bir fikir adamı beniz ze\·- ~ 
- - dik. Uzun bir intızardan sonra 
~ kiniz aksak kalıı11\acaktır. ~ 

Ti11111nın üç ıımkarrep adamı 

yanımıza gelerek 'Tiımının bizi 
~Orada biribirinc zıt fikirlerin ~ 
~ taht.cşşuurtla ba~layan miic:ı- ~ 
~ udderini glirecek•ini;1., c--rafl:ı g kabul edemiyeceğini söylediler. 
ffkoYlıl dli~linccckleri ara,ındaki ~ Saray ricali bizim bir davet 
~ f~rk, çıkrıkla iabrikanın na~ıl ~ 
İ çarpıştığım nızuhla 'C) redl!- ~ 
E cek,iniz. ff 
l Jlat•Pt'(I m·ıyoı·samz ~ 

almadan gelmemizden müteessir 
olarak mihmandarımız oları 

tatara ceza ~ .vermek ve onun 
burnuııu delmek istemişlerse de ~ Bu, mücadekııin her .;af- § 

~ ha:;ı -.izi ba~tanha~a ,:ıracak • ~ tatar bizi getirmediğini söyli-
§ ur. 1 km hiç zahmet çekme- ~ yerek cezadan kurtulmuştu. 
# den ... I la\ aklen daha ku, \celi ~ Bununla beraber ınilınıandarı
~ Jıa,at m.:.ıceralarını haHctle § mmı. dayak atılmıştı. Bu sırada 
~ nk~ıyacaksııı ı z. - g Tiınuı- son derece hasta idi. 
~ İ Tiçhir muh;I\ vele ha~ at ~ 
~ kadar , clut dcjtil~lir. ~ Saraydaki bütün erkek ve ka-

~Yakmda l' alal sütunlarında~ dınlar endişe içinde idiler. Dev-
- - !etin işlerini Tiıııurun en mu-
~ okuy;waksınız.. j k:ırrap üç malıcyindsi idaı·c 
:. (ıkrıklar durunca muhay- ~ ediyor, fakat bunlar da ve yapa-
§ ) cknin deği l hayatın ralıinci § caklarım bilmiyorlardı. Biz bir 
~ foto~raflarile uoludur. ~ 
:: Sa\ct· = 
f Ücn: ~c fikir j .. cerim. nnlı: i 
~ ·maccr:ı. iınümünlLki kış g 
~ gccc.:lcrini ralı:ır. rahat ı.:cçir~- ~ 
~ ct:gim; dt:r,cniz CtkrıkJ:ır ~ 
~ durunca :-ize ırayet iyi bir ~ 
~ arkadaş olacak ~ey)al ve tatlı ~ 
~ fü.lubi1c ::-i:1.e kendini St\ dire- ~ 
'! cektir. ~ 
~11 ıııı 1111 1 1ıımı1 11 11 ı1Mıı ı11111ııııııı1 1 111 ııııııııııuııtıNı~ 

emir telakki edinceye kadar 
bekliyecektik . 

Biz bu vaziyette sabırsızlıkla 

bekliyor ve saraya giderek izin 
filınğa cesaret edeıııiyorken ına
be~inciler bize bir zat göndere-
rek Timur namına hareket 

etmemizi emrettiler. Bu emre 
göre biz erte~ günü şafakla 

hareket edecektik. !ı.hsır Sultam 
tarafından gönderilen stfirlerle 
Tiirkiyeden gelen sefirler bizimle 
birlikte hareket edeceklerdi. 

bu 200 senenin tarihini tcspil 

etmek için yazılmısur. 

Eserde meşkt11 bir himmetin 

izleri göziikmekcedir. Selim Nüz

het B. okumuş, araştırtnı~, so

rusturmuş, toplan11~, bu kitabı 

meydana getirmiştir. 
Bu kitabm bize söylediği mü· 

him hakikatlerden biri şudur ki 

Türkiycde ilk matbaanın t\:::isi 

tarihi olan 31 kanunsani 1729dan 

e\'el tıbaaun ne demek ve mat • 

baanm ne olduğu malum idi • 

200 sene enl Divanı ılJi mlitc • 
ferrikalarından mühtedi İbrahim 

İbrahim miiccfel'rikanın mat• 
baasında ba~ıJan kitaplar, İhrahi ru 

müteferrikadan sonra onun re· 
tiştirme:;i olun diğer İbrahim 

Efendinin, ondan sonra da vaka .. 
nLi\iS Vasıf ve ortağı Raşit 

Efendiler zamanlarında basılan 

kitaplar, o ::-ırada Fransız sefaret• 

anesinde mc\:cut olan ve arap 

harHerile kitap bnsan matbaa, 

ı 195 de mühendisanede tesis 

edilen yeni matbaa, J802 de 

Üsküdarda yaptırılan matbaa 
hakkında faydah malumat vardır1 

Matbaacdık tarihimizde en 
mühim inki~al' sal'haları Üski.idal• 

Kavo Tuman Oğlan nammda 
bir tatar bize Tebrize kadar 
refakat edecek, yolda istiraha
timizi temin edecek, bize lazım 
olan atlar ve mühtaç olduğu~ 

ınuz mevaddı gıdaiyeyi tedarik 
edecekti. Mabeyinciler her şe

hirde izaz olunmaınız için emir 
vermişlerdi. Tebrize muvasale
timizde Tinİurun torunu Prens 
Ômer bizi tsükbal ederek, her 

heyeti kendi memleketine gön
derecekti. 

Biz bu emirleri ıJtotesto iie 
karşıladık, çünkü Timur bize 
müsaade vermemiş, İspanya 
kralından getirdimiz nameye 

ile Yirmiscki~ Mehmet Çelebi matbaasından sonra darlittabaanın 
zade Sait efendinin üçüncü :.ult:ın Süleymaniyeyc nakil \'C orada 

tahimanenin tesis cdilmc~i il@ 

başlar. 

Selim Nüzhet B. rnathaacılılc: 

tarihimizin hu ikinci kı!>mın:ı 
cevap yazma~ti. Onun için 
bizim bu şerait dairesinde ha· 
reketiınize imkan yoklu. 

Buna mukabil mabeyiııcilerin 
adamı bu vadideki itirazların 

doğru olmad ığıııı , mabeyincile
rin lıer şeyj tertip ettiklerini, 
onun derhal yolculuğa hazırlan
manın daha doğru olacağını, 

netekiın diğt'r sefirlerin hazırlığa 
başlad ıkların'ı anlattı. Biz bu 
beyanatı kabul etıniyerek saraya 
gittik ve baş m~beyindyi gör

mek istedik. 

ait tetkiklerini henü:ı:: bitireme • 

digini söyliyor, c~c:rin ikinci 
yede gayrimfülim ::ınasıra ait olan kısmının bir an c\'d ııe!:rinc mu
' e Rum. ca, Yahudice, Ermenice 

,affak olmasını temenni ederiz. 
li~anlarında kitap basan matba -

Ahmedin damadı \'e sadrazamı 

İbrahim paşadan aldıkları mi.isaade 
ve gürdü.klcri yal'dımla tesis etmiş 

oldukları matbaa Türkiyt:<lc arap 
harflerini kullanan ilk matbaadır, 

yoksa bundan eni Türki-

Eserin sonuna ila\ e edilen \'cs:ıik 
al:ır \ ardı. Ve ıı;ene Tiirki -
sade ar:ıp harHerile kicap kısmında ilk matbaa) a dair arznh:ıl, · 

( fütnıcJi ) 

lstanhul icra dairesinden : 

~khmct Sait hakt bcY1c 
A_yişc ~cpil;ı,+ h~rnın1 ,.bil'asalc 
YC hatçc mcdiha hanım 
t:ır.ılın<.lan bih'ddlc mchınet 
Sait llalct beyin Hasan Tahsin 

bcydcn i~tikraz ettikleri nıcb.ıliği 

ıab·ın,ı ha~fanılmadan enl f--tan· 

bulda hattaclaı·a yazdırılıp hakkak-. 

lere ka:r.dırılmış harflerle ecnebi 

memleketlerinde ~:ırkta din pro
pagandası ):ıpabilınek için kitabı 

muk:ıddc~ 'e şarkla ticari nıü

nascbetcc bulunanlara dil ö~rt• t

mek için lı'ıgat \ c grammcr ba

sılmı~tır. 

Selim Niizhet lınin kitabı İbra
him mütdcrrikanın \ c Sait 

Efendinin matbaaları hakkında 

hayli iz:ıhat , t:riyor, Bu malumat 

Sultan Ahmet altıncı hu~ 
m.ılı.'tım! muk.ıbili Ycfal:n 
fırag ettikleri lüsımpaşada kuktan: Bdüyc Hanını tara-
y el dcyirmcni mahallesinin fından ~ehreminindc kliı;ük 
nMtbah kapısı ve pasa çeşme saray ırn.::ydanında 13 ntıını.?-
sof,aklarınm noktaı ilti:--akında rolu hanede mukim ikt.:n 
atik 7 cedit r, ı 7, 19 (ahır el~ C\ ın ikanıctgılhı meçhul 
bpıl.mnm- üzerinde ı 5,17 ) :l\luzaHcr Efendi alc) hine 

ımıh.ırrcrJir. İki b ·ıp ahırı ikame eylediği '-nafaka_ da-
ıııü~tcnıil bir bap hane otuz 'a:-ı zımnında ıni.iddci akyc 
gün müJdctlc icra kılınan bcrayı tebliğ ir~at kılınan is-
müzayellcsindc 500 lira be- tida tebliğ ilmihabl.!ri zahrı-
dclle talibi uhdc:.inc birinci na verilen mc~ruhatrn mtid-
ihalcsi y.ıpıhırak ih,ıki katiyc:.i 

dd ali..'~ hin fil hal ikamctğ:ıhı 
için tekrar 15 gün 1111.'ıddctlc 

nm_.:hul oldu~u bil diril nıiş müzayedeye lwnulımıştur. 
Hududu: iki tarati tarik sol ve hittalcp on glin miitldetlc 
tar;ıfi kircı;~ınc hanı arkası fü\ncn tebligat krasına karar 
i"md hanımın lıanc~ik malı- ,·crilmi~ olma~la yevmti tah-
dut 27 5 arşın terbiindc zemini kikat olan ı I-3-929 pazar-

fct\'a YC fermanlara \'e ilk kitap

lar:ı ait iotoğrafiler \ardır. Bu 

''c~ikalarm ehemmiyet n · tarihi 

kıymetleri meydandadır. Selim 
r\üzhet beyi böyle mi.ihim bil" 
c:-cr Yi.icuda ~ctirıniye mll\ offok 

olmasından dol:t) ı tebrik ederiz. 

R. A-

ı' Bu kitaptan Tilınmı~ b ir kıli-e 

lliinkli nu•hamııd:ı ıııııntleriçti: \ıu 

yai':ının d.ı Q kıli•c ile birlikcc \nti;ar 

etnıc~i l:lıııııdı. hacmimizin ıınbaaı.lc• 

<izliginllcn dolayı bugiinc kalnı ı~tır. 

Fl~RAII Sİ?\E.\lü.\~.\Iandrac:or 

a~ rıca: :\liikı:mmcl varyete. 
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tonrak iki bü\·ül< ahır \ ' C Paşa t 1 1 No~it Bey temsilleri r· ı te:-i µ; (inli 5aat ı 4 Ta( <. e e- 't 

Çt.:~mcsi sokağından methali 
bultınan n: bir kısmının fc\·-

rinde İstanbul mah kcmci a'.'- Bu gece Şchzadcba~ı :\ Jillet 

1 1 ·ı l ı1·,- .... .·ıltııı··ı htıknk dain.:siıı· tiyatrosunda ( Fedaktlr ~'oban ) \anisini teş u L'l cıı salaş bir _ "' ... komedi 4 perde, 1.cblebjci ko-
koridor bil' hala \ 'C tt.:ocsinde de hazır bulunması hukuk 

r varcttosu, rakı.;, dans, ,·arH tc. 
aydmlık fc.:ncıi bulunan oı:ak usulü muhakemeleri kanununun l•••llllİ~~~!'!~~~~· 

mahallini h;,tvi üç oda, İsmail ı .ı 1 ind ınaddöi nmc.:ihincc Tcpebaşı ŞEHREMANETi 
aganın tahtı i"tiGuında olup ilan < >lumır Tijatr<ı - 1 ~ Ü 
ycg .. 111 ycg,111 icuc \·kc:ilmck-'--S-e_y_r_. _l.-8-e-.r_a_ı •• n-- ;

5 
~~;nl~nu 111 il 

tcdir iki bin lira ·ıymcti 1 j 
~ani Salı 

muhammcncli bellen du\'arları 1 akşam saac 
tam:ımcn k~lgir ımılıtacı tamir Ayvaltk sür'at postası · 21 ,30 cta 
cml:1kc yüzde beş zamla ( ~ lcr~in ) , apuru ı .3 l\anun- ~ alnı7. ınn- 1111 
i~tir.ısına talip olanlar\ c dalu ~ani .•ah ı:- de Sirkeci rıhtı - allimlerlc 
zi vade mallı mat almak isti wıı- talebelere 

""'ili 
-' mınnd:ın h:ırt:k1.:tlc Cclibolu. 

lcrin kıymeti muhammeı~esi- mahsus 
Ç:ınakkalc.. Kiiçükkuyu, Edrc

nın ) Lızdc onu nispetinde 
mit. Burhani\·e, A~ 'alıj!;a J,\İdc

pcy akçesini ,.c 92- 8 3 3 7 
cek 'c dıin[iŞtt: mezkur i·kdc· 

dosya nuınara!:'ını mlı:ıta,hibcıı 
!erle birlikte ı\ltınoluğa ıığrı 

lstanbul icra dairesi müzayede 
yacaktır. 

şubc:-inc mfırnı..:aat ctındcri 
Gc libolu için ~ alnız ~oku 

\·c '1/1/029 tarihinde saat 1 z alınır ) [ik alınmaz. 
ı 5 c kadar ih.ılci katiycsi icra 
kı lınaı:ağı ilan olunur. 

l\İ Hı\UK BOST.\ .\J 

l:ıtanbul viliiyeti defterdar -
lıJ!mdan: Balta limanında Dutluk 

mahnlle:.iııde hedcli 2'.20 lira, üç 

sene mi.iddetlc, miizaycllc 3 J 

k;inuntı,ani 1929 t:ırihindc def -
ter darlıkta. ( 406) 

Mersin sür'at postası 
( l\on\a ) \apuru 1~ k:inun_ıı · 

~ani ~alı l 2 de Galat:ı rıhumın

dan harekcclc c;ars~nba 10 da 
izmirc mll\ a!>alac ,.e aynı ıı;ünün 
akşamı lıarc ketle Antalya, ;\ l:\iye, 
Mer<:il'lc ıı:idccck ve Ta ucı •. 
.\namıır, .Ah\iye . • ~malya, İzmirc 
uğr ıyarak ~decektir. 

Teyze Hanım 
Konmli ~ pı:rdc 

i\lüterl'İnıi l 'alıri B. 
.\'akili 1 ). 13. 

Dans merakhlar1na 
Avrupaua uzun nİüddet 1:..-l-

larak şehrimiz~ geıen dans Prv-

f ösörü Milır:ııı 1 lancıyau Eft:nc.ii 

bilfımum dansları pek_ ınüsail 

şarait dahilinde ve az .zaman 
zarfında öğretir. f-l eveskarfarın • 

Beyoğlunda l l;ı v« sokağında 4 
dansiıı~inc 



KIRAAT 

Kar 
Her tarafta kar, kar, kar ... 
Rüzgardan iner kalkar. 
Bulutlar öbek öbek 
Serper beyaz kelebek. 
Sürü sürü uçarlar, 
Titriyerek kaçarlar. 

JJA.tK: ALFABESİ 
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Artık baştan başa ak 
~ahçe, sok~k, dam, saçak! 

' 

G_ a gaı..ı-. , --- Okuz. 
. Sine sine yatan kar 
Ağaç, yaprak, dal · arar, 
Sessiz evleri sarar 

Yannld nushamıada 

A. lllui 

1 

Gaga. yorgun ~arga .; · 
' . 

Ben gazete okuy·orum~ 
1 . 

Büyük gaga . kara karga . 
b e mm i' ı • rr 'f 

örtinı.cek, ~.öFdik 

6Dce · görd.u~ 

'lct lf_,IUll P*fMı oüarall ~ole •tnJllmlş, ~ok Olı•Nnllf eı~ 
luıllc ll~•leri~en mfJntaluap parçaı.r 1'ıılarıacahlır. ~ - > f.I,/IJIA. 

A rlOı b UyUk 

T yyare plyankosu 
Yt!nl tertip Y~nl plAn 

1 el Kc,idc t 1 Şiüxıttndıt 

h\AAMIYEu;n. LiRA 

r( 
1 NO.KAFAT. 

F 

t>IKI\ \ T EDİNiZ 

, Bit llfntkl ti~ vate p1yan1umı fimdi~ e kadarkilerin en zen-
~tdir. Çttnku 

l - ıo,ooo bta \:C ~ yukarı büyük ikramiyeler geçen 
:ene r••• ( 3 tlM idi. 8a s<!lle ( 5 ) tir. isabet lhtin1ali 

• 6,_ At&ibtfaı 
1 ~iYE AQEDf: G~en ltttekl kef&de· 

lftelf .ıuii 1' &ene 11111: ( 3,900) dW'. lJmum 
...._ lhttlad d tım 9i yani iki misli ) ahtrıtfht. 

J - Plytııko utünden zengin otınların adedi bu sene 
ıge~ tam iki mislin~ çıkacaktır. 

., 
Aomattımadan 

h _. ", ... mustarip biJinn Aswuar ıçm 

aMlaat ve fifa ! 

pirosal ,, mahlülQ 

1 

-e.;;niyet·san-tig~;-.;,ttaar::""öazce·hükük-hikittıiii.inaen····-itr;···-h 
I 

•• \J •• d fi Hanyanın ga?.i al~ ugun en: ' . Kö~ü me~kll hududu . mahallesinde ihtiyarettin so-
~üıaye~e ikrnz l\Icrl\lillttan cıo~ ,.e Yakabasnndı i\lclcnkcnarı Şarkı Melen, ~arlıı Rfütcm damadı kağında 7'SS numaralı hane-

bc,delı numarası m:vılc .rııc\ kil Mehrntt, şimali Ethem dırııadı Osm:ın. d k. flit un ·h·-·-' .rn::·"~ ·:·:; . r· J( ~ ,, '1 1 c sa ınc ıos wıauu 
440 8::>.)lt Y ecınutede Mırahttr ti yas B, ınalıalle- " ~ <"I ccnupu nlih oğlu l Talil ttrialıtile nıahtut ·rahndan Istanbukta uıı1n 

sinde eskf 22 Ve yeni 11, 13 numaratı • " 1 öıtoprak Şarkı albant il lise) in Ağa, garbı llü - çarşıda Buharalı hacı Mümin 
bahçeli bf t bOkAttf hıwi bir 1ıanehin c) in ollu Osman, şimali dete, C~bu cfelıdl vasıtas.ile Buharalı 
tamami. ' . DJ~di Ef ..... h ih h Ahm Eı:-.ı: 119

47 
B k kM de · f(>ll ... rna tut. p çl ıeı et 1':11-.n 

a ır oyitn O.maniye karytJJnde 1 • 11 ('c, iıllk Şırkı IJasan oı-ıu Topal Hasan, Kfttbı leyhlne ikame olunan lh r 
karakolhane ve Umr&ıiıye sokt((Jnda ' ı luan otlu II:ılil, cenubu keza, timali tl•vuı iızerlne ıtıtzbut haa 

t
t num~ralt atazı Ue kireç ocağının _ . ı Icndek Ue m:ıhtut Ahmet namına ..-Rnderllen 
amamı. tfasan ı-erıt B. " • &"' 

753 13066 Vani · kôylinde ve dd . d k 16 • Carbı llasan oğlu Topal JI.ısan, şarkı ihtanılmeftlft merkueıun.lı-
- ca esın e es 1 Nalbant lliı5eyin, ~imali Hendek, cenubu mir taraflarına gittiği mt411 .. 

mu~e~cr ve ~t!lri :36 numaralı bir ha- kazım B. ve Oaman damadı ı las:ın ile mahtut hatfle bllAtebllğ iade kim· 
neııın tamamı Ayiş~ Nebile li. 1 ol hi'""' 

38
:::; - - · r • • .. Ş:ırkı J ltndek. garbı ı Hile) in ottu o~- masnu ve V'Ç n; muma-
.., 16365 Usküdarda ~urat reis maha!!esinde tleyhin ıı·--e•..&bı meçt....-1 

_ m~n. tlmali muhacir Osman damadı ....,. "fia fftU 

Hamam sokagında eski 3~ v~ yeni 38 ' 1 ıu~cdn, cenubu ı:thcnr dama<h Osman bulunmasına l)'lel>ni bnurt'll 
numzrah ~h(ell bfr httıe_niq taınam1 1 Kenan B. fü: mahtut medenlnl1\ 1 S! tntt madde-

• ~11fha t-f:ılide H. v~ fatıruı Seniha H. sine teVlikan wilü ilWln 
165 16788 Koskada Sekbanb:ış1 Yakup Ağa ın~ • .. E,·yaıu Şatkı Tahır 'c kıc:mcn Satih otlu IT:ılll, itibaren bir ay flthnda mu· 

haU~nde Softn Ağa catnii sokağınd! gntbı tarik, şimali mezarlık, cenubu malleyh haca Ahmedin haya• 
8kJ j ve ren1 Q 11uıtta.talı bir ba.t1 ıc~ nep hanesi. tı milfıerekeye avdeti Hızu-
hanenin tamamı. CemO' ~evser Ji. , • " Açımı Cenubu Nalbant Ilüsc} in, şarkı llüse) in mu ihtar 'e tebliğ. maka 

475 1i306 Alacahamamda Cetej)Joğlu A1~ettifl oAlu Osmao. prbı l.lcndc:k.. şlnıali llü. na kaim olmak uzere il 
L-ı . ~~~ tnt1111 fesinde Mısırcar~t Att:trJy~ dd- •c' in oğlu Oşman ile ıruıhu.ıt , :'?'31:11'1??!? 

detfnde eıtd Vt! yeni 20 nuın4rıılt bir. Yokarda kay ve hudutları ~ &aıh ~ edi kıta tarlanın tcsçil Y :ıka btanotıı IJ9lllCIJ. laı#ıl# 
düdmıt tatnann. . fliln~flı 'ff. başı &sandı kafiyesinden İl)"4i kdısı Zc\ncp tarafından talep edil· ....Me~l~ 

13' 11455 Kadı \3)ttinde Osman Ağa tna1i1tesf~ Neb:an Bey taıafuNP. :~ 
41 Atat'kllMlıtı ~l)'t\#ttt iiİflçt\'Uf mekttdfr. Bit ldrtıı olanların '\'c terneUük iddiasında hulun:ınlntın Kuruçcşmede J>akkll ~~ 
SOkıtıinda eski \7 ve yeni 52 numa- bltbuçuk Af IÇIJlde mahkcmc)C bfJdirındcfİ l:\zim<lıt·. l\fuhak\:mC J num..-aJa evcfe..din İlikmct 
talı bah(eJI bir hanetı1rı fAitfatttt Nasip tt. sin&& ıa 1f. 9t9 tırflftba nnt ortdur. il:ln olunur. Muuıez hanUJı ' 

~o23 1877~ ôafatada ~uttan B~yUit mA1ıa11esftıde · ikame e~ b'ôpnma: 
AtAbk sokağıttda eSki 6,d miıktrt~t ve Emldk. ve E vtam Bankan ozeıihe berayıtebliğit 
yeni 12,14 tttlttitlt'afı tilt dftkftıı tre bft '.T derilen istida ikameti 
lttn@Hht tamımı ~h~ A$tttl 8. ,.,.mllm m " .-1.nrıa ., Q ,..1 plduğu beyanile bil& te 

474 19021 K~A MustifA PAşada "it trtaffalt~ - Uau g ncıen: iade olunmu~ olmatla il~en 
eski Sazende ve yeni Akarca Côkıfındl Rıı.nkamı1.4 ıılr emlı\ktn Ankarnda I Iııtipçahmda eski ~a Fnh- tcbliğat ifasına karar verillri:k 
ffkl 6 ve y~l 76,16-! nunı:ıraft ahut s rlkMı a1At \'c mtlştemllatt ıle beraber pct1n pera Jfe kapalı 1.artta uhktbt 22 klnunsani s6. 

2021~ "~ bahetf bir hanenilt ttmamı Om1~tt Ağa rnüzavedeye kon,nuftUI'. ihale 1'8 ildncl kanuaı 990 pazartesi günüdür. saat t ;.s tayin 
1~7 Beyolftthda l(okJ~u mahaıteshtcle Te-- Alıcı olanlar 2250 lil'alak t3miM& l'treolkW&'dir. Teklif mektuplarmın olduğundan 4fakumea• 

'12i sOkafıftda. e.atii &,5 mukarrer ve 'I planedifi takdinle 
v~ yeni 13, 13-t ve ıt, ıt-ı oomıttlı lha1e pnüne yedftMlc bit• wbbtidil ölll'ak urılmesi icap cıclcr. tahkikat icra o1unat8Ml~r'~ 

ftl dGklnfle iki 1t':lrtıntattli1 Wtiltitt O&ttWl Natım Bt 18flnbdl. l..nrr •• lllllblde birer liraya verilen maafu&al şartnamc-
21~ f9fij i'opatı~de Cihangir .mattalle$W. vt lefllntlden t.frar nUthüı~tn hnv.alı t>lat'ık kapa11 tt'kllf mektoplarma 

Cihaıigtr ~- scaklfutdi eski 11'° ~1..,t_apb_ıa_a•mdtr-·~--------------ı 
ıo, ~t, ~! \fe Yeni ı1 .. ıo, 21 nw.a- Devlet denlirvollftrı v~ liman• ... - lınıun:Joı" 
rah bir t1attenlıt •amt. · J -.n 11 

Şerif• Ha,rrfye w A.hıJıet Rakım t . idaresinden : 
200 10369 Cılfftattesdplwı HocıdiVeYs rnAtıallesın.. . 

de ı<uıcn ~ukıo ~i ıs,. '-o, ~~ 
ve yilll 14 ,_.,lh bir '1-nenin bmam~~fiye H, 

415 I0410 Arnlwt llOY~ ve matıaltesinda eski 
- · lly8k A1Uiltt ve f~ Dubaracı sob-

lllM lliıl a n yeni !4 nutntt~ - · 
bit litlieitll taMtmı.. 'Mlit. 1!ftfk• 

Vdlrda lkraı btmtll'Mtn lllU~ einllk va~~ 
~iyei dem ld..._. 111111111iı C+a\'Qt llldeııp.-. 
.,_.... ... Wlp ........ ~e-- ...... llltitl 
~ .. iiiif intirlflitl ....... ~ lQl:umu. .ijM. ~· 

t 

J Jaydarpaşa Liman ve Rıhum ldatesine ait ( ~ ) numra1ı dobn 
münakasa surctilc 'e \ C\ mi ihnledell itibaren bir ay 7,arf ınde tamir 
tttlrt1ecekttr • 

:Münakasa ~9-1-928 tarih1nde Ahadolu - Bağdat işletme müdtir
tüjilftce yıpıfacalcttr. T.amırat .-nnııtıeı1i şimdidtm..J.Iayda'tpaşa l.iman 

başmiifeltişlitifıden alanabilir, ve uıezlf6r dwa arza edetıler taraflndan 

1taydarpaşa mendir'.epıôe aöriiltbil~. Tımitatl ~ o~l~m ~ 

'1a f~minat akçeleri Yt tMlpci fe...,. :ta)iadımt••• "*'* 
leklifnımlllthll '"* mt*ri .... (.t,t)I liWff ..... ~ 
MiliaM 1Ml4 Me!tctlft lf~\Hlt .... ~l e~W, ~ı 



ABO:.\B ARTLA 

1'U.rk.iyede 

Kuruş 

1 Aylı~ı 125 

3 • 400 
6 • 750 

12 " 1400 

H_cı.~ 

Kuru~ 

000 
8()1) 

14o0 
2700 

1 • 

Cazerenıiıde çıkan yazı ve resimlerin 
bütün hakları mahfuzdur 

Gazeteye Rönderilccek mektupların üzerine 
id;ırc lçtnsc 1dare , yazLya aitse Yazı) 

bareti konulmalıdır 

Ba~ılınıvan ıııe.ltuplann iadesinden, kıymeti 
mukadcİcre~iz mektuplara konulr.ıuş paralann 
kıı.~:bolınasından , e i!;1.nlartn n1ündcrecatından 

idare n1e.sul değildir. 

=14 Kanuns ani 1929 = 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o/o 20 'tenzilat yapılır 

Büyük \·e ya bir çok defa için ,·erilen ilcl.olarla 
hususi ınahiyetteki il<iularıo iıcretl 

idare ile kararhı~urılır. 

Guelemize huıuıi ilin k•bul eden yer : 

H. S. H. il&na.t acenteıi , 

lLAN T !.R.IFESI: 

Sııtırı Kur~ 
6·8 inci sayfada ı 2,50 

5 ' , 25 
4 :f ' 40 
2 • il 100 
ı., ı" :!(){) 

ı-8 inci ~avrada }ıo 
resnli , na~ıar 

...,.........,,,.. .................. ~ ...... ='"""~~~,.....,.,,""""'""""" ............. ı. • 
i 1 ŞOFÖRLE RIN NAZARI DiKKA T1NA 

Üstubi mübayaası 
Borsa 

13 Kanunsani 1929 kambiyo, nukut Pazar fiyatları 

1 
1 

1 
1 

~ukııt 
Iıı,:( liz 1 oı ı 

nuiat• 
Yunan dırnhn1i 
it ~ l.•ma ·k 
.A".·'t ıry"' ı::il nl 
1 ('Y Rrın1 nya 

20 Lr'\;ı Bulgar 
1 F frnıe k flnrilli 
2 Fr<lllf-:!Z fı·aııgı 

1 Jy<.ın lirf ti 
2-0 k ıron Ceko - ~lo-vAkyll 
ı ÇOJ'\OJl('tS • ı;;u\iyct. 

1 Zfloti « I ehistan • 
211 Dinar « Yogosl:nrya ı 

Befı ik fı arıgı 

Pr•ıı>la h~panya 

20 J~a içr fran:;ı 

l ~rccidiy~ 

Cek 
I.onJr3 üzerine b.ir İngiliz lirası kuru$ 

• \ ıyork 1 TUrk lirrtı.;ı doJar 
ı•aris .. .. fraD({ 
~rilano • .. liret 
Ilerlin 
SOfJ'a • 
Briiksf'l • 
Anıh:ıterdam• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

mark 
leva 

be ika 
florin 
frank 
ı,uron 

Filin 

Cinevrc 
Prag 
VJyana 
"?ı-f-ıdrit 

\~ıışova 

Ati na 
Bukrf'g-

• • .. pez.~la 

• • uloti 

• 
20 lı•y 

• diraJ1mi 
krus 

Bclgirat Türk lira~ı 

İstikrazlar 
1:-lıkraz dahili « vadeli • 
Diıj unu mııvalıitle 

lkrnmiyeli dC'nıiryolu 

191'.'2 flumruklcr 
19C·3 S•ydi malı! 

19Uıi r.elıizati askeriye -ı 19(13 Terfip <1> c: ln84 • c 
"O 1901 - 1905 >::!J 19<'8 Tertip !ll 
·- ıocs • <3> 

ı::ı:ı 1909 
1909 Sehremaneti 
l!l'J « 

Tahvilat 

dinaı• 

1 Tertip « A.B.S. • 

c c D.E. ıı 

3 c • F .J. ıı 
Galata tahtC>hırz demir yolu 
Df'rseadet trarn"·ay sirketi 
'RJhtım Dok vo ~~nlirepo 
t.;~ktular .. Katltköy su 
lstanbul anouinı su 8Ü'keli 
Eregli maden sirkoti 

Hisse senedatı 

~95 

205 

00 
oo 

53 0000 
<9 5000 

5() 

24 2500 
29 
82 

161 

215 
'20 

0000 
23 

SIJ 

00 
00 
00 
01) 

00 
24 25 00 

114 00 00 
33 25 

785 00 

997 25 
o 48 ~6,25 

i2 45100 
9 2900 
2 0450 

67 12 50 
3 4950 . I" oo 2 5225 

16 37 50 
3 ( c; 15 

2 9650 
4 33110 

37 74 
24 0050 
27 55 00 • 

86 62 ı;o 

7500 
10 

227 
09 

41 

41 

49 
4 
4 

19 

23 

00 

00 

00 
25 
:ıs 

00 

75 

Kapandı 

995 
205 

00 
oo 

53 00 00 
,9 
28 
24 
29 
82 
ısı 

215 
1'20 

0000 
23 

50,00 
5J 

2500 
50 
00 
oo 
00 
00 

00 
24 25 00 

00 114 
33 

785 

997 
0.48 

12 
9 
2 

67 
• 8 

1 

2 
16 
3 
2 
4 

97 
~4 

27 

86 
227 
09 

23 

25 
00 

50 
5625 
4450 
2900 
0425 
12 50 
4950 
··ı 00 
522~ 

37 S'l 

4575 
9650 
3250 

74 
O'l 50 
5500 

62 so 
50 00 

ıo 

75 

:; ) t~nl~;n~~iLar milli bankası : ıg ~ 
:!2 Oı:ım:'ınlı bankası • 136 00 
§ 1'-1illi ıkli ·at baHka$ı .Jl cb Tuı k tıı:arPt Ye SPuayi ban.g.ası \ 

fsnnf lnnkaın o 00 
------:.......~~-

60 13 

Diş Tahibleri Cemiyeti P. katipliğinden: 
Pek hayatı mesailin lıeyetiuınuıniyede müzakere ve kararlaş

ması için idare heyeti favkfılad~ unıumı bir içtima aktine llizın 

giirmüştür. ikinci kanunun 18 inci Cuma günü saat \ lO)da Cem

iyette kayitli bultıııaıı umum azanın Türbe civarında kain Cem

ıyet merkeini teşrifleri ehııımiyetle rica olunur. 

Posla 'e Telgraf lavazım ve mebani nıüdii
ri)elindcn: 

Vesait nakliyede sarf edilmek üzere 6,000 ila 10,000 kilo benzin 

ile 400 iltl 600 kilo. makine yagı kapalı zarf usulilc ve yirmi gün 

müı.ldcdc münakasaya konmu~tur. 

İh lesi 2 şubat 929 tarihine müsadif cumartesi günü icra edi

lcc,krr. Teklifname ile teminat nı.:ktuplarının mezkur günde 

ııı en santte yeni postahancde levaztm müdüriyetinde müteşekkil 

ko rı11,,.3Un riya.,,ctinc tevdii ve şa.ttn:ırne 

müba)nat şubl!~İnc nıüracaat edilmesi. 

almak i\:in de her glin 

___ 5 -

( \, hı)m 14 k:.'iııunusaııi 1929 Tefrikası: 59 

~l ı:lıarı iri: 

~/oı•is Löblrin 
için .\lö;yö? 

Çtiııkli haı•ıtınız bizim cli

mizdctlır. 

"Raul. omuz silkti : 

tvcudiyctim asla tehlikede 

degildir .\li.ısyo ... 

Halbuki biz (İÇ kWyiz ve 

mevcudiyetimizi tehUkcye wkan 

bir meselede şaka edecek halde 
değiliz. 

"Raul, katiyetle dedi ki: 

- Korkmıyınız ! Sizin ara

nızda, muhafızlarım arasında imi
.un gibi tahtı emniyetteyim. 

• 

J.fiıtcr,..iıni: 

1Jlelımet Gayıır 
siniz?. 

- F,,·et; çünkü bu kadar şey 

söylememe ragmen hcnliz beni 

öldürmediniz. 

Ya buna karar verecek 

olursam?. 

- Bir saat sonra üçünüzü de 

ı.evkif edcderler 
- Yok canını. 

- Arzettiğim gibi. Saat dördü 

beş geçiyor - Arkadaşlarımdan 

biri zaptiye noıareti civarında 

dolaşmaktadır - Eğer saat dördü 
kırk beş geçe kendisine iltihak 

- Buna t•mamen emin mi - etmezsen emniyeıi umumiye 

1 Vezni 

!tamam 

Daima \eni etiketli 
• 

tenekeler talep ediniz PRATTS Taklitleriııdeu 

sakımnız 

~llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll .. 181cl'111 zl.inlilllll!lllliııım1111iiıiiiııiıılııiliiıiiiıiıılıiiiiıiiiiiıiiiiıiiiiillm1ııs:;cl' 
İstanbul emvali metruke 

• ' n ,. -..ı- ...- • 
, • . • • ..,_, r~..: • 

Semti 
Topkapı 
Bangada 
1\h!rkapı 

mahallesi 
Arabali 
Kürkçübaşı 
Avcı bey 

" 

müdiriyeti iltınatı 
ı;okağı 

Çeşme 
numarası 

20-5 
15 Yenimahalle 

Pasrırrnııc1çıkmaz1 3 
" 5 

nevi 
hane 

• 

icar1 muhaınminesi 
00 sanc\'i 
78 ~ 

60 • 

F.dirnckapı Cakırağa Yanakikalfa JO " 
Fatih Üacıl layrettin Küçükkaraman 33 maa oda 

84 .. 
48 • 
20 şehri 

100 sened Topkapı Bayezit Meyhane 8 hane . . . ~~ 30 .. 
Burgaz • Iliristosta flczarlık 5·16 hane 150 • 

100 .. Büvükada Karakol 27 • 
Kadıköy Caferağa İzmir 41 • 600 • 

Balada evsafı muharrer emlak ~eraiti ınukarrercsi \CÇhilc icara raptedilmesi için 23-1929 tarihine 
müsadi[ çarşamba .günü ihaleleri icra edilmek üzre müzayedeye \azedilmiştir. Taliplorin emvali 

1 rnetrakc icar komisyonuna müracaatları. 

ZA Yi - Selanikte tanzim 

ettiğimiz 34524 numaralı tasfiye 

talepnamemiz zayi oldugundaıı 

hokmü olmadıgı ilan olunur. 

Selanik mübadillerinden 

Mostafa Hasan zevcesi Ayşe 

Ticaret ve zahire 
borsası 

Bu fiatıar Ticaret bor~a~ı 

katibiumumlligi tarafından Yl'

rilmistir. 
12 Kdnunnsani 929 

Cinsi 
Okkası 

Azami Asgari 
K. P. K. P. 

Buğday %Çavdarlı 
Yunıusak 03-04 <10,00 00,0IJ 
Kızılca <8 20 00,00 00,00 
~unter oo-ıo 0000 oo,oo 
~rrt OS-07 11 ıo 16 35 
nı;nmo 02 no oo,oo (IO,OO 
~•-•rt mahlut 7-08 00100 00100 

-ZAHİRELER-
Ca,:dar 
~J lj;:,11" 

1435 
00000 

1420 
oo.oo 

\rpa 1325.o 13, s.n 
\'ulaf 0000 OIJOO 
ı·asulye 3600 31 00 

-HUBUBAT-
~ usn nı OOıOO 

Kus yemi 00,00 
-UN-

ı:1p.:a1ı kilosu 
-ki~tl'a t·l.;.istra 00 1500 ınr 

1330 ın-

13so 13nr 
132'} 126" 

'J.,.iRtra 
irin<~i yumu$ak OCl 
irinci sert • 
\.1111.:l 

ııır~a 

k~f'hİP 
1nılikli 

1030 103( 

-AFYON-
. oo?o,oo 0000 rır 

ooro,oo oooc>,or 
0000,00 0000,00 

TİFTİK -

lııkara 145,0() 145,00 
)ı• ı i 000,00 oon100 
<ıprıgı Guz yunu 09 f .OO 09 f ,oo 

İstanbul ithalat 
gümrüğünden: 

adet 

14 sandık 

7 çtıval 

25 fıçı 

l sandık 

60 sandık 

6 çuval 

8 çurnl 

1 sandık 

l 

1 

ı 

sandık 

sandık 

bal ye 

6 · balye 

2 kap 

8 çuval 

1 balyc 

1 

J 

sandık 

kalıp 

8 sandık~a 

bal ve 

balıe 

l 

l 

ı 

l 
4 adet 

l çuval 

avarya şeker, 

çimento. 

balık yajlı 

ğemici feneri. 

boş şişe 

kuru üzüm. 
gilnlük. 

manda kösele;!. 

müzeı'l·en kolruk. 

alektrik saati. 

kanaviçe çmal. 

pamuk ipliği. 

cşy:ıyı züccacjye. 

• 

amerikan bezinden mamul torıııı. 

balık ve sebze bağlamağa mahsus saz. 

kundura cilıisı. 

külçe parafin. 

muın. 

matbaa ktlğıdı. 

deniz yo>unu. 

dina.tno. 

sardalya balığı. 

fare itlafına m:ıhsus mustahzerat. 

pirine. 

l adı..:t Sem<Lver • 

Balada cins ve miktarı güoterileıı 26 kalem eşyanın l(j - l - 929 

çaqarn' a glinü ve müteakip satış günlerinde lstanbul ithah\f gümrüğü 

san~ anburında bilmüzayedc fliruht edileceği il:\ıı olunur. 

( Dana münakasası ) 

Tiitüıı inhisarı müdüriyeti uıııuıni) esiııdeıı: 
7000 kilo Avrupa mali beyaz Üstubi alıııacağıııdaıı itaya talip 

olanların ııuıııunelerile birlikte 19-1-1929 cumartesi günü Galatada. 

komusyoıımıa gelmeleri. 

Levha imali 
Mülhakat ıçin 300 adet kapı levhası yaptırılacagındaıı talip 

olanların 19-1-929 cumartesi günü saat onda Oalatada ıııiibayaat 

komusyoııunda bulunmaları ve her gün nuıııneyi görmek üzre 

müracaatları . 

polarimetro aleti mübayaası 
Tütün iıılıisaı·ı müdüriyeti uıınııHİ~ esiııdeı.: . ... .. 

Kinıyalıane için zays maımılil.tıııdan bir adet Polariıııe!ro aleti 

alınacağından talip olanların 19-1-929 cumartesi ğüııü saal to da 
Galatada ıııübayaat konıusyonuııa gelmeleri. 

İstanbul Şehremaneti ilanları 

Bede/ikeşfl Lira 

830 
Kuru§ 

76 Beyazıtta Emin Bey malıallesindc yeni 

den yapılacek çeşme. 

455 21 Beylerbeyi camii su yolunLJn temizlen

mesi. 

408 28 Cerrah paşa Hastanesinin pcnçcrc!erinc 

kafes konmasL 

Yukarda yazılı inşııat pazarlıkla yaptırılacaktır, T8lip
lerin 16 kanunusani 929 çarşanba gi.inü saat on beşe 

kadar lcvaı:iın ınüdür!Liğlinc gelmeleri. 

Şehremanelinden: Aksarayda Yusufptşıda Serınct çavu~ 

mahallesinde Top kapı caddesinde 114, f 16; 1 ı 6, ı yeni 

l ve 2 numaralı diiki'ınlar. 

Y cnikapıda Katip Kasım ınalıal!csiııde al boyacılar 

mahallesinde baraka pazarlıkla kiraya verilecektir. Talip

lerin 16 kanunusani 929 çar~anba glinü saat on beşe 
kadar levazttn mliı.llirlüğüııc gelmeleri. 

Şehremanetinden: Topancde Süheyl Bey mahallesinde 

çöplük iskelesinde 3 eınlılk numaralı dalran mahalli pa

zarlıkla satılacaktır. Taliplerin 16 kanunusani 929 çarşan

ba günü snat on beşe kadar leyazım müdürlüğiinc gel
meleri. 

4jalar dairesinden: Bedeli keşfi 6196 lira 24 kuruş 
olan Büyük adada vapur iskelc,;i öniiııdc yat trnlubune 

kadar caddenin soğuk asfaltla inşası ameliyatı kapalı z.ır[ 

usulilc münakasaya komılmuştllr. 7-2- 929 perşcnpe gün(i 
-aat 15 te zar!lar açılacaktır. Talıp olanlar ehliyet vesika

larilc teminat ve teklif ıncktuplaruu daire Encümenine 

tevdi eylemeleri ve evrakı ke~fiye,;ini görmek için de 

daire heyeti fenniycsine müracaatları ilan olLınur. ---
Pazrtcsi -14 - K.<1nunusani - Y29 
aat 

19.00 

20,50 

Üstütyo musiki heyeti 

Rasat merkezi 

İstanbul saati 

r::ıporu, 

21,00 Konser: 
1) Rosiııi: Barlie dö Seviy 

2) '.Vlozan' Konzen, Ali 

Sezai B. tarafından 

3) ,\lcndclson: Senfoni N3 

4) Frank: Di selig pray-

SJllUfı 

lstanbul Vilayetı defter. 
darlığından: 
Satılık ev ve dalıçe feril<öyünde 

Sakızağacıııda 18, 18- l 'No, 

ınulıammen bedeli 1200 lira, 

bedeli def'aten alınacaktır. Mü• 

zayede 22 l<§nunusaııi 929 

Defterdarlıkta yapılacaktır. 

-AV DERİSİ-
'Prde\a <;iJti 9300100 9000 00 
llO!'Al' Tı·alH~uo 6800,00 68001or 

R) Mendclson : l\lcrestile 

imci gluklihc lalın. 
Pendik :;eronı clat\ilistihzaraundanc J 9 res Krım danasİ muka - !!!llllllllll• .. ~ , ... "' ' . . ..... 

\elc:;i fe>lıcdilcn müteahhit hesabına kapalı zarf ıı>ulilc ihale edilmek D 1 t f 1 

ıi Şaban 3 lIJ[!]Burç: Cedilf 
Pazdrfesi i 

Erkekı .AAcinasip ısim Krz:; ! 
ıjki 2225,00 1300,00 

\:unrluı .. 0000100 0000100 

F11 a 
,::ılııtli.ln 

-FINDIK-
15500 

s-:;100 
155,00 
85 o 

n1üttüriinc işi haber Yerecektir. 

Ümitlenmeye ba;layan • Bo

manyan .. bağırdı : 

- Bunların hep,; >açma . _. 

Çocuk oyuncn~ı.. Beni herkes 

beni tanır. Bcninı ismim süylenir 

sö~ lı.:nmcz kirn:-;c inanmaz. 

İnanmazlar .. 

"' R<ımanyan ,,: 

- (;ürürüz _bakalım ~ 

- Dedi \c "Goıfrua Detijl,e 

doğru döndü· 

- İdam emri verilecekti. 

"l~aul, tehlike zevkini bir iki 

saniye tattı. Bir iki saniye geç -

meden şimdiye kadar geçiktir -

rneıe muvaffak olduğn hadise 

rnkLıa gelecekti. 

Dedi ki: 

- Bir sözüm daha \al'~ 

. "Bomayan* humurdandıa 

üzre tekrar miinakasaya konmuştur. Taliplerin şartnamesini görmek ngi İZC8 Y8 ranSIZÇ3 
Dershanesi üzre hcrp;ün, münakasaya iştirtlk için de 23-929 çarşamba giinü 

Tcpebaşı. numara 51 J-la-
tcminrıtı ınuvakkatcleriııi nihayet onikiyc kadar defterdarlıkta mües - l çopolu apartııııanı. ngilizce 
scsatı ziraire ınuhnsibi mesullü~ünc hittcvdi saat on hcştc mtihaya.at ve Fransızca mualliınesi. 

komisyonuna nıüracantları. 

- Siiı len iz bakalım... Fakat 

bu ,i>Zünüz bize karşı bir delil 

te,kil etmeli. Anık itihaıııa ihti

yacım yok İtihamatıaıı \'e bu 

bapta adliyenin değeceğinden 

buhste mani yoktur_ Fakat si-

zinle konuşmak!ığttnııı boşuna git

mediğini gösterir deliliniz varsa 

izah ediniz. fI~men bir delil: .. 

yoksa... · 
Tekrar ayağa kalkıı;ıı.şa."Raul.da 

ayağa kalkarak rakibinin önünde 

dikildi. Güzlerini gözlerine di

kerek anut. amirane bir tanırla 

dedi ki: 

- Bir delil... yoksa öliinı ... 

öyle mi? .• 

- Evet 

- İşte ee\·abım.. ya hemen 

yedi halkayı verirsiniz .. yabııt ... 

- Yahut?.. 

~ Dostum gidip polis mii -

dlirünc • Jozefin Balsamo • yu 

yaka' am1k ye öldürmek için 

"Baron Oitij\·,e ya«lığrnıız mek

tubu teslim edecektir. 

"" Boınanyan ,, ınUtcaccip bir 

ta.Yuf takındı : 

-Bir mektup mu? .. Katil tavsi· 

yc~i mi? .• 

"Raul. izah etti ı 

- Evet imzalı bir mektup _ 

Bazı ibareleri cayyedilirse hakikat 

meydana çıkar. 

"Bomany:ın, kahkaha ile güldü: 

~ ifa evet. Ondadır .. Hatır

ladım ... Karalarımı~ bir kaç satır .. 

- F.vct .. Fakat sizin aleyhi

nizde inkıır edilmez bir töhmet 

teşkil eden bir kaç satır .. 

"Bomanyan" istizah tavrını 

muhafaza ederek cevap verdi: 

- - E\ et .. Evet .. Böyle bir şey 

olduğnnu tasdik ederim; yalnız 

ben bir mektep çocuğu de~ilim. 

Tedbirsiz iş gürıııem, bu mek

tubu daha içtinırun iptidasında 

baron "Detiğ, bana iade etti.. 

- Size iade olunan kopyası

dır. Aslını baronun ınzıhanesi

ııin küçiilı bir gözünde bülarnk 

almıştım. İşte hu asıl, ıabiteye 
tevdi olunacaktır. 

"Rauf. un etrafındaki çenber 

gevşedi. İki amcazadcnin yüzünde 

havf ve endişe belirmişti. "Raul, 

artık cidalin nihayet bulduğunu 

düşündü. Bi~ iki paı;la duello bi

tiyordu. Göğös göğüse bile ge

linmemişti. Meseleyi o kadar 

güzel idare etmiş, mahircene 

manevralarla "Bomanyan.ı öyle 

sıkışnrmıştı k1, herü aruk 

1 

Gökçe Kotarinç 'ı ı· 
Günün nasihatı 

lJü ene ı;ülı~~ __ _ 

)lc-.ul mıi .u• Ahmet şu ru 

-- .--2 
neruiror, rakibinin zanf nokıııl.trını 

seçcnıiy,>rdu. 

Çünkü cğ;er " Bumanyan ,,m 

itidali demi l erinde olsaydı u.r 

muhakeme yürütürdü. "Ru.<I, 

mekıı;bun n>lının kcndbindc ol

duğunu iddia ediyordu. 1 'akar lıu 

iddiası hangi delille muspeLLi: 

Hiç. Şu ,uretle bira,. C\el 1'1 kahil 

itiraz, deliller istiyen "Jkımanvan, 

birdenbire garip bir haleti ru

hiye tesiri tahtında yalnız teminat 

ile iktifa ctmi~ bulunuyordu. 

Filhakika •·ttomanyım,, birden· 
bire cidalt!cn çekildi. 

i\ lasasJnın göziinU açarak ycJi 

halkayı aldı ve sakin bir tavurla 
"Raul,,a dedi ki: 

- Alevhiınizc !;;r moktubn 
bir daha kollanmağa ka!kıŞmil}a
cağmız neden belli? 

[ Bitmedi ] 


