


Alemdar M11staf a paşa 

~ .,. Al HAN ... E • 2 

/(abakçı Huslaf anın kesik 
başı yere yuvarlandı 

.... 
Sadra=.cun t rlcbi llust l{fa Pa 'ia Al enulrır .. 
dan z'ü·krHİJ ·e baş/ anuş, haJ ·atı hakklndn 

le111İ11al isteri/ 

(( lriıulen mn hur l\a- icraatını h~n: retler i-
~ . 

JH1~~ı ~hı~lafanm kc- ':inde ~c~ redip dinli ... 
~il ha~ı ~ere dii.v iip yordu. 
'"' arh.ı.nch. )> Kctenri o~ln gidmrr. • 
AIC'mdaı· nıennmn Sadraıam \leındarın 

olıınıstu. Benwk. Pı- .j ınl1k adını üğrennıck 
n:whisara a~ n1 l 1 \ lla- btodi: 
<'ı \li .ığa nnn 'affa)" Zat(?n Edirnt den lıa-
')lm11 t u. Sadrazam rr.ket ctrnczd(•u t'\ Pi 
!o':1S11'dı. Hefik efendi Sadı\lzn-

~ 

\IC'ın<lal'ın krncHn- ma: «İ~tanbuldak.i mii-
~lrn ~akh<"a t)ok mi'ı- t~1~allihN1in 1slalı11ıa 
him r·~ lrr ) apmağa <::a.h mnktan Padi ~alım 
giri~rnc~ine fıayrcf etti. nıf•mııun o1acagını)) 

( 1\c'lenci o~lu ) Ka- Sn~ lemi tir. Bu r-
haJ,c·ı~ ı na. ıl kntleffik- hepten ordunun h .. r ... 
iN iui fil hıHı:) ketiui hir t~ıaubuldau 

Kah~,ı\~ı~ ı an. ız1n gizi mL lcrdi: 
ha tırmışlardı. Ccma- işte .Alemdar Pasa o 

~i' cic' elin ( 19 uncu 1. lahata ._imdiden ha~· 
~(;ar~anha gece. i [2]) hımış dİ) ordu .. \ lt'ln
:numeli ft'ıwri Knlt~si) dar, 'aziyeti Sadı·azn
'einiindc atku·ım bırak-) ma anlattı. Sach·azamı 
~nu.)ar, t')h ardaki kah-) iknn ett.i. 
( 'eyi ha mı~lar 'c ) .celchi Paşa ı·az1 oı .. 
(lmldukları iki «Ya-) mn ... a da eJiudPn g('lt'·· 
( maµı ) ~ı"'ı~tıraral ) •·ek hir ~~~ ~ol hı. 

z • 

5por: 
Voleybol 

-·,___ 
Birincili~ maclorı 

dün neticelendi 
Muhendis mektebi ta• 
kımı birin'!-iliği kazandı 

:\h:kt p , c kulilp t.ıf,ıml.1rı 

uta ıı ti on h t:llbn 
lle~oğlundaki 

f,uhibündc 'apımal,ta 
olan \ole\ bol h'rinc' -
ligi m '1aka1:ırı d n 
nccic 1 nmı,tır 

takımı hiç 

f,, za lmı tır. 

l eri 

• 

lk ı.ulı i :-14 pmanl:ı Knbu

t:ı alm ~tır. 

Kuçük onıncul:ırdan miıkMac 

"Oll t 1 'an 
\ c n o u <:p r \ uı -

dundan her ikı-.ı de ;;o pm an 

ldtkl n için gelecek cuma ı:-on 

l ·r k ı ma le nılı:n et l ula -
kur. 

Üçuhcti kategoı·ıdı! ( :- ı ) 
PU\ anb l\ab:ıt birinci 1.>Cı:-

\ll rnnlı ._'cnbenm :\ lkırıd ol -
t\ı•ı tur. 

\teş 'e hab:ıta~ takımlarını 

ı t ınıt, ederiz. 
1 

!
, llıı 1-dlırıl lııtirıciliği ıwı.;l;ı -

11na ı b:ıtın hırınc ml.'ı adiF ctım:ı 
uhu l lnnac ıktır. 

1 Gülc~mal 
------·-(l\ahakcınm Kale dı-) Faka~ 8ı\d1\lzam ~\-

(:--11ula kendi e' iude ol-) lt'mdardan zi~ ade tirk- Tamir edildi ve 
(dıı~uııu ngı·t111mi .• -) ıni~ c ba~ladı. ll<·ı· ih- Haliçten çıkıyor 
(l\'l'(li.. timalc J\Ul'~I .\Jcmdal'- • ş·r ınfiddclt 'il ucri Halıçte 

(. om'c. e' ~ giraıi~-) dan kendi ha~ o tına lı:\ıniıde bulun:m Oülceın:ı\ 
vapuru tamıratııım JJiiıayetc 

(lerdi: Kahak(,,1 J o, •• , t"('P) l\.aı•:--ul ır-minnt nkh , n crnıc ; lıa .. cbılc ya.! 111.fa faıııiı-

(t~\Z(' evlcnmi ~ li. 1 le·) Y c ~alil hl da .. \lem- den çıkac k ve iznıir-Ist nbuı 
(rHi )tliağında hn 111·-) dara ()CIHiH) ettirdi : ckspr efetl rin başlı .caktır. 
{1m~Iardı. \ı'tık Corludan lıarc- Otilceınnliıı dahili miışt 111İ-

(.\li Hğ\t) ı kel Pttİl('(•cklİ. liitıı da tıtdıl t \C ı l:ılıat }apıl-

(l) ı· l l r \ )1 rnıtmcJI) m \:aı ır ntil ~} tt \e 
af ·~a t nn ıermaıı a her tOı lii esbabı istiralı:tti caıııi 

(t-.t>ldiın!) j (1) ( Asım ) Oüzcllıis:ır :ra- kamaralara malik bir hale 

( Oi)İp )~Hnntlnki) mdır. gctirılmiştir. 

(St\khaıun) hil'İll(' Rn-) ( ~~~1~
1:11) 1~1 G~~~~::ar R~r <' c~i :::;1=,=~::~~~~1~~:1~\~~::t:1:.::~~~:===:~~~:~~~ 

h·,keımn kt•llr~ini ko·) ( Mcnem 11 ) d rler. (Tmt\ nil) lnr ( saraya ) ittıler. Katil 

( J (H'( ıı·m ı ( !. ) 'c ( Bl•ı dur ) da da ( Güz il i- llıesclcsiııde l1adişalı111 fermanı 

K · 1 \ ı · saı· j adı 'aı lır. olup olıııadıgıııı ıtrnştıruıl r. 
f'lrnrı o~ 11 , ı a- ı 

' ( Pıııariıi ar )d , ( l"'ırkklli c ), Saınyııı lı:ıb .. ri }Oktu. K:ıy-

·f'Hllll I· r.nrı· l\alf'~İnr. ( Lfıleburg ı) r:ı ıııdad-r. Bu-

kapamp ~ nmaklm·la raııın ayaıııııı 1 Alcınd rla mü

mfit1adr>lc CllllC~İ İlıti- ııasreti ne dir? Vot.:c:a harr 

11111aın P. şa ela birşcy bilmi
yordu. Ancak orduı un Edirne
deıı h rcketini lınber alınıslardı. 

mali old ni:(trnu ~ih 1t•c1i. csnas111da ıı ı Al ıııdar iltılıak 1 Malum J'ttbakçı a) ııı 10 ııııtb 
etıııişiir? 1,ntlcdılın işti. 'Meseleyi derhal (. . 

\ lc'mtfal' hanımı harı (2) Ordunun Edirn de11 hare- S:ıdrazama yazdılar. 

\ti nğ l)"3 imdat ~ol- ı' ketındcıı bir iin eve!. [4J Aıcnılfar ist:utbulda Sad-

ladı. ( 3 J (3 Hakik:ıt. ııacı Ali yam:ık- mza~~ tevki!. ~Uiği . :ı::ımaıı 
~ .. ı ,, . n "nlulJı· iti ... !arla harp cdı}ordu. Yaıttaklar )'emını tutup oldurmcdı. Mc-
""'llu 1 tlZnlB '"- " • • k 1 . . 1 . J • • a ye ırmeınış crdı. stanbul 1 yaıılarmda carı olan ( kasem ) 

· ıa"n Pa~'l .\lrnıd: rın top sesi riniıı dehşetinden sar- sebeblle önu l atct111ıyip . 

,Vakt) iıı 19 

Namuslu 
kokotlar 

' ..... ~.-=-~ ... (··· " .... ........ '~·~··/' . '.. . . . 

JJ/uhaı·rrri: Jliiseyin Rahmi 
- Pc\ki hir zammı dir '! 

İt•iı. hamnHu nıuhab· ·- Iln tstc lıiicceı, • 
b f~ fi n i rf\Hwclebilmi~ i~pat nrnmak giiliinç 
olduğuııu kahul Pdc- ~cydir'". 
liın. Fakat senin ii1.e- En' er llagıp rnkihi-

:n.u<ıuet lıaıgı"·'", ,,cli~iın ha.. ni kolundan 1utup ay· 
IJıır 0CIJlu; .~umu:;.ato.. ] • •• ı·: k 
1 J 1 

•a ı- uamn onunc ecl\ere ·: 
ııınrıı mu ıa ,fmı t il 1· "l ı .. r. 

" affc- ' m --- 3) l J ge tJUl\[t-
1 rncJ:u ı f;rnin lıaJedil-ı li)oı il & ı :ı. k ~, rn i . 1 1 .... •• er ce ,reye ar.-

~ o.( ugunnn en lmiçild. .., ~ ... 1 - '" 
lı ariz ; J>C)l d ..,,.1 . amogruyu soy enıel\i-( .. " ı cgı mı- sı d ., 

.. -1' 

tPn <·ckiıımh CB Sll ~11'-
u • • 

lı camın füıiindc ,-an-. 
vana duralım hakalını 
& 

tahia1 . ahihi hir katlm 
~eni mi heµP11ir ht'n imi. 

Afif lli't. nii :r~ nanın • 
öniiııc siiı·iikleniı'k(•n 
bağırır: 

- Bırak kolumu .. 
Kendini o kadar heğe .. 
nivor~an ~inema,•a oir. .; . . 
Bir Vahlutino ol.. ~(j ... .._ 

zellik ıne.şherlcri ne 
nanızf•tliğini koy .. 

- Gf•I gel .• suratnıtt 
bir hak tm~ınnedcn he
nüz çıkmı~3 benzi) or
sun .. 
-- Tuhaf şey ~föıiil

ler için giizellik mık-

(7) senede devri Aleın 
~e~ı1mizı yorıye Jlrüye ~ir se11ık ıeın 

.\ lı r ılar ,.c kelimeler nru~ın

da si.ıkOt de' rclaıı tl'r ki lıir 

_. ı kının mu iki~ini ' par. 

Yedi senede dünyayı d«>lat 
bu Amerikalı, 185000 kilome 
yol yürüyecek# ( 2SOO ) dola 

kazanacaktır 
.:\a,ıl h ~ııel soı \le~ <.:nlcrin 

çoğu bazen h.ır .. kctleri 'c 
ınlmlkM lcı ıle soıd n dalın 

bellg . ,ıl.t\tlar ) .ıparl r-:ı. ,arl,ı 

lh le\C:n s.ınatk 'ır da hır aktiır 

ıbi "ınit 11k,. lcrı, h:ırck ILl'ılc 

nııısıkiııın 'e guftcıı · 

~cndisindc bu ha~::.-alıırı to1lln- ~tire, n \lufet hanım i mlni:ı 
ıııal,la bcra' t:r blr du onlara blr mtı~ıki ınu:ılliıtiinliz 'utdı. 

z ·raf et 'c ııl luj!;\.mu ih\\ c ctmi~ Bu hanım i\1. \. tarafından .\I· 

bulunan. ~ laıınazel Do\\ a tekrar nıan~ n~ u -pl.ı~tik dan~~ t:ıJı,ilinc 
şehrimizde bulunırnr. Tekrar g-onderilmi~ti. Sonralari t.ıh,i-.atı 

dhuum. çunkti k·ırilerinıiz pekı1lıi kc,ilen ili' ·~,ı Huftt Iıtınını \\-

huuı lıtrlar ki \ .ızın ~ lak~imdc rur.:ı bu~ Lık Şchiı lcrindc elllc 

DO\ rn kendi ini biıı:c dini t - ctmi~ nl lugtı ıııutınl gtiıttd ı11c-
tıı miş 'e ltnkh alkışlar t >planııştı. ii;c ba 1 11.lı. ~imdi. Bukrc~tc bu 

Yalnız, J) '-;ıı<.la kendi kendı~ini l luhmaktadır. Pek \akında kı.;n-

tnm:ı.men \Cl'!.'I emekten mitte\ el dı~inlrt i~tııhhl 111 ğdcr k 1 k-

i it bir ukt kalmıştı. , clıchi dl! simde O) ili\ acaAı sfü leni~ or. 
geçen ':ızın itrntc:ız gccclcriııdı.: 

b hçcdc ul um ıl,t n c ini i tc ' 

dıği gibi i ittircmirordıı; 'c e~n 

E' clki. glın ·~chrimize çok 
garip bir .C)~nh gclrııi,tir. 

Bu zat ang-lö .ık on 1ı·l,ın·1 

rt1cn-.up hir aıncrikalıdır. Adı, 

i\1. \ ilyam \"cılf iım-;. \meri
J,,ılı sen ah di\ ince karileri-. . . 
111izin hatmn:ı, kalın ],füklc-
n.: btıriiıımu • ımikdlcf 

0

oto 
tnı)bilinc :hunılınu , hunı-.uh. 

~ u1.lıi lıir 11111) nııcr g~leektir. 

J lıl\ ır ... 
Bu adam ne tııih O'lerdir, 

1h: de cl,-.i !-:tıratlı bir fobrH,,ı 
1uthirimc benzer. Hilılki-. cc-

1 'ııde be~ par.ısı ~ oktllt. 
J:li11dcki kart po tall:ırı ~ata
r.ık 'c şarl,ı o hıyar.ık --c~ a
h,1t cdİ\ or; hem de ek\ ri 
ftJc 111 SC\ aJıatİ. 

Be\ odııııtla hir gazinoda 
tc .• ıdti[ cttijtimiz \l. \ ilyaın 
\ oH, "'C~ aha tini şö~ le anh 
tı ~ l11': 

Kt.:ndi.;i Los .\njclo ltı im: 

Birgtm or.ıcla ml.ıda.lan 

ban c p;iı·isıni , 'c, edi -.cnctlc • • 
yam nlarnk de' ri .\lem e-
' alinti y:ıpac.ığını idditt ctmh. 
lhı i-,iıı ucunda tam '.2:ill0 
c.lol.lr 'nrı111,. 

İ::-tc mm tiç !iehcden heri 
) lirli~ otmu~. Allah il.in Hrir 
tlc Lo~ Ahjrloc:a düncr .. c 
p:ımları alnc.ıkttıı., 

., imdiye 1,ttdıtr nereleri do-

1.ı:-tıl'>ını ordttk; ,u mcmk
ı~ctl~ri ml.l(1 ı : 

-. imali ı\nıl'rika, l\kbiJ,a, 
\,tıı::tural~a, \"eni 1'ine Ye 

'J im :ıyL l'İJİ', Filipn adalaıı, 

1 la,,poll ~ <I, < in, IJindiçini. 
1 'i\ anı, rabi tan, Itak, l\11 ır 
1 • 

rı DO\ vn ~ nalı. \1.!r erde ot 
bır ku tul·. Do'' n bize J k 

im n \ıtri\ et de.~ uncc şaı kı 

nrn d:ın .. prlnı:.lpinin ilk 
'1Mı7.ları d ın biri olar.1k geldi. 

* • l\luriııo " nı tıınır mıc:ınız? 

'J nkdım cdcı ını· 'I cnor 'e tahın 

ını bir ten rdur. G rdenbar • 
dııdır. fık def ı ol ıt k kendi ini 

işiunh-uruı. l'aknt 1-tanhula o ilk 
defo gclmi-.tir. Yalnız kendi • 

sinden C\ el e ini lıir çokl.ırıınız 

dinlcdrk 
l\Hı_.adc cd r-cııi1. size hum. ı 

da h:ıtı rlat.I\ ıın. Bir zaman l:ır 
gene gnrdenin alınclerinden 

etrafa ak<:edcn '-.\,, .\Y. \y., 
ııağ'nıdcriııi lat ih11 "J•atc .. 

phıklıırınd.ı c pit c:tmlqir. 

r, clki nl, am . Tnr'ho bu p:ır

~3) ı tckrıır etti. ~c~iniıı gilzelll i. 
zcnnlliği "Puccini .. nlıı "To ca,,· 

... ının birinci kı mıncl · hiç d 
azalmadı. 

Geçen hafta gelcc~ğiııl halıı.ı 
, ermiş CJlduğLimiiz Jngiliz c.tY.-

ltındının 'crlnc Bclçıknlı bir caz 
gelmiştir. \' sonuna ) eni ani t

lcr gclcccgi haber \CI llh or. 

) a~t 'm· mıdır? hazı 
kadın senden hoslanır .. 
hfiztları lht hPntlf'n .. 
SPhııaz hu tulınf dil-.. 

dala~ını knpulaıı din
lt•(li. İc·erİYC ~irnrndi. 

~ı • ( 

Üirip t(' ne yapaeaktı? 
iki indc•ıı birini tcreih
le Hhiiritııc izin YPr

uwk l:'tzımdı. 
Faknt humı yapmı

Va<)aktı. f.(h nii Eın er 
~ . 
l\{tgıpta itli ama öte-
kinden de hiishiiUin 
ııefrel 
Biri 

ed(•mivordu. .. 
diıw, ])iirncsc, .. . 

kırmızı' <>bürü zaif, ha-
zin§ soluk... Btt iki 
.a:cnc nrasında ec~ui 
t_"l ., • \T 

dcği~tirmek m'wnk.ı na 

'L' \\ınani.,mn ... 
1:9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
l.nbil <lcğildir. "i\Ionden,.!! ha}n

ta men up ölduklarıhı gostermek 

l ti\ en bil' çok kimseler erkekli 
1 ndınlı gu~u ~u~se a) aktn 

l dururlar, 'c ~ağa solc "Pardon.,· 
1 j 1 r n\ urıır:ık göya dnııscderlcr. 

1 Bir çok hol paçalı gençler, 

1 
guzlcri a~ nı "Binti Musa-} a 

1 
. \:C\ ı ilmi~ beklerler. Çazb:mdın 

ilk notu lıcnuz sak ofonuıı bo
nısundnn fırlarken bir hiıcuındur 
\)'l .. ıar. 

· Binli \Tu~a _ nın kar~1~ınd:ı 

ekiz. pardon, yedi genç kolları 

i ~arkık. belleri hukük tercih 

i edilnıelcrini hcklerlcr. Sinema 

1 erkek ) ıldızlıırını R) rı a) rı kop

' ~ c etmiş olnn bu gençlerden 
\ hangisini tercih etmeli İşte Va

J r 1 ıntino. Dugln~ Fl·rl.rnnk~. ( on 
i'l en. \dolf Mcıı]u ... 

C'uınıı 'e pazıır giinlcri lıl 

Tok:ıtln anın "Çıt\,, larınn gittıııl 

mi? L~cr gitmediniz c t 1\ lre 

"' Biıııi l\ Tıı-a düşüııurkcn 

ndbini Gri!tit Gal'boya bcıızc

t r 'e... Con Cilberclc dansn 

ctıtıcm. Cazlı:ındıııın gii elii~iııı.: k ılk.ır. 

d:ıhs etmek 

nıağh'ıp gihi~tl~ 
işte pek mıluşılmı -

~ au kadın kapı·i:i .. Bir 
nmanla ,·nsarnak dt•-. . 
i?i ik~ız hir kat l'lhi~P ._, . 
ilf• kalınak gibidir. fler 
~P' de hir iki "C<h•k ~ J ' .1 

buhmdurmak İ\ idiı·. 

NPohıı1 ııcolııın.ı.: iki 
anıanı hirihiı'indt\n kıs
knıuhrılmakla yiiı·ck-• 
Jc11iuin nte-ı. c daima ta-
zelNulirıui.: olnr ... lıem 
Afif Ilii~uiivli .·a, mak-. 
la Hene k(Wllt;HHıı lıid
dctlmıdirct•ck '() araıu .. 
t'ında elim ~ahıwler· 
olaenktı .. 

İyir.;i ıui Şt'lmnz on-
1 

lara göriiıınwd(•ıı sa-

Fa. 

'll!'lu. Gtlya hi<' hir 
" ' . ~ 

~ey işilmemi~ oldu .. 
l:lkin Sehımzm hu ted-

li 

hirilc nıP~cle kapanma-
tlı. EYcllPri o c' de 
hPr ter-;a.liifleriudc iki 
rakip hiı·ihirine hir de
l't'CeVe ka<lar tcrhivc 
clairt:~iudc ~itcıuk

0

ar 
Hl\ urlar alır ve riimn:ı
la, iphamlarla atışır-

laı·ken şimdi haklayı 
ağızlarıttdnn ~ıkartlı
hu1. Alcnt'n nğır talı-
kil'lcı·lp atışmaktan <)e
kinmez oldular .. 
Nilıayt ı bir gün .En

n\r Haµıp Şehnazın 
)atlından rakibine iki 
tokat a~ket ikteu sonra 
onu ·ik~ koH~lğllndan 

Bu ~tt~a dc\'l·l :\lem sr.ya 
~ nh.ıti hlitiltı bu ıttemkkct
lcrin J,rntlilcrinc mnlNh mnıı· 

z.tralan i\niiııde çcl,ilmi re· 

simlerini L:ü terme e klı ~ö .
lcrindcn , Lipl1c cdeccl tik. 

r \k lt l ç b ~ut .. 

kıta,., ' iirıı' l:rck dola ım' <ı 
Ha;ı;ırlanıycır: \' rupa. \ rrih l 

\e Cenubi \ınl:rika .. \nvk 
dört ... cnl' onrn 1, \ llJL 1 -.u 

dünct:ck 'c h.ıb .. i kaz· n. -
cal\.tır. 

:\ 1. \. oır) cdl cncdd 00,'JO 
mil, ) ani t 8~.ooo kilomctı c 
yol ) Uriimcl\. ii?.rc hah c gi-

ri~mi~tir ... imdi) c Kadar kat'~ 
ettiği Tti.es.1fc, hu yolun nı -
fınn ) aklaşımıktadır. 

Bu ) orulma7 .. u nnma . pi-
yade ele\ ri ,ıJem en ahı h.llıl 
mcmlcktintlc gi~ tligi clhi eyi 
ta~ ıniaktndir. 

-·-~ 

Orman yanQın - -
Vikiorf a eyaletinde 

şe7ıırleri tehdit 
Melburıı, 17 (A.A) - Vik· 

tor}1a eyaletinde vukııa gelen 

ormnn yangmları· 

nırı mühim lıasa

r ata sebebiyet 
vermiş olduğu 

sfıy len mek te dir • 

Bazı şellitler yangm telıdi tine 
maruz kalmışsa da rüzb r rın 
istikametini tebdil etmesi s ye· 
sinde kurtulmuştur. Fakat bir 

·çok evler harap olınu tur. ....,, _______ , __ , ____ ....,. ____ "' 
\':trlth fisır cvelki 

VAKiT 
19 frfimumsani 1879 

Dcrsaadat Bc.t1oğlu Üsküıİar 
asaker1 rap/ye tner'/eezlerinın 
tclegrafla yei(dfgcre taptı lcshıl 
cdc,eğindetı merkezden merkeze 
birer haltı telğraf ınşası zap -
/iye nazarcli celi/esinden &ı tez
kere babı a'iye işar olunmuş 
alduğu mrJ.slahberdir . 

::::s 

) akalı~ arak ha~ırla -:a
~ı rf a rncrdh (•nlertlt•n 
indirdi.Kwına hiı· irk
me yallah kapı dı~aı·ı 
cdhertli ... 

SiuirJi coc•uk sokakta 
~ 

hayıldı. Vuka ıahıla~a 
aksPlti. lltı~i·e,· ~izumi 

Bey t.clefoııla ea~ıı·ıldı .• 
kai·ı k( )ea arası r'u ın acı 
~Jiı' hengame koptu. 
Ztnlh zcw~ ~ehle ha-

~ " ,, 
ğırıyordn. 

- Hanım fnı tulum
ha<~ı tubiath heı'ifleri 
ne1'cdcn bulup ta ht.~ 

ı'ay,a kabul t•tli~·orsuu~ 
e' im arlık, kauh hıçak
hhwıu devanı ~t.tiklcıı; 
en ~iiriilliilii ycrlflf'f1 

• • 
dötıdii •• 

( Bıtm J 



Efgan kcılının, lıüvükk "''le·ı 

lchınc tahttan fcr:t~;:tt cttiıti 

'ai':ıldı. I· arae;ac kc1in1c ... i nir 

oralarda n.ı..ıl hir man.ı\ ı :?,·elllı· 

Ainı hilmhorum: Fekat biziın 

kanunumuzun tarifine hu h:ırc· 
keti .ı~dırmamın imk.ını , 0 k. 

\man ullah harrcıkrinin rnlii 
kolayca hir tarafa hırakılahilir . 
Da1a. her hangi hir hiıkümdarın 
tacından çok daha , ük-ck hir 
chcınm1,·cttt:dir. 

lı:fJ?;:uH.t.ı taç 'c taht ihtiral:•rı 
değil. inkil;ip pdıli\anilc inic• 
ejderi hop,ıı;uı ıır. \ c ne ıazık kı 
pehli•anııı >1ronda çamur leke -
lcti gürü,oruz.. l)i..ın\·tnın en 

büyük. en mübarek l;ir hakkı 
için çarpı~anları ~erde ~orm.:k . 
hakkın ba. rat;ını çamurlar i>indc 
titrer h;,;ctınl:ktcn dah·ı Ç"k 
bilmem ki baika ne , ardır· 
l{•bil sokaklar;nt.la oınuz omuz:ı 

doğüen kahramanların en hüı uk 

düşa.nın. &1..!{ın mürteci ~ut·ülı:ri 
değil. kcnıli azlıkları. ni-pct•ll. 
me,cuıl.ırıdır. !lir ıl:ıml,, ile hir 
umman kar~ı karşl\a na-ıl kıl>
lıilir? 

Uzun kollu hırkaları da~nık 
~rııı ile yeni cnıiri~ !!,iıl~c:'i 
>.&1 allı Ef~anın henüz lı:t\111 an 
ıary 1 ınc no gam!~ ne kıtı bir 

t>nranltkla çoku11 ,r. 
t:erçi hu j!;~ılı:bin umru kı..:ı

dıt 'c çok "C\:tnedcn 'cnı emir. 

ıhtilal şcrgcrdclcrind;n hirine 
'erini hır:ıkkma~:l ıncchur 

Hl:ıcak \·c ~iındi onu h3;.:zınd:ın 
lezl.'ctli titrcınclcr içinde bırak:ın 
(ııı saltanat bir rü" gihi gdip 
l(eçccckıir . il na en ~uç ~den 

nokta hizim 11utlin şark ufukLırını 

a\ dın1a.tan inkılap mc.:.a.lcmi:r.in 

l·:f~and;t hu .. ufa u~·r.1m~1 ... ıd1r. 

(.'tinku :ırıda çırp1n3n ı-.ık 

bir.den sıçra mı~ hiı· kı \ ılcımdı . 

'l'alelıclcrinın imtihanda muıaffa

lH,·et-.izli~e ul"\r3<l1~·1nı ~nrcn hir 

hocanın acı hi,,i 1-:ılplHimizi 

fol,Jur,a ~eridir. 

Fakat hu sukiıı. olu'11 '" ıla-

"'"' ıarııı ~ene ha>ka hir kah
ram:an o dü:-cn ba~ra~1 k.:ı\tl· 
\arak ha,ıar \'c ihtira,hr lı<tıınılc 
llal~alanılıracakur. l.l~anlıl:ır hir 
l·ere liı' ahırını gı;ı·llulcr t\u ı·un 
l(:llıil surları u;ıünılc c•n ' ., 'e-
renlerin her <hml' k d 
. " .:ının ~n 

ınkılap l'edai'i ılrı~acakur. :o;aıle 
ılıkkat etmeli 1 - . 

• 
1u ıruca hücu-

muınun at·ka•ındlk'ı 3 . 1 1 -.ı <. Lt~ınanı 

i~ı•rk~eli 'c mel' unun can c\ ini 
"~' ·ın hir ıuı- · ı·ı 

"''~ 
• 

Bursa mu~a~e
mesi ~uıün 

( l il r;.ı, lıı 

\ 
• cı ~.lı.:ır.ııııızu.uırr 

' luharririm'ı·· t '·( en dün 
~CC(.' ~.: • • i.) 
• · ~ '·1 ~ t aldıtt;ıınız 
ılk tel~rafiarı ıı-a ~ \a 1 
d. • l erc-

e ıyııruı: · 

l'lur. a, / ( \ :ıkıt ) 
llıır-a me\ kufLırını ıru 
hu! eme, ine 'arın (bu ~uıı 
saat ( 1 O)da ha- anacaktır. 
\fıiddci unıunıİ Sc·\ fcttııı 
Bey samiine da\ cti;e te\ · 
zi ctnıckted ir. .\l ul;,ı keme 
alonu 15u ki~l İ•tıap e-
dtı'lırnıu h 1 . · ';· ınu a .;:enıc llu· 
ıuk hır .. ,,, 1 · ~ ·'"-i.l uranl ırmı-.-
tır. ile lt rı 1 . 

ı ar ' o <lan az
ladır. 

llur,a, f ( \ nkıt )-
. \ luhah.cınc 1 

h. 
'e ) arın oku-

naca karar . 
ı · ır..ı-t:ıııtıkın 
uzumu nıuh·ı' "·ııı J.. ' ~. c ara-

rıdır. ( 11) lıuı· ,, 
., • tıK •ayfııdan 
ı ıarcttır. Kararın '· -. • >.ıra;ıtını 
nıuteakıp mıtznunlnr . . 

. ı tıc-
rnp cdılcccktir; ilk ,Jela 
maznun Cemal 1 ti .. , .• 1'l ' up l:· 
l ı cı:ektir. .\luh·ıkemcnın 
1 u~·uk fa ılal:ırla bir kaç 

ı: " ılc, anıı muhtemclılir. 

S. V. Refik B. tarafından verilen izahata 
ne şekilde mukabele etli? 

1{ e fi k B. 111 

Gire'<ın mebusu Hakkı Tarık 
Beyin Sıhhiye Vekaletine hila
ben ,Wi/!et Meclisinde irat elliği 

.>uale v:kil Refik Beyin ver

diıi• cet•abı Ve •Hakkı Tarık 
Beyin buna mukabelesini dünkü 
nüshamızda hulasaten yazmıştık. 
Hakkı Tank Beyin mukadil 

cc••abı şayanı dikkat olduğun
dan bugün aynen kari/erimize 

takdim ediyoruz. 
l lakkı Tarık il. -. (µ;irc· 

• .,n) Ekndiın. dahili nizam

name beııdenize 1 ~ dakika 

tıllbaade 'erdi!':i ıçın hu 
ıııcidıh:ttm lıa,ka tı:h.rar ıııu

,aadenizi bteıııcnıck iı;iıı ça
lı,aca~·ım, Eı ı ı:h\ ildik B.1'.yc 
te0ekkiirı: horçluyum. 

:;ılıhiyc 'ek:\letinin tc,ki
latı hakkında epeyce mallı· 

nıat 'e icraatı hakkında da 
epeyce taf,ilt\t ı erdiler. (:er
<;i hunlar bendeniziıı pd, te 
ırnılunıum deü;ildi. l 'akat lıir 

1,ı,mt (\ımlıuriyetin raaliyytt 
\e nıuıaffakiyatine t:wllıik 

dtiıı;i için burada hunları 

lezzetle dinletmi' e ı e'ilc ol
duQu iı;in memnun oldu~u

nıu tekrar ederim. Yalnız 

hu ı crdilJcri cler>in kiıçuk 
hir bir 
tk.lc:--nlC 'H/.İ yL"tİ ihdaı..; ctınck 

iı;in hir n1ukayc:-ı.: ~ apaı.:a 

~mı. \'erli tahiriııi anlama
mı,lar. \"erli 1 elinıe;i Turkiyc 

hududunun lıaril'indeki tıılıi

irctlerc taall[ık etmİ\Tn ,;cı·-- . . 
!er demektir. etmiı·cıı e~ya 

ı c e,lıa, dcnıeh.tir, hu itilıar

la lll '"' hurada eda etli yo
rum. '~kil B. ı:eı ap!tırında 

beıııh:nizin :!;azctcdlik >tfatt· 

nı:ı taall [ık eden bazı 'iizlcr 

Bendı.:ııiz B. '\ 1. 
ıııcdi;iııiıı l ur,;iı,;ii ile Yakıt 

'c ~nıı ~aat ~azctcleri nıtidur

lı.::ı;iinlin hirihirinden ayn bir 

makanı lıulundu.ctumı nıtid· 

rikinı. 

me;lck 
ıne,;kk 

,\neak ~ahı>lar için 
lıay,iycti birdir 'c 

idraki lıirdir, bu iti-

harla kendilerinin. bir haı a 
ihda; etmek için bir 'c'ilcdir, 
·•izlı:rini kat'iyen kabul etmi
~ onım. ,\caha hen Tiirk dc
;tilnıiyinı, benim tiirk hekim
lerine !,_,ır)ı taarruz 'e tariz 

etmem için ne rayda {""" -
, ur edehilir,iniz? ildik Bey 
l·'.fı.:nıliden >lll"Ll\·orunı ne !'ay· 
da t• •:t\, ur cdehiliyorlar? 

le .l'a hen Turk hekimle
rine k:ır,ı blıtiiıı nıuı :ıHaki
,·ctlczini ıınurnrak lııi~ le hir 
~ıırizc, • hir mucadclcyı:, hir 
hucun1;1 g"ı.:çnıcl.. j ... tcnıcıııin 

,ehehi ne ulahi ir? lcaha 
k:ır,ılarıııd:ıki htı adanı ııkadar 
idrak,ız mıdır. ı\caha ildik 11. 

heni bu kadar idrak"z nıl tc-
1:\kki cı\irnrlar. Refik l'l. ce
Yaplarını; lı:ı~ırlanıı,l:ır. C:cl
nıi;lcr okudular. ı·:llıettc lwr 
ne cndi':'t.: paha~ına i~ı.: nku
y aeaklardı, Fakat \ [ıtfedıp 
hcniııı ,u:ıliıııi. benim takri

rimi izah ctnıek iı;iıı ı erdi
.tim izahatı dinlemek lutfiin-
~ 

de bulun>alardı hu ,(izleri 

.-ı;rh.·nı \'C llii'.ttn1 ~tırıniyc· 

ı:eİ;.lcnli~ (iinkiı ben daha 
e\ el kı:nclilcrine takaddurn 

edcrd> ,;üylcdinı ki hin ba\ıet 
kar,Mnd:ı bir i>ahctcizlik 

olabilir. Fakat hu hin babetin 
nım·a!!akiwtini ,..üJ,,.cdc hıra-• t- t'I 

kanııız, umıtturamaz. 

Ancak hu i,ahct,:izli~in a
dcd'ni de chiltmck bizim 
için bir ı azifo lkb>i.t midir? 
\' c acaba bir kaza cfonc;inin 
yere şenliği ı · t:eati gibi <le:-

J.(erlı bir J.(Ctıci J\iİttırtırken 

hunun üniıne keçmck bizim 
iı;iıı, millet 'ek illerinin hir 
ı tızife><i deıtil midir 1 füıını 

lııırad:ı zikretmek hir hata 
idi,c ıııı;ın hir h:ıl'i cel•e 
akcini btcnıernHert\ir ki hu-
rada aleni olarak 
,,;,lı:nıi,lcrdir. ilen 

hu ~i>zti 

bir hata - . 
l'tnıh>enı, l(':tzctedler bir h:ıta 
ctnıi 0 lcr,;e ne için Rt'fik il. 
ltu hataya i~tirak etnıi~lcrılir. 

\ccatiııiıı iilıinıü llzcrinde 
re•ınl hir tahkikat -, apıl · 

dı,;-mthın bumda ha!ıcnbr 

olduh.Y 1 lafif lıir tabir olarak 
diycceyim ki hiik[ımdin. 

!la~ 'eUlctin talebine kar
<;t ~ıhhiy·c Yckt\lcti ek-ık ce

' ap 'ermi~lcrdir. "\ecatinin 
lıa,talıgı neı·akit ba~lanıı.,tır? 

ıı,ı,ıl muayene . eı ri t· kip 
etmi~tir? raporlar içiııdc lıuıfa 
;ıit lıir kelime yoktur. "için 

yalnız <t<ı kılnuucı elden lı:ı~

lanıyor"I 

1 lı1'tıılık lıir l('İil1 içinde ıni 

patlak YCrnti~tir. ( lndan e\ d 
kimler tcdaı i ctmi~. kimler 
te)hi; etnıhtir, ııa,ıl tc~lıb 

cdilnıi~tir, ha~ ı cktlktin >ti· 

ıtllerine ı crilccck ceı aplar 
i~iııdc hunlar da nıiınıknıiç 

'c mundcriç olmalı idi. an
cak <ı 'akit tekt:n1ınul L·<.h.:

bilirdi. .\için ceı ap 'cril·ııe

mi~tirfüen kendilerine ) ardım 

cdcccJ.tinı, hen bizzat \e~ıti
yc anıeli) at 
s .. :\ ket -,,-;~..:n~· ':'!1 

bizzat hana demhtir ki l1u 
netice, ycni yahut \rbr:ı

daki doktorlara itimat ctnıc
nıcnin ııılit.::-' .... if hir ııctiL·t: ... İllir. 

Scı ket lley hu aı:ı YC•ik ile 
kıymetli 'licuduıııı mcy·dana 
çıktırnıı~ bir l('Cnçtir. !~endi· 

•1111 ç:th'1rıp hu >11Zl111 
hunun etrafında huna 
cclilccek ,:(izlerin na,ıl 

\ c 
il:h·c 

bir 

ınu[:ıt 'c mahiyette olabile 
cej!;ini Sıhhiy·c 'ekili lıeı 

ü~rcnıııclidir. İ 0 tc ancak hun
ları i>i!,rcmliktcn ı L il:h ll 
ettikten sonra da o ecı ap 
tckeııınıul cdchilir. 

\ııkarn)"I erneh! doktorlar 
)!;Clecc~ini Sıhhiye 'ekili Be)' 
>•iyledikr, hunun biıtiin bu 
~nylcncn !'(izlere kar-:ı nclı.:r 

>'fi~·lcdi~ni. neler ifmk ctti~ııi 
izaha liızum ~iirmiyonım.Tcdhır 
alınmhtır .• \!:\.. ~ alııız ~unu il:\\ l' 
cdcc:eA"inı~ hur:.ıda nılikeınnıl·I 

bir ha,talıane yapılaı:ııktır. 

hunlar ondan "ınnı J.(clccektir. 
( l i,iıı ha,ıııda hıılun:ıcul -

!ardır )!;ihi lıir ~ey anladım. 

,.anl1~ anlanıan11~ i~cnı~ 'akia 
lıcıı tııLıtaha,,ı,; dq~iliın, fakat 

lıadkttın ;ız ı;ok kendi ııoktai 

ıı:ızannıdaıı Ye umum ııuktai 

nazarından muhakcnıc><ine mu
ktedirim. Unun için dedim ki 
arkada~larınıııı, kendimin, rn
t:anda~larınıın her haıı)!;i bir 
tclı 1 ikc ka r~ı,;ıııda lıul unacak. 
!arını diijtİnerck derim ki hu 
~dirilecek ceııdıl ıııut:ıhrı,,ı,. 

!ar ha:tancniıı ikmalinden 
cı·cl de "Clelıilir '"L n·cimcl"-:-. l"ı ..... 

rinde de r:11·da \ardır. ıtclmc-
lcriııc a,\a mani yo!..t:ırr. 

ı\ ldcml..i )!;elnıclcrinc liızunı 
~Ü,;terilmbtir daha net n·cle-.._. ) ~ 

bilir. 

1 luktınıet merkezinde Tıir
rkiyc topraJ.tında bir)!;un eı el 
bulunmalarında farda ı ardır. 

Bunu ihh·c edeceğim. İkinci 
sualime tema> etmek btcme
dilcr, halbuki hen onu izah 

ettim. Bir kanııııumuz rardır; 

o anun mektep ·n Y.' · 'n-

lcri ~iilyc 'cya hiiyle i>tih
danı cdi yor. Olahilr ki hu 
'ıhlıiı·e \"ekiliııi takvit eden 
lıir k:ıııundur, rılahilir ki hu 
kanun tatlil tdilnıe•i kap 
eden bir kanundur. ('unkü 

hu tıp i~lcri ile 'c tıp tllenıi 

ile nıe~e;ul lıulıınanları lıazı

larınd:ın iiyle bir l'ikir ıiylc 

bir iııtılıa aklını t hunların 

lıir kt<mıııı me~cla o kanuni 
hizmctlcrini ifa etmeden ... 
mıita\ı:ı.;.;ı, vcti-tir~ıı hir 1 a· - ' 
diye >e\ k etmek imim iı;in 

~ani kendileri için daha ka
zançlı hir nıl ıı · acizane . ' 
hir ıııtital:lanın iı11<lına tıl\ :ı·· 

'lıt ettim. l lata mı ettim; 
Ral.(ıp R. i'.oıı, ıl.lak 

1 la1'kııı yııl.tıır' 

l la: kı Tan.ı- B. - ~;,et 

hakk nı , ıktur. çun 11 mdı\ı

'urn, çunkiı ı ekil dcıl;ilinı. 

'e banada siiYlcdiilim nıa-
lıinıdur. - ' 

Tıp :\leııılmiz tahirini ne· 
dcn.;c \. B. I•:. çrı\.. ,iirııııllu 

lıulnıu~lar, lıu~ urdular ki 
hen tıp ı\leıııi ile ıne~:ı;ııl 
olacak deıı;ilinı rn! 

Tiirkiyede Türk de' lctiniıı 
Sıhhiye 'ekı\letinin ·ıhh! \ c 
tıbbi ilıtinçlarıııı temin et
mekle ınLikelldinı. llu hudut 
haril:İrl\." 

lıııduc 
ı;ıkanl.tnı 

haricindeki 
l.'C\ ap 'crcınL"nı. 

lıu 

!"tı:ıll\.·rı.: 

Tıp :\l~nıinıiz dedim, tıp 

:\lemi dcıııedinı. Tıp t\lcıııi

nıizin mana•t ,\emektir ki 
Türkiyede talıiplertlı:n ıııu

rekkep bir heyet. Bizim k.::n
di ... İnl' il:ra-.ı iı;iıı ,-crdi~·iıniz 

hutun karunb, l'urkiıede 

irra11 faali\'ct l'ıic 1 hııttin 

hekimleri kendi.inin tahtı 

enırinc. t.ıl tr nıural alıc·ıııe 

'crıııektedir. i'.:ınııederim ki 
hu tahirıleıı tlaha ıııu,ait bir 
tabir ,;ıam:ızdı, lıin:ıeııaleylı 
tıp ;\kıııine dal i1 cıhcak lıir 

nıüt,.lıa--ı· ıçın 'l'urkinde 
na'ıi hir \'Ol ta\..ip ediliyor. 

hı.ııu hir.ız nüıcıııd buldu
ğum iı;in cı clı-c de iz:ılıettinı 
ı e dı:dinı ki; ,iz hclki lllt 

'uallcrc muhatap rılnıaz,ınız. 

llu ,u,.lleri.1 ıııuh.ıtalıı maarif 
ı eL\letidir (iınkii tıp fa
kultc·ı D:ınıl'ıınuırn nıerlıut

tur. f:ıl; ıt •ılılıııc ı ,·kilinden 
i-tedı~-. ıı ~udur ki dedım: 
.\t'ah:ı bu fakııltLl'ı hu 
glinkıı ııwlı•tıllcri diıııe 

nazurnn na-.ıl yt·ti':'iyor .. 

'"-' adedini artırmır nıu'I Sıh
hi)"-' ı·ekilı il. lıir ço\.. ,ıı:,ıf 

dili katlar, rakam ııkudu. \"e 
heklediµ;iııı ccı :ıhı 'crnıi· 

olmadı. \ııladını ki 'ekil il. 
ıııutalı:ı,,ı• tabirinden )tınu 

anlamaktaılır. C'ıınkıi nıut:ı-
' lıa,,;ı.; cliıe 2-~ ene ~Lırada 

burada lıulundul,t:ın """nı bir 
~ahadctnaınc a\;ııı kiın·edir. 

IJut:ıha,,ı·ı lıijyk ııııl:ıdıktan 

>onra 'ırtık hu ,uaallcre ihhc 
cıkeek hiı; hir Ce\ ahım l.al
nıan11~tır. 

Hakkı Tarık beyin mukabe 
lesine son cevap olmak. üzre 
sıhhıye vekili Refik B. ~u söz

leri soy/emiştir: 

Sıhhiye Y ekili Refik H. 
İ;tanhul> - Efendim: 1 lak

kt Tarık B. E. birinci dcfa
>tııtla ne kadar karnnhk :<iiy
lcdiler•c hu defa da o derece 

karanlıktılar. Hunu >İİ)'lc. 
mcnıden ne faille t:han ur 
edebilir huvıırdular. Ben ken
dilerinin n.c t,b:l.\'\'tlr ettik

lerini bilnıenı, anlamııdım. 

Yaptıkları 4iıı. faydasını da 

bittabi kentlileri d.ıln ivi bi
lirler. 

Bir cel-ei hafil'c i-ıcmlidi, 

dediler il. F. !er! ( lrt:ıda ne 

gizli lıir0eı ıardır ne de 

!anacak bir lıat·ı 'ardır. 

l lakkı Tarık 1\. 

de ned~ıı emııiret 

t) lı:ıl-

nıünkL"-.ir. 

<olacaktır 1 
ta ıııı1 

\çık 

• 
Sılıhiyc \"ı:l,ili Refik il. -

:;aklanacak lıir~eı· 'e hata 

hutuıı 

>anıimİ\-ctlı: hcıcti el'liknize . . 
ıırzedilmi~tir. 

Sonra hepimiz tehlikede

yiz dcılilcr. !kiki kenılikriııi 

tchlikedc zanncdiyurlar. 

l lakkı Tıırık B. - i'ılııııı 
tehlikedir dedim. 

Sıhhiye \ekili Rdik. il. -
O bir >inir za[ıdır. [1 lande
ler] ··suııllcrine ccı ap ı erc

nıenı tletli.. dediler. ::\e ka

dar 'ual 'ordular,;ı ceı ap 
'enlim. ~yalnız ı cU1etinizin 

''ızifc•ini iz:ıh cttitt;im z:tıııan 

onu 1\a\ rıyan1adılar ı,t ~ual

lcrine ceı ap ı ereyim dedi~i

nıi ~t ıyliycr~k i~in içindl'n 

>ıktılar .. dediler. l\:;ıtiyen h<ı)"

lc 1 ir ~c~ yoktur 1 lı:yeti 
l.'t.:lih:ni1:c ~on :--Cızuın ::-udur 

:\e \ttr>:ı -ıiılcnıııi,tir, haki

kat ne i<c o arzcoilıı i~tir. 

Yalnız '11l"ch: o hakikatlerin 

t:l\ azzuhudur 1 lal 1, ı Tarık 

bı..·) i in:.ındırnı:tl dec,il. 

Iayyore nutliyutı 
Rağbet görmiye başladı 

Brendiziden gelen iay
,Yt1reler İznıire de 

uğrıyacak 

Tav,·m·t• ııaklh aııııa . . . 
ra~ht-'I t:o~almı~ııı·. 0-
dt>s:n a bir tını lt•sisi 

' 
d ibi'ı ııiilih or, sc lıı·iıııiz-, . . 
lı• Br(•ıulizi arasındaki 

lı~l\ ai lıat t•H·h·<' fazla 
hir ra"heıt• 1"' ıııazlı:ıı· 

olıııuyorkc ıı 

ıııan larda 
~oıı za

Sl' ft •f'IC'l'İ il 
iııliznııı k(•:-pl·lıııesi ii
zel'iııt• l'Skbine ııaza-

ı·aıı fazla ra!1bt•l 
' 

ııın<' haslaıııısıır. • • • 

giis
~iııı-

dilik hu 
haftada 

. c. ·ı·ii scfı·ı· 

iki kel't'\C 
• 

müıılıasırllıı·. 

İ stanlıııldaki laY' a-.. 
re lıalhl!'ı, hiri Hreıı-
dizi ,diAeri l'ari olıııak 
iizrt' ikidir. 

Hunlardan h i ı• in C' i 
hatim salıibi olan .\ero 
ckspı·cs isiınli bir . ir-

• 
ket tir ki 3 . cııcdcn 
beri faaliveth'dir. 

• 
Bıı lıallııı Odt•saya da 

• 
bir sııbr halimle ıc'-. ~ 

mili dii~iiııiilıncktedir. 
Brendizi ha ttıııı rı ıse 

İzmirdcıı geçmesi de 
nazarı 

calıır. 
itibara alına-

ı:, clki ılı.: ·.ınt S "- S, b tlı ... u \ crll~ti. 
ı•er.ı.pal,ı"t"a s,,Jt .!! de h!'~laı.lı h .lo lll 
biHi. <,'ol l.ılabahk oldY. 'ıtı1.11' edildi: 
h.oıh·onl.tr d.tAıdı!Jı. Htr ıJc: piy.lnl.ı 
tertip cd!lıııi":ti. llerke' s.{bah.t l.::tr'ı. 
~hahın ç.ahul olına,ınU.ın n:ut~c ~ir,en 
3\ det ettiler. b.-lod ı hıılun.uıl.ir :ır.ı
sınd.ı S. lıa1111ııı11 tu~ .tlt:ti ıı.11.J• ı l1il· 
J..aci cdhedi\'orllu~ c:. ı.. \. hı:~ lcr 
<l.l\ecliler <lf<blllll,ı idi llil.ı.hır .. 

• 
flir balo hakkında si>rlcııebi -

lecek kıli~c sözler bundan iba -
rettir. l latta birçok arkadaşla -

rııııız balonun heııf11. başlama -
dığı bir saatle bu satırları 

ıııiiıellipaııcye \'erir ı·e dizdi -
rirll'r. 

Baloya giden kari de, sabalı
le)'İ!l balodan çıkarken lıir gne
kci ile kar~ılaşır \'C yahut fıdet 
olduğu -iızre • Pr!rograt • ta 
çay içerken bir gazete alırs1, 

bıı lıaı·ldbi okıtt ye içinden 
der l;i : 

-• l\'c siiı"at, daha smoki
nim f:stfıııden çıkmadan l:aı·adis 

çıkmış.• 

\'e gözleri bili\ ihtiyar ba
loda bulııııan 1e\•at arasında 

kendi ismini arar. Bulanıırıııca 

da kızar. Balod.ı geçen, elıl'ın

nıiyetli, clıenımiyelsiz ı·ak'al;ın 

gazetede okuııııyıııca içine 

eınııiycbizlik gelir. 
Ben lınrada bülüıı gürdiik-

lcriııi bir müşahit sıfalile 

söı !iyece •im. 

* [l;ılo veren ccmiycller niçin 

halo \'erirler? Şiipesiz yaptıkları 
hayır işlerine ı·aridat toplamak 
\'e ayııı ıo:.ınıanJa - alcleksrr -
yiiksck tabakayı oraya eglcııee 
ve~ilc~tle cellı ederek, bil\'asıt:ı 

yardımlarını temin etmek için .. 

Bu böyle ise, \'C lıer halo 
yalnız bir dcfaı·a ın.ılısus de

ğil de her sene ı·erilecck he, 

mümkün oldu~u kadar kendi
lerinden yardım üıııit edilen 
sınıfı ınadut bir kitle lıaliııdc 

loplaııtağa çalışmak f'ı71nıılır. 

Buna nıııkahil de Baloya ge

lecek olan kııııselcr , lıcraber

lerinde göliirecckkri arkadaş

larını, lıaloy.ı gdccck olanların 
scl'iyesiııe lıünnclcıı, intihapta 
ıniışkülrescnt olıııalı<lır. \'ok, 
bu iınk:ınsız ise, ralıul o: B:ıııa 

l<iııısc brışaıııaz » zilınireli 

ı·arsa, barlar ne ı:üııe dnnırnr? 
Bir aile halcısııııuıı nczalıali 

lıııtlıin bir diişüm·eı·e fı:da edi

lecek olursa, T. Ta. C. lıalosuıı

ıla olduğu gibi, ınlıkrııınıcl 

hir balonın \'e ıııiinlalıap lıir 

heyeti lerlilıiyenin hiitiin emek
leri l oşııııa lıeh.1 olınuş olur. 
\"e ya?ık. 

* föloı·a ı:ekııkri, Pcrapala-
sııı lıoliındc durup bir s~)Te

delinı· 

Dôıııııe dolaplı kapının iki 
tarafıııd1 iki kapıcı dolabı çeı i
riyorlar. Bir otomobil kapıya 

,·anaşıyor. /\lelon, palto, kürk 

manto, liıl ı·c şosolardaıı mü

rekkep bir kalab.ılık dolaplı 

kapıııın hiicrelcrinc ikişer ikişer 

girerek seke seke içcriı·c şık, 

güzel , fraklı ve snıokınli 

bir kalabalık akar. \"anımda 

bir arkadaşım si"ıylüror: 

- Şu llll·ateli geçen balodn 
başka bir hanımda görnıüştfiııı. 

O hanım esasen ürkek ı:-irişiııe 
bakılırsa buraların yabancısıdır. 

Kim bilir iğreti aldığı lı!l'alefi 

nasıl taşıyacak, şu beyin sıııcıki· 

ııiniıı paçası pek kısa, ,.e sirah 
çornbıınn iızeriııdc aslanlı be
yaz marka gözüküyor. 

Bazan iki fll.1tnıazelin, kolla

rında mantoları içeri girişten, 

eski zamanda ektılıir sfıııııet 

diığünleriııe getirilen çengilerin 
giri~ine benziror. 

Dans edenler ınü?ik bilerbit
nıez alkışlayınca, otkestre şeii, 
mtnınuııen eğıllror. Za allı 

alkış! rı kf:mfuin ıann ot. 

•• _, 
m(i,lcr 'e hirlıirlcriııi yara
lamı~lardır. l'olb jJ..,inide tev
ki[ ctmi~ir. 

Hirsiz bulundu 
__ l\küdarda \tpaz:ırın d:ı Al! 
... 0 • ı·r ı· -" enl ıııın dün 

·~~it\'r.~ ı;cı:e ~() linhttH 

çalHtlln \lustafa 
ııltlu~u anla~ıl . 
1111::0 \ c nıaznun 

th:rde,t cdilmi-tir. 

Kendini denize atmış 
rap; ttıl'carlarından -ı;; )'ti· 

~ında Fenerli 
l\iryako den
di c.:ı cll,i ı;iiıı 

-ı ııunıarlı l l:ı
liı; 'apuruıı-

d:ın intihar J..a<ti:c kendi-in, 

denize atmı~, fa\..at kurtarıl· 

mı:-ttr. 

Otumubn çarptı 
3 - 7 -l:i nuınar:.ıl ot' ı!ll(•hİf 

( :atatatl:ı mat· 

' 

~
! nıazcl ı.-tcre ~- ıN 

f 
para~, chcmi-

. '.J yetli hir >tırcttc 
yaralan ıııı~tır 

200 lira aşıran hizm tçi 
lrfoıı bmintle hir hiı:nıct\'İ 

kız, Hc~ikt,ı~t:t oturan h:ını • 

nıınııı 2110 lir:ı ını ~.ılaı

kaı;mıstır. 

Bir sabıkalı yakalandı 
l·:yclµ,i µ;ece ~a~tt ~ c..lc nıc~ 

lııır >ahıkalıbrıbn 

.\nıaı ut Ali 'ar- ~ 
ho~ tıl:ır.ık t'ıteye ı:ı ı 
beri ye t:ı:ırnız e-

derken yakalanmak 

i:o:.tL·nn1i:;-~ hu~cf~rd'-' Lı-.tura çcf:~ 
rek pııJi,lcri ttıhkir etnıi.- ı· ~ 

nctiı:ede )'akatınmı,tr. -
Oi~to~mıerinin dünkü i~fima 

ı l c c.ır.Lrı hi ı.1cı s.ı) ı1.,ıı11ıcJadu 

raporunu okuyarak cenıiyelirı 

faaliyetleri lıakkıııJ.1 iıah.ıt 

nrıııiştir • t leyclı ıınıumir~ 

bu izahatı L:ıfi gl>ıwek id1rc 
Jıeyeliı:e reni bazı iaaiiıetler 

için scl:ilıirct nrıni?lir. 

fitıııdan sonra di~tababctiııe 

müballik kanundaki ır Dişçi• 

kclinıc>iniıı tef iri lııısu<u.·d 

müzakernt oiıııu~ ur. 1 anan 
dirıomasız dişçilerin \·aziıelıni 

sarahatle le>pit ctıııedıı:incfe 

diştabiplcri bu kelimenin tef-

sirini iste ıektcdırler. 

11\üz.ıkerat c>ııasıııda k~lh 

\'aziretirdc bulıınaıı perı•ıi!i dh 

çilcrin diplomalı di~çilerle a; 1 

lıukuka malik olınıyaclkll 1 

husıısu diş tabipleri hrafı:ıılan 
şiddetle müdafaa ctfilıniştir. 

l\'dicede idare lıeı 'elinin lııı 
mesele lıakkıııd1 hükiııııet llC'Z • 

dinde le?cbbü at,a hutı ıı 

kararlaştırılın ı?tır. • 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j 

l\'c feci suitefdılıüın. 

l\Hik:ııe111eler. iki d:ıııı ar:ı<ıııd.ı 
şunlardan ibaret: 

- Gelecek b.ılo~a tıcııi gctı· 
recck mi. iıı? .. 

- E .. izzet Ber, ıııdlıu.ıf 
balosına mıılı.ıkkak bir bil't 

isterim, 111aliıııı ra' ... 
Oitlip ratsak .. 
Para ı·edik, deli nıbın? 

Pek sıkıldım, lı:11·,1 .ıLık. 

tla}di MaU·iınc ... 
- 0Ardeıı ilaha iyi.. 

filhakika bütün \'erilen b:ılof.ır. 

Oard ıılt, Maksime y rııor. Ne 
lilitıltdu bir H tenha olsa ıdi" 

F. . 
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' 
1 Şeytanın eli altında 

- _ırıQJ ~en esinde . ·;ızılmı,tır - _j 
Mueıl.it 

JORJ A kf.TlL 
1\Hkıfi 
M.ı<.MI 

1 kr hakkı mahfzu 

Fransız serveti umumiyesi 

[ ~ _ ~ ric~ - - be ~!' J 
K:a7İ~ebüM;;;i A vrupakarlariçinde 

Hdrpten evel Fransada 44000 milyonere 
mukabil cebinde karnını zor doyuracak 

parası bulunan 13 milyon halk vardı 
"O - f) -

Yukarıdaki süzleri okuyanlar Beride, durmadan çalışılma-

bunları~ • ]ores > gibi bir 
sosyalistin kaleminden çıktığını 

zannederler; halbuki bunları 

yazan Kont • Aib r dö Mön -. 
gibi en meşhur ıııuhalazakAr

lardancır. 

Bu ~(ızferi yazması bu zatin 
hakikata göz kırpmadan baka

bilıııesindeııir. Birçokları ise 
deve koışu gibl hareket ederler; 

deve kuiu kurşun vızıltısını, tü
fek sedasını duyunca başını 

kanadı altıııa sokarak olduğu 

yerde tüner. endiııin tehlikeden 
kurtuldııgunu zanneder. 

İşte sizler de, eyi su kıymettar 
şaraplar ve güzel içkilerle be
zenmiş masa başında şu ande 
keyfedeıı dünya mesuttları, siz 
de bu deve kuşu gibi lıakikatı 

görmektense gfoz yumıııağı ter

cih ediyorsunuz. 

,\\üsaadc edernıisiniz? size, 
hansada harpten mukaddem 
~erveti umumiyenin tarzı k
vezzüü hakkında küçük bir 

istatistik okuyayım. 

Bu istatisik • \aliye nezantiııin 
vcrdiı,:i erkame ıııi"ıstenittrir. 

< > vakit serveti ümuıııiye şoylece 

dağ-ılııııştı : 

~o milyondan fazla suveti 
olanlar 31 kişi; vasatişi 157 
milyon. 

10 ila 50 milyon 

serveti olan 4n~ kişi; 

24 milyon. 

arnsıııda 

5 ila 10 mil yon :ırn,ıııda ser
veti olan ı0-\9 kişi; vasatisi S 

milyon. 

2 ila 5 milyon arasında ser

\ eti olan ı 119 kısi; vasatisi 3 

milyon 2'i0 hin. 
1 ila 2 rııily(ln arasıııda ser

nti olan 1 ı %3 kişi; vasati~ i i 

milyon 100 bin. 

100000 iraıık ila l ınılyon 

arasında 'erveti olan 25559 
kişi; v~s.ıtisi 375 biıı. 

250,000 ila 500,000 frmık 

~erveti olanlar 5-ıOCJB 

\asatisi 435,000, 

100 bin ila 250 biı~ 

nrasında serveti olan, 
"<işi vasafüi 195 bin. 

kişi; 

frank 
IY345 

50000ile1 OOOCO frank arasında 
'.Wl,7)0 kişi 10000 ila 50000 
frank .1Tasıııda sen eti olan 
1,502,451 kişi; 2COO ila 10000 

Jrank arasında serveti olan 
l,'174,348 ki~i; 500 ila 2000 frank 
arasıııda serveti ol.ın 3,075,094 
hişı, 1 ila 500 !raıık serveti olan 

\ 183550 kişi; ·:asafoi 318 frank. 
1 liçbir metaliğ-i olmıyan yedi 

milyon beş yüz bin kişi . 

sına rağmen; aç!ıgııı elemi ~ve 

azabı. 

O yüksek zervelerle, bu isim
siz hulrelcr mükayese edilirse 
ıııeşclei içtimaiyenin vüsatı ve 
heybetı olanca vüzulıü ile na

zarlara çarpar. » 

Şunu da söyleyeyim ki mu

kaddeına söylediğim rakkanılar 

harpten evelisine aittir. Fransa

nııı serveti hazırası · hakkında 

maliye nazaretinin verdiği 

malumata istinat ederek meb'us 

•Şarl Baron• tarafından vücude 

getirilen cetvel daha elim 

neticeler gösteriyor. 

Bilmedi) 

- - -- - ---
üsküdarda 
Jüyler ür~ertici ~ir 

facia oı~u 
4 yaşında bir 

yavru ile 
Bir kadın ölüm 

halinde 
t <UJ.tJ, 1-·irhıci ,, 11.•nıız j.1 aır} 

Evine aldığı kocasından 

bıışaıını ış genç bir kadın olan 

11\tlek lıanıınla daima beraber 
gezmekte, hemen, her akşam 
sinanıya tiyatroya gitmektedir. 
Gece gündüz yapılan bu tenez
zfıhkr esnasıııda bazı ufak 
ınaccrala r geçmiş, ll lustafa 

hnıinde bir Giritli genç bu 

iki hanını la tanışmıştır. Mus
tafa ile ,\!elek llannn sevişmişler 
iki ay eve! de nişanlandıkları 

haberi işitilınişfü. 

fakat bu haber doğrumu-

clıır? verilen ıııaliııııata göre 

hayir! Jllusta!a l\lcdiha hanımla 

sevişmekte, l\lelck hanım ortada 
sırf bir siper vazife•ini ırör

mektedir. Buua Jllusta!aııın eve 
girebilmesi için lüzum p-iirül

miıstür. 

Bir kaç ay evci l\lediha ha
ııınıııı zevci ! loca Paşadaki ote
linin dörtte üç hissesini ken
disine öliıneeye kadar bakmak 

~artile zevcesine fcr~ğ etmiştir. 

Fakat son zamanlarda ı\lus

tafanın parasız kaldığım gören 

Jl\ediha hanım ycvcinin vanına 

gitmiş, oteli tcın,ımen üurine 
yaptırmış j,tanbula dönünce de 
oteli s:ıtıııış hir kısmıııı banka
ya yatırmış, Mustaiaya da hisse 
ayırmıştır. 

,\\usta!a parayı çabucak bi-

Yakında şehri-
• • 

mıze eezmıye 
geliyor 

Bükreş, 17 (A.A) - Kraliçe 
Mari (;\\arie) yakında istanbula 

bir tenezzüh seyyahati icra ede
cek ve orada be§ altı gün kala
caktır. 

Kelloe misakı 
-·-M. Koliç alfın kalemle 
imr.aladı 

Va§ington, 17 ( A.A ) -
Reisicumhur M. Ko-• r liç, Kellog misakı
nın tasdikine dair 
olan vesikayı bugün 
M. Ktlloga Havr 

şehri tarafından takdim edilmiş 
olan altın kalemle imzalamıştır. 

Kabul ve tasdik edenler 
Vaşington, 17 ( A.A ) -

Amerika, Avusturya, Soviyet 
Rusya, Efganistan, Habeşisbn, 
Siyam ve Domiııik cumhuriyet
lerinden ibaret yedi memleket 
Kellog misakına bilkuvve teıııa
men muvafakat etmişlerdir. 

Arnavutluk, Parage, Hayti, 
Tiberya, Panama ve Portekiz
den ibaret olan diğer yedi 
memleket te muahedeyi tasdik 
etmişlerdir. 

* Paris, 17, (A.A) - :.ı. Bri-
yan CBriand) Kellog ıİıisakıııın 
tasdiki proıesını meb'ıısan 
meclisine tevdi eylemiştir. 

Belgrat sefirimiz 
---

İtimatnamesini mera-
simle tevdi etti 

Belgrat, 16 (A. A) - Türki
yenin yeni Belgrat 
sefiri rlaydar Bey 
bugü:1 kral taraf 111-

dan kabul cdiln1iş, 

nı uta t merasimle 

_ 'UTJı\~' itimatna ıııe~ini tak

dim eylemiştir. -Vunanhlara 
Nekadar para istediğimizi 

bildirdik 
Atina, 17 - Tevfik Rüştü B. 

ile ı\1. Para arasında vuku bulan 
son mülakatta Türk hariciye 
vekili emlak meselesinin kapan
ması için Türkiı·enin istcmkte 
olJuğu para miktarım bildirıl

ıııiştir. 

Bu mesele bir neticeye rapt
edildikten sonra dii(er mübadele 
meselelerinin tetkik ve miıza

keresilc halline çalışılacaktır. .... 
• indifa, zelzele 

Dünyanın bir kötesi 
atef içinde .. 

Batavya, 17(A.A.)- Kraka-

tba yanar dağının • 
indifaları devam 
etmektedir. Son 24 

saat zarfında talıtelbahır tczel
ziillerle nıüteralık 300 indifa 
kaydedilmiştir. 

• ihtilas .• 1 lülasa ne dir? 1 farptaıı ıııu-
tirıııiş, evelki akşam rakı içtik- • 

k~dJeııı lransaııııı servet umumiye- ıkıı sonra birat daha para al- ispanyada da bir maliye 
~mi teşkil eı.lcn :2:2j milyardan 8:2 
Jııilyarı -14000 ınilyoııer elinde 

olJuğu lıa!Je n,ns,oııo fransı

s;zııı cebinde 2000 frankfan duıı 

rara rnrdı; yani mlıhtaç idiler. 

iıte bu sebeptendir ki Cenevre 
ılariil!ünunu Ekonomi politik 

ı.ı1iıde.-risi ~ Edgar ,\lilo » «Sos

!falizrııe doğru > ııaın eserinde 
ili satırları yannışiır : 

•işte gürüliyor ya; aşağıda, 
lıufreııin içinde, yüksek zerve -

ıcrden dehşet verecek kadar 
uzak bir uçurum dibinde, bet -

l>ahtlar ka!lleı.i yüzüyor: isim 
\/erilemez bir derinlik, haşyet 

2ıi~si uyandıran bir sefalet hüküm 

Siırüyor, 

ıııak üzre i\lcdiha J-IJııııııı evine 

gitmiştir. 

1\1elck l l:ıııını on gün eve! 
bir taıııdı~ı ile htaııbula taşm

dığıııdan evde yalııız bnhıııan 

1\lediha ilamın kapıyı açmış, 

lllustaia içeri girmiştir. 

Tahminlere nazaran l\lustafa 
dunu müteakip para istemiş 

laaıııa yıııca sarhoşlukla taban
casını, çekmiş, ateş etıni.ıtir. 

Çıkan kurşunlar Mediha J la-· 

111111111 boynuna, omuzuna, başı

na isabet etmiştir. Bundan baş
ka o sırada orada bulunan 
küçük Fatma iki yerinden yara

lanınıştır.L 

Vak'a koın§ular tarafında mer
Jıe., hader verilmiş, carih ya
kalanmıf. Mecruh kadııı ve kızı 

memuru ... 
.\ladrit, 18 ( A.A) - ,\\aliye 

nazırı zararına bir ihtilfıs kcşf

eJilıııiş ve btı iiıtil,is 

ile nezaret ıneınıırla-

l,,~ rıııdaıı biri ittihaııı 
iô'~ cdihni~tir. İhtilfis edıl-..r-r ıııiş olaıı ıııebalii'. 

21000 peçctaya baliı( olmakt.ıJır. -
Aşağı Ren ayanzığına 

intihap edilen zat .. 
P.ır;s, 17 ( ,\.A ) - Alıııan 

doğmuş, Avıı-tıırıa tahii-

f ydine qirııış, Al<ı, Jı 1 a
clıııla evlenmiş ve miıta

rekeJe Fransız olııııış 

e olaıı .\1. l>aııdlavııı ıııe

ımıriı eti ta~Jik nlilmiştir. 

Üç dört günden beri hemen 
her tara.fa. bilafa.sıla k.a.r 

yağıyor 

Münakalat durdu. Yollar kapandı. Şe
hirlerin biribirile iröbah kesildi 

Lr·ndra. 17-(A <\)- Carhi .\\·rupada pek mehzul bir ;ureıte kar 

ya~makt:ı 'c l>ir çok yerlerde üç diirı ~iinden heri fo<ıla<ız olarak 
dc\am ctm<ktedir. l\ilhas<a en zi\adc kar dii;en yerler Ren harnli
~ile Danimarka ye j,kandina\ '" mem!tketlcridir. Bir çok trenler 
kar tarafından abluka edilmb \c bir çok yollarda münakal:\t ınunkaıi 
(IJmu;ıur. Danimarkada bir çok şehir \ e ka<alıaların etraf ile al:lkası 

kt•ilmi~tir. Ren ha' afüindc 80 seneden heri bu kadar mebzul k.ır 
yaj!mamı;ıır. .\.hiıhiş kar fırtınaları Baluk <knizinde münakal:lta 

mani , .Jmaktadır. 

* lkrlin, 17- Almanyada kar fırunaları •e rnğuk!ar dcrnm ediyor. 
Term(lmcıre lıazı yerlerde şıfırdan a~ağı 18 dereceye indi, Berlinde 

grip cran de\ anı ediyor. 
İtalıanın hemen her tarafında şiddcıli lıir kış ve kar fırtınaları 

hüküm sürüyor. !lir çok verlerdc miinaka!:iı inkıta• uğramıştır. 

Bahri 1\.luhiıi .\ıla>idc pek şiddetli bir fırtına hüküm sürmektedir. 
Hir çok rnpurlar denize açılamamışlardır. Bliyük po,ca rnpurJarı 

seferlerini mü~kilaıla ,e çok ıcahhurla yapabiliyorlar. 

[ l .. ttJr<liı birinci dyt!amıı.dadır] 

eiıı ı.reeen zaınaııdaıı 
• u • 

daha az mi'ı<ldette ele 
alacaktır. 

)fo:-ko\al6-fc~ün ... 
inkitadan :-onra .Uos-
ko' a ve Kt\bil arasm
daki telisz ıni.ihaberatı 
tekrar tec)'siis e' lemis-. ' 
tir. 
~on habel'lcı·e göre 

<· 

Amanullah ilanın isti-
fasından soııı·a, a!'iler 
K:\hil fıb'l'İn<' hareket
lerine de\ aııı cılrrck 
\cııi Kral İnayetullah 
• • 
lıaııııı hııhındn~n ark 
sartl\t lıiikiiın t.larisini . . 
sarmıslar \C lnayelııl-• . 
lalı Jıanııı istifasını ta-
IPp ı1 1mi~lcrdir. İııa
) ı•tullalı lıaıı kentlisine 
,., maa~etiııc tl·ca\ÜZ 
edilmcnwsi sartilc is-, 

ıafa t•tnıi·-ıiı·. 
' 

.\sileri ı·ei:-lt'l'İ lnı 
bapta bana teminat 
\lrıı ıi~I erdir. • \:-ik ri ıı 
ba~ kumandanı Bo~o 
idrei un11ıı·n t'linc al
mı:- , e llabil.mllah han • 
namı ile krallıj:tmı il:\n 
eııııisıir. 

' 
ıcK:Hıil» dı•ki C('Jlt'hi 

ıııiİt'S:-f's:lt "~ ~f'föl'<'t
lıaııcler, ı•caııiht.' kar1=ı 

taarnızk:lı· hiı· 'aziyı'l 

ı.ı:iish'l'llll'ı<'ıı kın' etler 
• 
taı·af1111.hH1 11111 lıafaza 

<•ılilıııt'kl •dil'ler. 
St•hirdı•ki lıarp c:<na

sıııda t't'tlt'bilt'I' hiı; hir 
zaı·ar ı.ı:ürnwıııbleı·ıliı·. 

' ' 

Loııdra, 17 - «Ua~o 

Saka:-. o "K:'ıhil » i~ı ilı

k:i ıııı ııı lıt>n iiz za ptt·
tknwıııi~ıi r. 

Loııt.lı·a, 1 7 - Pt•s
' :11·tl1•11 hiMiı·iltliğiııt• 
"tİl't' kalı:ıil <'fratlı r ;)-,... 
hilt• dahil olnnıstur. 

' 
'liit.lafilı·ı·lt· :ı:-ilı•r <ll'a
:-ıııda sokak ıııııltaı·ı'

hı•lı•ı·i tl~n\111 t'tlİ\ Ol'. 
• 

Casus Lorens 

t 
nıeşlıur İngiliz Casusu 
nıiralay « toreııs » in 
Efgan Kralı Amanul
lah han hazı·eılerinin 

emrile te' kif olunduğu 
lıabeı· 't'rilnıi~ti. 

Bunu miitf'akıp ma
h'ımat alıııınan11~ 'e 
J,or~n~ın hakikaten 
tc\kif ohıınıp ohıııma
dı/."fı aııla~ılmamıstı. • • • 

Sou po~ta ile ~elt•ıı 
to111.lı'a gazeteleı·i llin
dbtan hiil-ı'ıııwıiuin bu 
mesele) t' ait ı·ı·sıni biı' 

lPhliWııi ıw1'ı'f•lnıck-. . 
tt•tlirlı1 r. 

Bu lt>hligc gilr<' c~ki
den mi ı·al:n Lon'ıı!'.' ismi-

• 
le faaliyetıt' bulunan 

İngiliz casusu, lıalilıaz\l'
da tayy:ll'cei ~o' (Seha') 
namı alımda ealıı;mak-

• • 
tadır. Son zaıııaıılara 

kadar (Jliııdistaıı - Ef
~aııistan) hududunda 
bıılunan miralay alcy
lıindc inı işar f't.lcn 'e 
llirnlistnn lıi"ıklıınNince 
t'~assız 'c n111sa1111a 
tel:lkki olunan sayi::t-

• • 
lar dolayı:-ilt~ huduııan 
1 lıı·am:<alın ııaklolun-, 
lllll~llll'. 

' llu tebliAe bak:.u·ak 
l...oı·e11~in El'~aıı hudu
t! u rnla hn hhığu 'c lay
' at't't'İ So' namı al-• • 
tmda 4•alıslığıııı hiı' ha-, . 
kikat olaı·ak kabul 
edelıiliı·iz. 

. ~akil ke) f İ)CIİllC ge
liılt't' Loı·eıh;İıı bu hü
' İ\ <'tinin aııla:<ılııı:ısı • • 
:-1•hqı olıııu~ttıı·. 

ŞEHREMANETi 

m ~ ~ 
1111 

11111111 

Bir hatta 
lık tem
sil pro
gramı 

( 'umarıesi-Ôldüriilen, 

hay' el hasta. 

l'azar-Sütkarılcşler. 

'lu-

Sayıfa 4 

KADISTEN 
S[M[RI\ı\ND 

I\Tuharrlrl : l\lütercimi . 

"K ı.m·ı.ı.ı o. ıı. 

Tim ur ve san' af karlar 
Tim!Jr her yerdeki san'atkirları toplar, Semerkande 

gönderirdi. Bu suretle toplanan san'atkarların 

sayısı 150.000 e varmıftı. 

- 66 -
Seıncrkandin zcnµ;inlij!;i ve 

ihthamt akla ha)Tct verecek 
dercccdcclir. Bundan dolayı 

hu şehre : cıncrkant namı 

vcrilmi~tir. IJu kelimenin a>lı 

~udnr: "Semiz kent". Tlirçcde 
~emjz: Şi~man ve ztn){İn, 

kent: şehir demektir. Bih\lıarc 
hu iki kelime Scmcrkant 

~cklinc girmi~tir. 

Semerkant ~ehri yalnı1. 

mahsuh\tilc dcj!;il ınasmıatik 

de mc~hurdur. Burada türlü 
tiirlü ipek iahrik:ıi<ırı vardır. 

Bunlar her çc;it ipek çıkar

maktadır. İpeklerden ha~ka 
>ırmalı dhbclcr, rcng<\rcnk 
kuma7lıır inı:ıl olunuyor. 

Baharat ticareti de son 
derece rcrnçtadır. Tinıur 

payitahtını dtınyanın en a;il 

'e en mükemmel ~chri yap
mak için ticareti daima tc~vikat 

· etmektedir. Onun için 'J'iımır 

p;irdi~i her yenle en iyi ·ve 
en faideli adamları toplar, en 
usta .<an'atktlrları Scmerkamlc 
ı;ctirirdi. 

'J'imur Şamd:ıki blitlin 

dokuyucuları, ipekçileri g-ctir
mi'i, ok yonrnnları topl:ıını~, 

zırh yapmakta mahir olanları, 
camcıları, fl'ur .<ckııcikri µ:c 

tirıni~ti. 

Bunların hcp>i diim anın 
en iyi san":ıtktlrları idikr. 
Timur Tlırkiycdcn üıkJ..çikr 

11c di~cr an\ırldr da, ktl\ tım
culukta, minıarlıktıı mahir 

her adamı hurayn gctirmi~ti. 

Timunm tnplıyıp g·ctiruij!;i 
bu adamlar o kadar çoktu ki 
Scnıerkaııtte her meslek Ye 

her san 'ata mcıı<tıp adamlar 
bir araya gclmi~lcrıli. Tim ur 
bütün bunlardan haıJ..a top 
mtihcndi>lcriııi ecllıettip;i g-ihi 
birçok topçular da toplanıı~tı.. 
!~!hasıl Timur her tarafta ki 

san'atkarları toplanıı~tı. 

Semcrkanttc toplanan 'c 
her milliyete nıeıbup olan 

bu iıı .<anhır >on derece ço -
ğalmı~lanlı. Bunlar belki yuz 
elli hinden fula idi. 

Scnıerkantte ya~ıyanlar ara
smda Tıirklcr, , 1 raplar, F:ı-lı

lar bulunuyordu. Bunlar muh
telif mezheplere mensnptular. 

1 lıristiyanlardan l•:rmcııilcr, 

Katolikler, Yahtıbilcr, l\asto
riler bulunııyonlu. Sonra ateı!c 
\:afti1.lcneıı, fakat hakikatte 
kendilerine mahsus bir ~ekilde 
hırbtiyaıı ol:ın hiııtlilcr ılc 

rnrdı . 

Semcrkandin ahali>i <nn 
derece çngaldığ'ıııd:ııı yeni 
g;elcnlerc nıc-ken \ıulunın<ıını,, 

bunlar hir miiddet için inler
de, çadırlartla, bahçelerde, 
kiiykrde bk:in oluıımu,lanlı . 

!'enıerkandiıı çar~ıları mal-
larla doludur. Bunlar l"tı' 

uzak yerlerden µ;eliyor. Rus· 
ya \ c T:ıtarist:md:ın deri 'c 
keten, Katan dtiııyıının en 
güzel ipcj!;i olan ipekler p;e
Jiyor. Bu ipeklerin en iyisi 
rndc olanıdır. Bundan ha,ka 
l lacamlun elmas, )akut, inci 

ile tiirllı tiırhi bahar:ıt .~eliyor. 
l lat:ınden Semerkandc g;clen 
her ~q en i}i w en J..ıyınetli 

e~yadan lıulumıyordıı. 

. 1 latanin ı;an"atk:irları >ıın 

derece hünerli idikr. J liç 
bir milletin san·aıkı\rları bıın

hıra telanuk edemez. 
Semcrkande I Jimli>taııdaıı 

diıııyanın en kı) metli haha· 
ratıdır. 1-kenderiyc çar~hmda 

lıunlıırın miiın:ısilini hulınak 

imkı\n>ızdır. 

Scmcrkandin birçok ka'ap· 
Jarı etleri haharlıyanık ha%ır
lıyor ,.c hunları ekmekle 

birlikte "ıtı yorlar. Bu etlerle 
muhtdil av etleri .!!;ayet tc· 
miz Ye itinalı bir >ekU<le 
ihzar olunma}aadır. Car~ı 

sabahleyin erkenden ortalık 

kararıncaya kadar, ka>aplar 
geceleri de çalı~ıyorlar. 

Seıncrkandin bir tarafında 

pek yiik,ck olmıyan kale 

dunı~or. Fakat bu kalenin 
etrafında derin hendekler 

k:ızılrruştı. I kndeklenk daima 
su aktığından kalenin te>hiri 
mümkün değildir. 

Timunın hazine'i bu ka
lenin içindedir. Bundan do

layı kalenin içine ancak muha
fızlar ıı;irehilnıetcdir Run !ar

dan ha~a kaknin bir tarafında 
zırhlar, kalkanlar, oklar yay

lar, mijtfcrler iınalile me~gul 

bin san"atUr bulunmaktadır. 
( Riınıcdi) 

. 
Hli ~arar ~eyetin~e 

Milli amale muvafık 
değil ama ..• 

Ali karar heyeti riyasetinden : 
İzmirin işgalini miiLcakıp ('anak· 

kaleye ve bilahare btırada bulunnıı 
kıt'a>ına iltihakı mütenkıp. meıu

nen tekrar (,'anakkalcye ~dcrek 

mücadelci ıııilliıcnin nihaı:etine 
kadar hir daha kı!n,ına avdet 
ctmcme>indcn dolayı Bur.a heycıı 
mnhsu;a>ınca 25 eylül 339 tarihli 
kanunun birinci maddc~int tcv • 

fikan ni>peıi a,kcri) e.;i katedilmiş 
olan . ahık <ahra uıpçu yuzpaşı>ı 

hacı Şe\ ki efendinin kumandan
Jıkıan vaki olan da,·cte ıcabct 

cımiycrck mücaılclci milli) c so -
mına kadar (,'anakkalcdc kaldığı 

tahakkuk c)ltmcktc i•c de. İnp;liz 
,.c ) uııaıılılarla tema;ı ulmama;ı 

ve amali milliy eye muhalif hare
katı hakkında bir ihbarın ademi 
vtıkuunıı :lıııali milliye alcı hinde 
lıulun<lu~u kanaatini 'ermekte 
olduguna heyeti mah>u;aca ıııu -
maileyh hakkında Hrilmi~ olan 
12 numaralı kararın tadili ile ka
nunun ikintl ınadde~i mucibince 

nb•pcti a~ktri~ tlcrinin kat'ı na 

mütt4.:l"ik.ın karar \triiıni'itir. 

Abdülkerim Bey hakkın-
daki karar refedildi 

Ali karar heyeti rı)Jaselindcn : 

İngiliz muhipleri cem~ etine da
hil oldu~undan dolay devlet 
hizmet ye miic::;cto:ıtıııd:ı ademi 

istihd:ıınına he~ ti m11h:'u~ac:ı ka. 

r:ır ycri1mı::ı olan adli~c baş 

müfettişlerinden .llıdülkerim llo-

) in, o zaman adliye mii:"ltcşar. 

bulunmuş ol:ın Sait .\lollanııı 

tcCa\ Ülünden :0-iyanct ı.:;aycsilc 

dij!;er bir arkadaşı tarafından 

İnıı;iliı muhipleri cemiHtinc k"' d· 

ettirildij;;i \ t kendisinin lıiiylc 

siya:-i Ct.:111\'İ~ et 'c \ aziyetlerden 

mütehn~i hulundugu \c harck:ltı 

millhc ıaraiıarı. seciye >ahihı 

bir ıntmur olduP;u ~il!anı itimat 

bir ~·ok zc\ atın şehadetleri le 
tahakkuk eylemiş olmağ!a heyeti 
mahsusanın ";29 numaralı maz· 

bata>ındaki mumaikı h Abdül
kerim Beye ait kararın rcfine 
müttefikan karar verilmiştir. 

Ôttde1 parasını nasıl sarfede
~elini taylo i9n yorulan bir 

flııılıayyele, . ha5taııeye yatırıhnışlrdır. _ 
,\\umaikylı 4- 1 ı - 28 te aşajiı 

Ren Jyanlıi;a intihap edilmiştir . 1
. 

Bir kac • gun ---------•J bahar:ıt geliyor. BUDlu ua 

FER.Ali SİNEMADA lıuakşam 
( i\lulenruj ) mümessili: Olga • 
çıkova, aırıca variyetç nuııiar:ıları 





6azetemizde çakaa 7a& Ye 
ABOI\TE ŞARTLARI resimlerin bGtiin haklan mahfuzdur 

fi;l 
~ 

Kuruş 

ı A}lığı ı S 
Kuruş 

()()() 

Gaze ~ e gönderilecek meknıplatm izeri.u 
lda e JÇınse İdare , yazıya aitse (Yazı) 

ı aretl ltonulmalıdtr 

3 • 400 
6 • 750 

11 • 1400 

800 
1450 
2700 

Bası m an mek.tuplmn iadesinden, kıymeU 
mukaddere iz mektuplara konulmuş pataların 
ka) bo ma ından ve llaalaruı munderecatından 

idare me ul değildir. 

Hakiki 

''Aspirin,, 
komprimeleri 

bakınız bir bardak su 
lçinde ne kadar koJny ve 
.ıe kadar çabuk halla-· 
1 ur. Bu suretle alındiğı 
takdirde malum olan şa· 

yanı ha.yret tesiri Zİj adeleşir . 

Dalma lur•un banderollu ve 
·~" sa;lblnl havi haki•i 
ambalAJh ASPİRİN Kamp
l'lmelarlnl lataylalz • 

Manisa Vilayetinden: 
Bedeli keşfi 

·ira kuruş 

80 

63 22 

Manisa - Kasaba yolu 

Alaşehir - Kula yolu 

• 

J-Manisa-Kasba yolunda 2kilometro tes'fiyel türabiye ve şosa ve 

•etro açıklığında bir menfez ve 12 metro açıklığında betonarme 

•prü üışası balAdaki bedeli keşif üzerinden 2 - 2 - 929 saat on bire 
lfac.lat. 

i - Alaşehir - kula yolunda 2 kilometro tulinde şosa ramirau 

~esile 9 adet 0,60 metroluk betonarme menfez inşası 2 - 2 - 929 

on bir buçuğa kadar müddetle kanun mucibince ve ayrı R)fl 

tizre münakasaya konulmuştur. 

- Taliplerin tafsilat almak üzre Nafia baş mühendisliğine 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

1 d Keşide ı ı Şubattadır.. 

iKRAMiYELER LiRA 

MÜWAT: 

~ 
IR,000 

ti 
DIKKA T §DiNIZ 

-

Bu sen ki ta yare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen
pıidır. Çünkil . 

ı - 10.000 lira ve daha yukara büyük ikramİ) eler geçen 
sene yalnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
• o 67 anmışur. 

ı - UMUM IKRAMIVE ADEDİ: Geçen seneki keşide· 
letde yalruz 2 000 ) idi. Bu sene ram: ( 3,900 ) dür. Umum 
ls'abet ihtimali de tam: 0 

0 95 ( yanı iki misli ) artmışur. 
- Piyuıko yüzünden zengin olanların adedi bu sene 

&. __ , • .,.. .. ekinin tam iki misline çıkacaktır. 

deınıryolları 'e 
id resinden : 

• 
unıunu 

...... , ........ , .. ea Lim'11 ve Rıhtım idaresine ait ( 2 ) numralı duba 

miınak a retli ve yeVmi ihaleden i~baren bir ay zarfınde tamir 
ettırilec kur . 

u ak 29-1-928 tarihinde Anadolu - Bağdat işletme mudür-

lüğünc apılacaktır. Tıım"rat şartnamesi şimdiden Haydarp:ışa LimaJl 

b mufetti lığ'inden alınabilir, ve mezkt'ır dub arzu edenler tarafından 

Ha darpqa mendireğiude g rülebilir. Tamirata talip olanların (300) 

1 te at akç len ve ehliyeti fenuiye şahadetnamelerile birlikte 

tekli amelerini yevmi me tl<urda saat (14,5'a kadar kapalı zarf 

idarei mezkura kAtlbi umumiliğinc tevci C) lemeleri lizımdır. 

(Valı)ın 19 kanunusani 1929 Tefrikası: 62 

Sihirbazın kızı 
Muharriri: 

lloris Löhldn 
( Rau1 ) ün olanca hiddeti 

mepul nişancıya initaf etti. 
Adam akıllı küfre başladı: 

- Edepsiz, kerata... Hele bu 
cleBkten iı\ buraya gel de kim 
olduıumu 8IDa anlatayım. San'a -
an ne mel'un herifi. 

Haydi git hanımıoa söyle.M 
K<i'kmasın. Bo )'aJllluun hesa • 
bmı pek )akında verecektir. 

Jirdcb bire durdu. Bütün bu 
çeaebazlığın manasız olduğuna 

buut getirmişti; riyabr bir 
tawr talrınc:b, heqa yatak Odası 
&em taValet odası ftZifesfni 

Mut rem ı 

Melırnel Gayur 
gören bir köşedeki karyola üze. 
tine uzandı vo: 

- Eyb! neme 14zıın! Brak 
beni uyuyayım da sonra istersen 
ôldür." 

Dedi 
Maamafih oyumağa hJç te he

vesi yoktu. Evvela vaziyeti göz· 
den geçirerek husule gelecek 
çirkin neticeleri tespit etmek 
llzımdı. Bu ise ibare ile hulAsa 
edilebilir dl: 

Kendi mert .için hmrladılt 
ftylere ( ,Jozefln Balsamo) kon~ 
8lUŞ, ODU 'Dltem..ıcn .adatnpfa. 

=19 KAnunsanı 1929 = 
Matbaa işçisi aranıyor 

De' let demir yolları 'e 
idaresiudeıı: 

limanları • 
uınunu 

Adet 
2 Yeni harflerle tertibe muktedir mürettip 
ı Yeni harflerle terube muktedir mürettip çırağl. 
1 Istı otip ıı~ta•ı. 
1 Jstrotip çırağı. 
1 Taş \'C huruf,ıt makinelerine kaat verici. -Bal;1da muharrer işçilere iht\ aç 'ardır. Talıp olanlar HaHlarpasa 

da matbaa m durİ\ etine mtiJ c. tlaJı il.in olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden : 
Memurin \ c müstahdimin için yaptırılacak yazlık ve kışlık 

r smi elbi e ile palco ve crpuşl n mwnakasa<:ı 21 kanunusani 19~9 
pazartesi günün saat 16 da Aankarada Bolu pala a malzeme dairc
sınde icra edilecektir. Münakasa) a iştirak edecek erin teklif mektup
larını ve temiııau muvakkatelcrini yevmi mezkCırda saat 24,30 a 
kadar Ankarada umumi idare )'11Zı işleri müdürlüğne te\ di eyleme
leri lazımdır. Talipler münakasa şartnamcleı ini Ankarada malzeme 
dairesinden, İstanbulda Haydarpaşada mübayaa komis~onundan teda
rik edebilrler. 

r.arkiy;-ış 
~ Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

ı liradır Umumi Müdiirlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA: AD.~NA A"VVALIK 
KAYSEld 
MERSİN 

ISTANBCL TRABZON 
IZMIR GIRESON 
SAMSUN EDRDIİT 

MtlsıM 1111mali t, kumbaralar kasalar 

Devlet denıir yollan ve limaııları umumi 
idaresinden: 

Kayseri poz böh1ğünün (3) aylık et ve ekmek münakasası 20 
kanunusani 929 pazar günü saat (16)da Ankarada Bolupalasta 
malzeme dairuinde icra edilecektir. Münak•ya .iştirak e,Qecek,. 
~tt.ıct&.dR.\'1i!ltt1~1C!-W1'tftl ~ e mett n (500) 
lirahk teminab muvakb.telerini yevmi mezkf:ırde saat (15,30)a kadar 
umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri lazımdır. Talipler 

münakasa şartnamelerini ( 50 ) kuruş mukabilinde Ankarada 
malzeme dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyonundan 
l(ayseride Kayseri- Sıvas inşaat müfett~liğinden tedarik edebilirler 

1 Bolu marif m'iİdllrlqifinden: 
1 Akçaşehir nahiyesi merkezinde eski matbu aftı dershaneli plAn 

numunesine tevfikan inşasma başlanıp yalnız temel kıSmı inşa edil· 
miş olan ilk mektep binasının ikmali inşaau t9269 lira bedelli 
keşifname mucibince ve kapalı zarf usolile ve 25-1-929 tarihinde 
ihalesi icra kılınmak üz8'e yirmi gün müddetle mevkıi münakasaya 
yazedilmiş olduğwıdan talip olanların şeraiti anlamak üzre Bolu 
Ecümeni vilAyetine müracaat eylemeleri itAn olunur. 

Devlet demir yolları ve 
limanları umumi idaresinden: 

Anadolu - Bağdat ve ~nkara • kayseri hatlarının herhangi bir 

ıstasyonundan Rskişehir • Kayseri ile Döğer ~ Ereğli istas)onları 

dahil olmak üzre bunların ara:.ınd ki istas onlara sevkedileceki 

zahire ot 'e saman için m " kk t n ıhda!i cdilm'ş olan 1 - 7 - 928 
rtaihli ilin şeklindeki kuraklık t. rüe 'nin mer'i eti tarihi J 929 scncc:i 
ahziran iptida ına kadar t md"t cdilm' t"r . 

Büyük müzayede 
Merhum Reşat Fuat Beye aıt olan asarı atika \ c ıiefisesinin 

müzayedeli satış sureti katiyede }arınki pazartesi günü saat ikide 
Çarşuyu kebirde Sandal bedesteninde icra olunacaktır. Asarı 

atika ve n fise meraklılarının n zarı dikkatini celbeylerz. 

Bu kadının bu kadar az zaman

da bö~lc mühim hazırlıklarda 

bulunabilmesi için birçok vasıta

ları olmak icap ediyordu. 
« Raul :o, « Leonar :ıı ın bir 

arabaya diğer bir şerikle atla
yarak onlan « Bomanyan )) ın 
evine kadar takip etmiş oldu
ğuna, ve kendisi üç arkadaşla 
konuşurken « )ozefin :ıı le yapa
cağını kararlaştırdığına emindL 
Bundan sonra « Leonar ::ıı , 

« Komarten » sokağındaki tu
zağı hazırlanuş olacaktı. Bu 
hapsedildiği ev böyle tuzakları 
kurmağa mahsus bir yer 
olacaktJ. 

Şimdi delikanlı şu yaşında 

ve bu kadar düşman karşısında 
ne yapabilirdi? 

Bir tara(J•q Bonumıaıı bir 

suru avens.Je diğer cıhetten 

Jozefin Balsamo milelemmel 
teşkilatile bunlarla başa çıkmak 
değme yeğidin karı değildi. 

Raul bu düşünceler arasında 
şu karan verdi: 

- Jstikbalde doğru yolu 
ihtiyar etsem bile her halde 
kendime mühim faaliyet vasıta~ 

t 

ları temin edeceğim. 

Veiyl kimsesizlere. yalnız 

resik!rda olanlar kazanıyor 

Jozefin Balsamoyu nüfuzam 
altma almıştım; öyle olduğu 

halde bu akşa• servete o kona
cak. Sandığı elde ~decek hal
buki zavallı bul şurada kuru 
ot üzerinde yatmağa mahkOm. 

Düşüncelerinin bu noktasına 
gelmişti ki Jçini bir uyu~uklu
i*ı kapJadJimı ve bir baypı-

.risk •ıldeplerile fa,dalı ...... 
llAnlanncla o/o 20 temllat yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa lçla verilen ll&olarla 
hususi ınahiyettcki ilAnlaruı ücreti 

idare ile kararlaştırılır, 

S4tın Kuruş 
64 incil sayfada ı~o 

5 • • 25 
4 • • 40 
~ " • 100 
J • • -

Guetemtze --· ll&n bbul ...... ,.. • 
H. S. H. iliaat acenteli • 

ı-s inci sayfada }ıo 
resmi llAnlar 

Unika-Talnion 
Sütlü çikolatası etiketleri 

Nisan 1927 müsabakasında 30 muhtelif 
hediyeler ve2 70 adet saire mükafat vardır 

Acenta ve dipoziteleri: ( T o MAS E L L i) Küçük Millet han Ga ·ata N. 12 

~ .................... , ................. .. 
İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanat 

Semti 
Topkapı 
Bangada 

mahallesi sokağı rıumarası ne~ i kan muhamminesf lira 
Arabali Çeşme 20-5 hane IJO sanevi 
K iırkçübaşı Yeni mahalle J 5 • 78 • 

Ahırkapı 
" 

Avcıbey Pastır.~acıçıkmazı 3 60 • 
" .. ~ • 84 • 

Edirne kapı 
Fatih 

Çakır ağa Y anakikalfa l O • 48 • 
HacıHayrettin Küçükkaraman 33 maa odJ 20 şehri 

To,pkapı Bayezit Meyhane 8 hane 100 seneyi 
" " dukAn 30 " 

Burgaz Hiristosta He:!arhk 5-16 hane 150 • 
Büyukada Karakol 27 • JOO • 
Kadıköy Caferağa lzmir 41 • 600 • 
Balada eysafl muharrer eml!k şeraiti mukarreresi veçhilc icara raptedilmesi için 23-1929 tarihine 

müsadif çarşamba günij ihaleleri icra edilmek üzre müzayedeye vazedilmiştir. Taliplerjn emvati 
metrake icar komisyonuna müracaatları . ....................... , ................ .. 
Emlak ve Eytam Bankası 

umum müdürlüğü.nelen: 
Bankamıza ait emltkin Ankarada Hatipçahında eski Kozma Fab

rikası allt ve müştemilatı ile beraber peşin para ile kapalı zarfla 

müzayedeye konmuştur. ihale 28 ikinci kanun 929 pazartesi günüdür. 

Alıcı olanlar 2250 liralık Pminat vereceklerdir. Teklif mektuplarının 

ihale gününe ~etişmek üzere taahhütlü olarak verilmesi icap eder. 

ıstanbul, lzmir ve merkezde birer liraya verilen mufassal şartname

imzalı olarak kapalı teklü mektuplarına 

Yalnız bu bıcaklar • 
ile tıraş olun~z. Bun

ların en1sali yoktur. 
Tıraş makinelerina mahsus tıraş bıcağının en 

Alası ( ROTBART ) hr. 
Münhasıran tarafımızdan imal edilmekte olup şimdiye 

kadar Türkiyede (Radyum) namı altında satılan tıraş bıçak
ları cihanın her tarafında ammenin takdirine mazhar olmuştur . 

fabrikamızca imal edilmekte olan meıkfır bıç~dan 
mada bu kere Tilrkiye piyasalarında (Rotbart) alAmeti asli
yemizle diğer bıçaklar mevkii füruhtn çıkarılmıştır. 

işbu (Rotbart) bıçağı Berlin Tempelhoffada, (Rotbuhner' 
şirketinin) muazzam fabrikasının mamuıatındandır. 

(Rotbart) bıçağı zamanın terakkıyat ve tekemmülatt _µ
naiyesine göre lsveç hakiki çeliğile yapılmıştır. Gayet hafif 
temas ve gayet mülayiınane kesmesile işbu (Rotbart) bıçağı 
yüzü daima taze olarak muhafaza eder ve sivilce ve bun.
şukluklar peyda olmasına mani olur. 

Bu (Markayı) taşıyan bıçağın hakikaten şayanı takdir 
olduğuna kanaat hasıl etmek için yalnız bir defa tecrübe 
etmek kafidir. Şu halde (Rotbart) bıçağıle şimdiye kadar 
kullanmış olduğunuz diğer bıçaklar arasında mevcut gayet 
büyür farkı görmek için yalnız bir defa olsun mukayese 
ediniz. (Rotbart) bıçakları daima toptan satış eden büyük 
mağazalar ile tuvalet eşycsı ve tuhafive ve saire sat n 
dtikanlarda satıl maktadır. 

Türkiye için ye "ne mümessili : fstanbulda Galatada 
eski Gümrük soka mda Kürkçü başı hanında 4 numarada 
Piyer Pır myan. 

lık geçirdiğini hissetti. Kendini 
kaplryan uykuya mukavemet 
etmek' istedi. fakat dimağını 

sisler sarıyordu. Aynı zamanda 
gönlü bulanıyordu. Vücudunu 
kapJıyan zafı yenerek bir kaç 
adım atmıya muvaffak oldu. 
fakat uyuşukluğu tezayüt edi

yordu. Nihayet kuvvet kalmadı· 
ğından şiltesi üzerine uzanarak 
yeisle gözler.ini kapadı. Hatırına 
bir şey gelmişti. 

« Jozefin BaJsamo » arabada 
iken cebinden bir küçük şeker

leme kutusu çıkararak bir iki şe
ker yemiş, bir tane de « Raul >e 
ikram etmişti • Delikanlı yüzün
den terler aktığı halde kekeledi : 

- Ah f kaltak karı 1 Mutlaka 
beni zehirledi. Verdifi şeker 

zehirli irnit ... 

Bu endişesini tamike zamanı 
kalmadı. Başı dönüyordu. Sanki 
bir uçuruma yuvarlanıyordu • 

Artık ölüm hissi kendisini 
kaplamıştı. Az sonra birşey 

farketmez oldu • 
Öleceğine o derece emin idi 

ki, gözlerini tekr~r açtığı zaman 
hayret etti. Birkaç teneffüs 
hareketi yaptı, vücudunu çim • 
dikledi • Yüksek sesle konuştu ; 
Hayret ••• yaşıyordu • Sokakta, 
uzaktan uzağa duyduğu gürül
tüler kendisini bütün bütüne 
ikaz etti • Ovakit dedi ki : 

- Evet .• Ôlmemişim ••• fakat 
sevdiğim kadın hakkında ne 
fena fikir taşıyorumf •• Bana 
bir münevvim vermiş •• bundan 
ne çıkar?. Ben fse beni zehir
ledi&i zehabına dü§mÜftüm •• 

. ........ ......... : 
i ASTA-LOKS : 

İ··ı iRMİK MAURNASf ı··i : .................. . 
: : 
i AST A ... LUKS i 
• • : Makarnası Amerikanın en : 
: birinci irmiğinden yapıl- : 
: mıştır: Bütün Avrupa : • • : makarnalarına müreccah ve ı 

: DAHA : 
1 : 
! UCUZDURi • • ! Bir defa tecrübe her vakit ! 
İ kullanmak için kAfidir. İ 
: Her yerde aray11uz : .................... 
: ... iktisadi ve sinai tesisat ~• .: 

: ve işletme T. A.. Ş. : 
.......... .. .. •tt .. 

Heşhur şair 

f sref in ne deri 
ski harflerle 

Kitap halinde çıkb 
Tevzi ) eri: (\-akıt yurdu) 

Flah 125 kar111 

Şahan 8 [!][!]Burç: Cedi 

Cumartesi 
Erkek; Münasip ımn Kız ; 

Doğan Kösem 

Gün-/ln naslhatı 

uyuduğunu tahmin edemezdi. 
Bir gün mü? iki gün mü? 

fazla mı! Başı ağırlaşmıştı. Di na• 

ğı işlemiyordu. Vücudunun her 
tarafı dayak yemiş gibi acıyor .. 
du. 

Duvarın boyunca sarkan bir 
sepet gördü. Artık maz ... al .. 

dan tüfek namlusu gözükmü}or .. 
du. Açtı ve susamtŞtı. Vedi, 
içti . O kadar halsızdi ki bu 
yeme in ~ehiTli olup olmadığını 
düşünecek hali bile yoldu. 
Muvakkat veya ebedi bir U)'

kuya dalmak onun için sey~·aıı 

idi. Yemek yedikten sonra tek 
rar yattı, ve uzun bir uyku 
daldı. 

«Ra~ Dandrezi:ıı nin uyku 


