
u gün rlızgı\r 

a kapalı. 

ltl'ıı ~ ~r ııınıtııı 
Gelen~vaplan tefldll edlyeraz 

Neti~ bu tetlrildn ..,.... bıl---. 
blldirecell• 

~--.. ----------...... ---·---.... -
Bursada taklibi hükllmet için tertibat vücuda getirdikleri iddiası ile 

zan altına alınanların muhakemesi dün başladı 

httra bir sil&h
br ki ondan is
tifade etmek i
çin elhle alan-
lari yararlar 

Mevkuflar ( 32) kişidir 
İçlerinde iki sarıklı, iki asker, sekiz sakt.111, 
bir tacir, /Jir ( çerkes, 1ifr gardiyan u(lr 

MOsbOUk knllll Jl~isilin tDrlllllllli 
ii1111 ıllielziı iuaı~en i~iiJI 

ııraklınıı •ı ltlillii unlu ile Banaiı 
MnYI ıilli~r, diıl ~ir ~atı• hldlll t 

Muhakeme pazartesi de anı edecek 
Bursa, 19 
(Sureli maAaaıatla göntkrJi

miz malıorrlrlmiz«n)- Kanu.. 
na muhalefet ettikleri lçift 
te Idf oı an '3! .nıuntıftub 
muhakemesine bugün (dünl 

tam saat 1 Os30 da aRJ.r ceza 
mahkemesinde başlandı • 

Mazmmlar tevkifaneden 
kamyonlarla getirildiler. 

Muhakeme salonu sami· 
lerle ba~tan başa dolmuştu. 
Kumandan Cahit Pş, H. fır. 

ı..-~~ft;j~ IP}~:l ;N'evzat, d~f-

ıdöna mli:saade ile ~
diğirrdtn mahkeme bina IWft 
tillüİlde muauam bir kalaba
lik bitikr;nişçi. 

EvvelA maznunlann ismi ve 
huviyetleri tespit edildi, 
yaşında olan matrt\ın AH 
Riza gelememi~ti. Maznun
lardan bir kısmı da avukat 
Namık, Kemal Ziya, Cemil, .._. ~ '• • ., 
Veliyüttin, Ahmet KAmil~ !ey/ettin & 

;--HEZiY~ 
ı6Wsftr •. : Maznun Cemalin dünkü İ 

J muha~emede ~unan •ı 
\ ruyanamesı 
.e r Deli ··sa~masın<Ian farksii<Lr 
';;; Dunkd mulıa~ i~ ~ ~ ~ ~ Cemal idlcoap 

~ eJilmıı. 6cınu ~ ~ ~ ilmi ..... '°'*"'lı 
s net/ar thnnwftur. M~in tdJ4lı lımu ~. 
i Rilgan<rme halthnJa ~~ ,.. ~ 
ii ati~ 
~ -B ı~ {S reJl 1111Jist1B4"'1 g8Rderd/.fi)n/Z m 
~ mi den} C'eıDalfıı • RiiJJmlinie ,, sbıdeıt baZi parÇilitı 
~ Jazl onım . " Bir gece kendim hapisanede gördum 1 bı 
~ f'fgan padi ıthı da hapi anededir, 1't k~şta beraber ~~~~~tat~W~it-.i•·• 
~ Bir şeyler gorüşUy0t-0z. Bana diyor ki : " TUr~ede et fakff~ meee-

1
- itjbarı katmacll,,, '&n de katbbnden dedim ki : lesi şekline dökiltda Morlium Ne-
- • Efgeıt padişahına ~aueça sofayım, bakalım neden An - ,-
E karada bnsım • .lei çUlltti\ll'la daı\soynattil; biç böyle iş isl!m 

( ~ •Jqşır mı • Sor~ ~yandlo.. Bat{ca bir -
s rımada onuala konuşuyor~ diyorum ki: • Millet hüktmetıeıı 
$i ... , 

usandı, bir Sahi~ arıyor Kaydıriı ki sahip işte ben. Ukin 
bit milleCe ~ ohidlll&Z. 

E ~ ~ llJPI ki şimdi tabancayı görürlerse Istambula 
;; Reisicliihonı e gohDiş .diye beni yakabyacaklar, diye 
- JcorkuyOldıl. JSitkt rüyada bir yerde g6ya ihdlAI çıkmıf, 

biz de iljdW, iştirak etmek üzre b.iı k4Ç ~~ gidiyoruz. 
Başka f>ir rüytda da Reisicun.! a.t köşküne ldttft ahaJlf etl'lfml 
sarnıış, sarıkltfar da var, ıı1ı1 hoeal&r da,,_ ".Bir .-. 
bir gazete görd..ım. l~afı 3 üncü t&Wfa~] 

31~==~~ liillllllllıfftlffUftiiUHllllff!lftllll ........ lll~tlll --~ 
bu şicAyetçiler (V akıt) gm
tel~ 41F baı.ı rcfikled
mizJ istihdaf etuıekıedir. 

O halde 4<:da llefik beyin ce-
1\lMl finbliUile' lim refik
ç ,..haıMaki filtifcdeli 
adeta bir hiT~ vataui.Je 

atMılm .t1ıı1 ...... , şeklme sokard (V'itit) _.. 
~ zetesi aleyhine ~dk ~ 

linin sebep v~ JWJ*' •8'1iil 

Serbest 
Brakıldılar 

Ceza reisi men'i muha
keme kararını lMPik 

etmiştir •• ,. 
ıııkıllır ılııı ııtı 

-· ICalllli'ia muhalif hareket .. 

~-:·,~lldiıd>D\l:dtilUill' 
f re Beyitı 
men'i muhakeme kararı tlütı 
ikinci ceza reisi Vasıl Bey 
tarafından tekrar tetkik ve 
netice de tasdik edibniştir. Bu 
ta~ik kararının ittihazını 
mutem~ nıevıpuflar serbest 
bırakılmışlardıı'. 

Mustahtik Hayrettin Bey. 
maznunlar hakkındaki men'i 



. 
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r rORK TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER ı 
1 Alemdar Mıl3fa/a pfl{a 1 
1..-;..,. AY HAN... - ""~:ı ... ;;.;;;..41 

Ordu İsf anbula yollanmıştı. __ ....... - ~- - -
.)elıisfrinı topal 1trt /~fendi ile, srdrır<'l 
ka)·nırıkanıı .~lusu~fa Paşrı ı·a da lıaber 

Muhiddin B. 
-·-Ankarada 2 gün hasta'~ndı 

ve iyileşti 
Şc"rcnııııi .\luhid<lin Beyin 

Ankarıtda iki gim l adar lmM
laııdığı haber alınmıştır. ,\\uhi<l
<lin Beyin avdeti hastalık dola-
yısilc hir kaç gün teclılıur 

etmiştir. fl\uıııailcylıin ( nrşaın-!!:Önderi { di 
• baya avdeti ıııuhtrnıcldir. 

« lstaııbulltakikr E- yaııaşıııı~ olıııalaJ'l l:izıın ··
1
··:·: ........................................ . 

·· · ı . l0 llı". l l .ı. ı· 1 1 t dirıwdc zaııııı>llı" ı•n . " 
sıdrazaın t:elehi ~lus- Sultan ~ıu~tafa tt•l:'ıs -.

1
. \a c 

1 
np\ aı·ıı.~r 

T •• '. ı•e,rı ı•ı "apatı aı·a" mıı-
taf.ı Pa!oiadan tKabak- elli. \akıt gelıııı~ılı • 1 ~ • 

) 
.ı 1 , . 1. 'f 1 \t <.afaa Pılıl!'ı». 

t•ıııııı iuaıııı sclıc >İne Sclııs aııı opa ı a c- 1 . 1 1 · .... ,. 11,_ • >" e tt•t a ll ı· .. 
,.,ori,·orlaı·: fpııdi ile, Smlarcl ka ·- 1.1 · · 
- ' ' l 1 t'I'. 

- «Bu ııasıl olmaz ıııak:uııı Mıı ... t::ıfa Pa~; - Fak~ıt saray hii) iıf, 
i.,.tir siziıı » « hundan ) a lıaher güııdeı-i.Ji. iııınıııı: · 
lıahPriııiz yok. ıını'f,. İkisi de saray·a <lıl\ <'I llat , l' ft•rıııaıı ile 
Hiyorlaı·dı. ctlildill'r: Sııllaıı ~ilı - il'hıliıtı•ıı f;ı, da ralı:n -
llalhuki,11orıhı i ·ıaııhul lafa orıhıınııı İstaıılıula I ' 1• 1 ı t•lııı"' · · ı ' , " lllll\atıc ız-

J..apıl:ırıııa )·aııa~ıııı tı. gelmekte old11ğıııııı ~lır. ilah' ıııın afak sıı-
Orıhıda (llaeı .\li) ağa • ıılallı. llayı·t>t Pltileı·. ı·ettı· C'aı·c..,iıw Iı:ıJ...ılıııak 
vardı .• \li ::ıga Haseki - P::ıtli:jalı tarnfııı- C\ ldıı·.i ılt·ıli.r a~ 111; 1-aııı 
iıli lcnıdar Edirııcye dan davet ı•tlilip Pılil- Pnsa<ı EhP\lıı Sili\l'İY<' 
geldiği zaıııaıı İstaıı- ııll'diğiııi.. , ri!'ıılla

0

rıııı .. niıııa l'!til ;~ 1 
Jıııltlaıı s::ıdraz:ııııa talı- Sortlulaı·. Sultan ııliı«- Tahii onlıı dıırıııa-
riı·:ıt ı;ctirip ce\ alnııı lafa yt>ıııiıı t'lti. Oı·ıhı~ 11 ıhııı Yiiı·u, oı· du i:taıı
:ılarak giltiirnıii~tii. da ret <'lıııcdiğini · ii~ - hula· ıwı...' ziyade yak
Uiı·kaç giiıı t'\t•I tı'krar ledi: \21 la~nıt.j olıııasıııa ~iiplıc 
orduya ~<'lip bazı emir- Sahalı el'l.;.cııdcn ııle- eılilı•ıııczdi. 
lcr getirıni.,ti. ına \(~ yeııi~eri ilı·ı·i Kaymakam ~lııstafa 

S:ıdıraz:ıın llasd,i Ali ~eleııleri ile ı;;eklımı- p.,~aııın if~ası nwrlis
uğaya (Çorlu) dun lıir başı Ye s:ıir 'iikelüııın tc Jlustafa t:ınıfl:ırla
tt>llıis 'erdi. Ve ordu- topalnıp husuni hiı· ı·ıııııı akıllarıııı ln\!'la-
ınııı ( llaspeliktiza ) mcelis aktetme!Pı·iıw rıııa gl'liı·di. · 
Jıarl'k<'lini yazdı. kaı·ar ,·erildi. c llllmcdı ı 

• 
ilacı Ali, sadrazam- nu meclis «F<•tya-

ılaıı aldığı tahrirutı hane» de toplanacak 
<lolıı dizgin f!'taıılnıln kararı saya bilı'eeklel'
µütiirdi'ı. Orduda ~:or- di. 
lııdan (Sihri) istikn- İ<·ap ed<'nl<'re daYN-

(!] BüHi'l tarihlente bir karına 
karışıklık vardır. Biri ötekini 
7ulın:l7.. Bu da hepsinin biri 
l;irini l arşılaş!ırıp hesap etme-

ucn kaleme sarıldıklarını gös
ifl'iı'. Şayanı hayrettir ki Cevdet 
Paşa bile bu ibıııalcılı~a kurban 

1111' tiıw do~rııltl11. 11: meler 'azıldı. Her-
'-' • olınuş .. 

ilacı Ali Jlas(•ki, ('('- kes fcl\ ahaneye top- lfatla ~ Tarih cııcüıneni ınec-
11ıazİYPl CYC'I eı·tc i gi'ı- landı. ınuası ~ ııdaki ınekalelerden 

nii ii.zcri lstanhula y - ı< Kahakcmın » katli birinde şole yazılı: 
• • « Onlu ceııınz ielevelin yirmi 

ti~ti. l 1] i~IPrİ gilriişiiliip koııu-
.\li ağa (~:01'111) talı- ~11I:wak zanııediyor-

rirat ile (Enderun) a tardı. 
~irıli . 
' 

lla!'ekiııiıı "Cldi<rini ;-., ~ 

sultmı ~hı!'tafa~ a arzet-
1 ilrı· \l'. Haseki~ i sultaıı 
)Jıı. tafaııııı lııızııruııa 

<'ıl,:ırılılar. 
• 
S~r.ıv ; l\ahak<'ınm 

' . 
k:•tli hacli~l':.;iııi anlamak 
i~t<'rkı'ıı , O rcl unu ıı 
(Corhı)daıı Silin·i isti-

• 
I aıııf'line yol ahlığun 
ii!'r('ıı<li . 

Çok geçmeden kor
kuıw lıakikati kulak-• 
hıl'ilc işittiler: 

- « .\lı,ıııdaı· P. or
d11y11 toparlı~ ıp ünii
nc katıııı~, i~taııbııla 
~eli orıltı ... » 
< ' 

Onluııım İ!'taııhula 
gPllllPSİ lahil hiı· çok
larııı i.•ine ~elıııiyor . ' . 
idi: Ralıathwı hozula-
('aktı. Rmılardan bazı-

İ!'taıılıuı::ı "dince' c !arı: b • 

.katl:.r, !'adı·azam Ye -il attı 11 ü m a Yun 
\it ıııdarııı (~ilhriyi) 'ı yazılıp iade t>dil~i;ılcr .. 
ı:okran gcı;ip i~taııbula _ _!~dileı·.(}l'ıı<' h:~Iar-

{v;kt) i11 ~o- Iü\ıı~ı~ı;ı!'.ani ı H29 tefrika1'ı: s..ı -- --- -- ---

anı 

oko 
u 

ar 

dördüncü günü Uzun köprüye 
vasıl oldn. 1 lacı Ali, o gün 

lstanbula girdi ... > l lalbu ki 
ordu 25 te lstaııbula ı:irdi. 

( uçmuş .. ) olacak?!! 
[2, Acnba Behiç Efendinin 

eı•elce reltalı Ağadan aldığı 

daı·et mektubundan 1 lalıcri var 
ııııdı? TeJaşıııdaıı olmadığı an -
l:ışılıyor. raht Asım "evelce 
talim buyrulduğundan inktr 

ettı .. • diyor. lliç zanıı edilmez. 
[3] Tarihlerde tezat olduitu 

eve'ce de kaydedildi. 1 J.kikat 
şudur: ( Ordu)·u 20 crıııaziyel -
evcide Edlrııedcıı çekti.) nunda 
ittifak vardır. [dirne<len İstan -
bula kadar 5 konak ayrıldı ,.e 
25 ceııınıiyelevelde lslanbııla 

gelindi. Bunda da ittifak var
dır . Omdaki beş gün çorba 
giM biribirine karıştırılmıştır. 

Bütün ıııüvazen~sizlik tc, bura
dadır. 
- .. 

giiıılc>rle ll<'p hmıu 

diişiiııdii. lıep hmnı 

ktınlu. Sidddli hir 
• 

fikri !'ahitll' iııtikaııı 
.·<'Ydasıı..a dii~tii. Bir 
~iiıı EtıY<'r Hagıhııı 
.reı•eceui 'olu hekl('di. 
r:ı "' t"I ._ 

Hih eh <•riııi t'ekc•rek 
• 

iizcı·iııc alt's etti. Fakat 
• 

JJ/ıılıorrıri: lliisryiıı Ralınıi eli titı·cdi. Kuı·~uıı 
i~te Afif Jlii.;ııü ter- 1 ıızmı siireıı hu Jll!ıla- lıasııııııııı can alaeak 

hiydi, sc:-1'iz, kibar, zalliıııaıı(' lt'kdirleriııe hir tarafıııa isabet 
a-.il <;1.e11k. oıııııı iize- hil' ka\~ Iıı ı;kırık tan ctnwdi. Jlafifı;c kolıı
riıu· lıuraya i\tcki hay- haşka <;cYap \tl'nıecli. ııun derisini sı~·ırlıp 
dııt·11 alı~tırıııakta ıııa- Vak'a hııkadarla ka- geçti. 

na , aı· ıııı ? o lın' La laydı lıelki karı koea Eın er Hagıp bu katil 
Jwııiııı C\ inıtleıı 

0

ıı e ol~uıı cabuk uiıutur- kastından zararsız<'a 
diret!e adam kova- larclı. Sinirli cocuk kuı·tulduktan f.lon ra 
bili yor? bu hakareti bir ·türlü lıasıııını altına altlı. 

~;~hıınz k oc asının hazıııedeuıc<li. Saatlarla, Güzeke patak 1 a.dı. 

VAKiT 20 k~nıınu~:ını: 
--·- - -

\''?~lttı ıııoı~ıırtımııJlııu 11111 ı~uı11 111 ııııııınınııııı111ıı 11 ıııııuıı1111 11ıı111111ıııııı11111111111ıııııı11111ııuııı111uııJ! 

~ l ~i nıeınle~etlerin~e " Uo~ıt ,, i 
@·"""·"····n"n""· .. n··""'ö"'n"~'""""""'"'ô'8"i·o"u"fi""""8""""'~ 

-
l·~ırtıııa \ar. sop;uk: ıııiithi~. 

l·ar. yağnıttr. sis~ 
Böyle bir günde hareket ettik ... 

Iıy MR isleınezse -~a~ ~eliyor ~H~! - fteHli ~ir 
ur~a~as - ·te~li~eli yollar~H 

~.'iuh~rriri ı fbralıım il. lf..,.. 

Tahrandan ıır manzcr, : Hıyabanı hümayun 

1 -
1 brit.ın gözünüzün önüne 

getiriniz. Ş.ıha,kt p;ırıııagınızı 
İran p;ıvıtahtınııı ü~tüne 
koyunuz. ()r;ı,lan l\azvin, 
Rc~t, Brnderpdılcvi yolu ile 
ko.:.ı bir denizi bir h,ınıktlc 
a~Jral· lhl uya, or;ıdaıı Ja 
.\!osko\·ay.ı; bakınız İ>tc benim 
geçti/tim y~rlcr. 

\'akıt karilcrine bu seı·alı;ı
tin intib,ılarıııı anlatn:ak iqi
nınıııı. 

· iki gün evci tçrkcttiğinıiz 
senrnı ı o k:ınuncvdindc yiz. 
T hra va mur c ~"tınıur 

için-k. Ffr,kr~ive Şdıııamc
sıııı, ~;!Jiye gülistanını 

yazdıran lr.ııı semJ. ı kıra 
bulutlarla kaplı n: tdıditldr. 

Bu makine asrında trenle 
gitmeyi ayıp saydığımızdan 
unarc ilı.: w;a.:ağız. Fabt 
1ı,;, .a öyk ümitli gi)rlınmüyor. 

Yol ıırl.adaşım« 1 Tcrr \\' olffn 
hmyc'i: yaş ) 2, nıilkti Alman 
i~i Kruıı fabrik.I'ı müdürü, 
Tclıran.ı niçin gclJit;i: yeni 
rnpıla.:;.ı, tren yolu ile al:ıb
Jar; F;ırik alameti : nc.ş' eli 
bir z'ıt ... 

S~bah ~.ıat yedi. Otomo
bilimiz gddi, yanları açık 

köhne bir << Bcıız " · isıııiııc 
güYcniyonız. Bı.:~ dakib sonra 
tayrare ıncydaııına doğru 
lıarckı.:t ettik. Epicı.: titredikten 
sonra mcrdmdayız. Kı plm
ıııızı vüzlfı, sırını gibi ince 
bir Alm.ııı Rcşt ciı·arında 
fıtııı;ılar koptuğund,ın uçmanııı 
kabil oLınııya.:.ığıııı söyledi. 
Bizim rnktin nakit olduQunu 

Keyfi)ct ikiıwi dt'fa . . 
zabıtaya';• ordaıı .!!:azc-. ' . 
telcı·e aksetti . 
Giiııdclil. siituıılaı·m

da dedi J,odu İ<'İll ca-. . 
ııak aı•aıı ıııat h11at Ya-

• 
ka) ı aldı <'le. ırirdi t> 

,·ola .. lıt•r ~azctc ıııa-
• • 
('l'aYi kcııdi sairlii!i ııis-, ~ .. -, 
pelinde lPlli~ ip p111l11-
yordu .' Kiıııisi (~işlidt' 
se' da f aeiaları) sel'ııa
ıııosiııi kullaıııvoı', kirııi 

• 
ınıııarıza ic·iııt' hir isti-
f aııı iş:ll'eti sıkıştırdık
taıı !->OllJ';ı tiirlii ipham
lar, inıalarla t::ıf sil:il:ı 
girişiyordu . 

Bu Yakaları İclen iee 
• • 

taıudığıııı iddia eden 

bilen Ye bunu kcndisuıe 
prensip addetmiş olan • \iman 
müdür kızdı, YC söı·Ienmiı·c . . 
luşladı. Çaresiz gene şehre 

döndük tayyare bürosundJ da 
lı:ırnnııı düzdnıcsinc ilıtiıııal 
rcrerck bir iki saat hckkdik
sc ele p•ıra etmedi. 

Saat ı ı, ı o; Otoıııobillı.: 

yolumuza dcYam cckı:cğ'iz. 

Polis nıüJüriyctiııin oııünde 

pasaport muamelesinin bit
mesini beklerken bir sürü 
toza bulaıııış otomobiller 
<ı;\Jcı·ıhnı~ipclıııtcn gönındü
kr- Ccnuptaki isyan ııııntaka
sıııı teftişe gi,kıı !)ah :wJct 
cdıyorJu. 

Saat ı 2,ı o; Dcrrazeyi 
Kazyiııden çıktık. Elli kilo
mctro sür'atle gidiyoruz, 
lsırıı:ı, müthiş bir soğuk rar. 
;\ICıdür kürk paltosunun içimle 
kaygusuz. Bense in~cı:ik 

paltoıııla titriyorum. Geni} 
çöllerin orıasıııJan geçiyoruz. 
Uzun nıcsafdcrlc ::;alı A bbasııı 
Kin·ansar,ıyLınııı bir an içinde 
forkcdcr gibi oluyoruz. 

Biraz ötede on on beş tane 
akbaba bir leşin üzerinde kana 
bulamış, kendilerine ziyafet 
çekiyorlar. 

Soğuk müthiş .. 
Saat 1 5; Kazı·indcyiz. En 

meşhur otelin buz gibi soğuk 
o,bsıııda dipdiri ra~sız pihh-. 
Ye kart bir t.ırnı;u öğüttük
ten sonra donmuş YÜWtla
nmız'ı şifa nrrn ncfi.; !;okulu 
bir çay içiyoruz. Bu ça~ 
cidden makbule geçti. 

Tekrar otomobilin hırıltısı. 

hir zat .!!:iiııderdi"i iııı-
t' ~ 

zasız Yarakalaı·la kt\lı 

taf 1'ilcıı liil'lii if satta 
bulmıaı·ak WIZ<'ICl<'l'İll 
yaz<lıklaı·ıııııı iizcı·iıı(• • 
tuz bibeı· Pkiyoı·du .. 

• 
23 

Yaka '"kayı takip 
etli. Biı· giiıı idart'lıa

ııctle oda lıiznıı~tçisi 
llusreY :Xizaıııi he\ iıı 

• 
karsısına cı k:wak : . . 

- Efe11di111 bir kadın 
sizi görmek istiyoı·. 

• 
- Yak.tim yok. ~J(·~-

guliiın. 
Ilizınetci dısarı l'ıktık.-

• • • 
tan bir kac dakika • 
sonra aYdetlc: 

- Efeııdiıu isrm· e<li-

...................................... :··········-·····». 

· ·niY-f i~fü--Yifüfr··· i 
.. 

- Mnharreri : Eşref - :: .. 
') ......... ~············~ ... :1:::::::::::::::: ~ ..,. - .................... ... 

1-<.it'a. 
Bu günlerde bela gürdükçe evrakı havadiste, 

Kesildik cümlemiz dünyada mızmız, yareıulıillah! 
Cesaret kalmadı bizde, şefaat isteriz senden, 
Bizi korkubnada huyruklu yıldız, yaresulallah! 

n~lad .. ki hıt'an;n ı ~>ıl ( lıcyııellı:ı\'f \e rcca ) b;r ıı .. ı.!c 
, siiylcııildiği a:.J.1şılıy0r. İı;µ3IL1lı cünıknıizin hıı!Usu - 5 maı"sın 1 

1 arkasına k .. !ırsak - ati I ' y. zıl cah olan meşhur til:d fıkr3sır~ 
j J beDZc'll1C7. 

Fıkra 

iilkinin birisi kapana 
.utulur. Cenabıhakka 
hitaben: 

- Yarabbi, beni şu 

L _!adan kurtarırsan bir 
kile bugday sadaka 

edeyim! 
Der: bihikmelillah 

kurtulur, kurtulduğunu 

anlayınca: 

- Ben timdi kileyi, 

1 Lı ·ekct ettik. Solörirnıüz bize 
tı.; "ıatlik biı'. nıc<afcdd,i 
km·dc gccdeıııiye k)ı·ik 

cdinır. 1 Lı!lnıki biz dL' bir an 
e\'el Rcştc ,·arııı;ık i'tiyoruz. 
SaNla ,..aP<ıLı gi,\ivnr; ederi 
toprakt,ın, insanları birer 
h.ıralct, Yh:ık ncık c.umırlu . . 
l:öykrdcıı gcçironız. 

ölçeği nerede bulacağım? 
Diye kalbini bozaı-, 

tabanları kaldırır. Ara
dnn çok zaman geçme
den hcrna:ı!sa bir kap:ı
na daha tutulunca: 

- Yarabbi, ölçek ara
mıya giderken •eni gene 
kıstırdın ha! . ., 

Demi§. 
( Deı·aın oluııac::k ) 

i~arni ~ususive 
Lağvedemiyor 
Yali l){'\ll' lı!rl!ktı• . 

. \ııkaı·aya ~ilmis olaıı . ' ' 

Yihiyet lnısnsi iıları'si 
• 

~I. Cemal Hey diiıı :n-l laı·a kanırdı , iki ~ıattir 
oıoıııohildeyiz Yer yer ya•"- d<'t etıııistiı'. 

J .. • • :;ı <I 

nııırdan ~ise, sistcıı yagmura )luınai!Pvlıiıı \C'l'CIİğİ 
\''ln\'OrLiz. (;ç saatlik bir lll:\hİlllU[U •~Üre \İl;İ\ ~-
scdi·c\cn sonra ilk defa ol~r.ık • • 
bra ıesadı:ıf ettik. le ait i~l<'r lıalledilıııi~-

Yol tehlikeli. Bir tarafımız tir . 
derin bir uçunıııı, otomobili- Ilu llle'l.·anda j <la I' C İ 
ıııiz ıııüteıııadiycn zikzakhır " 
yapıp duruYor. Yalçın kaya- lıususiyeııin şimdilik 
lıkLır branlıktın büsbütün eskisi gibi k a 1 a ea ~ı 
korkunç. DağLınıı eteklerinden 
kırrılarak, dönemeçler yaparak anla~ılııııştır. Riitçe bu 
akıyonız. Ellerim dondu, Şt'lde göre taııziın edi-

dizlc.rimin üstünckki bataniycyi 
hile tutaını\'orııın. Çok, pek- lcecktiı·. nuııdan nıa-
çok soğuk \"ar! da millet mektepleri 

Kar sahasından çıktık. Bir 
kö\l: daha geldik. Saat 20 .. i~iıı (138) bin liralık 
.\!Öla vcnlik. Bir çay içmek hususi idare hiitccsiııe 
üzre içerisine girdiıtimiz ınuıızanı tahsisat Üavesi-
J;aJıq: bozuntusunun pis ye 
kesif h;l\«ISll1daıı öksürü - ne Yek:i)etin IllltYaf akatı 
yonız. Kalın bir duman taba
kası bütün odayı kaplamış. 
Çipil gözlu, çiçek bozuğu, 
kısa boylu, şişman, küt par
maklı çay(ınlil sunduğu ç:ıv
J.ın içiyoruz. Kapıııın yanındaki 
köşed.: beş aln kövlü önlerinde 
bir mangal, içinde yarı yaıı
nıış bir odunun çıkardıgı 

:;arımsı YC maı·inıtırak du
nı;ııu bal.:ırak uzun çubukla
rını çekiyorlar. Buyaııda da 
b.ı51 sarıklı bir nıolb afyon 
lenzımmı hazırlıyor .. 

Gcı:e rarısı .. Rcşt kapısııı
da vız. pcılisin ahret suali gibi 
su:illcrinc cevap Ycn;rck 
(ceı·u) ıcsikalarımızı göster
dikten ~onra, gene yollandık. 
{s,ız caJdclcrdcıı, perdeleri 
inik eYlcrin önünden, bozuk 
kaldırımlı yollardan geniş bir 
meydana geldik. Şoför yamağı 
bir otı.:lin kapısmı döğüyor.. 

( ))c\·aını yarın) 

yıw .. \ileııize ait gay<'l 
ıııiilıiııı hir şey süyli -
y ı•cel.:ıııiş ... 

.\ile söziiııii duyuııca 
patron eliıı<l<'ki ıııii-
1 :tlt'he dosy asıııı hir 
tarafa bırakarak: 

- . ·ası 1 ka<lııı hu? 
- Kı~a boylu, Şİ'-

ıııaıı .. 
-Yası! .• 
- Ellilik yar .. 
Jlıısre\' i\izaıııi bey 

karsıs111da sabit bir nok-, 
taya diJ,ildiğ göz)('t·ini 
kiki'ılterek bir müddet 

• 
düşündii . · feseleniıı 

~cııç karısıııa aidiye
tiııi hissetti: 

-Gelsin •• 

alınmıştır • 
Enıanete ait bazı iş

lerin halli icin Anka-• 
karada kalan Yali 'e 
l'lırenıini ~lulıittin 

Beyle, Enıaııet ınek

t11p~mm Osman Re) in 
pazartesi giinii aYdet
leı·i ıııulıtcnıcl<lir. 

Aralarındaki işler 
Atina 19 (Ancksartito)

llul!(ar ve Yunun biikumct· 
lcri aralarındaki maallı\k mc· 
,;clckri halletmek için ı:;elccck 
hafta miiz:ıkerata başlamaı;a 

kara vermişlerdir. ilk miıza
kerc edilecek nıc>clc .\kdc-
nizdc llulı:;ar mahreci mc>c
Jc,;idir. 

Dedi., 
içeriye yus yu,alak 

hir ka<lııı gir<li. Ellilik. 
aıııa yiizü paııeal' reıı

ginde, elleri kii~iik 
somun gihi şiş, ha<'ak
Iaı·ı c:or:ıp koııeuna 

sıi!ıııaz hir dul~111ıhık-" . 
ta .. Seıııen mit lı:ısıa-
lik ıııı~ arkasında "iyıılı • 
bir ıııaıılo Yar, ha~ı 
tııl'eiııi bir kı·ı>ple iirtii

lii .. Kacıııakla Kaeıııaıl'a .. .. . 
ıııııaı·asında biı· istihale 
kıyafetinde.. Bc>yef iıı
divi eteklereesiııe yt>r
Ie ·beraber hir leıı;eıı-
ııa ederek . durur ; 

ney iskemle iiste
rerek: 

( llltmedi) 



• • 

i · ti :ı' hiriııcı sa.yı1an11;.tl:td•rl 

.lkı kıııların tahliı· ekri ,a-

VAKiT 20 kAnunu~ni 

B
u~:ın !!azctdcri :ıkur· 

kcn., tıı: sı:\· ıı .... tundc 
• ziı..niııı · t;;ı.:ıidı. Bun 

l:lrlİan lıiri, ·ızi1. ı"t:ıdın ı · 
n• •c hır >Ol-3~'\ kırıııl!tkı • 
diJl:i. ikin.;i,i ·", 1 : ı ~e-clc>i... 
i.ıc nu:nar~ılı~ı i"e ~u mc:;hur 
inl;lniı:!ıııın 1 ir türlu hitmi· 
)"Cn nıa( ı ~. ı,iır. 

. 1 
m ıın nltıda icrn cdilmi,tir. 

Amerikada patlıyan bir bomba altı kişiyi 
öldürdü 

Ger i. nzHin l!ordu!!;Lİ t:ık· 
llir, ba~lı l>a .. 1na \,ir nıc\ 7.t! 

tlıır; fakat ondan 111.un hah· 

Sctmck e,ki 'arnlan \eniba'· . . . 
t·ın tazele~ cck. \ c-.;ilc de 
~ok değıl. lfc.·,cla <•mın i<mi 
Yerilen 1 u «ıl-a, n kal<lırımı 

~·okmu<. B:ı,ka lıir Yoln il'· 

falt ) an:ı~aklar ye. cından 
:ırtan p:ırkclcrle "azifinki 
diijcncccJ, imi~. 

içeride \."ıkr- ha ırl .~ı Yapıldı· 

~; belli oh.yor, g,~rdiyanlar 

hrı;u~uı·or, nıcıkuflara ait 
e'rnlarııı. ı arnkları:ı. ı or!!,:ın· .. . . ' . ' 

kırın indirilmc>inc, dı;arırn 

çıl..:ırmıya ynrd:m ediyorlardı. 
lçerilkn 'erilen hir emir 
tızerinc <•tomcılıil :mındı. .\li 
Riza Hey aill'inc nıcn~l.'l 

~i,manca bir zat, elinde \li 
R · ı.a l\e\'in lıa,tomı ko;a 

ku;:• ot"nırıbil :ırama)';a •oitti. 
Fakat daha ocomohiller ı;cl· 

ıneden ıneı kuflar çıkmağa 

''a;l:ını ı;lardı. 
!lnc~ :ı'ır YC Fı;at Şenı_,i 

fkyler çıktılar Jlızlı hızlı 

- -------
Zelzele Kasırua l~yler ür~ertici ~ir ~aza 

\an, (l'ran,ada_. 18. (;.\.\) llir kedi bqiginde uyumakta olan 

* Ambtcrd:ıın. 18 (,\ .. \) - Koca,1 hap;c konan bir kadın çocuk· 
!arım ıcrkcderck <."ik;tra i-ınindc birinin rnnmn bçmııur. 

(,.'ik ıra cı lı\dını rüzü;tünc bırakarak kaçan 

Q;>=•--,-.""'1' gelen diirt jandarmayı riJ\elrcrlc oldürmü~. 
kesmiş, C\ i atc\'c \ crmi~ ,-c kaçmı.;tır. l\ .. atil ile 

,-c hap~cdilrni~cir. 

kadım ıuımak üzre 

dor<lüniin de baştru 

dostları yakalannuş 

~ 
Detroit, 18· '\. 1) - llurada mfilak cıcirilen lıir lıoınha mc;ken • 

' a. ••••• ' ...................... . 
otır;ık kullanıLın bir hinaıı tahrip cvlemi, ıc Yangın çıkmı~tır. Yaıwn civar lıinal;ıra sil"J\Cl 
cı knıı:tir Altı kiıi nabcdit olmuştur. Hunların telef cıldu~u zannolunuyor. Effah·c efradı gaiplcriıı ce,d· 
lcrini cnk:ız ara,.'J.rla arırnr. l\ombanın tahrip eylediği binanın iinündc yere scrilmiı iki mecruh bulun 

-nuıtıır. Bombanın bunlar tar;ıfından utıldıj!"ı zanııolunuı·or. 

üetrnit. 18· \. \ · Bomba inl'ilı\kından t,ld ola arın çogu ltalrandır. l'oli; lıoba had;,c,iı>i faıi;ı l\tadi hatırlamak çok i\'İ 
lıir scı·kcn bilmem niçin ' . , 
hıı kader~inaslık artıl,larla 
h lenerck in anı ıizcn lıir 
hale sol uldu? Cnutmamalı 
ki ı crmc·kten ziyade· Yeriş 

tar7.ının a<alcti l(i\ze ç:ırp:ır? 

Tamirden >onr:ı tcı«\m cdi· 
l,mcı mi idi? .. 

~ iırlı yorlarclı. ( ;;11.cte 
raf muhahirlcrinc -Hiz nıeı • 
kullardan değiliz. \"anılmı· 

ymı1. !.. dediler. Rt·-inılcrinin 

alınma mı ;,t,'minırl:u, ,:ıp· 

1-alarını yüzlerine tutu~ or· 

!ardı. 

1 İt;ıl~T,:,~:·~·ı·,:
1

r 1 ~·;:~t- l~lcıhta~~.::::,,::I) l:~~~i:·il:~~.:nd~(:nı·a(~~ı::n::a h:i~~::::c \ı~:{::~:~:·ıi ırz <>lup \ıirçok 
1. lıina yıkılnıı~. tc/µ·rur tnuhahertıtı ınunkntı olınu~cur. 25 ki~inin Ycfat c\ ı~dij.\i zannulunLJ~ or. 'fa(:-ilit 

yokrnr. \"cnczuch\ Hcbicumhuru mahalli fctiketc bir imdnt 10puru r;iindcrmıitir. 

Sütten ya~dığımız için •. 

S
chrcıııanctimle bir k.-•mi>i· 
yo~uzıın uzadı lı•:-:ır et· 
mi~ Ye hap un sahip· 

l · 'ıı~ 1 ı•k hin liralık bir 
kredi a\"ıı.ıkla yem fiatları· 

Jll uç \"C bq .ıyct!C de sıi· 

tiin 1,iloı-unu on be 1 uru ... u 
indirrnl:k ınık..'\111111 htı1n1u~. 

llu ,[ıf mc "ek-inden aitzı. 

ımz atlanıakıliı ~.ındıi!;ı için, 
"azetcdeki hahl'ri tel:\; ı c 

cııdi;c ile ohıdımı. ~ıit ~İr· 

ketinin marifetleri menlanda 
duruyor. Scnderden heri fi. 
atı tlcgi~miycn )'Cj{<\nc gıda 

..;iittlir. ~ir1"L·t styc,indc hu 

rlcQi-nıİI en fiat hı:~ huru~ 

arttı ı c dil"chilirim Li rdı· 

metli ~irkl'tin ıneydamla ka· 

!aıı biridk e•ni de hundan 

ba~ka lılr ~ey cie~ildir. ~ı.tıi 
on h~c iııılirmcl, çırekri 
~ı·phe-iz nranmalıılır, fakat 

her şeı.lcn e\ d hiç bir ·e
!ıı.:hc da~ ann11,·an ~u l1c..; 1-.u

ru~lıık İark :ı;·tan • l..ald;i'ıi ·a 
daha h · «Jlur. 

Hala mı Fokbalığı? ... 

Be; dakika !,aô:ır rnnra 
Faik Be\'in lıaba,ı Tcı fik U. 
çıktı. Orta boylu, top 'abllı 

lıir zatti. \ aı a, y:ııa~ ilerledi 
Tcı !ik lle\'İ tcıkilıcn, y:ıl..a>ı 

açık renk kiirklü bir paltonı 
1:\bi> bulunan .ırnkat \dik 
13. çıkmHır. \rk;hındaıı re,. 
s;ım A 1i Riza B. ~· ir(ındii. 

L ztın 1-ır ,3!,all: Ye !,ulaktan 
ta1'ma ı?;<>zllikiıı olun Ali Rı

za B .• knnının ~ ... ı~ini ;...ı..'ÇL'r 

p;t cıne;r. ctr;ıl'ııı-.ı haldth.iı. 1 J;ı. 

va "'iJ:uk, fak.ti açık. giı· 

nc,li idi. ,\nla~d:ın biraz ı.a. 

'n alınayı" ~ lirlıycr1.:k ~itınt · 
yi terdh uli ~ordu. Kap•J:ı 

ki ı:ardiyana 'Ordu: 
-llen l(it·em olur 

nıi 1 
llizimkikr ,onradııı \ :ıp r 

i-kcll',inc g«~lirler. (ırada hu· 
ll!"-lll"tll.. 

( .:ırdi rnr cernp ı erdi : 

- ll:ır tıa ... te,ril' buııı· . . ' . 
nın, !-:fendim. Ot11ıııcılıil ~e-

liııı:c nnlar da çıkarlar. 

il• Riza Bcr. -.\ilaha 1>· 
n, rlöıdık!.. dedi. ) ı.nıyerek 
oradan aı rıldı. 

ili• an intiı~ır ...... ( ltc llllO· 

Gu' l>:ı aılar !!,c ·ti. rnkın· 
da \ıelki de yıldı\nuımıl 
l utlL-ianaı:ak .... J linıaı ci 

h:ty\ anat cemiyetinin. ,anİı, 
~uhrctli 111" mi-i, l'rıl-1,alıjl;ı 
hazretlcr'ı lı··' k ti k" l .1. "'" ı "~ 111111 ır 

hillcr tcı kifane kapı-ı 11• unc 
<>-al:ınılıl:ır. İçeride dcı11'r 

parmaklık ·:rhı.mda \li Riza 
Beyin haruııi \:ıdide. kızl·ırı 

l\:ıJri~ c 'c 1 lamide 1 bnııııl:tr 
g:örLindlih:r. 

L"c,:iı tk Lurl,lıı ma1tola 

rıt11 ~'' inmh·IL'r~ ba~larını 1i 

rer tı:l
0

1c ·ırmı;bdı. ı:lkriııık 
paketler rnrdı. Kadriye 1 la 

111111 , i4.ı.rpinlcr'ı in lı.ıgını 

,ıkı-tırmak "çiıı, gii7.1 rilc nıer· 
dil en ha~ında elindeki pa· 
keti bırakacak yer aradı. Bu 
lamay ıııc:ı hcııı:irc-irıc ,c,k n· 

tli : 

k.ı\- cı defa nlarıık hır i•tida 
daha 1 , ... ·ıı . t' " 1. 1 .... , n1ı~ ır ,, ·r.c 1 t c 
nıp;,;ırlinilcyhin zahmet-iz. • 
ı:e iildıı•ulnı· ı'ııd h h ı· 
l. , en a ,e( ı · 
1)01". 

lfü in 
'"11 ıf.ıtl c, hen hu 

hay\ anın na. ıl oldun11 hukuk 

'e ikpali kı'kan11 o~~nı. Elim· 
tl c11 ~ebe şu loku tı,rl;:ıç kere 

tramıaıa h;'1tlirir ıe tek 
ba~ına ·, ll'landı ı sandıl("ın ne 
ferah hlr wr oklu~unu anla
tırdım. Cihan bir tulınf oklu. 

l laline ~ı l..'rctmc,i 1:\zım ı;c· 
knlt•rin en çok yayg-ara et· 
lildcri .~<irulur. l\imhilir, bd· 

l..i tk hu, hayatın, daha doğ· 
nısu nıuı :ıff:ıkiyctin bir >ırrı· 
dır!.. · 

-
907 istikrazı 

F.nıaııctiıı 'JQ7 i'tikrazı ha. 
millcrile yaptııtı uzla~ma mü. 
:rokcratma ,·ehrcmini Beyin 
· nkıır.ıtlnn aıdctinde tekrar 
lıa~lanacak \ e lııı ele fasında 
mlizakerat behemehal intııç 
cuilc ektir. 

~ti 
\ crdiı 

diler, dı; 

!er. 
llurnda 

paketi tutuı ct•c l'! 
mkn ~ıı: ılar, in
kııpı iinuııe ı,:cldi-

Kadriye l lar.ırn. 
foto~raf olıjektiflcriııin ii?.e· 
riııe çe' rildij';ini farketti. 
Eı elden ,em,iy~,ini ha7.ırla

mı~tı, hemen açtı, >iper oldu 
, ı: anne!'inc, hcnı~irc:-.inc \Ol 

ı·erdi . Onlar otomnhik 
ı:irince kendi-i de :ıtl;ıdı. 

Sap;:ı :\adidc 1 J.ınım, .-ola 

Kadriye 1 hınım oturdular. 
J !amitle l laıırm. ıkbinin ara
sına 'lkı~tı. Kadri~·c 1 lanım 

ıı;iilüm<iyor, kapıda duranla· 
ra clilc Ycda i~areti yapıyordu. 
Di!!;crlcri sakin) oturuyorlardı. 
(' ç hanımdan ;onra. g-cttrilen 
otomobile Faik Bey hmdL 
Şapka,ını ı ii7.linc tuttu, oto
mobil uzali.la~ıncııya kadar 
bu 'aziyctte kaldı. Kendisi 
ik Qir · ot ile orııya 

1 San l.ui, ,lmcrikanın '>liNıri hükumeti dahilinde' 18 \ . \ - Bugün iı~lcı·e do~ru cenubi lndiyana 
,.c İllin' a hLikılrnctlc.:rinin bazı .1k:0amını -.üptırcn kzı-.ırg·:ı t!"'na:oında düre çoc.:uk telef olmu~tur. 'ı'ir•ni 
kiiinin dahi mecruh olduj!,u 'iıylenirnr. Ka>ır~ayı mütcakıp bazı mıntnkalardn yajl;an ıufana•a ya~murlar 

azim ha~nratı ınlddh·c ik:ı eylemiştir. 

* \kç ıs \. \ Rir hin.ı dahiHndt.: be~ ki;-i hir g;·tz "><ıru . ..;unlln patıaına:-ı ncticc~ı oıar:ıK muhtı.: 11il..:1n 

' ... fJt ctıni;;tir. 

Bursa ll1<'''l\:u fla rı ıı 111 nı ul 1a k en1 <'Si 
[ l ı .. ıfı hl ıntı • ı[umızdJJtr 

l l;ılil. l la<an, ll1lCl\ 

%iıa. l l'daı·et, Sait ıc 

Koc:;ıba~ J,n ıil namıııdaki 

1 inN:icr bir fırtınalı cLnıa !!,Ct:e;i 

lıaıtır:ıcaklar, ı:iı ardaki halkı 
tethi~ \"L" kendilerine ilhak 
için ı :ıli ı·e !'ırka kıımamla· 
nın1 l"lucanı: <itıtindc a~n

caklar, nıüteal..ılıen ;\lndan~:ı 

~·ar-ı 'ak ti 200 ki~iye zabit btik:ınıl'tine yurm eeehlcr,. 'ıı 
y c ııck• d'ıi;e-i l(iydirerck ;ıı!;ır1ık t:ıriki · de İ1.ınire 

a-1..eri ıııeı l.ilcrll' j:ınd:ırm;n ı ~idccd:ler, oı attı İn~·i!iz!crle 

ek o.:ı,irdiktl'ıı rnnra l'eph;me irtibat 'ucud:ı getirerek cep· 
ı e -il.ıh dcpı1>1mu va~ma ho.:yi ,eı irip \nkamya hıu.:vıı 
etlcc:d 1,-r, lıapi.-aneyc p;ide- l'tkı:ekler. hııl..ı'ımctı bkat 
rd; ~ıl ,)u-lan k<tç.ırac;klar, etlere! tlinl bir hı,1 :ımct kL· 
ı 1in:ın:il·rd 1-..o~L: h~ı~larında rac:aklarını ... ~ 
"L,ı.~ iyct tabii- edildi. dh·e l\ararnanıcdL Cemal, \lıh· 

fiiiZE"YA"N'l 
~ [ C,t tararı birinı:i "ayıfaıııızdadır .§ 

a ı:Jiınc :ı.ldıın 'L' hakunı. Yeni he\ "eti ,-ükcl;ı .. 1 Ui\...: \.11.nıı ..... a 
( :~:~~~kli~""l:lıi:~:ı d~:~ .•. :::~~li~rai~:~·ah~:~~i~·~'" m1,;~7:iz,::~::ı: ) 

g ııı.: ,-aıilc h:ı:-ına µ.·l·tirile\.'.cktir •. dl\ol". 

Ha"ka bir rü'a~ -Bir çok ha:-ı l}lı7.tıkl:ır ,,1r, diyoı·lar ki: 

·· \~kC'rlL:r çok :-ık ncihı.:t bckli\ıırJar vc nılıte\ı.tkkız ·bulunu~ 

,-uı !lr. "için .. dı.:dinı. ··c:.lk h::I\ r:ıktan korku) nrl.1rmı.; ... 1 }ij1,"1.:r 

bir rit, 1: .. lh: ı;{l'C\.: .. ,ı..: :ıjt:ıçhl·lı hır 'c.·rdc R1..:i:--icumlıurl:t 

her ll..;r dorr. he .. iıı~n ':ır. ltl: · .. ıcüınhurl:ı ~orU .. üp giırii>:>nh.: 

diı:, ıi hilnıİ\ ıruın. ııı.H.laı-. a\rıl<lıın \C c.lı:diın ki· ·· \rku.da l:ır~ 

bu ""İıııdi Yıılnızc.lır. a kl·r ~l·lıncdı.:n dcrh:ıl oh.lurı.:li•n. ı·:,,:ılı = = §f ~iındi a~k ·rlcr ~eldi. inı<li ark:ıda.;Jar turulur... ~ 

~-= f)i~ı..:r hir rü~a: .. Rci.-.icumhura ~uikJ .. t ':ıptırdıın dl\c =-~ 
.= firar cttiLn •. l~~a hir rü,·a· .. Bu ikı cihrc i"...:hirlitlir. lhHıJ,ırı = 

lll'h·h.:umhur:ı. iı;irccektıın. l l:ll:ınıtıt or,lurıa di, ıruın ki· 

""l\cniıı ~uika .. tt;t nıt·th:ıld;ıl' oldu.il'unu nı.:rl·dcn a.nla.dın . ., 

Dirnr ki: 
" Tabanca kılıfı orad:ı düşmüıtıi oııd:ın - .\ilah hı ile >i 

cumhuru ka.hrct .. in. hizc zorla ~;i,uı\.·:ı ür,l'ı.:ri~nr. 

l\akum hir mektep k•pı•ının onundc ~cdi. 'tki7. ıa:larında = = hir kız çocui!,u hl:ın hir~eY 'l YlLiyor. hlnl de t.Lın'cLicr p,ihi 

1,ir o\un o\·nı,or. Snrdun1. ~iındi ın1.:ktl·pll:r le kızlar:ı. ~uh-: 
iı~i{:tİ\ orlar. 

içeri ~irdım. ntfaları ~zdim. :\lu:ılliın h•nımlar aını hırı .. 
ti~an ~ibi açık olarak otur"' orlor. llımlan \nıcrili:ıl't µ·iinder
mcli: adam olmadıktan sonra giındcrmckten ne çıkar· Rürn
naıncnin di~cr hir ~erinde; hll millt:t her az:ı.h:ı mu ,t:ıhaktır. 

)·ı.ırap, dün~a~ı hcrcüın1.:rct:L! KJn Jrı"tlı..·\i gı•tı,r .. un. \~;ır:ıp, 

~ izzet ı c celalin hakkı için dinimize hir >lhip j?londcr ı c hiz ~ 
~ lcri hah\s C}lc. l lı..·r fı.:rt ~ah:--ini düşünii,or, f:ıkat hen i"tikhali ~ 
~ dLiıüııiiyoruın. btiklbal ne nl:ıcak. ~ lünafık ı c i':ı itleri kahhar ~ 

Jını:~;~,;~,'.~uııı:;~:ı::~ı;uıııııııı111111 ıııııııııı•uıııııııııııuıııu 111 ııırııııııııuuıııııuıııııııu 11111nııııııııııııl 
ıJ:clen iki arkada~ı da bindi· 1 na oturunca, <•tonıolıil hare-
ler. het etti. 

Teı kifaneyi en son ter- i\leı kullardan Ccrahha~n 
kedcn .\!adanı Fofo oldu. h:1>tanc,inde hulunan Kemal 

Si)~ıh kurkiine bıirunmii'i,· 13. de aynı sıatte 'Crlıe>t lıı-
burııunun ucunu bile >aklı) or- rakılmı~, ar:ıha ile eYinc l(it-
du. Tahrilli l{ÜZlcrilc etrafına · mhtir. ,\lc\'kuförın yatak.hm 

çabuk hir nazar adetti. !\en- ı ~ >air e;ytılan da bindikle-
disini almaga gclcpl,•rirı yanı· ri otomoblllcrc yükletilmi~tir. 

ı:afa, l,nı;ıil. 'crıı:ardİ\ an ı.;,\. 

mil, Sabri, Yetim e l\ııd.:· 

min id:ınıları. dip;erkriııin 

a~ır ccz<1larl;ı teı:7.i) ~sı Hen· 
ıııcktedir. • 

Eı eke zanııaltına 

~o ki~idcıı -ti\ 1 hi 

usıı ::\eı:ati B. de 
yandadır. Elycı ııı 

lar :1'.! !,i;idir. 

alınan 

tahliye 

lıu nıc· 

nıa1.11un-

Kararnamenin <,1\~ınırıa .. ,ıı

dan ><1t1ra C'em:ıl htıı:ı ap 
edildi. Dii!;cr nınl,uflarla mu-
na<eheti soruldu. 

ı·:k .--.cri ... ilc J!,'i•ru't~ ~.;lL'ltı l1u
nun adi ınc ailtkr .. ıdu• Ulll• 

;iiy lcdi. 
llil.iharc (\·malin "Rum 

name İ>mindeki takı iminden 
ha1.1 p:ırçıl;ır okun,!u ı c bun· 
!ara ne diı·ccc)ti suruldu 
~- 1 ~ !'ene cezanın i~crımıle 

)«!Zduıı. 

dii•ıy ad:ı 

yaptı~ı tcc~:--urdcn 

1 lem rebiı:umhur 

lıir tane dej!;ıl ki, 
rebkıı,nhurılıır .. 

ha-ka lıir 

dedi. ile· 
i>in suallerine -ı ıep,i 

hq1'i iftirad•r .. tkdi. 
11\ı ci cı:ı, ı; 

yalan, 

llur-a. 1 h ( Sureli mah>U· 

sada gonderdiğimiz muhabirimi::· 

den ) i)p;lcden >ıınra ak
tedilcn ikinci ee!,ede h ıneı 
!..uf i•tin ap olundu. Cemalin 
J..:ırde,i \ltH:ıfa hu i<lcnlc11 

' 
haberi nlnıadııı:ını >iiylcdi. 

::;abri nıııhiın itiraflarda 
bulundu. Cemalin, Ruya 
1,itahını tcf>ir içiıı kemli;ine 

ı erdi~ini, tc~kil:\ktt:ın h:ıher. 

dar cı 1 ·nadı~ıııı, ulcm:ının ken
tli-ine • hl:\mİ\-ct kalktı. ,;ıpka 
giydik• dcdij\"ini, •Bir kan~ıJ.. 
hl.. olur>a lıeıı de ;u orospuları 
h"-criııı • dedi!tini, 111'"\'0k ki~ı 
nin keııdbiııe • Bıır<ayı h •tar
dın. hu i~i de hasarır-ııı •dedi· 

' 
µ;ini anlattı. 

~alıri Ye O\ irl! . " 
çen >ene Cazi 

bmailin ıı;e

hazrctlcriııi 

llur,aya g,cllıi!)_i zaman ıildu 

rl'el'~ini, fakat lıir !!,im k:ıl· 

dıJl:ı için muı ı afak <•lam;ıdık· 
larını ye ::l ath ile J\c .... ı)'lcrc 

kadar gittil..krini, hatta j,tan· 
hula ıı;iderek. İngiliz sefareti· 
nde giirii~tiijtiinu, fakat sefir 
.\nkarada oldup;u için k;\tiplc 
gürli~crek tabanca !il;\n al

dı~ını ihbar ctnıi~tir. 1 !atta 
bu i~in ba~ında Kuım Kara 

imar siyasetimiz 
Dahiliye v. mühim bir proje 
yaptı ve her tarafa tamim etti 

,\ n kanı. 111 C. L\) - Sdıir· 

lerinıızin, kn"ıha!,ırımızın a-ri 
\'C medeni hiitlm ihtiya ·1,ırını 
temin mak,adilc dahi iy c ı ~. 

l..ı\lcti ı ilı\yetlcrc, ~chrenı:ınet

leriııe, mülkiye miifctti !erine 
nıiihiın bir tamim giinderıııi,· 
tir. Bu tanı;me naz~r m her 
belediye mcı:li> Ye c«·mi) eti 
kcndbi için he, <endik ·m:ır 

'c nıe,ai prtı!!,ramı tertip •:e 
hl'r ~ene biitçclcrinı lıu proı:. 

ramııı t<• yin cttiıı;i ;ma hatlar 
t.zerimh.• tilnziııı edecektir. -·---

Yeni Bükreş sefirimiz 
Aııbra. llJ ( \akıt ) -

Hükre~ :·cfirligi"ne -alııl.. 'iraat 
\ekili :\alıri beyi tayini 
m uhah kaktır. 

Konuşan karikatür 

S
edalı filimler yapan İııgi· 
!iz kumpanyaları gittikçe 
terakki ediyor Ye halta 

kariketiirleri bile konuşlurıı-

yornıuş. 

Eğer"bu karikatürler de biz. 
dekiler gibi konıı'şacaklarşa 
yandık. 

* Dönen gök ·u sıaru kili .. ceıaı Nuri B. 
•fl:1am> da yetraiı iki 
nevi crnr.ı 1-C fünunı 

üzerine ders vcrnıe~c başladı .. 
Birinci derste coğrafrara dair 
olan kısmında şu cümle vardı. 

• Arz gö~l. dtıner • 

Oörd ün üz mü lılkinıane cfı 111• 

leyi? « Tarihı istikl.il » müellifi 
merhum Galilenin fikrile oııdaıı 
evelki nnariyalı bir çırpıda 

mezcedi\'erdi .. 

firandinin ~eyanatı 
• 

Itilaf'ı ın i.isell es 

lür~iye -- hulya -- lUDHDİSIH .. 
Seyahatlerinin mak

sadı budur 
:\ tfn:ı. ı 7 ( ro, il. { r3mlo-

nın lnır;tthtn h:ırı.:kl:ti ıd ·n t:\ el 

nı.ıchu:ıt·t ~ apugı hı:) n ıunın 

ehemınİlcti kndecliliıor il C:rnn
t!i İı:;ıhonın i\lill,·tler cımi•clini 
ı c >ıılhu tnrpi"lcnıck 

idtli:ı-.ını rcdllclnıi~ 'ı: dcını~tir 

ki. 
lUll "llİ\Ctlc 

,.'-= hil_h,ı .... ;t f·c.:ndı-.ı n nl:.ıkadar 

oldııgu S ırki Jkı.hrı lı tc ,t:ık\ İ· 

'ı..: ınc ru:ı.tuf her tc" 1 lıt ~c i':'tı· 

r ık ctn1r~ c nın:ıdı.:t!·r. Hi.r. d1: 

$.ll h lı n·ı 1 •t hir t l"' ı... 1\ ır .. :ık 

kendimi ğ lı1h o1r n lı.ll·<lcl·c~iz. 
'-'ulh İıııl·t .. t"'lın t..:ıP 1 ~ ... , olan 

~rlirk-İt·ıh:ın iut.ilın ı ne 

lıir tlıcn11rıı, c ltfct in11 

lem ~c h·tl"l't ;• ırıncrn. 

ıi.ı~ Lik 
$11) -

llonuı, J d \ ntk ... r ~ '' 

\1. c:r:ın<lı Pıınl:ıd:ı l?,.lZltC il~rc 

\ ı..·ni hl'\ 1rı:ırt·\ hulun:ıLıl: d ... n1i"· 
ıır ı.: . 

- Tcl·r ır e<•<riın 1.: i k•l:i 
hın ikın.J ı ·in hirçok 

mliıldet~e > ''ıl lht ıcı 

ı c-ıll r 
':ırdır 

l•n le Türk • İt.ıh an • \ ıınan 
aınııni bir iulafı mü .. lll'" \ucu· 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
lkl..ir. nıir,ılaı \ll'iınıet ) c,i! . . . 
i•ııanı, .'iınaı lı ~L"\ kc: il. hu· 
luııdııj);Lıntı stılıaıı l lamidiıı 
c ·~luııu padi;nh y:'jıt'l.la·mı 
11.mirde•ı Kutahy;ıy.ı kadar 
kcndilcrile beraber old~kla· 
rınr. Yetime gidcrel- ınu:;ı·e· 
net Ye a,J..n j,cediklcrini <ii)·· 

lcnıı., (\·nı:ılın hu i~kr,lcn 

ha heri ol ııatlı ım il;\\ e et-

• ıni~tir. 

!-mail 
1.:ıh:ıhati 

hqı,iııi iıık r ctmi~. 
Cemale ) ıık lemı~ıir. 

cc:miyl'tC 
tc~kilaıt:ın 

' 1\ !celi. 

:-ol,tuk:ırını. l:ıkat 

lı·ıkri olınndığmı 

~crı1·:ırdi1 an "~\ıni• te~kil;:\. 
" ' 

tın ııa,ıl ı ·ıpıl<1<0·1~1111 Ceıırnlk 

koıııı,tı klaıını. rnhilhk ederek 
hıiktııııcte lı:ı!ıcr 'crn1t:dip;iııi 

Sil\ !etli. 
Ruy.ıı ı kr,ıı· cd<:ı~ Erliya 

hoc::ı re~kfl.ltıı 1 ;i lira ve >İl;\lı 

Yl'rnlİ~. 

\luh.ıkcnıc dürt lıııçuktıı 

hi eti. .\ lalnunlardan lıir kı~ını 

kcfal~tll' rnhliydcriııi htc:dilcr, 
reddedildi. 

, 1uhakcıııeyc pazıtrte•İl"c 

de\ am edilecektir. 

Teh'il ~Iüıııı.aı 

da ~ctirmı.:k ıçin hu e..,.; ÜT.C .. 

rinde ınkijnf edi~ol". \n ara ,. 

\tina tn \"Uku bu',ın c\aha l:a .. 

rıınızın YCA'3nc ~:1\e .. ı :-utlu h .,. 

mettir .. \nkar.1, il ın:ı ı c .\tia 
ınli~ıcnit S:ırkc.ı 'IİO} le hir u 1 r 

itihlfı ınc~ d~ına ~t.:ıırıncktır. 

\tlno 18 l'ıı- - İt.ıl<.ı e ,ri 

\1 . \lıı,.ılini nnmıno H \ ' ni c· 

Jn .. u zi\ !tct cdl'rc-k \1. Gr:ındi\'ı.! 

µii,t<l'ilcıı ini nü kahul n dofaı ı 

tc,ckhor. Türk. \"unan müz:lkc· 
rmınrn .-.Lır,tlc int.:ı.L·ı hu~u .. ıınd· T\ 

tı:'lH~nntlcrıni h:kr;ır ctm ~tır. --
f ransız sefiri gidiyor 

M. Döşambrön hükumetinden 
t~limat alacaktır 

.\ııl.;:ıra 1;ı bir ınt ukt C\ d 
1 'r·ır,ız cfi•ilc hardı c 'ckı· 

' .. uiu 1 in1iı :1ra ında .·u .. i\L' 

du lı:ıkkın,l;ı. cercıaıı CCi."'tl 

ıııiı1.ekent111 bir m:tıCe} L ı ,ı 

-ıl rılnı:ıd.ın i'lunLtı olct. 
ınJlunıdur. 

l'r:ııı-ız ,cfiri .ıhircıı tı 'ı· 

m~t almak iızcı.: hı:kumctı 

tarnhııdan l';ırbc ıl:n et edil· 
nıi~tir. . darl'th:ınc nıa. af" in· 
th: \1. .:amhwnuıı tl"ıın mwp 
tcltl oldul!",ı .:ıuıın•n gnpt n 
ınuztarip ı ıldu~u ı c ted:ı vi 
i>in l':ıri-c- ~ide cl!;i t>\ 'cııiı ır 

s-1 d:ı nıunıallcvfıin 'C} al13ti 
: ury:ı

0 

mc<ck . n Jı 0 'linc ma 
tuftur. :'il. l),;~amhirtin lıir 

iki p.ıın zarfında hareket c:dc· 
ccktır. -Gazi köprüsü 

( ;:ızi l\iıpnbiı proje i i ın 
)•ıpıhın (:i) teklif. l.n um tıı 

Lmaııcttc tcdkık eı.lilmektectır. 

ı•:ncumen rei-i Şerif B. hır 

muharririnıi7.c, hu hu 1t takı 

tl'tkik.ıtın ).\11 ı·et dddl ppı 
makta ıılduıı;ıındaıı daha hır 

müddet 111.aı aı:a. ı'lt . -ı1c· 
ıni~tir. 

Bir genç doktor öldü 
Tır !al-ııltc-iniıı hu ''"'nekl 

mczuıılarıııd~n C:ulhan.:dc -i 
tajiyer \":ı~ar bey 'cfat ctmı~ 
\e l:emıze,i dün Tıp fa~ull "" 
talebcl~ri tarahndıuı !.aldı· 

rılnıı~tır. ZaY:ıllı Rcııdn kah· 
l'ine :ırkada~ları tarafından 
müteaddit çclinklcr kı.mıl· 

ınu~hır. 
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KADISTEN Şeytanın eli altıhcla 
S[r1[ 

Muellif 
JOI{] ANkETtr. 

J al@ 
NERMi 

Her hakkı mahfzd 
Aluharrtrl • !\111terdml ı 

K !.O\ IJA 0. H 

Timur ile Çin Hakanı 
Veremin pençesi altında ... --

Hakan Timurdan verı~iler istiyordu. Timur 
bunlar1 kendi eme götüreceğini söyledi 1 

- 67 -

Senede on binlerce bedbaht havasız gü
neşsiz odalarda gaddar hastalığın elemleri 

arasında ötüp gidiyorlar halbuki ... 
- 31 -

Yedi ~ene evel T.lılmır Türkiye miş, bunlardan birine de avdet Bakınız bu t:ıtkikatın ilk ver-

ve Şama karşı hareket ettiği için müsaade \erilmemesini tekit di~i neticekr nedir· 

zaman bütün askerlerinin zev- etmiti. Frangın hali hazırdaki kıym..:ıi 

celerini ve çocul !arını birlıkte Tiınur daha sonra Çin devleti ihı :Fran ... nın sen eti umiTe~i 

ı;;otürınelerinı emretmişti. Yal- ve arazisi lıakkinda ma!Umat takriben 80Q mil\ on rranktır. 

nız ailelerini geride bırakmakta toplamağa baş amış, Çin ahalisi Bu mikrnrdan dörtte liçu :i00,000 

müstesna idiler. Timurun bu Çiııin serveti, Çinlilerin husu- kişnin elindedir. :-;u h:ılde 

emri vermesinin sebebi, bu siyetleri hakkında mufassal ma- 32,000.000 (ran ııa done biri 

seferi yedi sene devanı ettir- , Jfımat almak için her vasıtaya J&DI 200 mikr.r frank k:ıll\ or. 

meğe karar vermesidir. Timur müraceaat etmişti. Bilhassa Tatar Yani bunlarıı \eSatı olarak 1000 

bu müddet zarfında bütün bir tacir Çin payıtahtmda altı frank bile is:ıbet etmiyor o d:ı 

düşınanlarıııı bertaraf edecekti. ikamete mC'mur edilmişti. Bu franğın ~imdiki kı~ meti ile ... 
Timıır Semerkantten çıkıyorken tacir Cinden avdet ederek 50 para b:ıha-ının 500 milyon 
}'edi sene geçmeden Semerkant payitahtın denize yakın cesamet \C ya fazla seneti ,ardır. İ~·le-
kalesiııe bir daha girmemeye itibarile Tibriz şehrinin 20 misli rinde so::.yalı dik ta~l:ı) an :\f. 
}ettıin etmişti. 

1 
olduğunu söylemişti.. Lüşor de mevcuttur. 1000 kadar 

Biz Semerkantte iken Cin 1 OtVdirde Pekin şehrini dün- zenginin 50 milyondan f:ııla 

impratoruı un elçileri geldiler. jyanın en büyük şehri tanımak icap parası ,·ardır. 5000 kişi 6 mil· 

Çin impratoruna &öre Iimur eder. Çünkü Tıbriz bir fersah~ yonu, 15,000 kişi 4 mil)onu, 
ona ait birçok araziyi işgal tan fazla imtidat ediyor. Bu 30 bin kişi 2 mil}Onu 60 hin 

ediyordu . nu araziye ait ver • hesaba göre Pekinin yirmi fer- bir milyonu ~e 400,000 kişi 
gileri vermek Iazındı. Halbul<i sah imtidat etmesi Jhıındır. 400,000 frangı bulunan bir scr-

Timur yedi senedir bu vergileri Tatar tacirleri Çin hakanının vete maliktir. 
Şu suretle fransada 100.000 

vermemişti. 

Timurun yedi senelik vergiyi 
tedi}•e etmesi bekleniyordu • 

memleketinden çıktığı zaman 

geride 400,000 atlı bıraktığını, 
tane h~p zengini milyonları 

var demektir. 
Acaba taliin mazh:ırı himayı:si 

Sanzclı.lede verem ni peti 

10000 de ıı>l dü buluyor. 
Bir aile lıir tek odad:ı oturur::.:ı 

ölüm nispeti 1000 de 164 de 
baliğ olduğu halde iki odada 

oturur:-a 1000 de 22 )C \C 

don odada oıurur:-a ı 000 de 

yedi buçuğa dii;li~ or. ( Dokwr 
Bruanklin raporu.) 

Siz de tabti :ınlarsınıı ki, l\lat· 
mazd .. Sönal~ ccnupları. dön 

du\'ar ara::.ına sıkışan b..:ş altı ki~i 

z:I\ allı hlicrelerini sizin k:isane

niz gibi a\ izelerle donatamazlar. 

Oh! hedbahlar bari biraz ı.ıkları 

biraz güne"kri olsa ... 

Ya siz fabrikatör efendiler; 

sizler ki Lejiyon Donör nişanı

nın namu)u şerefimize hitkolu
nırnr. sizler ki her pazar kiliı..eye 

giderek tasadduk ve merhamet 

vaazı dinliyor~unu1.; şu adını 

du\ du~nuz "fazilet.,i na~ıı tatbik 

ettiğinizi hiç düşünmüyor musu

nuz? 

:011. .. :11111 :::::acr.nmmannnaa..., 

ŞEHREMANETi 
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Bir batta· 
lık tem
sil pro-
gramı 

l':ızar-Süıkardeşler. 

Ni~anlanma 
Sabık Gelibolu reji miidürü 

Ibrahiın Bey ınerhuımııı kerimesi 

Saliha hanımla merhum Hakim 

Cıvit Ber nıahtumu genç Dok

torlarımızdan yüzbaşı lbrahim 
Beyin nişan merasimi dün icra 
edilmiştir. Tarafeyne saadetler 
temenni ederiz. 

YilayeUe emanetin tevhidi 
Vilayetle emanetin tevhidi 

işinin şimdilik tehir edildiği 

haberine kuvvetli nazari!e bakıt
maktadır. 

---~----• Dk mekteplere 
1 lahihareket \ e ::.ayiiğa) r.:!t ciiz

danı çıku r-\ccati \1cınduh tica -
rethancsidir. 

Timur On sefirleı'9tc şu ce • 
vabı verdi: Çin Hakanı bu 

\'ergileri istemekte haklı idi • 
rakat sefirlerin yedi senelik 

memleketinin muhafazasını bun

lara 'terkettığini anlattı. Sonra 
1 

Çinde kabul olunan adete göre 
olmı.:ş olan hu ad:ımlar diğerle

rinin uğradığı nekheti affettir· 
mek için ne yapı) orlar. 

(Bitnıcılil 

•••• 
.Jl/iııakcışcı devanı elliyoı~ 

vergileri taşımaları müşküldfı • 
Onun için bizzat kendisi bu 
vergileri toplayarak Çine gotrı-

recekti. 
Çin sefirleri Timurun bu 

~teınkar sözkrinden müteessir 

oldular. 
Ge(tn yedi sene zarfında 

Timur tarafından Çine bir para 

~önderilmediği gibi onun tara
f mdan da bir talep vuku bulma-

mıştı. 

Bu talebin vuku bulmama-

...sının sebebi Çiııde vuku bulan 

Jı:ı.disattı. 

Bu devrin mehadisinde Çin 

lıü1>iimdarı hastalanarak ölmüştü. 

Onun vasi;etine göre devlet üç 
çğlu arasında taksim olunetcak-
1'. Fakat hakanın en biıyük 

oj11u bütün devlete hakim olmak 

isledi ve iki kardeşinin hakkım 

gaspetti. Bu iki kardeşten biri 

büyük kardeşile harp etmiş ve 

nu m.ığlup etıneı{e muvaffak 

ıuştu. Bii~ük kardeş lıarpla 

ıa,uvaffak olmıyacağmı anlayınca 

karargahıııda bir yangın kopar
dı ve bir çok ad;ımlarile bir

likte telef oldu. Geride kalan 

birader bütün devlete hakim 

oldu. Teşevvüş zail olarak ahval 
mtizama girince yeni hakan 

·ijmurun nezdine sefirler gön
<krerck vergileri topiamak iste
di. Haber aldığımıza göre Ti

nıur Çin eıç;ıerinin salbini 

erıretmi~ti. Bu emrin infaz 

A)unl'P olunmactığını brlnıiyonız. 
Sçııra Çin lıakamnm şerefini 

~rt:ırmar. için harekete geı;ip 

srçmedi~i de malumumuz dt

j.ildir. 
· Se:nerkantten Çin pa~ritahtı

na kadar mes:ıfl! altı aylıktı. 

Çin p.1)itahtı «Kambalukttur(JJ. 

Çin devletinde bundan büyCık 

bir ~elıir yoldur. Semcrkant ile 
1>u Ş{lıir ar:ısındaki mesafe~i 

katedebimek için tamamile gay

n meskun bir çölden geçmek 
JAzıındır. Bu çl>ldc ancak bazı 

göçebelere tesadiif olunur. 
Bizim Semerkande nmvas.1-

letimizden hır kaç ay evel Cin
den 800 deveden müteşekkil 

bır keıvan gclmi~ti. Bu develer 

~nden bir çok ticari mallar 

ıetiriyordu. Tmııır seferinden 
ıv•Jctmi ınüteakıp Çin hakanı-

11m nlınesini alınış ve derhal 
hütüıı im kervan ile bütün 

..wıar ..:Le alınmas111a emir ver-

bir asılzade bin süvarisi bulun

madıkça hiçbir yerde at üze-

rinde dolaşamaz. 

Rize burada aııl:ıttıklarıııa 

göre Hakan putperest olarak 

doğduğu halde bilalıaı·e hırıs-

tiyan olmuştu [2] . 
Riımcüı) 

ı 1' ubl:ıy h..ın tar;tfır.dan in~a 

oluı:an bu ~chir bu gı.n Pekin 
n:ımılc maruf olan ~chrin :t\ nıdır. 

• 2 Çın H:ıbnlannd:ın blrlmn de 

hıri•I•\ aı lığı kabul ctnı~dıı;ı nıuh:ık· 

kakw. 

--- · --• 

IHiliz filosu 
tınıı liıanlır1nı ueldl 
Ati na, ı .~ Fo-.) _.... .:\ami-

ral Karın J..umanda ... ı.1da bu-

Jun:ın 2.J. lı:ırp gemh.indcn 

Ne yapı}orlar bilir mi .. iniz? 

Mesela ~ imal şimendift:r 

kumpanya:ıı hi:ısedarları :ıcnc\ i 
kazandıkları ı 12 mil)On ha:ıılaıı 

safiye den:' mil) onunu bile ihti) ar 
ve ameli manda kalmış mü_tah • 

dimlcre \'ermekttn istinkı\f edi • 
• yorlar. 

Bunun için "sosyalog~ doktor 
.ı Tuluz ., hilılperva... şu satırları 

yuahlli~or: 

" Gre' le • sefalete , efradı 

ailc::.inin üliinuine kendini maruz 

bırakarak her türlü felakete 

u~:ıyan küçiik memur, mcn~up 

olduğu nılic ·-.ese meclbi idare 

azasının keneli ine mctdik 'ermek 
btcme<liklcri halde sabık mecli-i 

idare rebini :'50.000 frank tek:ı

üdi~ e hibe eniklerini dıı~ unca 

ne der.? 
Daha neler ,·:ıpıll\ or hif...enİ7-.. 
Pari~in hcrbir dairci beledi\ c· 

mürekkep lingiliz filo-.u Fa· ı sine 10.000 fakir i ... abct ettiği 
Jerc ~clmi\'tir. 54 harp gc· halde senede mil~onlar kır:ın 
mi ... i de ba~ka Jimanlara ~it· "ajan d<> şanjJar, sözde kazanç

mHir. Filo bir haf ta F:ıkrdc 

kalncak. şerefine .,enHk!er 

yapılacaktır. 
------·--

! 
J farının zck:ltı olarak lu!r sene 

1 
)·irmi bin frank \eri\orlar. Şehrin 

'irml beledi ·c dairc~i oldujtuna 

1 ~iire 10.000 fakire 1000 frank 

~~fe~dahrı raridrıtı 1 yani fakir başına on santim 

Mezdaha varidatı son sene - demektir! Xe hü~ ük sadaka! '1\c 

lerde hersenc 150 bin lira te - bariz f edakı\rhk · 
zayüt gösterirken bı.ıseııe ancak 
30 bin lira fazlalık görülmüştür. 

Mezbaha şirketi varidatı artı -

racak tedbirler ittihaz edecektir. ... ,.. 
f ııdıl f ıtıı 

Hapisanıdın çıktı 
Bir mes'eleden dolayı hapisa

ned'e bulunan meşln~r Fındık 

f atma, dün mahkumiyet müd
detini ikmal ederek hapisane

den çıkmıştır. 

Okturva 
----

Varidat günden güne 
arbyor 

Ok tuna tnrifcsinin tezyidi 

ii1..crirıc 'arıdan ~ene' iye 

(ı ;"50000) liraya baliğ ol

mu:;tur. 
Şehremini B. :\nkaralla, 

ipekli kuma~lardan alman ok-

nırva re~mi hakkınlla '\ıku

bulan ~ik~iyctlcr d 1ay1 ile 

Dahiliye 'ck:lletinc izahat 
'i cn:cc.:ktir • 

Daha mı~ .. bu gün siiıde meh-

di medeniyet- aman kahkahalarla 

güleyim· o1an Paris şehri şchi

rinde tek odalı 315,000 apanı

man 'ardır. Bunlardan 80,000 ni 
iki kişi. 30,000 ni üç kişi. ı O.OOOni 
dört kişi. 3000ni beş ki i.10.000ni 

altı kişi \'C hakıye~i yedi il:l on 

kişi ıarahndan iskı\n olunmakta
dır. Artık bu kadar kalabalık 

ha,·asız bir odacıkta yaşarsa ne 
olur? anl:ımacı güç de~. 

istatistik meraklıları hesap et

mişler. Franı::ada her altı dakika

da bir kişi \'efemden iili\Ormuş. 
'Hali hazırda müne\' er(!) Fransa 

cumhuriyeti dahilinde bir mil)On 
'crem ,·ardır. Halbuki bu mara

zın sırf sefalet 'e ademi neıafet· 
ten intişar ettiği i~tatisıiklcrle 

sabit olmuştur. 
Çünkü \'Cftmle C>lüm zenıı;in • 

ler yatağı olan t.ekizinci datrei 
beledi)ede 178 iken. .cfillcrin 
makam olan on üçüncü dairt:de 

882 yi buluyor. 
Senede Paris şehri nfi~ atının 

on binde 74 dü Şınzclize kıs· 

mında 'e on binde 25.3 çü Bd
' ildedir. ( Doktor 1 Jerikur ,.e 

dokıo.r l .eo"' Pi;ü nin raporları. ) 

L' t ıarah birinci (a~ ıfamı1.Jadır ] 
mi?.., tekamülün son haddine \'asıl 

olduğunu, ne dehi1., hariçtekiler 
müe;-:;iscnin hiçliğini iddia ede

blliri1_ N'etekiın ötedcnberi Fa

kültcvi tenkit eden Mazhar Bev 

de gazet\!sinde son zamanlar da 

Fakiıhenin terakki yolunda gös
terdiği gayretten lisanı takdirle 

bahı:cdiV-Oidtı. ~1anasmı pek an
hyamadtp;ım bu ftklr tatla\' U-

lündcn hu~ün ne kadar mütecs-

Jrsem e\clkiden de okadr müs-

getiren es1:lfımızın ·ruhu affetmez. 
Memleket Hm ,.c irfanına, 

bu irfan ocağına bu kadar bari:t. 
bir hürmetsizliğin daima 
Türk hekimlerini kalcmile mii-

d:ıf:ıa eden ı\ lazhar O'm:ından 

sadır olmaı;ı ne kadar acı olu· 

yor. Bütün fenni varlığını mem
Jeketine medyun olan :\lazhar 
Osman g!bi bil' zaun medeni 
bir memlekothı Jpttdat bir şekile 
girmesine, kedini yetiştiren hir 
oc:ıj!;ııı temellerinin kendi dile 

yıkılm:ısın:ı razı olma~ı ne kadar 
terihim. Bu t.ah:ı' \ ülün manasını elim ,.c reci oluyor. Bir ~l:ı~har 
izah bana düşiimez 'c fn\'daı;ızdır. ( >smıından mah)l kahul cttA·i bir 

Yalnız burada mücs'-İscnin ilcr- ha~tanın öldülliilmc ini değil 
lemesi bilı\ isti-.na her tahibi 
alakadar eder. w;~ le bir tetkik 

pparken taraf girliktcn, içinde 
\a_.adığımız şeraiti bir tarafa bı

rakarak, haklı noktalara gözleri-

mizi yumarak karihamızda ~a$at

u~ımız bir id~ali mukayc~ede 
cı:a::. ittihaı cımckten içtinap et
mek l:izımdır. .\kci taktirde hir 

çok hatalara düşmek tehlikesi 
vardır. Biz hugün ne dünki.i 

hocalarımızı yalnız met. ne de 
bugi.inkileri tamamen zemmede

cek \'aziyctte değili?- Yalnız 

bitaraf ane bir hj;;,,j 'icdanla 

pek bariz olan bir hakikatı teslim 

etmek mecburiyetindeyiz. 

Bu günkü fakülte teşkil:ltı hiç 

şüphesiz dünden pek çok d:ıh:ı 

mütekamil bir 'azi) ettedir. Bu
rada tenkit 'e münakaşanın a;;ıl 

hedefi tekamül mcsclcJ olmalıdır. 

i\lünakacadan bir netice çıkarmak • 
~aye;;i istihdaf edilirse. ortaya atı
lan. müdafaa edilen her fikir ,.e 

hisse hlirmct bir borç ulur. 

Yoksa herhangi bir me\ıu 

dol~·bile lıazı hislerin müna::ıe

hetli. mün:ısebet~iz tu~ an \ e 
tezahürlinün, uluorta tenkıtlerin. 

memleket ihtiyaç \'e \'aZiyetine 

taalluk etmiyen fikirlerin kı)meti 
kalmaz... Mesclıl: 

~1a1.har Osman Be~ in " l'"a • 
külteyi yıkalım, Bu para ile 

A yrupaya talebe gönderelim ,, 

şeklimle telhis edilen mütal:la::.ını 

ele alalım. Ren şahsen Fakülte~ c 

değil fakat memleket heyed -.ıhih

yesine mensup bir bitaraf mes • 
lektaş sıfatile Mazhar O:ıman 

Beyin bu fikrine kati) en iştirak 

etmiyorum. Türk ~ekimlerini 

yetiştiren asrt hir müessesenin 

)ıkımasına temenni eonek o ka -
dar bü~ ük bir günahtır ki onu 

Allah affetse bile bir '11irkün 
vicdana, bu mücssescıı vücudJ 

• 

yaşattırırma_ını tcda\ i edilmesini 
isteriz ... Uizde hoca olmaz,. tar-

zındaki beyanı d.ı ne kadar 
bariz hir hak~ı~blc. 1 locaları 
tenkit ederken ictimai sehcpleri 

de mc\zuu bahseanc.:k icap eder. 
Burada terbiye \c \aıifcyc mer
butiveti az çok hiz7.arurc ihl:\1 

eden içtimai şer:ıitin mili çok 
büvüktür. 

İ~ i iş refah ile karın ıokluğu 
ile olur. I lay:ıt me5ai~i l ,:;o liraya 

bağlanmış olan bir miiderris 

\·aıifesini ifaya çalışırsa hundan 

en mühim amilin meslek aşkı ,·c 
muhabbeti olduğu takdir edil -

melidir. 

Tcrekkiyatı hazıra~, takip 
edebilmesi için .,encdc y üzlercc 
lira kimp ,.c ıcazetc paraı:ı ver -
meğc mecbur olan bir doktorun 
bir müderri:ıin vaziyeti şa\anı 

teemmül değil midir . Acaba 
l\Jazhar Osman bey fakültede 
miidcrris ol;;a idi Fran~ız hasta -
neı:ıini • Bimarhaneyi terk mi 
edecekti ? 1 ler h:ıldc Mazhar 

Osman hey mcleki mesaisini 
yalnıı hir müesseye hasredehilse 

idi hiç şüphesiz daha i) i bir eser 

vücuda get!rehilirdi. Ben öteden 
beri diyorum ki fakültenin lslihı 

mevzu hahs ise hu günkü şeraiti 
içtimaiyenin hepsinden e\el tadil 

edilme ... i asrileştirilmeSi ldzımdır. 

Ru temin edildikten sonra Mazhar 

Osman he) in arzuları tahakkuk 

etmezse hocaları tenkitte hep 
her· ')er olurul'~ 

Mazhar Osman beyin kıymeti 

imiyelerinii müdafaa etti~i Türk 
hekimleri hep A ,·rupa fakültele-

rinde değil. yalnız memlekette 
Türk tıp f akültc5inde yetişmiş 
\'e ycti~iyor. Hen memleketh~izde 
ilim ve irfan müesseselerinin 

~ıkt1masını değil, hatta mümkün 
olabilse artnrılmasını temenni 

ederim. Yalnız bir ilim ocağım 

evldıandan hakaret gören bir 
valide vaziyetine koynt1yabm •. 

4 

Zengin ve muhteşem filiminde ( Marael Albani ) 
ile diğer beş yıldız. 

Asri sinemada 
F:msalsiz mtl\'affakiyetler ka?.anmaktadırlnr. Salon, bUtün se

anslarda hıncahınç dolmaktadır. Ô~ le müsahhar ve o derece 
f e\ kalAdt: bir şaheserdir ki herkesin gidip gormcsi elzemdir. 
ilaveten : ingiliz krrılının hıgiliz s:ına) i sc.:rgisini ziy:ıretlcri 

@ intilıantı. 
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Beyoğlunda İstiklal caddesinde 370 numaralı 

Baker mağazalarında 
Senelik pilAnço münasebetile 
Umum dairelerinde tenzilAth fiatlar 

Hacnk 15 IOUnDZ kıldı 
Muhterem ahalinin enzarı istifadesine 

arzedilen eşyanın fiatları; 

HANIMLARA MAHSUS EŞYA DAIRESiNDB 
Gabardin muşambalar 700-100 
Mantolar 500 

Kuruş 

1500 
900 

Trikotaj jaketler 
Jümperler 

Triko roplar 
Fanila rop dö ş.tmbrlar 
Pirene yününden rop dö şambrelar 
Suvare ropları 
Ytinlü roplar 
Kadm şapkaları 

ÇOCUKLARA MAHSUS EŞVA DAiRESiNDE 

400 
500 

1750 
295 
950 

2500 
825 
200 

Küçük kızlar için triko roplar 200 
Muhtelif kumaşlardan kızlar için roplar 300 kunıştan itibaren 
Küçük çocuklar için triko kostfımler 125 
Kız ve erkek çocukları için mantolar 490 

r··nci:rN·P A ltıs· ~ı 0
1

1 ;:i~i:·i~itiN'isİ;~:.-====ı 
H Fİ:\ TL\,\ TEHK EBitECEKTIR 
!!:za:::=:m:m:::•o • a.:::r.a.-=:=:m::m:amm•wwwaLAn:ı:.-ı 
Koyu renklerde ( Holprof ) ipeldi çoraplar 150 

Ekstra vual çoraplar 

Dayanıklı cins vual çoraplar 
san ylnlü ~raplar 
Müselin çoraplar 

Gayet dayanıklı pamuklu erkek çoraplan 
Safi yün erkek çorapları 

Çocuklara pamuklu çoraplar 
Çocuklara safi yün çoraplar 

1 lamml:ıra yün ipehli faniltıhır 

t lamııı l:ıra safi yüıı fanilfılar 

Safi yiiıı kombinezonlar ~i5-500 

100 
85 

150 
75 
60 

100 
25 

75 
250 
500 
600 
100 Çocuklara don ve faııilfıla:> 

Çocukl:ıra safi yiiııHi jarseylcr 

Erkeklere nim yünlü don ve fanil:.hr parçası 

200-250 

400 

Erkeklere safi yün don ve fanfüılar parçası 480 
Erkeklere yün jeneylcr · 300-450 

ı=•rn il~EKLi ·v=~: Yl!:~i~C
11

K ri.\.ştAR ::::::::ii 
H ıt\il\Et.Ent~nE nc,·CK FIHS.\TLAH . H 
i!n11111:wmm::::ı::::u::ı•::nm::nmm:c::::m:::ı~======1::.-.::: 

Erkeler için mulıtem renklerde ~\uşamalar 

Erkekler için muhtelif reııklcrdc Pan!esiHer 

Kalın kumaşlı pijamalar 

Çocuklar içın muhtelif renklerde Pardesfılcr 

Çocuklar için muhtelif çeşitlerdt 

Spor kostfımleri 

» 

Türk liıası 
20 
12 
10 

6 

6 

Muhtelif renklerde Çocuk muşamb:ıl:ın 9 

Yünlü ve ipekli kumaşlar 5 
.Kaşkollar 1,25 

Safi ipek kaşkollar 2, 50 
ı·ıaı11111arr•• ınrns&AM1:111C•mııamı111• z a111mmaam:: 
:= TENZl~."'AT~ ... ı ~ ~~iTL:\l~l~A JPEKLI YE H 

Yl'Nl .. U Kl ~I.\~ Kl PONL.\IU 15 
Erkeklere Velur Şapkala.rı 4 

Erkeklere fötr Şapkaları :~,75 
Çocuklara Muhtelif çeşitlerde Şapkalar I 
T ayareciler için yün .k.'.ısketler 1 

Sey.ıhat için kasketler I 
Yünlü Gömlekler bağlı yahsile 1,50- 2 

Ekstra zefir gömlekleri yakasile 2, 75 

f anilA pijamalar 5 
Hanımlara yün eldivenler O, 70 

Çocuklara yün eldivenler 0,00 

Aınidone yak.~lar düzinesi 1 · ••-•-11!1•-=umnr=-• ........ ~=-:::::::::: 
FE\'KAL~\DE TE.~ZILATbl J•'l\Tl..AUL.\ii 
nl~ HIR CESIT \"'E ~l(~TFJtlP E .. -.;Y.\ ii ., "' ~ .. 

---=-~====-===m=:ıl• m::mı11111•r..a:nanmmacm 
iskarpinler Velur Dra ve laseden 1\:koltc 2 
iskarpinler Podö süed 3 
iskarpinler Bally marka verııi ve baretli 5 
iskarpinler vemi baretli 7 ,50 
lskarpinJcr baretli 2,50 
iskarpinler vemi Olase 3,50 
iskarpinler Pinct marka siyah ve haki S:ıten 5 
Emerson kunduralar erkeklere 3 çifti 15 
Emerson konduralar çifte tabanlı 7 
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Bekri Mustafa ' 
----- -----~ 

KB. ka 

Bekri Mustafa bir gün yolda giderken bir 
cenazeye tesadüf eder. Durdurur, tabudu 
indirir. Açtırır ölünün kulağına bir şeyler fıs
lar. Bu hareketi kulaktan kulağa akseder. TA 
vaktin yeniçeri ağasına kadar varır. Bir ha.itle 
ki Mustaf anın ne dediği ağaca da mucibi me• 
rak olur. Merkumu çağırhr. 

Sorar: Cemigeldi. GoZlülc düşlU. KBzıın~ .. ' Katip, Kir .. 
- Mustafa sen geçen gün 

duı-durmuı, kulağına bir ıeyler 
sözler ne idi? 

- Sorma aeam! 

bir cenazeyi 
söylemişsin. O 

- Yok, olmaz, mutlaka söyliyeceksin. 
-- Huzuru alinizde haya ederim, sorulmasın. 
- Ya söylersin, yahut ta ... 
- Ölünün kulaiına (Bekri Mustafa ayasof-

ayaya hatip oldu) dedim. 
- Olur ya. iman hali bul 
Mustafanın latifesini anlıyomaz. Tekr«ır 

sorar: 

Anqdo!uda güzel göller var: Kdmil Bey Kd!ipffr., 

• 

KEDi Ga;ga 
Rüzga_., Agah 

~ 

- Bundan maksadın ne idi? 
Mustafa bir iki yutkunur, sonra: 
- Efendimiz, kashm dünyanın ne halde ol

duğunu 11hirettekiler anlasınlar idi, cevabını 

Kedimi . pek 8e ver un. 
/((;pek. kirpiden korlcar mi? 

lliiz gdr/ı havada bir !Jeziiı!i ,. 

verir. 

1 Seyrisef ain 
Trabzon birinci postası 

.\lurdtl~ titshı bü~ iık bir 
bardağ'ı ı;;cyirdlerc gö:;tcrdik-

adık zade biraderler vapur ar ten sonra bir masa uzcrine 

Karadeniz !kor:-unuz. Bardakta haUkatcn 
.. miirekkep okluğunu ispat 

• 1um:ıznm \e Luks po~l.ası etmek için bir i~k mbil ka-
( Karadeniz ) ,·,ıpuru 21 k:i

nun~:ıni p:ızart6İ 1 ~ llc C:ıl.ıta 
~ J r• .. 7' rnpuru ~ıdını içine batırıp \ e çıkıı-
u a \..el l ) el 20 K.sani rır gü~terirsiniz~ batan kıstın 

ılıumından harı: ket!.. lncbolu. 
" ın,un, Gırcson , Trabzı111, 
Hi/.c, Hopa~n ~dc:cck \C do· 
~u t Pu.ar iskdc:silc lUze. 
Sürmene. Tr:ıh:r.on Tırcl>olu 

P ,.. , .. günü akşamı Sir- ı;;jm.,iyahtır. aza 1 h.ed rıhnmmd:ın 
hareketle Zonguldak , İnebolu, __ _..,.....,._...__ 

('" ' , 111 on, Ordu, Ün\e, "am~un, 
h\ olu Zo l<l 

• • 
4 ngu ·ıga uıı rn :ı-

c .. !\cır. ı'> 

1 I • ..rı.:kct "t r.ü 
ma. 

~ t;k :ılın· 

A~vahk sür'at postas1 
( M r'in ) 'a~ •ru 23 IOnun. 

sanı sdı 1 ( de Siı k\:ci rıhtı· 

nıından h rc:,nıe Cdibolu 
(' ' 
":ıııakkaıe, l\uçukkuvu, l~re-
nıt, nurhnnı\ e, t\ \\ ıılığ:ı gide-

k \(! d 
1 ın tc mczkı)r iskele· 

rl '· birlıktc Al,ı <ıluıta ı.:ğrı-
"tır . ,, -

L~lıbolu iı~in 'n1.1ız '· o'..:u 
nıı:ııı yuk :ıl ı J _ ı ltna;ı;. 

Mersin Sür'aat Pöstas-ı 
~I:ıhmut Sc \ n • . ' cet ı· ş:ı- 'ııpuru 

-- kanunu ani ı r sa ı f 2de Gal.ıta 
ıhtımından hareketle İzmir, 

.\ııtalrn Al . ' 
' ' •11\ ı.:, .\lcr~ine gitk· 

cck 'I' ' 
\C a u u \nam r, .\l:ii\c 

.\ 1t:ılau• J • 
. ı-. mırc uğrı' arak 

ı:.dccetir. • ,., 

Sinop, S.'.lm.;un, Ordu, Cire:-nn, 
Trabzon, Slirıncnc, Rize, 1 lopa 
i-kelclcrinc azimet 'c a\lle~ 

l dece! tiı<. 
Tnf ~l:\t için ~irkccide ~ les':ıdc 

h:ıııı :ılund:ı c ·ki Loit Tri\ es • 
tino dairc-ıi. Telefon: İseanhul 
~ı.~ l: 

1 Beyoğlu dördüncü sulh hu

\. k.uk mahkemes(nJ~n~ 30 ka
mıntıl'\ el 928 tarıhmdc vcfııt 

eden 'l ranl\ a~ vı.: t::lcktrik 

!;irkctlcri hukuk ınu~a\'iri 
;Ichmct Arii be) in ccrd,c"l-

ne mahkemece , aziyct cdil
mi~ oldup;undan nıumailc:) hin 

c::-habı matluuuııun tarihi i

landan itibaren bir mah 7.ar

fında nıiirac.·ıatl,t alaca\,lannı 

ı :ıyrctrlrınelcri 'c 'en.: senin 

dahi ii(( mah 'l.ılt fmda ispatı 

vücut ı..:tmclcri 1-ıınunu mcdc

ninjn mc\ adi mah:-Lısa.;ı mu
cibince ilan olunur. . 

.. t~~~~~ Balık yağı i<:enıeın tli)l enlere <:H 5fül51J 

!föBeşir kemal sübiyesi ;; 
;i:: b 11'" i < duğu f fori\ eti kil~ten d la\'1 bizzat ;51 
~m ~ık,ağtndan daha ku\\'etlidlr. Lc7zeti ga\ct Htiftlr. ii 

1 t hk)~ t gibi midc·d bozm.'.lz. l.-n nazik mide- ı· .. : 
•• erde h'I k · • 

' ._._ 
1 e olıı., !ıkla hazmolur. Yüriiy cmircn ço- ~ İl .. : 

z CU"'r.ıf "'in •• . .. t: 
kuru ·-. ga~ et muessir bir de\ adıt . ~ışc:;ı ~uz ' n1· 

iliiiliir•i}eposıı: Beşir Kemal Eczanesi. .. B · 1 s:_ppılliillllUlllillUmmnm~•ı .. 
0 u rnarif miidürlüğünden: · 
Ak~etıir .ı.· 

ftuıt}esi merkezinde el)ki matbu ııltı dershaneli plAn 
ı t r.ıuDe$ine te r:ı.. 

. , '~an İ.llŞ&iına baş-lamp u1nı ~ ıcemel kısmı inp cdil-
mı_. o.aa ilk nıek bi · . 
k .f tep nasınm ikmali :nfUtl 1 ~ lira bcdelti-
cşı name ıııu~1.1-

:ı..,1 i . -..uHJCe ve kapılı :t.arf usuliW "e 25- ı ·92U tUibinde 
u• .. e~ ıera k•h k . 

-a nMa üz.se t.'trmf gün müd4Sedc me\1öi mürfikısıya 
~ 3ZçU8-if oJdua..-..1__ • 
f'r..Qeai " ~---.. talip ôlularm ~raki anlalilaıt i,l* 8ol11 

, :iltreruac lllDrliCaat eylemeleri ilh ofunar. 

Adi bir ka~ıkla bir parça 
miircl,kcp .ılnrak bir tabağa 
kor unuz. Sonra bir yiizi.ık 

btcr-.iniz. ) Liziiğü har(.lağm 

içine batırırken dikkar--i1.liklc 
dii~ürur-.i.ınuz. 13u ~erer ylizi.ı

gli elinizi kirletmeden alaca
ğınızı .:iÜ) Jcr,.,iniz; Ye bir bc
ya;r ha\·lu yahut bir ipek 
mendil ahıral~ lıar<la~ı örtcr
,.,jniz; h<l\lu~u kal~ır<lığm,.; :~ 

man bardakta .i.çindc kiiçlik 
balıklar ~ üuıı temiz su var
dır. 

Oyunwı icra sqreei: 

İı,.indc berrak su dolu bir 
bardak alır; \C ı;uva bir ikiı 
küçiik kırmm balık korsu 
nuı. llar<la~ın · iç kenarına 

kauçuk bc7jndcn yahut mu
şambadotn bir zarf geçirir 'c 
bunu bit ucunı.iım siyah hir 
ip sarkıtır ımz. Peçece ile 
harda~ örterken ipi tutarak: 
mu~aınbttyı yav~ı;a çekersi
niz ve a\.·ucunuzda sakJar
sınıı. 

iskambil gelince a1ni iki 

Aj'dh fkıpn yejane 1,Şı pohımoltAr. 

En son betonarme inşaat 
Profesör Mavfner mühendislerimize 

en ıayam dikkat beton yapılan 
hakkında · abat verdi 

.\lnHlll)RlllO ,, .\hın ,, ~C 

ri miihcndis mcktehi prok

sürlcrindan l\l. ~hntncr bir 

mliddcttcn beri ~chrimizdc 

bulunmaktadır. A)nı zaman

da mlihim bir .\imar. in"a

at ~irkctinin muduru olan 

prof. ~l:n tncr dlin, Ciimti~ 

:ıuytinda 'miihcndis mektebi 

:\Ji,i konfcnın:' . alon unda bir 

l ... onfcran~ yermi~tir. l1:n ~·eni 

Ye en muhim beton armc 
in.~aatı mç\ zu ü1.crine 'erilen 

' 
bu .konkran::.ta ıniilıc:ııdb-

lerimizdcn pek ı;o~lı, n{ühcn-: 
dis mektebi hocaları ve ta
lcbcsj hazır bulunınu~lanlır. 

i\I. ~la\ taer. :\lm~nyada 
son ::-enetcr zarfında inşa 

olunan en !'H"\ anı dikkat bi-.. 
nalar 'c köprüler hnkkmdu 

frnıti i;mlınt 'crmi~ \ c bina
ların blitiin al, -.amile. • ph\n-

ları proje k~i) onln gö-.teril
mi~tir. Knnfcr: n- ~dm:mnncti 

beton ariııc mlidurii, 111iıhcn
dis Zi~ a 'ney tarnfından tcr-

ciitnc _ cdilmhtir. Prof e,fü, 

daimi zelzeleli. ımntakalarda 

\ c maden sahalannda yapı

lan -ıon in~aat ~istemlerini de 
izah ctmi~tir. 

····-····-~ .... ··---···--·-····-
i kıımbil~ biribiri arkasına 

~apı~tırarıtf birinin yarı~ını 
siyah;t boxar~ınmız, i~nhili 
ba.rd•ığa bJl.Qprkcn , e)·ird ler 
tcmir.. ıa11-frnı ve çıkarınca 

boyalı tariıJfını göskrir:-ıinjz. 

Kaşıklcı nıürckkcp almak 
için de teçrubedcn e\·~I k.ışı
ğm içi~ hohlayarak bir kaç 
kere ani~n bo~.ası korsunuz: 
kaşığa .ı.ılptğınız temiz :ıu 

.iyah~ •. .... 

M. MOf)fn~r 

Mektebe giremedim diyı -
Olıet istedi ı 

Bursalı bir gencin feci 
teşebbüsü 

. ~Phriıuiz HH\klt'plt\
riudPu bİl'İIU' oirmel 

"' 
i~i il Bw·~atlau l(<--lmı ·' e 
Varııa ot{llinc men 

İsmail i~nıiudc ( 18) 
yaşıııda bir genç t,;m.•uk. 
arzu~uua mu' aff'ak 
olanuyuıt•a (•ol ıuiitP-

" ~ 

essir olmus n} ıliiu len-
~ 

diui üldürmek. i~l~mis-. 
tir. ur.,·iik bir (•akı ile 

• • 
karuım 2 \ P lıağır~ak-

laı·mı deşen za' allı 
t•m·uk tlerhal A\nkara 
• 
t•addesiudek.i Afi ' e ı • 
yurc.lmıa nakledilrni·~ .. 
tir. V aziyeLi tehJik.(•
lidir. 

· Hnmaıya kınlimi 

Mari Hızretlerı 
Şehrimize bugün geliyor 
Tenczzlih mııks:ıdilc mem

kkctiınizc gelcceP;i habar ve
rilen Romanyu kraliçesi Mari 
l lazretlcri bu~iin deniz cari
kile limana muva~alat ede· 
cekleq!ir. l\raliçcyi g-ctirccek 
l >aç) a Yap uru <iğlcdcn sonra 
birle iki anısı rıhtıma yana
~acak \ e Kraliçe mutat me
ra:-im le kar~ılan;u.:akttr. 

Yali Be\' burada hulun
madıp;ı için 'uli muavini 
l'azlı Bey Kr:ıliçcyc beyanı 

ho~aoıcdi edcı.:cl~ 'c Mıırl 
haırctlcri '· Rnbcrkollcj ~ mek· 
tebinc !!,İderek orada kalacak
lardır. Beraberinde kerimele
ri Pren .. cs Elen,ı bulunan 
kraliçe ~ehrimizdc <liirt gün 

kaldıktan -ımra llonıanyaya 

a' det edecektir. 
\lah)nı oldugu iizn.: ~1ari 

hazretleri g·cçl'n .~ne dı; şeh

rimize ~dmi~ 'c l'tanbulun 
haril~L1ltldc g-ü1.elligiııc mef
nın eıldugunu 'c tt:krar ge
lccc~ini iirlcmi~ti. 

E. Behzaf B. 
ça1q11attutit8nidi1diği i~n 

Emaneti protesto etti 
Dariilbe.Jayi sal Jlf<:irıdc ( 6 ) 

ay rol aJınaU·uı meı edilen 
aktör rrcüım:11t Bclızal Bey, 
Emanete bir protesto gönde
rerek niçin i~teıı menedildiğini 

sonmıştur. E. Bclızat Bey, pro
testosmıda diyor ki: 

a: - F.ğer ben nıemursarn, 

Emanet memurları hakkında 

tatbik edjlen kavaidi Inıkukiye 

benim hakkımda da tatbik edil

melidir. Yok eğer memur 

dfğilseın ne lıakia çali~maktan 

menediliyoı:ıun. » 

. LJmurw lmkukire müd.ürü 
h\ublis Bey Darüll>edayi mü
,dilıiijğüne bh" tcıkeıc ya.zır4k 
ffiümeııt lklız~ Beyi mçiıı 

( lr~u~U::· : ) 
- Evelki güukü nushadan mabıt -

Eski )'a~ kaidelerinin tesiri al 
tında birçok imla yalnışarı ya
pıldığııugören gazetcmi'z bir sü
tun açmış, asıl tereddüt edilen 
kelimçlerin clolf u i!lll:llarını bu· 
rıda göstermeye başla•a. 

Buna dıvaın ediyorua; meha .. 
iumız mlA IOgatidir . 

.,.... h~t$. jo,.P- hacb;iz, 
ı.r• hatsi ~~~hat.~iyat(tı), 
~J~ hudu4 J~ ha7.f, ..J_j,• 
&;-_ı hazfetmek, ....... bur(rrii), 
Jl.1"' haram~ '-:'.J ... harp, ~~ 
l!li) harbetmek, ~,it" harbfs 
4:-~ harbiye, ~c·TJJ• h:ırfat
mak, ;\.-."ı.,,;_,. harfendaı, ~ ..... 
hürmet( ti). ...&. J... beril. :Jı'J 
s<~ harlkzcdegı\n, 'r'j• ·ftbl~··!·ı 

(ıbi), J j .. hiiıün(znti), ı!li' t u-
hissctmek, '-:'L.... hci'ap, -t.... 
~l:J he ·apkirnp, .)\-- ncsabf, 
~'-.. ha:.0;~asi~ t:t,Cti), -:- •ha 
sep, J.."="" ... hasbıhal, ""'.ı'Y•-=-
hıısbelicap, ~J:) ......... hıu;hel

Hizunı, ~-~ hllibf. ->-> hase~ 
..r,: ...... h~setç~ r_J}ı.}.'v- his
sikablelvuku, rhusiin(snü), 

> t-"" hasut, ~ hissi., .:.~
hissiyat(n), .:.~ hissiyet(ti), 
,_;. :.... haş~aş, J"!.'" ha ir(;-ri), 
t!li 1.r,:.,. haşn:tme~ ;,ı_,.~ ha
şarat(tı), ;.:.:... l Ja--mctlu, 
,!. .... ha~iv(~, i)> .:..~ ,:- haş,i
yat(a), <,A!> lıaşi~, .>t... .... ha
::-ar, ~.ı _ ... ~ ha..;rctmek, 

Bitmedi 

irtihil 
Müdafaai mJUiye veUl ti zat 

' i~eri daimi r.eısı Mirliva 
Osman Şevket P. H. ile vekA -

letin, tevaz11Jı İştanbul satın 
al~ komisyunu reisi kayınakan 
Derviı Beyin kaymbiradeı:i Jan
darma yüzb;ışısı Mustafa Bey 

irtihali darıbaka etmiştir. Ce
nazesi keRdisipi seven kardeş

lerinin, ehibba ve evid~smın 
jştirakile makberi ın~hşusuna 

dcfııedilmlftir • Mevli rahmet 
eyliye. 

• f c Fi 4 •• ··- ........ _.. 

ve ae suretıı iş~ JDtnedildi-
~iııi s..ormuştur. Cevap geldik

ten ıtmrı, J>11 bıaswta Wı,kikata 
baıtlanacaktır. 




