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un de toplandılar 
iıı·h 

; az effikleri karar:-
ilrdan biri de şu: 

l·· k --·-ur~ nıatbuatı ile taba-
beti arasında ihtilaf 

a 
e g 
if 

t yoktur 
u tıbba ınuhadenet cemi} eti 
dınurni heyeti dün Türl,ocağııı
d a toplara k ger.e son fırler
tı • dokıorl. r :ıleyhine bir 
eşrıyat ·Yaı ılıp yapıırr..dı-ım 

t tk' 
•• 

1 etn ış ir. 
b' lçtıınaa şehrimize meı sup 

rç k doktor iştir. k etmiştir. 
tı. d • 

1 
~e e, eçenhi oplaıımad:!. 

l'\ t• · e ı tıınuıniyedc konuşulan 
s. H tin gazetelere pnlış şcld!dcl 
a ttı 1 anlaşıldığından bu cel- 1 

se}c ait .7.abıtııamenin aynen 
n 

rıne k rar Hrılnı iştir. 
~ Dıg1.:r taraftan yapılan mfıza
laercd._ Türk matbuatı ile Tlirk :\L Kıutelno 'le lorko• flrketlnln Bo,.othuıclald LI: -

Q b ti arasında bir ihtil:tf ı-
nıactı ı anlaşılmı tır. .!i-.---~ 
VaJııız Tür~ J ekimleri hak - ı Anlaşılıyor 

kında . . . . . 1 
1 

ısım tasnhı surctıle }apı-

an neşriyat varsa bunlar cemi- 1 
!'etin hukuk miişavtri tarafından 1 

F.f t?an ihtilölini kim
!er nasıl çıkardılar? 

J
l'tkik edilerek dava ikame edi- ı' 
ece"· , gı kararlaştırılmıştır. 1 ne olacak 1 !''•···· •••••••••••••••• , . .. \' . : akt ,, ın akıl hocası • 1 
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• uncü c::ayf. mızd:ı okuyu- : l 
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·····Mü~Bf it "in~ii" .... i 
Dün gece mubarek berata J 

ın·· 
k"~ adif olduğu için min:ırder j 
k .illerle donannıı~tır. Kandili . 
llrill'timizc tebrik ederiz. ! 

Bebekte yanğın 
b ?lin akşam geç 'akıt Bc

(;ktc bir evin bncası tutu;;-
ınu~ tcy .... ~ ~ ti! ' cL uunc mcycıan \ c-

llll'dcn sôndtiriılmii~tiir. 

Eski bir Ermeni patriği öJdu 

Mukabil kıyam 
başladı 

Hnıonuııo~ ~onm ınu~otto 
oımosı mumoli ~ot 

~uuuetJidir 
Efgrıııistanda Kral inayctul -

lalı Hanııı lıiikiimdarlıktan istifa 
ederek karde~i Amanullah I fanın 

biıhınduğıı J(aııdelıara nıuvase

letiııi rnüteakı p vaziyet az çok 
te11evvü r etmiş bu hmııyor. 

de 
1~~clcc Ermeni PmrikliP;:n

A. Ulunmuş ahın Ohannes 

İnayetullah Han asilerin rei:,i 
F,f...,,'3~• fnı:' • ••Jm f il h il 

5" ll•m/m olan Sakazadeye hslim olduktan nayctu a an 

ttı:Ş.ıruın efendi dlin vefat et· 
ş Ve defnolunmu~tur. 
~~~~~~ .. 

Günün hulasası 

Dahilde 
hahiliye vekt'l

leli 'il:\~:etlere bir 
la · · •nını ~öndererck e l .. 1' )ahı ıne. alilıe 
!ol • 

· uı nıuamcle eden 
J\lenıurların terzi
~·~ edifr1ceğirıi hil
d11·nıistir. . 
tl * Etıhba nuıha-
<'ııpt <ıemiveti diin t ,, 

J
0Plaıımıs 'c Tiirk 
' k ~ 0 loı·laı·ile Tiiı·k 
:ı~Uthuntı ara~ı nda 
1)(1 1 • • ı ·ı · . 

11, .. m· ı ıtı at ol-
•Udı"' . t-;ına karar Ycr-

sonra gerek keııdisiııin gerek ailesinin emniyette olduğu anlaşıl

mıştı. Asilerin eline düşmek üzre olan İnayetullah Hanın böyle 
birdenbire bu emniyete kavuşmanın sırrını son posta ile gelen 
Loııdrn matbuatı izah etmektedirler. 

« Deyli meyi » gazetesiııin Lıhordan aldığı ınalfıınrıta göre 
İngiltereııin Efgaııist:ııı sefiri Ser J foınfris asilerle müzakere 
ederek İııayetııllalı 1 lanın f-lindistana izammı ve oradan biraderi 
nezdi ne gönckrilmesiııi kararlaştırmıştır. 

Londra gazeteleri bundan başka isyanm bütün Efgan hanidam 
aleyhine değif / yalnız Amanullah hanın şahsına müteveccih oldu -
ğunu ilave etmekte ve İnayetullahın biraderi ile görüşmek için 
sureti mahsusada Krndahara gönderildiğini söylemektedirler_ 

Bu izahat isyanııı kimler tarafından lıazırlandığııı, asılel' üze -
rinde kimlerin müessir olduğunu göstermekte, bundan başka 
bütün bu hareketin ancak Efganistaııda başlıyan teceddüdü boğ-
ımk gibi bir 111Aı.ksadı istihdaf ettiğini anlatmaktadır. 

Vazi}cti şu kelimelerle hulasa edebiliriz. Amanullah 1 ranm 
başladığı teceddüt hareketini netice itibarile aleylıleriııc telfıkki 
edenler ic;y:uı hareketini \'t;cııda getirerek Aıııamılla!ı f lanı her 
tarar etmek ve onun yerine ınulıafazakarlığile maruf olan İnaye
tullah Hanı getirmek istemişlerdir. Amanullah tian asilerin 
elinden kurtularak I<andalıara gitmiş ve or:ıda mukabil bir 
hareket hazırlamağa haşlamıştır. 

Bu suretle ecnebilerin emelleri tahakkuk 
Kabile sevkolunmuşlar ve İııayctııllah nan 
Kanda hara götürfılm fıştür. 

etmediği için asiler 
kardeşini ikna için 

tın 
• • •• e ce ıne eore -·-

Ya adliyeye verile
cekler yn serbe t 

bırakılıca lar 
-·-

ali 
Dtin yrıımı~tıl,: J). \·ek.Uc

ti T:ıt:n 'n ) an~ınına 'e ) an
gının ten~!'siıiine ,cbcbi) et 
n:renlcr hakkında dcrhı\l 'c 
kap eder..;e ınr \ J.a fc:n kununi 
takib:ıt icra ilç bu lların be
hemehal adliye) c te\ dilcrini 
'füt~ etimi/.c tclgrilfl cmrct
nıi~. hu 111C) anda t rkos ~ir
kctinin nıc \ıl ımidurleri 

hakkında da ti) ni muame
Jcnın ) apılma:-ı bildirilmi~i. 

Bu tdgrafın ..,chirmi:;:e ' tirudu 
anından itibaren ha lı) an tah
kikat dl.in öğleden ı..onra iki 
neticesini 'crmi~1 tcrkos ~ir

kcti nuidiirü ile 'fatıl\ la Rum 
mLitc' elliler heyeti polis nıli

tliiriyctine ccJbeclilmi~lcrclir. 
Terke. ~irkcti muduni l\J. 

Ka:-ıtclno mi.idiri) ete ak~am 

üzeri gctirilrni~ ?\Hıt~' elliler
den 12 ki')i .ant çtc cclp
olnnmu~tur. 

Bunlar ara~ında Politi~, 1\11-

don, .\1ihaJ, A nagnostidis, 
:\Jinar,Çolas, Yargiyrıdis, l laç-

aki~, Todoraki, Ana. tas Ef cn
diler bulunmaktadırlar. 

Polisce celbedilenlcrin diin 
gece geç vakta kadar if adc-

lcri almmı~nr. Bu meyanda 
• r. Kastelnoyada kap cdcn 
~mailer tevcih edilmi.., tir. 

Bu zevatm \'aZl) ctlcri tah
kikat nctice::-inde bclli ola
cak, :serbc ·t birak.dıcak, ya-

hutta ınc\'cuclen ndliyeyL· 
tCYt.li ediliccklerdir. 

Bu hu~usda .geç '\ :ıkıt ken
disinden m:ıh\mat İ'tnliği-

miz Yali ve.keli :.\ h hittin Bey 
dcmi~ıa-" . 

- istice\ ap nctice~inde 
ifadeleri alınan .kjm::ıclcr . er-

best bırakılır, ~·ahuc da 
Adliyeye scvkedilir 

Kanuna göre 
Hadderinc miiracaat edi

lenlerden Adliy~ye tc,di olun
acaklar bulunurs~bunlar Tiirk 

ceza kanununun ~u tnfü.ldc
lcrckki ccraiıni i~lcmcklc 

:t.ıın altında alınacaklar de
mektir. 

~ Altt:ır:ırı .J ncıi s.ı~ 1ramızd.ıclır ] 

• 
•••••-• .. ••-•nw••Mll'f!!•"••••••• .... ı -·-•n•ı•.wu••~"'••• .. •-•••, 

Bir aylık abone bedelimiz 1 
1\Iüvnkkat blr 12'5 :\ij_ivakkat bir f 
ımiddct )çin m[iddct için ~ 

~:ı '= 
Kuruşa indirilmiştir. Abone olacak zevat al-

~ tıncı sayıf amızdaki matbu mektubu kesip posta ~ 
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hıgiliz rfnı·e t l1a11 rsi ccnel).t 
il11i,~ar . 

ile 1>azı 
ettikleri ~ i r k c tJ ~ ı · i J ı j 11 

haral{~t ı1a]1os 1 esirler 
1 aı·zı 

ll ı ı·a l\:111 ı ~tı ı· ,, 

İngiliz sefiri Sir Corç Klark ve §ehrimizdeki fngiliz sefaret konağı 

Geçen ~ünkü Tatavla yanğını harikzedelerile asla meşgul olma-
esnasında, lngiliz sefiri Sir Corç dığı, yangın yerine gitmediğini, 
Klarkın yangın mahalline giderek rum cemaat heyetile gürüşme-
felaketzedelerle aJakadar o1duğu diğını söy1emiştir. 

Manalı yardımlar! 
Son yangının memleket ufukl:ırındaki kI7J1hğı geçti, kiillcri soğudu. IlcJcdiye mecfüindi.! 

ba~lıyan mlinak~alr da, komi yon tc;-ldli kanırilc bittikten sonra, yangının vicdanlar 1 
(i,tünc düktiijtii kn 11cımlnrın sünduğiiııc inanmak ltlzım geli) or. Jlalbuki daha d[in onlar , 
ne parlak ve ne kızgın bir :ıtc;-lc tutu~mu~tu! İ:staııbukla ne vakit bLiyi.ik bir yangın olsa 
dum:ıııları arkasıııdan ımıtlakıı bir komisyon doğar. 1 fer kl:lketin iistiine kombyon atlı 
hir kapak koyduk mu, hiitiin dc..·rtlcrc çare bulduğumuza inanırız. P~inden lıliki.im vermek 
<lognı olmaz, ama, ne saklıyayırn, hen ~u komisyoıılar için ne yapsam "Oguk kanlı 
dli.,iinmck çare:;ini bulamıyorum. Babıaliyi harabeye çeviren yangın için de böyle bir 
komi ')"Oll toplanmış Ye aylarca ~iircn tahkikat binlerce JiraJık hakkı huzurJann mcrdana 
koyduğu netice, iki odacının birkaç giinilik kı;;tı olmu~rn. 

Bu milyonluk millet zararını iki odacının birkaç kuru:;-luk giindcli~i ile tazmine 
k:ılkı~mak eğer acı bir i. tihz:ı değilse, gültinç bir şey olmaz mı ? .. 

ln~allah hu seferki konıbyon, e'·elkikrin zihinlerdeki fena hatıralarını . Hecck 
yiik.sck bir karar \'erir. 

Yalnıı, hu yangının birkaç cephesi daha Yar ki, o da yaramıza tuz ekiyor. Baksanı7 ... 1 

memlckttc Tiirk parasile :;-i..,mi~ şirketlerin çoğu Tatavla rnmlarına yardım kararı ver- 1 

mi~Jcr. füı yangın acaba Tiirk tnprakl:ırının gönHiğii ilk facia mıdır? 
Daha diin (\,ki.idarı; akvlcr içinde hıra kan haile karşı~ında a) nı kumpanyaların 

ne soğuk bir hissizlikle ~u:-ıtukhırını hangimiz bilrniyiz, hnngimiz unutabiliriz "? 
1\'asıJ, yardım ettiler? bunu heniiz öğrenmedik fakat mademki yardım, olmu" bir 

i"tir, demek iane kabul edecek yerler de teşekkUl etmiştir. Bunların hcp'iinc: göz yumu
labilir ~ıma f ngiliz ~cfarc~inin yardımı ii.;tünde biraz fazla durmak, çok dtiştinmck, rcr
~iz bir hassasiyet ::-ayılama7.. nir kere . efaret ne vasıta ile munvcncttc bulunmu~nırr 

Ba~lıbaşına mı ~ 

Hiç kimsenin merhamet ve ~cfkat hi~lerine set çekmek elbette :ıklımıztlan ~eçml:Z. 
.:\1emlekettc bu gibi m~ir. hblcri hedeflerine ula~oran ınüb:ırek nıiie~~c eler 'ar. İ~tc 
1 Hl:iliahmer .... 

.~daretin~ bu vatan halkı içinde Trıta\ la sakinlerini, kendine ve merhametin.! en 1 

yakın bulma,ına •iraz edilmez ama mim konur. 
Fnkıit bu gibi yrırdıınlarcl:ı u ul ve nezaket bir şefkat yuvabının dcl:ikıini i~temd.kcn 

bir sefaretin resen iş gfümcsi pek man,11ı, cah:ımınlıl cdilcmiyccck kadar t,cni..;, derin 
manalı bir harekettir. Yohsa lngiliz sefareti Ttirk topr ı lannd.ı h.il.:\ him ·ıyco;;ini r.1yiµ;:ln 
buyurac:ığı zümreler bulunduğuna mı kaildir?.. Bu h:ırekctte hen cfl · t Ye in ·aniyet 

1111 r • ı ı·. 
Halihazırda nurani ı faııid:ını 

namile maı uf Amanullah Han Asri kazazedeler 

pu<u>una >İnmiş bir kasrın lıula~ık damga.ını göriiyorum. ~ ~ ı 

-=--~ 

Haricte 
' 

Jo,,ı·ll 1 • • l t5 cı·et e ıntı-
l\\h•tt .. 

1,. t mueadelcle-
l ıı e "I 

ed·ı . ınu m~cret 
1 llHstiı· 

6 • * }•n l ] • • 
!• "·~ e( e 1~ ız 
qnıeıe ~· 
ııt·· '"' tarafrndan 

•nıa~ · 
~b \ ~r 1 ~ ) apılmı'ıi, 

t\ ıta .. 
l numayı·şci-

P d • " en ı tevk·r >azı..,ını 
' etnıiştir. 

ailesi Kandaharda hazırlaıııyor. 

Bu hazırlık ilk semerelerini 

vermiş bulunmaktadır. Çünkü 

garbi Efgaııistanda nıu1t:ıbil 

kıyam başlamıştır. 

Bu hareketin neticesi ne ola
caktır? 

İngiliz gazetelerinin verdikleri 
malfımata göre Duran! Hanidani 

arasında tam bir ittihat hüküm
ferma olduğu, memlekette bun
lara muzahir kabileler çok ve 

kuvvetli bulunduğu için Ama -

nu1Ja Hanın muvaffak olması 

iktimali pek kuvvetlidir,, 

Ne talisiz adamlarız! gelen vapuru tanırım_, caz
bandı fenadır, 

- .F'ran.1ız lrartkatörıl -

yazılmıştı. İngiliz sefirinin T atavla 
rum cemaat heyetile temas ede-
rek ihtiyaçlarına medar olacak 
şekilde muavenet ettiği hakkın
daki haberler ve rum gazeteleri
nin ingiliz sefirine karşı minnet
darane neşriyatı bazı sebeplerle 
şayanı dikkat görülmüş, bütün 
şehirde nahoş tesirler birakmıştır. 

Vaki neşriyattan sonra bu hu
susta malumat isteyen Türk ga
zetecilerine İngiliz sefareti tara.
ftndan Sir Corç Klar~ın T atavla I 

Sefarethane tarafından rum 
harikzedelere muavenet edildirü 
haberi de tekzip edilmektedi~. 

lleri sürülen iddalara göre an
cak Madam Klark, sefaretin yanı 
başında cereyan eden bu fela. .. 
ketten çok müteessir olmuş ve 
bütün gece uyumadığı gibi, fl~tesi 
sabah felaketzedeleri yakından 
görmek istemiştir. Madam Klark 
gene beyan edildiğine göre sırf 
bu teessürle iane cP-mine teşeb
büs etmiş, (1700) lira kadar para 
toplamıştır. 
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TÜRK TARiHiNDE MEŞHUR VEZiRLER· 
' . Alemdar A1ustafa pa~a 1 

1ııı=_,. AY HAN• ... 33 .___. 

Alemdrr, Babusseadeyi bal
ı af arla parçalamıya çalışırken 
Sultan 1lf11slr~fa11111 crl!r1ılan kılıç tlşı'irı'~p 

Seli111i ,.,afisin kdrını ternanı etınişlerdi 

Tayv.ır Efcndı babkal
mıştı. Tayrar Efcndı lı:ıkik.ıt 
s~ı;ıni '.ıli~ t.ıraftırı idi; hatta 
çok defalar sııravda ına!ıpfö 

bulqn:ın (Selim ) c gizlice 
cnf iye- tedarik ederdi. [ ı] 

Taypr Efendi hemen 
Şclıladc .\bhmut Efendinin 
laJa,ı . !dıınct '.Bcvin dairesine 
ko~tu; gördüklerini .\klımct 
Be.-~ ~ıılattı. Akmd;ır lıiıl.i 
baltalarla Babü~su:ıdcyi kır
dınııaga savaşıp ug-raşıyordu. 
Saray A~alarının her biri bir 
tarafa kaçmışlardı. 

Mehmet B. le Tayyar E. 
ıırkadaş aramıya haşlaJılar. 

"'ihayct, «imamı cvcl»Ahmct 
K:lmil E. ile Arif A~a)1 
buldular. 

Bu sır.ıda, Alemdar P. 
Ak Ağalar kapı mı kırmak 
üzre idi. 

Tayyar Efcn<li ve iki 
arkadaşı, Selimi Sali. le şehudc 
Mahmudu kurt.trmağa karar 
Yerdiler. 

Arif AğJ.}1 kuşhane tarafına 

scvhttiler: 
Acif .\Jta şehzade .\falım udu 

bulup harem üstündeki kur
şunluğa ve yahut bacaya 
çıkaracaktı. 

Tayyar E. ile Mehmet B. 
kuşhanede (Amb&r ) Ağaya 
tesadüf ettiler. Amber, Selimi 
Salisin adamhrından idi; 
; 

·aziydi aıılatııLır. .\mbcr Ağa 
mkada~lan Kasım \'C Ilafı;r. 

1,ayı lıtıldu, koşup kılıçlarını 
;ıl,~l;ır, harcın kapı ın.ı ~.-!girt
tikr. 

(Valide ı.ışlr~ı)ııa çıktılar; 

buradan Selimi Salis dain:~inc 
gireceklerdi. 

Sultan Mu ıafimın kalncci 
b.ışısı ( Zağlı Sülcym:ın ) ı 
gördüler. 

Sülcym;uı: 

-«GL-ç kuldınız yokl.ı~lar. n 

] ıiye .ıbv etti, 
·l Lıdikat geç k.ılmışbrdı: 
« Fı.:tt;ılı, :\czir, Ebe S::liın 

'c arbda l.ın Selimi Sali,i 
ç kı.ın .. katlcımi kedi. 1 llrı.:nı~ 
• "dcrhn mani olmak i>ti\·cıı , 
b•,t.ıncı h;ışı ·ı .f(hmuşltr, 

Baş k.ıpı gütinıınd.m aıı,ılıt.ır
hı almı lardı..ı 

" K ıtillcrc . ulı.111 .\lust.ıfl
mıı vata!, c.ıri rdcriııclcıı 
( l't:yki,!il ) t.ır:ıfıııılaıı yol 
~o~ıcrilmiş idi. ıf 2] 

«Tahii Selimi s,ı!i i hıl.ıı·.:,ı 

bulmuşlardı. Selimin yanınJ,ı 
dörduncü kadını (Rafet) k.ıJın 
ve ( Pakize ) atlı cariye 
vardı. Selim titrek bir s le. 
katillere : " 

« - Ccll.iıın ısınız ? ıı 
Dedi. ~ czir : 
cı - fitne lıaşıııızd:ııı 

knpuyor. » 
Diyip yaııınd:ıkikr: 
- flrc m: durur,uzL 
« Oiye haykırmıştı. V c hep 

birden üzerine lıü.:uın ctıniş
lcrdı. Bir kılıç darh . i, 
Selimin .• ığ yanagı dcrı,ıni 
çene. ine sarkıtını)tı. ıı 

«Üçü beşi birden blıç 
üşürup k.irını görmüşlerdi.»[;] 

Tayyar Efendi ile ark.ı
daşları geri dômlükr. Çınıa
şırlığa çıkarı merdıvcn b;ı~ıııa 

yetiştiler. 
Buradan Şeylızacldcr d.ıirc

sinc gidilirdi; ınaksatl.ın 
Şehzade MalınıuJu kurt.ır
maktı. 

Karanlık dehlizden ikrlc
dilcr: Şcyhzadc yoktu. 

Kapı önuııdc bir cariye 
duruyordu. 

Cariye Sult.m Mus!Jfa 
cariyeleri takııııındaıı ıdi. 

Gelenleri Şehzade Malıınu
dun katline memur cdtlıl.ır 
s,ınmıştı: 

- Şehzade (Ce1n !.alfa) 
dairesine kaçtı; dedi. 

C:ııiye }~tLııı sôykınctııİ) 
idi. 1 Lıkikat (Cc\ ri usta) az 
c\'cl Mahmut Efendiyi alıp 
J, nLli ti.lire ine goıürnıuşuı. 

Ccı·ri l\;ılfaııııı d.ıircsinc 
.ı.ır bir ıııcrJircııl..: çıkıla
bitlnı ı·orclu. l\alf.ı ı·c Şclız;tck 
çokt.ııı yukarıya çılmıışlardı. 

Az soıırn !\ ı'ıııı, ,\nıbcı 

ve llafıı: kı Ağalar dar 
mcrclil'eııin b.ı~ın.ı geldiler; 
ıncrdi\'en a~zıııı tuttul.ır, 
gelen nlur;a yol \'crıp 

geçi rıııi rcccklcrdi. 
O ,ııı,k, Selimin btilkridc 

gelip çattılar. En ba)t.ı Ebe 
:-idim \'ardı. 

Ehe Selim: 
- Savulun ~iZi: z.1r.ır 

gdıııcsııı .. 
Dire b1ı:tırdı. 
)clı7..ıckyi ıııüclat.ıa\'a h,.ır-

1'"1.ınl.ır gccidı J.:.ıpırıp \'.ızi
yct .ıldıl.ır; c;.trj'ıŞ.ı~.ıkLırclı 

\rb,l.ııı • "ı:zir \ı.:Iİstı. . . 
- Br.:: durııurnı :)ı:Jıı,ıdc 

yubrdadır. Dinip lıucuıııdtİ. 

iVakt) iıı 21> l\:\nu11ııi'aııi l!l29 tt>frika~ı: 87 

anı uslu 
o"of·lar liiim&&3 ı ı .... 

,Jfıılıan·ıri: /liiseyiıı llalımi 

- .\ilah ltiııbi1! ii- Tutınazsa kıH'n lıaııgi 
'ııiirleı· 'l'rsirı ı•feııdiııı. ııııfıız H' kıl\ Yelle hu 

26 -
Bu 'adi alaıı 1-.avıı-

w 

nrıa lıaıııııı iiıııill<', ~e-

' iı!ı·:e "' iıı<· <lüu<'r. Fa-• 
J..:H llu~rt'' !Xizanıi beyi 
dii~iiııce alır.. (:iinkü 
' rilerı vadiıı ifası keıı
diııc Jcğil, karısına ait 
bir kcyf ivclli. Zevc 

• • • 
'adetti bakalım ze,·ce 
lıu \·adi t11taeaı.. ıııı ~ 

i~iıı nlıtesiııdeıı gele
hiic('ek? 

Soför Selıııazı rılılı-• . . 
rasıya SC\ ivoı·ıııu: .. hu 

• • 
~e,da atesi aeaha ııa. ıl 

• 
tnlıı~ıu t ~clınazın da 
şoföı·dc giiyııii 'ar ıııı'l 
zeH•eı-;i bu ~ofiir par
<_'.asını nıslile hegtiın 

edip le soıı öcrPcC yiiz 
vererek nıi onu bu lıa-

• 

Garip ~<'~' 
Mudanya mahkemesi 
üç gün neden kapalı 

kalını ş'l. 
Bur;a '.?~ - :\lud:ınıa ınah ı 

keme-i ;;o tip hir , ak'adon dola ·ı 
üç glin kap:ıh kııln11"tır. \ 1tilk'a 
şııdur. 

·'lal:}c nı.lacı:'ı Suicym:ın 50-

haı ı ıamir ederken 1 lüktırn<l 
lıina>ının ole kotında ifad vazifo 
eden l la kim Sami heı· tamirden 
miiteı·clli gürültüye k!lmıj ve 
Sulcınıanı çağırıp cmtini dinle. 
melli di~·..: J.ındarmay•ı tr:>lim. ~·e 

tcvkH tttirıniştir. 

Bunun üz~rinc Si.ıh:} nı:ın hir 
h·dc.Lı llc ınüdı.lci uınumi\'l' mü 
ta ~ .... t t:tıni~ .\lüdd~i um~ımi 
nıcrkı, ııı t:tlıli):: cturnıişcir. 

VAKiT 2() k~nunu~nı 

. Saiı'at mekteplerimi~ 
- - . 

MB~alli i~tiyoco ceuoo uermeli~ir 
Bunun için san, at mektepleri

miz Qelecek sene yeni bi:-
programla çalışacak · -

•• 

Sa'f!fa 2 ..-

• 'H'üYrUHü"Ylfül.i"] 
- Muharriri : t:--ef - il ı..:,,yt s: 

~-•• :.................. ""ı ~ ·• •• -.·.·.·.·.-•• ••••• •• ··.·.·.·.::I' -··-··············· ...... 
( . 

Papaslar ise büsbütün başb türlüdür ... Ne ise... Saycı 

>eııııirci nıcşrutiycttc şimdi anasırı muhtelife birleşmiştir. 
J latta lııı ittihadı aııasır için söyleJiğiın atideki kıl'ayı sıkıştır· 

: mak için böyle bir zemin arıyordum: 

Kıt'a 

Rumlar, Bulgarlar, Osmanlılıkla parlayıp, 
Halka. ciddiyet ırelince şarlata.nlık kalmadı. 
Ba.rekellih alc:ibet etti anasır itti ha.t, 
Ermenilik, muıevilik, müslümanlık kalmadı! 

Mu ha.vere 
Elimizde bulunan ha

mei bi sennaye gene 
coıkunluk etmek istiyor· 
sa da sadede gelelim: 

ta kınlıyorsa okadar 
müslüman kırılsın! 

Eski haham bunları 

duy-Jnca el kaldınp dua 

etmiye başlar. 

Süll') ın:ının tahli~esi i.izL•rine 
1 Lıkıır mahkemeye toptıını~ a
znlar 1 lakimın fikrine mu•l'l• re 
ıııuddei umuminin hareketini mu· 
' lık bulduklarından mahkeme 
üç gün kapalı kalmıştır. \'ak·.,~ 1 . ..._ _____ ;.... ... .:,,.,:;:~~-.-..;.._. __ ..,;;ii;.;iıiıııi'I 
ait e\1'ak hura<0 geleli 'c t 

Eski hahamlardan biri
sinin duasını atideki 
muhavere ile anlata!~: 

- Ne yapıyorsun? 

Diye sorulunca:· 
karaya ~oııdcrildi. ............................... , ...... . 

kı \'C ı\nıbcr ı\ı:·•"ır 
nılıd.ıfaJ cttil~r. [ ı J ~krdİ\·c
niıı :ılı lıaşıııd~ los.ı bir 
ÇJrpı ın.ı olduğu goriılclıı. 

Bu ırad.ı ~dız.ıdı: • Lılııııut 
ÇJın,ı,ırlık lıaşıııdal;i k.ıp,ıAı 

:ıçıp ll:ıına çıkın:ığ.ı ç,ılı~ınıştı. 
1\ ıtiller ıııcnlh-eııi çıkıyor

l.ırdı. [)] ~chz.ıdc M.ıhnıut 
k p;ıgı :ıçıııag.ı nıu\'nffok 
olmuştu: kurşuıılu(:.ı çıkı yordu. 

l\:;ıtillcr Jıfıcuııı ettiler. Eıbt 
(Ceni) Kalfa her ihtimale 
kar)ı fı,wrbdıf:ı bir f;:ıse (külü) 
avuç anı~ yukarıya ,;;ıJdıraıı

l:ırııı g-ôılcriııc ~:n·urup ~açtı. 

Ebı: Selim, dclilacıı çıkın 
)c:lız,ıdrniıı :ırdınJ,uı, (lıaııçe

ı ini) a~ıı. Hançer ~Lılıınudun 
,}İr>cğini sıyırclı. [6) 

Katillerin gözleri bıl dol
ıııuşıu. Kcııdikriııe gclin.:cye 
b,br peyi zanı;ın g-eçıi. 

(~lalımut) sctiıııctlc kurşuıı

lulaaıı (Ku~lı.mc) YC oraLbıı 
lcın<Lınıı: 

llitmedı) 

[ 1 J Selimi s:ılis bir defa r;iz· 
liı..:c şu tezkereyle enfiye L•ccmi~: 
( .. l'<!nim :Vhıhli;i sadıkım) Tay• 
nir efendi.. mecbur ııldujtuın 

k3ruto enfiye hitama rcsidc ol• 
duğun<bn s<rbn hirnr. enfiye 
Lnlorlk ve ırı:allni ümit ederim.;) 

[2' İkinci :\lnhmut lıoJ;dur • 
muşıul' 

r.ı. (Yayla imamı •nccmua>ı) 
~i)vlı; der· ~czlr ve Fettah Sultan 
Sl·limc: • .. C.cl cfcndiın sizi 
scvk<ıli l•tcr .. • dcdılcr Selimi 
alis henüz uıı;le namazını kılmışa. 

(4j Bir ri\'aycııc de l\a>1m 
ap;a hir kı ·a mızrak duhcsile 
mccnıh nldn. 

[.'; f,a \·c .\mlıcr a~:ılar ne 
oldular kaçtılar mı 9 işıc ı:ırih 

l.\undan sıınra•mı (('crri l\alfa))·a 
bırakıırır, anla,ılan a1';nlnr k~çmış 
nhcoklor 

· [tı] C'c\ri u ta sulı:ın .\l:ıhmut 
z:ım:ınında çok nafiz cı1mu~ ~ult.an 
\hını:t k:ır.;;1 ... ındaki ı:.ehil ,.c ta.;; . . 
ıncktehi bina ctıni~cir. 

lı• gl'tirdi 1 
il usr<'' .\izami fıpy 

del'iıı hir ,-iizcksintisi 
• • 

ilı• hu istifhaıııııı iiııiiıı
ıleıı kacmaua u••ı·asa-

.. ~ ~ <I 

rak kendi k.Pııdiııe siiy-. . 
h• siiyl.-ndi : 

- Hayır... lıa~ıı· 
hııııa ihtimal ypı·e

ııwın .. Yl'l'ilemez .. hey
den efl'ııdidrn 'arım . . 
ıliizine <'ışığın iizeriıw 

hiı· ~o fiil'! drğil ZP\ ce
ıııiıı, her hangi azgın 
bir kaı·ıııııı srda hav
salası bil<' şu ge0cn 
azzamanda bn kadar 
crkegi lıaznıedt•ıııl'z ... 

Nizami bey şol'iiriin 

kayııaııasıııı ü ıı ü ıı d ıı 
~üj:tiLiiııii gere g<'ı·e 

Şohnazı kuvvetli kın -
,-etli ıniidafava caba-. . 

İstanbal ·a11n(ai mektebinin hariçten gtJrünüşü' · [ 
M.ıaril vekaleti s:.ıı'at ıııtk· dersanderden ziyade ntelyelerdc ' 

Bir müılüman - Kur
ban bayramında neka
dar koyun kesiliyorsa 
o kadar hırlstiyan kesilsin! 

tepleri içi )'eni bir nınfredat öğreneceklerdir. ' · 
proğraıııı · lıazırlıyarak maarif Terzilik şubesi .açılıyor 
eıninliklethıe göııdcrınişti. Maarif vekaleti buradaki 

lllaarif eminleri bu proğraını 

tetkik ederek bir mütali\anaınc 

kaleme alacaklar ve \"ekalete 
göndereceklerdir. VakAlet le 

ıııü!al!laııaınclerde ileri sürülen 
fikirlerden mu iJl gördüklerini 
nazarı dikkate alarak proğranı· 

da ona göre tadil!! yapacak, 
bilahare de tatbikata geçilecek· 
tir. 

Haber aldıl:ımıza nauran 

İstanbul maarif eminlli:!i elyevnı 
bu proğraını tetkil-. dınekle 

nıeşguldfıı'. Al:•kadarlar yrni 

proğrnınm mtıhlcviyatmı, eskisi

ne nazaran çok miıkeııııııel 

bulmaktadırlar. Yaln:z san'at 

mekteplerinin, daha ziyade, 
mahalli ihtiyaçlara C(;vap ver

mesini lıey~ıı etmektedirler. Bu 

sebepten m~arif emitıligi, şeh

rimizdeki şan'at mektebinin bir 

otomobil tamirciliJii \'e ft'ııııi 

şoiörlük şubelerini · ıııuhtcni 
olmasını Jlizuınlu görmektedir, 

ı·e ınut:ıli:u1.11ııcc1c de lııı esaslar 
müdafaa olun~caklır. 

Tatbikata gelince: r~i pro • 
ğramın bu sene içinde lalbikine 

ihtimal ve imkan görülemenıek· 
tedir. Odccck ders scnc~iııden 

itibaren )"eni proğraıııla işe 
' 

ınübaşer t olunması muhakkak 
addedilııiektcdir. 

Tatbikat neliccsi olarak ınıı • 
allim ve 116111 kadrosunda esaslı 

ve mühim t.tdil.it ·ı~pılacak, 

yeniden birçok mlılahassıslarla 

tak\'iyc olu nacaktır. 

Diğer taraftan tatbiknla çok 
ehemmiyet \'erilecek, mektep 

müdavimleri dersleriıı ço!funu 
.. 

laıııı~ıı. Fakat ~iııııli 
kendi 'ieılaııı lııızu
rııııda ıııcsdeyi mu-, 

hak<'tıı<') e uğra~ııı<·a 
ıııaııtıkı µ;l'vsiylir .. la-

• - .. t 

naatlel'iniıı lıi~hiriııl' 

diki s hıthıramıyor .. 
• • 

Bir takım aksak fikiı·-

leriıı arasında bcll'ah
yıp ılıırnyordu ... 

K('ndi krndini alJat
ıııakıaıı· ııe rıkaı· '! .. . 
Selınazın iffl'tsizlii!iııe . "' 
ait hfıtil meselelerde 
olduğu gihi elini şali.a
ğma · koydu. Hakikat 
iizerin( <'esaret güzii
ııü acarak söyle bil' • • • 
düşliııdii: 

Gccrıılr.rtle bir ak-
• 

~aııı g ı; \akit Şehııa
zın sokak'.tan avd~'linde 
üstü lcskiu kesi. Ill 

san'atlar mektebinde bir !crıilik 
şubesi tesisine karar vermiştir. 

Vekaletten son gelen bir 
emirde bu şubenin tesis \'e 
küşadına ait haurhklar:ı başlnıı
nnsı bildirilmiştir. 

Terzilik şubesi için ahiren 
Belçikadan bir ıııiitahassıs ge
tiri 1 nıiştir. 

Elyevnı kadroların ihzar ve 
ikınalile uğataşılnıakiadıt. Kuşat 

re<minin 15 güne kadar yapıl

ması muhtemeldir. 
Yeni mütahassıslar 
Maarif vekaleti Bclçikadan 

ycııideıı birkaç nıütaharns ı:e -
tirtmiş!ir. Rııııbr İstanbul, İzmir 
ve Ilıırsa san'at ınekterlerindc 

va1ife göreceklerdir. 
- ------~ 

Hayret! 
·-Türk-Rus mua

hedesinde me~er 
neler varmış! 

« Taıı "111 İslaıılml 
ııınlıabiri Tiirk- Hus 
ıııiiııasrhatına dair 1-(:l

zetcsiııe uz11ıı hir tet
kik. nwktulı11 ~öııdt•r

ıııi~ 'e hu ıııekınr 
ııwzk.\ıı· gazPte taral'ın
daıı ıwşroluıııııuştur . 
~Iektuhnııda ıııilli ıııii

eadt>lenin hidayt'liıı

drıılwl'i iki tarafııı 'a
ziyı•t iııi t<'I kik edı'n 

ııı11hahir netir(' olarak 
Tiirk-Hu:; ılosthık ııın
alıedl'siw• iıııikal ı·t-

benziıı kokıuguııu lıhı

etıııis midi"! o aiiııii 
• L' 

Sr,fettiııiıı oloınohili 
• 

le aczııı<>ı!;c aitmisti. 
t.ı ' 0 .. 

Her zı•nH\n fıstiiııden 

bir drnwt ı•ieek ra\İ-. . . 
hası intisaı· (•den Seh-. . 
naz o giiıı ııE>ılf'ıı ö~ le 
kok.uyordn? hu koku
yu ııerdc•n alnııstı. Sii-. . . 
plıcsiz SeyfoUiııin dcr-
agn~larıııdan .. 

Oh ıııeselc ıııiilıiıudi. 
Bu sarhoş .;ofiiriin aş
kı öteki nazik bcvlc-

• 
Jcrin (f ilört) lcrilı> mu-
kavesc edilenwzdi . • 
Bundan her fel:iket, 
her bE>h\ nıemnldii .. 

Şehnaz biitiiıı lHı 

ınülni~ telılik(•lere göz 
ynmarak o <;ıl~n kol
ların rarasmda benzin 

ı Bir hıriıtlyon - Pas

i \_~aly~~~k~dar yumur· 

·- ııır-ktc Ye dı'llll'kh~dir. 
ki: 

- Bu ıınıalıPıh•uiıı 

iki nıf'ıııkkeı ı•ıııııiye-

1i1if' aiı hiı· lll'otol\ola 
ıı;!•rh11I. old11g11 hazı 

iktis~;di ka) itleı· lıari

eirnle tı>daf ii hir itti
f ukı ilıti\a C)lcıliği 
tahnıiıı oluıııııakıaılır. 

llaua hıı 'atlidc daha 
ikrl ~idilt>rck Tiirkiye 
dm;arı tcc:n iiz olduğu 
takdirde Husyarnn as
keri hir mmıYeııette 

huluııaeagı hcyan c_; 
dildiği gihi ayııı \azi .. 
'<'I<' ıııııı·ıız kalacak . 
Hııs' ava da Tiirkh·e-. . . 
ııiıı ıııii~;ıbih hir vat 
y ap11gı iddia •~ılilıııck
lt•diı-. ~lualıedeııiıı ınet

ııi ıııahiııı olnıadığın

daıı hu ihtimal:\tın ne 
deı·ı·ı~t· doAru ol<luğu
ını taviıı etmek ıııiim-

• 
kiiıı clı·~ildiı'. )) 

' 
~lı\ktubuıı hııhlsası 

hııth1r -
\' nktile ncsı·cdilen 

• 
hu ıınıahcdı•ııin met
ııiııdı•ıı «Tan>> ~az<·te

siııiıı lf'gaf iil göstcr
ıııı•si ~a)':tnı Jıa) rt•ttir. 

. 

kokuluı·ıııa ııa~ıl bu-
laııılı1 

O aksaın Jln~rev Ni-
• 

zaıııi bey C\C ~eldi . 
Karısıııa işi nasıl a<_;sın?. 
\l~ :H'm:i.k.tan ne fayda 

• • 
hasıl olaeak?. Selınaz her 

• 
zmııaııki sirretliklerile • 
ere ne zevti ll)'a uı .. jbi 
t°' ·' ;:, ıı 
suvun üstüne eıkacak .. 

• • 
Fakat bu agır ıneseleyi 
yalayıp yutarak kapat
ma'-. ta kahil değil .. 
~laeera eok kötü bir . . 
ııetiee gösteriyor .. kay
ııanaııııı o saf diirunane 
sik:l:yetleri zavallı ada-• • 
ının h;\hi kulaklarında 
cınhyordu. • • 
~ıes'elede yalnız Şeb• 

nazın felaketini değil 
nıasum, ınazlunı bir 
ailenin bedb ıthğtlll 

- Allah ikinizin de 
duasını kabul etsin, diye 
dua ediyôrum! 

Buyunnuı! ... 

(Devamı var) 

Bir sual 
13tı 111andaları 
kiın )'Cdİ ? 

Mademki k!sap düka~larında 
manda eti bulunmuıor 
:\Jcılıchada kinune,·d •l" 

zarhmh kc,;ilcn haHanıarı~ 
\·ek unu ıcşrinsanidcn ( -, J.!I 14 ) 
ha) van nokson ile c~~.55.);tür. 

{-ı!,249) erkek (l,479) mof1 1 

karaman, ( 455) erkek, (33) mary• 
d•~lıç,(2,428) erkek, (401) maryı 
kıvırcık, ( 4,493) erkek , (58~1 

dişi kcç~ (30) kuzu, (1 :ı!5) aıuıc. 
(2,0J8) yerli, (2 IO) ecnebi ökilı 
(131) yerli, (83) ecnebi inek• 
(210) erkek, (104) dişi mandı_' 
(106) <Una, (24) malak kesilmişcil' 

Domuz: mezbcha.>rQda ke ·il<~ 

domuzİarm miktarı < 4 IO) dur. 

Hn~aro müıo~erotı 
Durgunluk ncdcJI 

ileri geliyor? 
Atiııa, 24 - Tiirk· 

Y uııan müzakeratıııd:ı 
ıuiisahede eLlilıııeklG • • 
olan dnrguııhık, bır 
iııkıla olarak tefsir 
edilmemelidir .Bu, i'-İ 
sebepten ileri ~eıeı1 
hiı· faalıhuı·d::ın ihaı·cl' 
<lir: . 

Trük .lı::ıricive 'ekil1 

Tc,fik Hii ·tii Bı·~ i11 

hastalığı, )1. Papaııı•1 

Yunan Jıiiklııııcliııdr1 1 

miiH•nınıinı ıııahiııı<•1 

ı isıeııwsi. .. 
. ... -- ...... .;/ 

nazarı insafa alııı<•~ 
ciheti de 'ardı .. 

Y rml'kteu sora kİİ' 
çiik salonda- ~l'lıııaz i~ 
sıkıntısını piyaııod<111 

cık::ırm::ık isler hi1· w~
lııı!ıkla tusları 'uııl' . . 
rııklar gibi bazı lıa,ll' 
lar çıkarn1ağa uğra.~''; 
Beyfendi dal~ııı dall-(11 

cıgar3. üstüı;e cı~:ı1"1 

Yakarken auır Ye lı 1" 1' ., 

n1cn istirhaıuktlr tıı 
se ile de<li ki : 

'( 
-· Şehnaz sana tıı~ 

nıeseleden JJahseuııe J•I 
ve elıneınek. arasııı ' 
nıütereddit ye nıusııı' 
ribim .. 
H3nını tabw·eniJl ~ 
. d fı di ·O' l'Ul rrrrr }e 

easına dönerekı 
(BltıDC"' 



--- .,,. ......... ---- ~· ---

Almanlar harbe mi 
• 

zırl nıyorlar? 1 ... - • • ... - --- • 

M~~aıaa nazınnin ınobrenı rauoru 
Çocuklarda ıspor merak'!s 

l"fentürdiyotlu gömlek ... 
J-\ Vl'U]><l il1til<tf icinde 

~ 

Bitaraflık ancak · Ahla mutlafar. 
olunabi i<F! 

\im n tld:tfii kt, \dlt:rinin 
ıı: ıl k•ıll •nıl:11.:ap;ı il-i nol-tai 
na:1.ıırd r :ı~ unı dikl\,ıttir. 

Bunların hirinci ... i , uf.u 
hulacal, taarnı .. d:ıra l,ar ... ıdır. 

\tu clllıh lm Htlcrln \ :ı.1.ifo· 
i \iman arı1.blnt: H\1 u füt
l:ıcnk her teca' ıir.li def ı:tnıc.h 
'e Ab.,nın cemi ctmin 'ılın 
huruk hir de' lctin mu~l:ıhc· 
k· 1hc kadar hı ctudu niuha· 
r zndır. 

1 hırhı umumiden beri huna 
nıllnın il hadi~at miit·ıac.ldit 
:lcr41 ıar Hrkn hutmu,r r. ital. tı, 
nıutnrct. c fı:ı ıncl:ı Funımlı, 
1
·l·hi t:m \ ilnl':\'İ, Lit~ııınrn 
ıntıııch :ılım:;-tı.' Bu hard,~·t· 
1~rdcn ınak :ıc bir emri 'tıl,i 
tırc d. ,..,dtrmck; ele g:cçN: i ... 

:ırm'h1i tc.•tn n ık ctmektı. 
l;Chi r.ının nzi eti h,i\·k 

hır h·ı 1ı .. cnin uk.u bulabilc
' ı..:~iııt if.1ık L'CIİ\ or. 

Lcbl tmun ..:n k'.ı Prn ... rn 
~'llk:ın , ili1.\ .ı ~rmd..,ini Zllp.ttl 
hl'\ c Utip;ı: 1 ,chi,tan i~ tı..c
tınin b~ı ':ıdicle faalh erce hu

İl ndı.: ~u "'r dc~ildir." Alman ı 
lıiıktınıctinhı dnirckri ... chli-

ı ıh:t\ et 'eren mu· . 
u'ıcdder diıny·ı~ ı bilku 'c 
h.: ,., ,orıni~tir. .'ı~ ... ı serhatlcr 
hirt'r ·,.;:k ~anıdır. \'eni de, ... 

ktl.:r ar:ı-.,nda ik,ti,:ır.11 ihti
f ,ıfüır dl'\ nm cdi~ m. Biıme

tkt: ı ıtx den bcrl .\Jnı:ı.n,n . . 
\ ,ıh im ınth:ııcll.'leh:r ile mCılıat 
h ılun ı~ or. 11120 de Hıku 
hıhn ltıı-.-Lch muh:ırehc..;i 

c-.n:ı ındil h:ırhin \lman tup· 
r ı ı w:crindc \ ul.u bulm:ı-.ı 

~ı 1tilk ırn: ... ut llir tc .. mhıf 
.:-,eridir. Cıiııkii R ı!' cırdtı-.tıırn 
llll'lMQ) l ·1zı J,~"tôı lar •.• ırki 
Pnt:') ada iılllk:ı ,·cınl't gij tc:r· 

mcdtn sitıllıım tc,.Iİıııl' ı:ııı 

(ılımı~tur. 

CekoslO\'':tk\a ilı! İtııhn . . 
ura..:ınd:ıki J.:er~ln tik. İtal y:ı ile 

' ugo. l:n yıı, :ırklı ıntla Ru. ~ a 
hulu mm l chi,tan - Lit\ atı~ a 

ilıcilıHı A' rup:ıdıı mii .. :ıh~met 
c~(·ri hıramaım~tır. lngilterc 
ile RU') n llrn-.ındaki ihtilM 

nı<tnıftur. Gcç'"ıı lınft.ılar zar
rıııdn 'uku hul:m if::ant, dC'\ -

krl'crin hir tnr:ıllı,m İnp;ilt re 
°' • l'r:ın u. di!-!cr (arnfcan fi. 
m1.:riJ..:ı ctrartmln hirlc~mclc-

Bir J•cınimiı ı~nıycır: 

Y nli ya~ınd:ı · bir ~·ocugum 
\":tr. \racan 011 :tf:ı<:all. l·:Je 
:1\ uca :-ıl'rını ~ < ır. Fazla olar,ı~ 
şimdi hir de futhol ml·rah.ı 

çıkardı. Fır .. at buldu mu C\ -

den !-aç•) ur. :-ok· ktn çocu"
larla top o~ ntıyor. ~onı'?ı l,:ın 

te: içi ııdc c,,c dı'in iiyor. 
i l:n-nbr :-ah.at. Yııınurcak 

ı.,ıı·ip batta zaciirric) c nıtul:ı-

cai. diye korkuyorum. Sc 
y;ıp.ıyıın ? 

c~vap 
~·ocuC:a :...ıkt hir kıındıırn 

:ılır.:ını;r.. l'Lızhı ko:;tul..\a :ıya

ğ"ını 'urur. hunun için ken

dini pd, kapıp kn)' cn:tnl'Z. 

~nyct acı~ n :ıldırma;Nı :ı~ a!!.ı 

yıırn olur. Sekiz on g-iııı 

oyun o~ıu~tım:tz l,i ne de 
ol,a hu hir l.:\rdır. Bundan 
l'tı:;-ka çouıj!a ince fanila 
~ümlck ıılır:-mız. Bunl:ırı her 

~ ık;ıııı~m h:nlllrua~ ota bacı

n r:-ınız. 

<;ocuk l,o:-up tcrkmc~c 
ha:;-Jadmn tcnnırdi) otlu gGm
lck i-.J:ınır. ~ tır:rnımdn \ liciı· 
lhinii ya"mnp;:ı h':lnr. '> dn 
tahii b11 :ıcının korko,ilc 
l ... cndini fazl:ı ~ onlp tcrlc
mcl,rı..:n çekinir. 

Manmafih cam yaıınıu-.ıııa 

r:ıP;nıcıı J.cı.-maktıı de' :ım c
dcr~c terin. :-ouguj!,un. mııwr leriıı \iman ata1.isiıı1: tec:n liznı 

i~in he le<liklcri emelleri hili
Yorl.ır. IHıtim fırknltırn men
~L'p .\ lınan m:ıtbu:ıtı hu nokta 

1 ini tıı' zih ltllli~tir. h:ırn ccrjy@larınııı zehrine 
Hu ihtıl:Hl:ı.rı hcrt:ır:ıf et· kıır.~ı tL·ııturdiyot en tıl:i bir 

<.:ttııfında lnhkik.ıtta bulun-
mel z:rnı:ına bak.ır. ı\\ ru• pan1.clıir olur. 

• muşlar , c Jfahikati :mlatmı,
lardır. ~1c\ sttk j .. nhh:ırata 
J.-tirc Lehıstan dahilinde İ\ ıl 
c~nıı~ ctkr :ı'kcrf tı.:rhh e\ c 
hu~ ııl, hir l'hl:mhıi\ er ·, c.ri
~ rır. l lntta ırkan Al~ıan olmı-
1 r bile hu a l,cd tt:mriı:ınt.ı 
el, 'Ct <ılunnnı,lardı. 

pa 1111 !J..oll>Jg: \lnfıdn ti(ı miİ- Hakkı hayat 
~ ınluk lıir 1 utlc tc 1 il eden •: On iki ~ n:;-ıncla hir mck-
. \lm·ıın :ı bu miic:rrdclc. c i~· cepli kniıiniL .. imz3lı mcl,tup
ti , 'k et lLl tdlıtil,L: i'c kar• , tan; 

lhıttm bu dclMl l ,c ı lilcriıı 
.\lıııan ~ırazi ine bir tcc:ı\ u.r· 
llc hulunın:ı\· için hanrl:ıı'· 
dıkfnrını ~·d tcrh or. 

Tcdafü h.m ,·ctk·ı in ıJ..ind 
\ . 
'df{;,j cc·ııı;'ht dl'' lcth:r :ır·ı-
ınd;ı lıir ihtil.ıf 'u"uu tal.:· 
diıiııidc hinır. fh:.:ı 'e .\ln•r.n 
rn1.:ııaıini muhufa.;..tıdır. 

Bitar:ıllı~ın1ı1.111 ihhilini, m(c
l ,,kknln to1~rnklnrı11111. iizt:• 
rıl'dc ccl'L'~ an ı.:tınr:-ini hte· 
ıni~ıH""Lk o halde lıic:ır:ıflı!!,1• 

111111 :-ilı\lıla ımıdafn:ı nıedıu

rİ\ dİ ndc\ iz. Bundan ba~1,:ı . ' . 
ımıhariplcrin hukul,t muzu tn· 

ıııı1ı:ımal:ırını~ ikti .adi' c lıcr
~ı nıcnnflimi1.i igııemckrini 

i-.kmi~ 11r,.,al:. nıenafiimizi :-i. 

~:met cclcccl.. ui r ' :ızi yettc 
hulL ıın:ılı ~ ız. 

(il tı ıedı 
% • 1 ...... . 

lhtıyar bir simi~çi Memurlar 
Simit satarken donarak yere 

. yuvarlanup ülmüş .. 
lzmiı·tl<' :-iOH ~iıuı .. ı·dc• 1 

'İddNIP lıi~~t'tİilt•ıı ~o- 1 

l ltılka diiı·ibı nıumıwl(• 
• 

('dt · ı·lcı·~(' 

ı·ecz!ye olunacaklar 
D. Vetô1etinin tonıinıi ~ll~hu·clnu ZH\ aıh hiı· j 

~~~ııi~<·i donup itlnıi'ı ı i "· ı 
Iaı 1 l Menıurl:mn halka lıiısııü mu. ı· zıui r ı·erikinaiz nı 
'l ı .ımelede buhınnıaları hakkında 
ti <'ı"1ı 'ak'a'. ı ::-.. n.' le Dahiliye \'Ck:ıleti şu tnmimi 
lllht'I' \ "1'1°\ tll'. d . t' \_ göıı crını~ 11": 

E' <'l k İ :-;;\ha it E:--ı·cf- B:ııı meın urların kcııdılcri ile 
ll•'sat1a ~imif ~atrn; alt-
~ııış \nsıutla ~Ju~ıafa 
)!-; • • ~ 

f~ ~Hıııtlc hfr ilıti~~u·: 

ı\:smi işi ol:rnlarn 'e işi düşen· 

lerl! şu ''cra bu schcplc foıı:ı. 

ımıaıı1cle ellikleri lıaber veril
mektedir. r)evlct lıizınctindc ''da solmf laı·dnıı doıı-

1 •• ..., hulun:uıl:ırın ilk vazifesi halkın 

Hc.~ll ıa. O l"tda J mJu- işlcı ini J...:olay ''e ı;<ıhuk y:ıpınaıc 
~~.~Hıhu· ~imit(:i Jhı'-1a- ,.c kendilerine nrzakeUc ıııua
ttııı il lhll'd ti ii-11 \ rrdt• mele \'e mukabele etmektir. 

a" . . . ;:"\ .. . .. -.. Şrıphesiz halk ta nıemurlnnı 
• ~ 1z111 Yt•ı·e du=--tu~u-

llu • • .. karşı hiisııii muamele ile mü-\<· hit-aı . 01ırnda \ I' kelleftir. \'c bu, Tfırk ceza 

1 e aı e ı t i~il ı i ırfü·ın ii:.;- 1-;anumınun 266-213 üncü ın:ıd-<t·d i ·· , ~ .. 
• • deleri :ı.lık.imile miır.yyettir. 

\•hoJ,ıoı· tnı·al'mdau \".ızife e~nasında memurlara 
-.:l(lllau ll\uayenr~indt• karşı dürüşt harekatta hııluııu· 
Sııııit · ~I · hırsa mukabelcre kalkışılnıı~·a· 
f· ~ 1 • ll~lafmıııı\ü- rakkanunun himayesine iltica 

1 '\l ('ltni~ oldtıttll \C 
"-'lH t"I 
• Hıın tlondu~u mıht-

~ıln t- • (. 
~ lı._ıır. Her . ahuh 

cJ
t'i\l'1Jdc11 E:ı•pfpn. a-a k .. . .. 

u.;e hn. ·ma •rele-t'ek · ~ 
1.lf: ~~·, ı·ek satan Mus-
. "hn· :tile he. ll:yordıl. 

• 

ile derhal zabıt verakası tanzim 
\'e lıaklannda ahkamı kanuniye 
dairesinde takibatı k:ımf niyeye 
te\·essüJ edilmesi icap eder. 
l(amınıın irac ettiği bu tnriki 
bırakarak aksi h:ıreketler me· 
ınurin kanunu \'c hattn oe-za 
kanunu ile menedilınl§ cl'aldir 
ki, l':tnıtınaswa rnafti olmak 

Halk fırkası 
l11kora n'/aı·cıi 

koll/..!.·rosı lop/1Jnrlt 
Ankara 23 (~\.A.)

Cuınhm·iH•t halk fn·-. 
l\.n. mın 1\ukara 

'
··ı .. 1 :t-

'
el "-o•rıı•a..;ı hu ~i'ın 

• :--- t. 

nı ii fu i~ .\ li nazmı B(•-
" •riu hir nul"-u ilt_• llH':--

~ai~inc ha. laİw~t 11·.ı·c'İ!4 
~ .. 

'c k:)tiı,lt·ı·in int.iha-
hııulau soın•a YilaY('l . 
lıİZllH'llttİn ırt'f'Cll St'· r-, .. 

~cıw~<· ait rapoı·u oku-
narak ımıtl<•riknn lU:o\

' ip edihııi~, ti~ <' ıt('ii
uwn ıefrik oh11111ıu!'\IUJ'. 

• ···········································-·................................................ 
idare şubesi ı eis ve mnirlerinin 
''azifesidir. 

Binaenaleyh kanunların tatbiki 
,.e halkın huklıkunıııı ııınh:ıfa1.ası 
.\'e memurların \':tzifelcriııin lılis· 

nü ifasının teıniııi ile mükellef 
olan idare reislerinin bu kahil 
hareketlere meydan \'ermedik· 
leriııi ve hunlara ıniisaıııaha 

etıniyccckleriııc emin olmakla 
ber:ı.ber tekrar tlikkatletiniıı bn 
noktaya celbini \'c aşağıdaki 
maddelerin tekı-arım faydalı 

gördüm : 
1 - Bu tlmiın bilumum idare 

meımırlnrına tebliğ olunac~ktır, 

2 - .Müracaat salıiple!'.ine 

dürüşt \'C sert muamele edenler 
hakkında ınemıırln kamııınıın 30 
maddesi derlıal tatbik olımacnk 
ve sicillerine kaydediletektir. 

- 3 Milkerı·er ve mütenıer

l'lUeı· hakkında mezklır kanumııı 

27 madd~i <leHtletile ihr:ıca 
kadar gidile<:ektir. 

4 - Eğer tahkikatı cveliye 
neticesinde bu <:f'alin Ceza ka. 
nunun 3. babının 4. \1e 6. fasıl· 
farına dahil 1ıar.aimdeıı oiduğu 
görülecek olursa memur derhal 
eli i~leıı çektirilerek haklarında 
o yotd~ tatbikata devam oluna
cakttr • 

Ucndina. On iki ya ... mda-. ' 
'ım. 1::-:l,i iııc.;anl:ıt 1,ırl, y:ı:-ma ' . 
girdikleri zaman d:ıh:ı çocuk 
:-ayılırlarmı~. (;çtim ka) bolur
lar l,orku,il:ı :ınaları onl:ırı r:1l
nv. ~01.:aıtı· çıkn 11aztl"!I':'· 1 lal
lmki ~eni z:ım:ıımi çocu~u on 
il-i y:;.ına girince htiyut, :bir 
..:rkck -.n~ ılır. l~en de rabii 
ii~ leyim. F~ık:ıt l atxım heni 

h.11.ı AO<:uk :ıddedi) or. 
C-iccen ııiin hen futbol 0'"· I" J 

ıiamaktan menetti. Sc,rarını 

size ne haklar? in,:anını.dcmck-
1-.i benim de hakkı hay.mm 
\ Hr. 

Cevap 
( :iirliHiyor ki zamane ço

cukları hukuk mc,.clclcrinc 
e--ki :-:aı;h :-:ak:ıllı mahkeme 
:ıdanıl:ırı derce. inde akıl cr
diriyorl.ır. Binaenaleyh hen 
de :-:ize ag;ır b:ı:;.lı hir l:l:\'a[I 

'ererim. \·ıı~ınızın on iki 
nlma ın!ı rnttmcn :-iz de in
. :ın~ınız. Bu itibar ile . izin 
<lc ~ a~a.mag.ı hakkınız Yar. 
Anca!\: futbolda pnrçal:ıdıjtı

nız kunduranın panı:-ı peder 
heyin k1:.;es;indd1 çıkmı~tır. 

Bin:ıcn:ıle~ h bu .ıdanıcagızın 
hcll,i kendi tahanına yama 

ii:-tiinc y.ım:ı ' urm:ık h:ıhar 

:-ına aldı~ı konduraları ik!i 
giinde parnl:ınnıa. ın:ı nrnııı 

ulma--mı 'c bu :-;urL·tl1.: '·hakki 

hayat_ 11117.1 t.:ı.hdii ctmc .. iı* 
mazur ~:ürmdi~ıııiz. 

~c ':ılit kunclur:ı parnnır.ıı 
kendini~ \ erir:>CllİZ CI Y:tkit 
<lİk.\{li~;iniz gibi h:ırckı.:cc hak~ 
1 ım:1. olur . 

Jk I lloea:~t 

Salllılide --
Futbol maçında 
Bir futbolcunuu ayağı 

/cırıldı. Ve orf aya bir 
dava çıktı 

Salilılid~ ~a.pılan hir 
fiitftol ma~mda O) uu
('Ulaı·ıhrn S<n ktıl i~miıı-., 

d "' hiı" Efemlie al'k a-
da~lm·mdau lln~q• E· 
ndh c h·km~ İlt• 'nı·-. 
mu~ \ e H) agnu kıı·
nı, ,, , , .. 

~ 

İstauhul<la da Uih Je 
• 

hil' 'akn olnrn~ 't' hir . 
gcın; ) edi~i tPkuwnin 
te~irile H•fat Ptuıi~tir. . 

o-..; unda aı·katln~mı • ., 

ava~ınnı kırılnıa~uıa • 
.- eh c b i' et 'eı·meklc . 
JlHU'llÜll ~C\ K •lİll ciİ-
l'tİrndckİ al:lka~ım h·~

ı•il el ınck i~ti) en sa .. 
rnıli ~liidtlt.- tmHtiııi~i 
fiithola \akıf fır· nıiita-.. 
lım.:~ısın elıli 'tık, r 
o]arnk dinl<·nınek 'c 
haclL t'' i tetkik f'huek • .. 
l IZJ'(' lınrcırahhu·ı Jn 
güudru•ilnıi.. olan iitJ 
m ii•~•hfl..;sıs fiid>ofruıı,n ı 
alihlb~ iv.mm wııa 

izmir ;nfüldei umuı;1i-
lıu -

Casus Lorens 
Kimdir, nasıl yetişti, neler 

yaptı? 
- - 2 - ,;;;.;.;.,;,~~~~ aRahlp Yalaber,, den 

Lorens öyle bir adamdır .ki sırf sinirden mürek
. kep en seri alevlerin aşamadığı mesafeleri 

günlerce dinlenmeden kateder 
J il" llter'e, Şerifi f\ \ekenin ha -

ı·ekfıtı ile alakadar ohn:ığa baş
hyalı, \'C Kanalın müdafaası için 
Arapların Tfüklere karşı besle
dikleri lıüsumıtttn istifade caresi 
düşünüldü düşüneli, bu ingiliz-
1\r:ıp teşriki mesaisine ne şekil 
verilmek lfızıın geletec;!i Kahire
de nıcrzııu bahsolıyordıı. 

Büyük Bntanyanın Şel'Hi 

Mekke ne}.dindeki ·mlımessili 
Miralay Vilson, l(layton ,.c Şe

rifi l1ürkiyeye karşı isyana tı?şvik 
ctllfiş olan fogilterc ıttümessillik 
başkatibi « Ro:ıald Stoıı )1 dan 
başka Araplarla teşriki nıesaire 
taraitn r olauJarin mıktan pek 
dundur. Şu suretle isyan hare
keti veçlıesiz ,.e idaresiz oldu
ğundan hiçbir terekki göster
miyor; ınevkiinde ı::ı.yıyordu. 

f..s.1 en kendisinden pek malı
dut faideler bel\lenirordu. Bu 
\'aziret karşısında bir plana ma
lik bulunmamakla beraber bir 
çok fikirler besU}'en Lavreıısin 

oraya gönderilerek ne rapıhp 
yapılamıyacağı 1ıakkında tetki
katta bulunması karargir oldu. 

isran hareketinde meşhut olan 
te\•akkııf mı eSb:ı.bını nrıyacak, 

isyanı caıılandırabilecek bir şah

sıyet keşfedecek \'e böyle bir 
adam bulduğu takdirde .Arap

ları şark salınesınde ııe surette 
.istihdam etmesi lazım geldiğini 

knrar1aştırııcaktı . 
fa•et adamı buldu, fakat aynı 

zamanda harbııı - kendi harbi,.. 
nin. nefine olarak kendi kendini 
keşfetti. 

O kendisini kalem lıaratı 

için yaradılınış . ve faaliyeti bc
deniyeden ziyade akli faaliyete 
namzet bir şatııs addedirordu. 
Mcsuliyetlerden knçm:uı, asker
lere karşı pek te temayülü 
olınıyan bu adam 'kendini bir 

reis halinde tasanur edemiyor
du. l lalbuki kendisini mühim 
bir kumandanlık bekliyordu; 
yeni vazifesi de görünüşte hiç 
olacak fakat hakikatte her nok
ta~ı kendisi idare eylerecckti. 
En i.1iribirini tulın.'.IZ n~kt:alarda 

mcsııli} etler deruhte edecek, 
en mühlik ihtimal:tta göI;;rüs 

' gerecekti. 
Mtıteınadiyen idc...ı edecek 

ibdamda ~er şcyı tetkik edip 
tarttiktaıı sonra taliede büyük 
bir hi~c bıralcncat,tı. \'elhasıl 

darına dağınık bir ordıınıın 

başkomandanı olacak o ordu} u 
bn gün bin uhınetlc tanzim 
ettiği ·halde yar.in dağılmasına 
şalııl olacak, idi. 

Ô} le bir ordu ki çöl hll\ ası-
11111 köme halinde sürüklediği 

ve mukabil rüzg:ırm çil la\•rusu 
gibi dağıttığı bir çekirge siirii
'Süniı nn'dırır. 

Bu k:mırsiz koınelerden d.a\'
rens :ıı hemen hemen bir ordu 
\·icude getirebilecek Ye oıııı üni
foı masız ceneral olarak harbe 
sc\ k~decektir. \'e iı;int:leki :ıleşi 
fanli}eti bu bede\i siıı ü iine 
telkine ımı\'affak' ola'Caktır, 

Filhaldka imam onu takviye 
NE} ordu. fakat \'Ücudtt ı:lZlm· 

g~len daynmkhlığı İbraz cllebi
ılecekıni idi? Vücudçe zaif 
olduğ"ııııd:ın hizmeti fanleye 
nlınınıyan bu delikanlı, bu genç 
mektepli, bogazlaşmağn mecbur 
kalncağı fe\'ld'!Ib~şer tnilşıtülatııı 

yor unluğuna tahnınmül ıcd€bi
lecekmi idi? 

Ercf, azım sayesinde bıın1arın 
karesine ghfebe -ç.ildı; ,·rıcııdtuıu 
tsaba bile lfatmaınıtfa başladı. 
Den~ arkaımıd.ı 1400 ınilliR 

bir me.afe katettikten soura 
durılıttdan kıı1' ao~uz saat bey. 

c i rle gidecek, arasıra lıecininin 
gölgesinde ve ya bir kaya oyu. 
ğunda dinlenerek rol alacak, 
\'e yorgunluktan ölüm halinde 
ır Süveyş ll e vardığı zaman bir 
banyo Ye altı buzlu şerbet ile 
hiraz yemekten sonra yatıp kısa 
bir uyku ile dinlenecektir. 

Vaplığı yorucu seyyahat es
ııasında sıkleti 44 kilo 433 

grama düşecek ise de adalaları 

öyle çelik gibidir ki, yorgunluk 
onları halsiz brakamıracaktır. 

En seri develeri çatlatacak se
ferlere tahammül edecek kadar 
ınukaviındir. Günlerce, yiizfın 

derisini ~oyan kızgın sahrn 
rüzgarına muka,·emet edecek 
haldedir; yü~ü ateşli bir mask"<: 
gibi rakan kızgııı lmralarııı 

lnşıaı mütlıi$ini :tsia miiteessir 
olınaksızııı çekccel<tlr. Uykusuz 
geçirdiği geceler hisapsızdır.; 

dört gece urkt-tsuz kaldıktan 

sonra bir iki saat istirahatta 
ildifa ederek, beşinci gece tek
rar yola çıkac:ık \"C en seri 
suvarileri yolda ekecek bir sfır
atlc yol alacaktır. 

Güneşe karşı son derece mu
kavim olduğundan ara sım 

küçük bir sıtma çekmekle 
kurtulacak, sel gibi y:ığmur 

sağnaklarını aldırmıyacak saat
lerce çamur ,.c ya donmuş kar 
içinde yol alacak ayakları 

parçalanarak kanlı izler bırak
tığı halde o durmadan 1leri
leyecek; gayesine varmak için 
uğamşacaktır. 

( r.ltmc.1 

lro&~i tôruttorlürı 
Teşkilat yap
mışlar ( 150 ) si 

tevkif enildi 
~Jo~k<na. 23 (A.A)

M al hu at tm·afuıdan 

ne.Tolmıan cir tebliğde . 
'l'ı·oC'k i tarafHH'hll'ı l\r• 

dan,mm·f•kk,~p 'r ~n.~ ı·i 
kanuni hir. m·NtC' 'Ü

cutla getil'Hmi~ hir 
teşkilc'ıt kf'~folmuhığu, 
150 ki~İlİİll tC\ kif' ., 

edildi!!i bildirilmek-. 
(Pdiı·. 

Prens dögal 
Resmi kabulde kralı 

iemsıl edecek 

J~ouch·a, 24 (A .. \)
Pren. tW Gnl saı·•l) a 
taı·afmdnn teı·tip rdi
le •t>k 'e biı'inci. i ~() 
. uhaua ieru olunacak 
olan ı'f\'mi kahuUeı·dc 
b.rah t<·m~il ede• •ktir. -

Güzel san'atla_r birliği 
4 ıiizcl ~an 'at hu· hiı-li

r!i idaı·e lıc\ 
0 t•ti dİİHhlİ 

t,.1 , 

icl iıııarntla hiı'li~iu kış 
faali.' el puı·gu·mıum 
lıazırlamı. ıır. İliı·lil-..te .. 
, eJ'ilınrklP olan iiyaıro 
dtr. leı·j f azlalaştı~ı 
~ihi 7 . nhnttan itihn-, .. 
ı·cu haftada bir ~iin 

c. 

mii!'amcı·<·1 kourı·a.ıs, 
konS('l' \ ef ilmesi 
kar.rnl· tnıi. tiı'. .. 

A llah tarufındnn ii tü 
örtülii ''aratılmınnı~ J .. 
ycmcl,ler, et1crin, scb· 

zc 'c tatlıların li/:crirıe bil! 
.,ey örtiilmc!'.i hakkında Şeh· 

rcmancti öteden beri cmirlcı.ı 
ycrir~ durur. 

Diin Çar~ı içinden ~cçcr• 
kcn dikkat ettim ki hcrifict 
biri i~portanın içinde porta .. 
k::ıl atıyordu. Satar ya! (ti• 
yccck,iniz; fakat bu hcrHin 
~Uttğı portakallar bizim bil .. 
<liğimiz \'ckildc • atılmıyordu. 
1 lcp .. inin kabuklan .. oyul • 
mu~ru. Kabukları bir mraf C<t, 

wyulmu~ portakallar bir ta
raf tıt idi. 

Porcakakı portukaHann tc
scttiirtiH i.ı knldırmı~tı. 

Uir tarJftan, bu ~ırak ha. 

'alard:m ho~lanan ycmi~in 

hu kıt- kıy:ımcttc çınl çıplak 

hırakılıua-.ma acıdım .• onra 
da dli::iindiıın : 

Beledi ye birceYi yt: iiwyi 
heri~ i fütii alcına alrurık 1 ... 

terken. clo)tullan porrnktılı hils 
anndnn dojtmu bir hale ko· 
yup üylc ... atıyor. 

Atıp ta yıycnc Allah ::;ifa 
Ycr:-in. 

~ 

Yenı bir üslup .. 

E' clki ~tin -Felek_ do .... 
tunı, fıkr&ıforınd.ııı hiri· 
ni -ne, :ıhu ~ <lh],: hı-. . 

tirmi~ti. Dünkü (Ak~m) rc
fikımız <.la dcrccttij:t'i bir man-

zumeye '"Oku be hem .eri! .. 
ı-~rl:h lı:ı-.ım l,oymu::tu. (.orli-

. yonız ki '-K•ıragüz., lı:-h'ıhtt 

:ıldı, 'iınıdii. A ilah \ cr:-in! 

'° Yanlışlar serisi: 

K
:ır~ıy:1k:t 'g-:ızctck'fl bir 
lokm:ıc•k yr.zdıkl:m 

'l lirkçc y.ı7.ıl:ırda aza-
mi jml:\ ~ anlı~ı yapma~.t g-<ı

Jiha, ~i 11. birlijti ctmi~lcr Ge

çen giiıı '"Jurnal Dor~ an .. m 

ı,apı..,ınd:ıki Hh hada irtikap 

cttiJ!i ~ nıılM tc:;-hir etmi~tim, 

Dtin elime bir tane "'Tofo,.,. 

gazctc-.İ f!l:Çtl. Birim:İ s·ı~ I· 

fa-.ının ha~ındaki dfüt be~ 

kelimede hakmu., kaç tant 

'mılı .. '•lr: . . 
TOFOS 

Yl'' mı p;ıı:t.cta. S:ıhih iı-ıthv-i 

P. Panıı ı~hı ınc:-.'ul miidlıri 

1 ı. ('a' ıc.fı, ıdnrc hane 'c 

math<ta(;i: Bey opJu. ıncl,t~h 

~a~ . 1 ~ tclcı..ıı-a{ adrL-.i: 

l tanho1 '-J;'o ... ., 

• :Hl '«t\ abildiniz mi? 

Her gün yeni bir cmır L'<' 

set l~ararlan 

llf·lgı·at 23 (.\.~\)
Uftk\iuıcı biifiin 'alilt\re 
hir umuıui tahrirftl efüı-.. 
der<~l'ck elıali He hlikı)-
nwtin idaı·e memurları 
ara~mtlaki i~lt·rc di~er 
e. ha:-:m heı· türlii mii--
dahalt'IPl'İHİ IHf tH•yle -
ııwklPlliı'. Lnhlivanada 

• 
zahıta hiikfmıctin ınu

hafaz~ ~illa ail kanmmn 
ist ih1af (•ylediUi lırı· . . 
tnrlii tc .. kih'tlı 'mu - . 
hallt'ı '~ :;l<n en kü' iti 

- . f ı r kala ı· ı tcşkilc'lhrn 

ilgaya tc,es iil eylc
n1istiı'. • 



Şeytanın eli altında 
t'l'2r (ene iade 1 .tzıtmıştır -

~lıre!il !\akili R:r h~kkı mahfzdur 
JORJ A11kE"[lf, . 'ER~II 

Kôprl(Jcriı1 iz(lİ\raç lll<:'rasiı11i 
--- - ----

Fransı::. ceoıiv<'ti o derl'r'ı> sukut etnıistir . ' 
ki bu kP']'J<ı::.eli{(i lesit icin anu·larca <- , , 

prıra döküyor. 
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Şu >urctle mcjhlır 1 lintli 
cf,ane'i hakikat ,ckliııe .ıriri- · 
yor. Ru ef-ancye göre canı 

fovkarnde ,ıkılaıı hir hiiküm
dar eleminin tnhfifi için mc"ut 
bir adamın ~iimlcğini !'İl

mek h\zım !'Cldil(-iııi ö~rcn

mi<; l\fıyfc bir adam buluna-, . 
rnk gömlc)'.tinin 'atın alınması 

için her tarafa ,aiJcr çıkarını;. 
Bunlar cihanın hlltfüı zengin
lerine müracaattan 'Onra mc'
yu,en :;arayıı aHkt ederken 
•arkı süvlcj'Ctı bir adama te
<adii r ı;tnıi,kr: :ıdam tamamen 
mc'°utmu~. \la:ık;cf giimlc~i

"İ ,atın alamamı ·!ar, çtinkli 
c;-tim1cg-i )?nk111u-;. 

lanncdcr mi,iııiz ki saadet 
hayatın her turlii zcrkindcn 
hC'zmi~lcrin. lıbsiyatı tahri~ 

oluna oluna körk,mi~ kim
<derin, "ncwoz- a müptela 
kıımarbazlarn; l!;cnç iken 
ihtiyarlamı~ muhllH>lnrın, her 
ind<ini bir alçaklık h!r c-:ırctlc 
k:ızanmı~ oldu~ miice' hcr-
1erle örtiilu ka•'ııılıırın hpe
tiııdcn ho~lıınır'/ Zanneder
mi:;niz ki <aadcr_ cin-i iı hitat 
bı.. 1 an, hayat \'e ulım ,·di he· 
~eriye kanmıları'1a i;yan edi
len bir •ncınlckcttc irki1af 
(·der? 

malarını tenkit lazım ı;cbc 

süyliyccck çok ~ey bulunur 
ya! ...... 

Oima)!ımız o der<"ce muh
teldir ki böyle ıskandallara 

";açm:L·· '1fatını Yermek bize 
k:lfi g-eliynr. I lalbuki şu kö

pek mendilinde armalık \"a
zifc;ini p;iircn clnıa;la bir :<efil 

k:ıdtııı intihan.lan kurtarmak 
'c ya lıir yetimi biiylıcnıek 

iıtcn bile dc;ı;ildit. 

Fakat dikLıt ediniı ! İ•}an 
hıınıurwları yük<cliyor. Daha 
gco,:cn ,ene her ke;in fikrini 
) uk;cltmck kalbini zinctlc
nıckk p;c~ireccgi" Xocl .. yortu
;uıı.k ... \lonmamr ~daki kcyfa-

!dnindcıı dunm ytık;ek ,1111[ 

orıı•puları bedbaht halkııı tc
hacumlindcn kurtarmak için 
zahıtc~ c ıuuracaat ic:ıpcttL 

PoJi, miitlllnı efendi! yakında 

.wlııtanı1: ha,a çıkaınıya~akcır. 
\ unku lııitun aı anı tabaka,ı 

yı:\in ~on dcrccc~inc dii~c..:ck

tir. Kabahat kimin? 

Zcnırinlcr tabaka;ı bu umu
mi nefret hareketini ilıda · 
için ne kabil<c ) apıııı~ ola
caktır. O d:ı hayat b:ıhalılı-

l!ının kurh:ııııd•r. . \ )'111 P'L\

CUt ik he< nıi<lc mal olan , 
Zanneder mbiniz ki bt.tiin bir >cf::hat hayatı >iirıııck 

~-ece •ölııkrc ahide iaııe,i• ha· 
Jo;t'1da 'er 'an<ııı rak;ctlcn 
çiftkr sıııtlnc rıı:ızhar olur
lar? 

j,lıı;p._5.e .ı;ı..zlcrini k, yhe 
._h.:n :\mahırla'I ylizü 1 f'~~n:ihiar 

menfaatine vcrikıı lıir 

~cnliğe • ~cYk 'e ziya ,c;ıli!!:i • 
• ismini ,·eren kadıııl;ıwı ,,ıa

dtt nc,in~ ~erek? 
1 klc dti~tıniıkcck olıır<a 1 

ki bu rn\ arckrdcn fakirlere 
bir nıccclik bile i:ahct etmez. 

Bunların. bu suYarelerin 
•cbchi irnsı, sm :ırc mürdtip
krinin ~iihretini /.iyaddc,tir· 
ıııck , c oraya ~clcnlcre bir 
.korta vc,ılc,i tc~kil etmek· 
tir. 

Znnncdcrnıi•iniz ki c·gcr 

btcynr. füınu"• i<;iıı o kadar 

dala\ crder Çc\ ırıııi~, uı le 
dıJ!anc:ı rıLı 1 ı klara g-ırı:;nı ı~cı r 
ki lıiiyuk J..liiplcriıniziıı aza
,111111 nı;fı ıdan !.ızla-ı ııııı;

tuntikli!!;c lıfa:ıp Ycrıııd: mec
Joıurııetinde kalmı-nr. 

llir zanı:ıne ~H%t..:ta..:1:-11 -ı .. a 
rıı, .. rJiycr - fııı !k i ııdnml:ır 

dıı tknıi~tir ki: ·Bunlar ce
mi yelin pi' bir kjipti~ikhir .. , 
.... . , ""'t• 1 apf>ı yon·- un a eyran _a 
olan ~u ı1<:1 hii•unıuııu tek

rar ,·.ıziyctindc lıulunııyor

nıtı\ ud "Bilir mi,iniz .\lihyii! . . 
,;z bir ipek ç rap içimle 

Jınilin ıitc taraf -ıJ;ı. akınız 

.<:~t..:r :ıçlıl .. tun ..:;tn ~el~ İ:~·t.:n 

yanulannıza bi• lvkm;ı ) ı
yc~ck ~üt\ı .lllC:-'l:DİZ~ ""İlll~"
trasİ\·ım, daki ~u :ımiari o
kııyun~a p;ayıt.la titrcmcz,i'liz. 

çamunlan ba~ka hir~ey de

l'il>iniz!. Yahut onlara ")fo. 

alo. ilun ,u kıt"a,ı ile nıi 

ı nıukalı,·lcde lıuhınalım: 
J;unın .e,, in tıo ıa, ecJ;u.Jın ccrı:finı: 

·az ala bn li:uı \;ıın lıir kı~ metl olanı az 

. e }·Pu.T"Jntz ).:rı:ı 1 bCU\:1.! bir lorı..aı..-
'Dil. 

Bir )a!J111.:ı, bir C':i .ı b;un bir ahnı.:.ık· 
mız 

il l \U ı..1i.; d~t <a 1 'ı.;rmcz de' 11c; 

"Roç it ail..>indLll • ı ,bii ~
\!adam -ı-:ıruıı. •h iıtoi\aı· ' 1" 

• \ı;[ı!!,•n 7. }aral.tr, hiç 'İf ~eyle ıJ(ll 11131.. 
nıcra~inıindc genç Zt.:\ ~t.·nin 

iki c;u."1 ;11 m:a c:clhi <likkat 
. ediyordu. Bunlar portakal 
~içcyi ile mu/.C\ yen l.cı az 
saccnll ,,.jı·dirilmi>lcrdi. O ıııe-

~ ~ 

rn·ınıdcn itibaren kilpckil'rin 
, jzl!İ\ aç mera-imi yapılnıaı!a 

b::şl:ındı. 
Do. tlar ı·c e4;i arkaı.la~lar 

.\ant olunuyor. ~:, lc'lcn t!i~i 
Jdipck namına p;aYct ırüzcl 

bir ziyafet çcki!i\·ıır. (;cçcn
krde l'ii)'lc hir kiipck izdi
' aç ıııcnı,lminde bulumhırıı. 

. uphl'<İZ ~elin 11. çok nıaiı

' iyct Ye mahcubiyet c;i»-tcr· 
nıiyonhı. 1.ilıa<ı d:ıııtclıi ile 
mlizeı ı en beyaz i'ırgiideıı 

jdi. 

Cclıirıdc i,nıinin ilk harf
leri elmasla i,lcPnıi~ ı:iizd 

hir mendil ':miı. ZeYç \ ıııe
rikalı id'. Bnrnunda hl'rnZ . . 
lcd:\k ile portakal çiçcdndl''l 
lıir halka 'ardı. 

~ize temin ederim J..i iki
<i de nıc;\ıt itliler Yemek 
için iiıılcrinc armalı pcçualar 
kılyıılıyor. Yemekleri de 'cç
ncdir. Piliç kanadı ye kanlı 

_., 1·ı!tck. ... Eğer a,rımızın <aç-

Bitnıedi 

-----
Rus Japon 

Siyasi münasebalın 

inkilaı mevsimsiz 
görülüyor 

Pal'İs , 2.J:C\ . .\)-Sa

ı~, 
J:ih iye t t tu· 
ıııaJ1fil Ja
poıı ile Hus
ya :wasın<la 

siya~i ııı ii nase ha tın 
1 iııkitaa uırı·atlııTı lıak-1"' o 

1.ın<la ınemaliki ecne-
bi\ ede de\ ran edf'n • 
haberin ınak~adı nıalı-
-.usa nıli:'itt'nİl 'e mc'
sinı!'iİZ olduğunn be
yan cylemrh'diı·. 

Şoförleri muayene 
Dün gece yarısına doğru 

beledirc zabıtası Enıinönüııde 

otomobilleri durdurarak şoför

lerin ağızlarını • Jıoh > !atmışlar, 

ve!ikaları muayene etmişlerdir. 

~············ .. ····~ 
Memleket Haberleri 

~ .................. ~ 
:\(• 'rah~et! , 

KADI STEN 
SEME~DE 

f\lubarrlrf , 
Kl.O\'IJ.I 

lllütcrclml 
O. R. 

lzmirde 5 kişi bir kizin 
ırzına geçtiler 

hmfrli rrf ildrrimiz Tatarlar arasındaki har1> 
'azn orlar: • • 

}f. Haıııııı isminde 
Tatarların b({şrnrı p:Pçeıı idiku, Tiııııın111 

Pli kııı'l'etfi fzrtS/lll idi 
17-18 ya~ınd bir kız 

zab11a,a ıniiraeaat r-
- 70 --

. 
derck Boz\akada 5 • 
kısi tarahndan zorla • 
hekriniıı izale edildi-
!:[ini ifade ctmls 'e ha-. . 
dit-<e\ i :-;o\ le aulatınıs-" .. .. .. 
tı l': 

Ben eskiden bel'i 
T c fi k ııaıııında bir 
gerı~lc se\ işi~ oı•thını. 
'l'l'f ik hehiıııle t'Ylf'tlf'· 
<'f'ğini !'iİİ) liyol'du. Bir
kaı'. ı.ı:ıııı e\ el Bozyaka . . . 
eh aı·ıııda gezin fi~ e <;tk-
tık. Yoda ;3 kişiye rast 
gcı<lik. Teyf ig-iıı arka
da~ları imiş, kolkola 
girerek görii~liilı•r, lwııi 
hir harap kuleye gii
t iiı·diilcr. Tc\fik hcııi 
onlaı·a tekP-dt'ı'ek gitli. 
Hc<'t>p hana taaı·ı·ıız 
il<' bikı·iıııi izale l'tli. 
Bu hali dii•prlı•riııiıı 

ı-> 

taarl'ıızu takiP eyledi. 
O sıı•:ula gelmiş olaıı 

iki aı·kada:'ları tla ıı·-• 
zıma g<'<;lilrı·. 5 ki~i 
olıhıldaı·ı kiıı st'siıııi 

• 
('tkaraıııedım. 
• 
Te, f ik buııu kabul 

ı·ıınh·cı·ı·k dt"t'l'l<'l'İ ta-. ;-, 

raf ııı<lan l'('IJl'en kuleYt' • 
giHii riildii kleı·i ni, ııı 11((•

a ki hı•n krntlisiııiıı ko
"uldu i•ıınu silY lf'nlf'k-:-ı ;:, • 

h'tlir. Bunlardan hfrisi 
Tt•, !'iğin ınukalıdeına 

kendilerine: 
- Bir ak~am oturup 

rakı i~elinı, beıı kaı·ı 

ı.ı:etiriı·iın ! • 
Dediğini sih leıııistiı·. • • • 

Adanada bir rüşvet vak 1ası 
• \danada ~ıkan ( Tiirl.: 
silzii) ı•t•f ikmıızdrıı: 

(( Öksiiz zadt• .\Ji ile\ 
ıııiilaalılıidi bultıııtlu~ıı 
fırkadan alaı•ağıııı biı' 
an t'\ ı•I ktıı·ıarıııak i('İll ., 

fıı·ka ıııulıa!'iilıi 100 liı·a 
dis\el ıalehiııe llll"a-• 
fakat. ec\ ahı 't't'nıis • 
ayni zamanda fırka 

kumaıuhuılığını ınrs' e
l eden habeı·tlaı• elıııis-• 
lir. Runun iizerine za-
lntn. tcı·tibat almıs Ye 
muhasibi ciirmü mes-

• 
hut lıalpula yakalamiş-
1 ir. nılirrinıiıı azli ııasbı 
malİ\c \aktiletine ait 

• 

Toktanıı~ııı nıaı;lı'ıbiyctc ııj';

rama!'t Ofttın tchaa~11ıı ye\•c 
duçar ctmis, artık onun bir 

mu vaffakiyet ihraz ctkıni ye
cck hale p;cldi~i kanaatini 

\:crnıi~n, 'l'atnr rlıl·;o;a~ı biri

birlcrilc miieaddeı c ı;ıri~nıi~· 

lcrdi. Bunların ihtil:\fı bir 
ıniiddct dcı am etmiş nihaFt 

içlcrit'<k"fl'. e\ eke Tiıııur or

dlNına nıcn,ııp hir zahit olan 
ldikıı hunları toplaınaı!'a mu
nıff:ıf.; nlmıısnı. • 

1 lalihazırda Tatarların \ıa

şıııda hulııııan 'c Tim ura mu
Juıkkt etlen zat odur. Ta

tarlar ldiku yu rds ı !anık 

tanımıi bulunduklarından Ti

nıurdaıı :ı\Tılmı,tırlar. 

Katta İdiku. Timur aley
hinde hir •ui k:M ttnip ede

rek onun ülunıilc yaıılız Ta
tarhtanın lkµ;il :'cıııcrkaııdin 

de h:\kinıi ıılıııap;ı kurnnr7tu. 

Tinıur idikıınun hu ıııak,a
tlını biliyor, onun için ldiku

yu ele µ;eçirıııck için çok 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• 
Izmirde 

Buca yolunda 
garip vak'a 

Jandarma ile poli .. 
sinde arasıni açmış 

.\ııatVJu) rcfikimiz
llc okıııhıb.: 

l>iin Bea ~ oluıuhl 
KaıwC'snıc ıııe' kiiııde , . 
biı· ka<lı11 ile lıiı· erkt'-
gi :u·abııda fena Yazi-, 
yetlc güren j aııdarnıa 
ile kırbt'k('bi; hunları 

• 
alarak Btw:n a giHiiı·-. . 
miislıır. Fckat Yolda • • 
iki polb memuru jan-
daı·nıaııın k.arrk.ola gü
tünHiğü kadın ile er
keği alarak kaı·akolu
na giHiirnıii~tii . 

Bu me:'ch• ) üzündı'n 
Buıwa jand:wınası ile 
piilisi arasında hir ilı

ıih'ıf ı·ıknıt!'illl'. • • 

Arabada yakalanan 
k.adııı eı·lek. hakkında 
poli~ ıaı·afınılan ıa:iki

kat ~apılıııı~ııı·. 
- -~--

nışan merasimi 
Merhum J(areeinıeb'ııeu be

yin büyük kerimesi hanim efen· 
di ile tüccaranı ınuteberiden 

Ziya beyin nişan merasımı, 
evalki akşam Cağaloğlundaği 

konaklarında birçok mümtaz 
zevatııı hıızurile icra edilıni~ir. 

İkiTarafa saadet tcnıeııi ede· 
riz. 

olduğu cihetle ı•iis\ et Meşhur şair 

. . ( f ' . olarak aldığ!, Sel'İ \'C ~re ı•n eser erı 
numtwası te~Oit eılileıı V 
yüz lira ile birlikte ait ski harflerle 
olduğu daiı·cce tahki -
katı İ('t'a cdilnıek iizı·e Kitap halınde çıktı 
nıüdtlei umunılliııtrıı Tnıi yeri: (Yakıt yı.ırdıı) 

Fiotı 125 kuruş 
polis nı iid iiriyet ine se\k ı~======~==:::::::::::o ı 
edilmiştir. Polis ıniidü
ı·iyeti muınaileylıi ke
falete rabten serbes 

bırakınıştır. Xeticet tah
kikat ayrıca bildirile -
cektir. • 

uj!;r:ı.,mı~ bulunuyor;a da ıııu

rnlfakiyetsizliğc dtıçıır olımı~ 

lıulunuyortlu . 
Çünkü idiku >on dere•e 

muccyakkız bir adamdır. Ti
mıır ile İdiku biribirinin ap
açık t!ü~manlarıdır. ~on za
manlarda Timur, ha,mıııa kar
~· ani bir h:ırckettc lıunuııa

rak onu de p:cçirmek i'teıııi~ 

ldikıı ınağll\biyettcn korkar:ık 

ka.;mı~tı. ldikumııı kunıand:N 
altında 200,000 atlı bulunu
yor: 

'l'oktamı~ ise ~<Hl zanıan

l:ır<la Timur ile d<H nlmıı,, 
iki,i de birlc~erek İdikııya 
kar~ı harnkette bıılunmu~lnr

dır. Timur ldlkııyu aldatmak 
için ona elçiler ı;ömkrıııi~ 

ona dost nldup;unu ,(iy
lcıni~~ onu ~c\·diğini, onun 
fena hareketlerini af[cttigini, 
e~a~en iki:.:inin de akraba 
olduklarını, hu rahıcayi tak
\ iye için torunlarından birine 
onun kızını btedigiııi anlat
nıı~, fakat ldiku bunların 
hepsini reddctmi~ti. İdiku Ti
muruıı maiyetimle yirmi ,;ene 
hizmet cttiıtini, onun bütün 
pl:lnlarına ı akı[ bulunduj';ıınu 

onun hasımlarını aldatmak. 
için hanJ{i YH~ıtalara m liraca-

ac cttıj';ınc t:ımanıilc mut
tali hıılundu~unıı izah cemi~ 

bu 'uretk Timurun lıu te
,.,blıiı,lcrini akamete uj';nıt· 

ıııt,_tı. İdikıı aleyhinde bir tu
~al. kurulthı~ımııı farkı,ıda 

idi. Çunkü Tiınıır ile :ınla~

ıııak onun emrine tabi ol
maktan lıa~ka bir~cy dei';ildi. 
Tnktamı~ııı bir n~lu balıasııııı~ 
>ukutunu miitcakıp Ctnniz
lcrin elinde olan Kefeye p;i
derek İdiku ile harbe p:iri~
mbti idiku Kefe iızerinc \lİ· ' . 
riiycrek Kdclikri kcndisilc 
sulha mecbur ctmi~, Tokta
mı~ııı oj';lu oradan ayrılarak 

bal1a...;1nın \anına g:clmi:::. o da 
Seınukanttc ikamet ctnıi~ti. 

ldiku, halihazırda \ıiıcün Ta
tarlara isl:\ıııiyeti kahul ettir
meye çalışıyor. İdiku gece ve 
p:iımlüzLinu lıu i.:ıe h:Metmi~

tir, Tatarlar bu ana kadar mu
a) yen bir din kabul ctıııcdik

lcri için yakında hep,; de i<hi
miyetc r;irnıi~ bulunacaklardır. 

Tinıurun ordu,un:ı p;elincc 
bu ordu ~u ~ekilde tan1:iııı 

olunıııu~tur: Onlu yüzer l-.i~i

lik kıc'alara tal,;im nlunıııu~tur, 
l lcr ı·üz ki,iJik kıt'a)·a kuımııı-. . 
d:ı eden 7.abitlcr bıılunduıtu 

gibi biner Ye on biner m;kcr

krc de kumanda eden kuman
danlar vardır. Bıııılardaıı ba~

ka bütün orduya kumanda 
eden bir ha~kumandan 'ardır. 

Tinııırun bütün onlu~u 

(Cihan Şah "irza) dır. Bu 
zat ile onun baba>ı Timura 
çok yardım etmi~lcr, oıııııı 

nımaHakiyetinc hizmet ct

mi~krdir. Bilha;;a bunlar, 
Tiınıırun ,abık Scmerkant 

h:lkimi Emir J llbcyııi magl[ıp 
ctmc,ine yardım ettikleri için 
onun tarafından son derece 
hürmet ~üriiyorlardı. 

Timur atlarını Ye sair hay· 
yanlannı C>jr:tfa taksim et

mekte, bunlar bu hayrnnlara 
bakmaktadırlar. Şayet bu hay
Yanlara iyi bakılmıızsa Timtır 

yazHcsini ihmal <!deni derhal 
yakalıyor ve onu cezalan

dırıyor, yahut ölcltirliyor. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::! 
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!!~ Opera Sineması ili! 
~ ~ 
~l bugu·n ~ ;::. . :::: 
!ili Meşhur rejisörFRED NIBLOnun eseri iJJiı 
mı D ,, iili 
mı uşman l!!! :::· :::: 
~ -!ın • 

!fü Muazzam süperfilim ım 
!lli :\IÜ.\IESSlLLERİ il~ 
!!!! LİLYAN GlŞ RALF FORBES jjji 
!l!J suvarede variyete ROBER MAR~NO tarafından illi 

ım Tagannı !ll! 
ım Aı·ııoldi orkestı·ası ye O P ER A CAZ mı 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•::::::::::::::::::::::::: 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::: 

im • ~tın mı · · WJmtın lmml&i ~lınDl.UUı ~ !ilZ!ml · · .ınt 

1 Ling Çangın· Esiresi gf 

il l\.\IUIES BOSİ - BEHXAR GÖ(;KE 
t{I taı·af ından 

§ Fevkalade heyecanlı müthiş filim B = Gt--leceJ, lıafta OPERADA·:= 
~lilııntın.ıın~~tftınmrımmu}!lm · ıın · mumuıınmııın.111 
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iiii knt.;ıp,:ın ınııhtcri-= \'e feci askl:ırı.., ()nu kaçırdı... mukaddes !iii 
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ler~os müdürü 
e .. ıcar.ıfı llirinci c;1~ ıfıunız<ladır 

.\!adde, 380 - Bir kin1'c 
l1ir yangının :-'(lndürlihnc;-;inc 
Ye y;ı ,ı; hasııı:ı-ıııd:ın tahafıı· 
za mani olmak krstilc yan
:;1111 !'ihıdlirnıcAc \C ya dip;cr
Jcriııden tahafuza ıııah,u< a-

lat YC cdı:ı ati Ye her ne\ i 
\'asıtaları ı,rizler ve ya parça
lar Ye ya kullanilanııyacak 

haJc g-ctirir~c bir ~cncdcn he~ 
seneye kadar hapisle cezalan
dırılır. 

\ladde, ;1ı!2 - .lfı'l, J70, 
!371.!~?2,.377 •. 1?8,;1~1) •. )80, 

!38 r inci ıııaddclcnlc yazılı 
olan fiilkr bir ~ah;ın hayatını 
tehlikeye koyınu~ iilduğu tnk
dinlc muayyen olan cezanııı 
y:ıri'I derece,;iııde artırılır ı e 
hıı c~za kanunen muayyen 
olan eczanın azami haddini 
~e.;ehilir. flhiıııc 't:bep olııııı~
"l ceza nıiıebbct ağır hapbcir . 

_\]adde, .ıR.J - Bir kinı;e 

tcdbir,izlik ıe ya dil-.kat,izlik 
ıc ya ;an'at ı e meslekte tec
ruhc,;izlik 'c ya nizanı 'e 
emre ve kaidelc{e riayct,iz
lik neticesi olarak bir yaıı

gma ı e ya in[ilaka ve ) a bat
nı ağa Ye deni/. kur . .a!'ına Yl! 

ya umumi lıir tehlikeyi nıli

tazaııııııir, t;.ıhrihata \'e nııı,i

betlcre ,cbebiyet verirse otıı:r. 

aya kad:ır hap;c ı·c yiiz lira
ya kadar agır cczayi naktiyc 
mahkum olur. 

Eğer bu fiilden hir ~alı;ııı 
hayaunca tehlike hasıl olursa 
alu aydan be~ ,;cneycyc ka
dar hap'c ve elli lirad:uı 
yliz elli lira cezayi naktiye 
ve bundan ölliııı ı ukua ;\'e
ili"e be~ seneden r~zla ol
mama!. lİZrc agır hapse ıe 
yiiz lir::dan be~ yiiz Iraya 
kadar a~ır cezayi ııaktiyc 
mahkum olıır, 

Hllaliahmerin yardımı 
Beyoğlu hii:\li ahnıcr cemi

yeti, Tat:ıvla 'h:ırikzcdclerinc 
500 lira mııaycııette bulun · 
mıya J..ıırar vermiş· ve derhal 
tevziat i~ine geçmiştir. 

. ..............................................• .................................................... 
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5 F rankardi 5 
: J Jariku1:ldc vary~cc. nuntar,ı.lar : 

: .\IELl~K Sh'l-'..\l:\:;J~D.\ : 
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ŞEHREMANETi 

'fcpcha~ı 

Tiyatro · 

>unda bu 

akşam 

-aal'.11.JOda 

~ ~ ~ ! 

l ıııı I 
11111\lllı 

Teyze Hanım 
J\oıncdi J perde 

:\lütcrcimi: Fahri Bey, Nakili ili 

C\un:!-25 -1\"inunu:-;aııi • !J'..!V 
saat 

20,50 Esham " ıahl'ilat kam· 
hiyp 'e nukut bor;, 
haberleri 
1) Akerman: Süit ~aharieıı 
2) Alcıcr· licrHb \liisct 
:J) .\rıok Li>ıt: Dans 1 lon-

grcaz, 

:\'.\ŞİT BEY \ lÜS.\.\ mın:si 
~b.r.adebqı ~1illet Uyalroıurıda 

28 k;\nunsa:ıi pazartesi akşamı 
tiyatro, monolo~. 'ariyetc~ iki 
}eni komedi. ( Jlorl•mak mı? 
1 lırlamak mı?) taklitli komedi l 

pd'<lc 'l:aşiı lky ) 13.:kçi ) u>uf 
( Surpik ile 1 laçik ) komedi 2 

1 µerde, !\aıjr Jlcy ( Surpik ). 
Anastas llJlc !ll'ycri, rak>lar. 
duclO, monolo~. ı\lazlum lk~· 

tarafından. , ........ , ..................................... ~ 
!! , .......... ··-········ ···•·••····•···•···· •r. 

!j 00@10[!][!11j][!]~ 11 

1 
DarUlbeda1. ide• ·rey.ıe 1 lanniın ~ 
Alhamr•: K<.nnıen bonl :: .. 
Opera: J)U-:;ınan :i 

1 ::: :: ,ı:~:.ı~l:~~:uıri\•et f: 
A .. i : l\1ukalldr~ <liiı? ii 

il Alemdar-: Kaınçılı medeıııyct •: 
·ı· HUll: i\fısbt. "lıpoleonun po~c.acı:-· !! 
t:!:ı:~::a:::::::~::::::::::::: :: :: :::::::~ 



'vAKIT ~!) K~nu,nmanl --
(Vaki) ın millet m · kiepleri sayı/ası 

~ - ' . . . . "''-~ 

········································4··· .. ········•·····••········· ~ ~ 

\.. Biliyor musunuz? .} 
::·•••eeeeeeeeee•eeef eeeeeeee•eeeeeee~•tt•iR2•~··~· e~eeeeeeeeeHeeeeeeeieeee•e• •••• ····: 

• • Jl~ Li1l 11 • • ··················· ................................................. . 
(iözyaşı 

Niçin yalnız insanl'ara 
mahsustur? 

Hayvanlar aelamazlar mı ? 
Kı'ıliler, köpekler hazan bir 

insaııdan daha fazla kederli ve 
üziiııtiilii olabilirler, fakat lıepinıi
ıiıı lıildiği gibi ne kediler ve ne 
<le küJıeklcr, ağlamak nedir bil
mezler. Oııların da gözleriııde, 

bizim gözlerimizde olduğu gibi 
g<izya~ı yapan bezler de vardır. 

llazan bu gözyaşı . bezleri daha 
<;ok hazan daha az gözyaşı yapar
lar, fükat hicbir zanıan kedilerle 

• 
köpekler ağlar diyemeyiz. 

Bu madde hircok aı.oııılarda11 ınii-
• 

rekep hüyiik ciiziilcrden yapıl-

mı~tır. Isıtıltlığı zaman bu ıııaddc 

· sertlesir. Yumurtamn he,azıııda 
~ . 

Albümin 'aı·dır. .\lbiinıiu l,a)'ııı-

yıııca sert olur. Kandaki 
de ısıdı hrsa sertle~i r. 

alhliıııiıı 

Beygirler neden ayakta uyurlar? 

Bu sualin cevabını daha i~i an
lamak iciıı evvela baska hir sual • • 
sorahın 'e onun cevabııu üğrene-
liııı: 

Iliz uyumak • 
istediğimiz zaman 

biraı büsü-ııi<;in yatarız~ eğer 

nürsek düşmemek 
• 

icin '\attı "ı-.. .1 rı 

lıısaıılara benziyen bütün Jıay
laıılara dikkat etmek ve onlann 
da ağlıyıp ağlamadıklarını anla

mak çok eğlenceli bir şey olacak. 
1 mızı anlarız. Cünki nsanlara eııçok. benziyen may- • 

l)iz adelcler-

ıııuıılardır. Oııların <la hizinl gibi nıizin )'3.rdnnile ayakta durabili-
gfüdüktt-riı e tamamile f'ıniniz, ra- riz. Halbuki biz uykukuya dalar 
kat a"ladıkları simdivc k.adaı· lıi<· dalınaz adelclernıiz i~leıncklcn 

~ ' • • dnnır, biz de kendimizi wıanı::ıı, 
görülmcmL.tir. Oiiııyada ya~ıyan 

vere dfıS<~riz. il. lbuki be' R'irler 
hiilüıı· lıay,anların i~ersiııde ya- iein adcl~lrri ~lenıc<len de ".4),akt~l 
lnn i sanlar ı:ı~lı'. or, fakat nic.·iıı? · · 

• · =-~'--==*""''J • · k kolaydır. f.üulı.ü oıılarııı 
hilııfr,·oruz. · · 

• dürt lıacaj:,rı 'licutlarının nğırlığıııı 
llerşey kaynıyınca ta~ı)alıilir. Fakat hazı he~ girlcr 
Yumuşadıeı halde in.arılar gibi yaı.arak u)ıırlar. 

yumurta neden Oınını:iin ahıra beygir bağladıj:;ıı- · 
sertleşir? ınız zaman ) ulaı·ınııı onuu yat-

y 11n1tırtamn irinde tutkala hen- nıaı-ına yetisect'k k. dar uzun ol-
• • J 

~İynıı k'ııncYi u!ı• m<Hluc 'arJır. maı-ma diklat etmeliyiz. 
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Finonun hikayesi 
Ezıııiıı('i sabıkada gayt.•tle 11a11ıdar bir ı-ip·ı

lıiııiıı bir taııe fiııo köpeği olup ~na giuigi 
\akitte l>eı·al>cr ~clirir idi. ~lczkıiı· fino olde
rcec ft>rasetti bir htn \an idi ki an\ eıktıklarm-. . . 
ıla salıihiııe hiı· kt>der , ııkıı lnılaeak nıalıalli 

bilip anııı clhisl'leriıı<lt•ıı \'ekiştiı·crı•k oltaı·afa 

gilııwsiııi nwıı'c <·alısır idi. Ihı fiııoılan maada (._ .. .ı 

sip:ılıiııiıı hir ıa11t• de ~alıiıı ku~ıı olup ol<lalıi 
kı•ıı<lbiııin m Jıığu n' ı 
tesliııı e<lt'rdi . 

asla iııl'itıııiyerı'k gt•tirip 

Bir giin sipahi11iıı zc' tf'Sİ J..oııışıılaı·ıııılaki 

düğiiııü seyretmek it_:in uf acık çocuguııu beşi
ğe )'atırıp hanenin yuJ..arısı~a ı:ıı..tıgıııda hah
ecniıı ieiııdcıı Jıcylıcıli hir yılan f ısırdıynrak .. .. . .. - . 
~rlip odaya ~irdi 'c odaııırı ic.,:indc kiııısc~ i 
gürrnediği için <;ocugu hoğmak iizı•rc lıeşiğc 

<loğrn '.'ıkmaga d:n raıııı· iken he~ik altııııJa yat
makta olan f iuo lwıuen üzcl'iııc lıiiı•um rdip 
yılan kuıJıırıııu!-ilııi!uııdan 'e fiııoıııııı sndaka-
• • < 

tindcnııa~i oirhirlcrilı' olıleı·ccc kı~ak hir ka\·-
~a etliler 1 i odaııııı \e 1-endif<>riııin lıı•r tara-, 

iındaıı kaıılaı· re' aıı oldu. Bi~aı·e fino ii) le bir 
lwyhcıli y•lan . ile uz11ıı mütltlcl gl'ıh\~ıııcsi 

üzerine nefe, i kesilip hcl:lk olmak raddel<•riııe 
grimi~ be de encamı lıal hertakrip yılamn !:a
şından ısırıp iildiirerck ç()('uğu ()lümdeıı kur
tardı. Ancak nınlnl'm hirhif'lcrilc giilesııırh'ri . ' 

!rnuw.uıııuda heı:iÇ:c ı;arptıkları i(;in l>C~ik dcv
rilmi~ idi. 

Rirazdaıı sonra sipalıiııiıı zeyccsi asaj:tı inip 
odanın içi11e girtliğiııde he~ik de' ilmi~ 't' or
ıalıgı kan i<,:ine ho::aıınıı~ giirdiil tc hi~ ~Ol'ıt
ğıın yanma Yarıp bakııııyarak f iııo ile ~ahin 

t;ocugn öldürmiişlt-ı· iliıııa<lıııa 7,alıip olmakla 
kt>dl'I' \C ıeessüfiindl'rı mıtku hıtııhıp sipahi 
<'\ e gcfdi~iııdc ona dahi ııc clt\~·eı·cf'iııi ~a~ır
nıı~ idi. 

Oarahk siı:< lıi e'e ~elip bu hali giirrrek !'('

hehiııi ZCH'l\Siııe sual <'dl'ıli. 'lrl'kıınw \lıkn • 
hıılan hali zf'' ı"'-,int> naklt•ııııt•ktc olsun, o bir 
ta.raftan fiııo salıilıiııi giinliiğü Jıalde c\J;ltlım 

öliiındcn kurtarılıj::,rı ıı;ın gıi~ a ıııerl,mııdan 

hir 11111k<\fal bekli)or ~ilıi kuyruguııu sallıyaraL. 
~!palıiııiıı ho~ unca sıı;rar idi. 31crklıın ise aı-la 

•·oeuğuıı ııclıalılc olıhığıına ı.azaı· el ıııiycı·ek. 
karısıııın süziiııc iııaıııp kılıcı çrktiği gibi fiııo

~ u heliııin orlasıııtfaıı ikiye lıüldii; ~ahin hunu 
~üriıncc hemen u<,:ııı~ gilli ve ııev'i he~ı·c 

kalırctlip bir tlalıa gPlıııe<li. Fino öldükten son
ra sipahi yanına gidiı} ııc baksın çocuk lwııüı 

uyanmış olup giilerf'k kendi ine uazar <'dt•rdi 
H\ orada hc.·ik aluııda vatan koc~ıııan vılaıu • • • 
dalıi gördükte Yuku hale \akıf olııp hi~iiııala 
'e sadık l<~inoyu öldiil'(liıgüne c;ok peşinıan 

oldu mna ne r ayd fino elden giui. Sipahi fi
ııoyıı gayf'lie sf'vcr olduğu için bu lıu 'US 

hakkıııa a.~ırı tr.essüf edip olıniktar merak \e 
eııdi~e)'e düt;ar oldu ki encamı hal acısıntlan 

za~ ii. aklolııp daglara <lü~lü ve eu uihayeı 
!,endi caıııııa dahi ka~ıetti. 

::::::::::::::~:::::-.:..-:-.:.-:::::::::::.-=:.u.:=:::::::::::::::::::-.:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::z::mıs:-:. C-:S====ı:m:::::::: 

· Bueünkü ~enç ve eüzel kadın 
Yiizundeki ve vücudundaki cazfp tılsımı 
muhafaza için ne işkencelere katlanıyor 

biliyor musunuz? 
Kadının; buradaki, .\mcrik-;ıdaki. .hrupadaki. 

('indeki genç 'c ı,'iizcl kodının en UU)'tik endişc<r 

nedir lıcpiıiıiz biliriz .. Oaima ~cııç \'C güzel 

kalmak. 

İ~tc bu ubıını ınnh.ıfuza c\.tnck için .\' rupa 

ve ..:\ıncrikada adc~ ·eni hir fen ~ubcsi tec;siis 
' 

et miştir. Hu şubenin türlü türlü makineleri, 

,.c il;lçları Yardır, 1 \·c buı;ünkü modern j(Üıcl 
~ın tipi, vücudunu hu iztr:ıha ver ye can.;;ıkıcı 

• 

• 
lnQilter~de 

intthahöbotınüca
j . delesi başladı 

1 
M. Baldvin irat etti!'}i 
ilk mıikund4 diyor kiı 

ı ev ka>tel, 24 (A. A. )-Bir 

1 kaç ay nra icra edilecek 
1 ol,aıı umumi cc·ril 

1 
intihabat dolayı ile _ 
intihabat mücadc- ~"' 

~ A srr A-l J UKS ~ ~"""!!!!!!!!!~ 
' 

lclerinin kü~at res- 'i!} . 
mini icra eden 1. Y · . ,. 
llal1\'ia bu ak>"!m 3000 ki

şilik bir içtimada bir nutuk 

ir.ıt etmi~tir. l3u nunı • mü::
rof oıılar ve hopar!Qı-ler iaııc

sik , ·e kastcliıı 15000 ;;e

kene • ve diğer beş ~chrin 

ahati,j tarafından dinlcl]mİ~tir. 

Bu şclıirlere nutı k: telsiz te· 
lcfonla bal cdilmi~tir . 

I)llZ" 1. pınü kşıımı . ir· 
,u keei rıhtımın<hn 

hareketle Zonguldak , İndıolu, 
'.'\amsun, Girl"'OO, 'J'rahzon Ye 

!tize isl\clcl ·r=nc azimı:t ,.c 

a\'det edecektir, 
1'o[;it\ı için Sirkecide .\ıcs'nde 

hanı 11lnnda i !.oit Triycs · 
ıino dairc,i. Tclcfoıı: J,ı111bul 

~IS4 
._ __________________ ~ 

Muhaberatı nızın 

!\\iikeınme

liyrli, işle

rinizin 1r
ıı.:ısıdır. -

D:ıima mukeınınel mektuplan

mızı p7.mağa amade olan 

Seri makine de 

OLİVETTİ 
Yazı makinesidir. 

r~er lıı Sür'aat r.os-t~•ı 
{l..:C) .,_ • ) .. "" \ eo:uıe <lıpeızitcri : (ja;:ıta 

' " ,., '•pı:ru 1 lJn " 
:ıı::ia ~ l'! de c. ı~ıı rıh~: I 'iar~QI ' .soldığı 15 uı;ıl r.ıda 
J\laı: reke~e lzıuir \nı ı~a, VıTALİ BE1'&\l\ASTE her 
. 1 .~Jcısıne '"d k • t · · ' · ı • k ~~ • .,. ece. \'e · j tllrıu :dntrat ıcra· vt t-~hl. ur ·-

• • : bk.ıma ı nıcTik.uıın en : 1 
: birinci irmi~indcn y.ıpıl- :. 
: mı ıır. Bütün \-nıpa : • • : mak:ırııabnna 1mııı::,;:~ı ve : 

ıi 1) 1 it ~ 
ı: lT(' 'Zl)l TR !ı " 
• • 1 • • : Bir defa tccrllbc her nıkit :: 
: kullanmak i>in 1,afidir, :ı . ~ 

: Her yerde arırJ uıız ı 

• ••a•••• •••• ••••••• • • ı'k ]" 1 • 1 • •••• ·tı.s.at ı 'e !'ıınaı ıe~ı~at • ı 
• 'I 'J''S• • ,.e ı~ t·tme • ı'L .• . • 

•••••••••••• • ••••• 
DEYLET ~1.\ Tll.\ASI 

1ÜDÜIU.ÜÔÜC\1)f., ·, 
MÜSELLESAT 

Darülfünun l'en fakültesi 
ınüderri,lcrinden 

Ali Yar 

Muallim kitabı · 

Fiao: -!HO hım; 

YEXİ ~ESIÜYAT 
• 

Ali Canip 
EDEBİYAT 

4 uncu cuzıı çıkn 

2.) kunq 

Halil Fahri 

EDEBi KIRAAT nümuneleri 
1 .i-.c Y.C orta ıncktı:plcrin üı;ünt.:ü 

i\luollim nıcku:plcrinJn <hırdüncü 

:-oııufınıı nınh~us 

Birinci cüzü ç.ıkb 

.-.aıtu1 eline tc\"di etmekten 

,_kinmcruektcdir. 

S..~ aU'aftaki re , de .\nıc-
" . 

rikanın iocın• pldızdızlurından 

:\ li; l'oli ~kıranı, ürün.ru:ı. 

K.dıncağır. saçUırı cahji bllfcıte 

lrn,ıran makinenin altında adeta 

Macarisf anda 
İşsiz amele nü
mayiş yaph. 

• 
Zabtta dağrtt, ve ba

zılarını- tevkif etti 
nudaıle~te, 24 

( k .\ ) . 1 !'iO 

kadar i~:<i7. aıııele 
Parlamento hi

na>ı önQnde nit' . . ' . ~ 
nıvi.$tc yıı ckm~- »e i~ t$le-

u~rıvo~alt geıe':ek~i;~ı~ İil!lltıe lj o;e ı-.:LAV\'L yeııi lfü;_çc ı.ı:.v}'e 
ile tebdil oluııur. i Fiatı: 20 kurut 

binde buluıımu;lardır. l'ofu 
kendilerini dJg1'tı~ ve i~siz 
ameleden iiçünü tevkif ey1e
ıuiştir. İşsiz .amele ) eni den 

büyük bir izurap çekmektedir. 
Uunu yüzünün hatlarından an

lı) l'U7. 

Soııra obor r.-iıııJe bir !ıaşkı 

kadın cildinin ~-umLIŞllklııtını H 

ıazelit;ini ınuhafan için pizllae 

'c ellerine bir ~,kını pomatlar 

hir alay tc~kil C)·lcmi~ \'C şeh
rin hllrük caddclcrin<lc "cz
nıi~lcrdir. Zabıta kendilerini 
yeniden <lai!;ttmı~ \'C lıu <lafa 

hunlardan 28 ini tahtı tcıkifc 
alınmı~tır. 
Parüımentoda bir müze 

vücuda getiriliyor 
Biidapeşte, 24 ( A.A ) -

1 lalkın büyük ;\]acar siyasi

J.,rinin hanrlannı yada \'esile 
olacak effa ile mühim siya,;! 
de\ irlcrdeıı mllntekil kryıııet
tar ~eyleri tcma.,-a odcbilınelii 
için v llcuda gctirilm~ olan 
parlaınento müzesinin küşat 
re:<mi bu' gii!l: icra e4.iJıuiştir. 
l'arlamcnto ınuzc eııc~cni 

urdüktcn sonra derilere 

bö le korkunç lıir elde ~rıru tir. 
'uru da ,u H)dim kı bu iki 

r ·m dünTa Jc:ıdmlar ı ~'k;e 

cezbeden n.ri i'k eıı anc;ık 

l!:ıtctt:ı\·in alınırcrıniş iki •ntib:ı 

dır. 

en mühim ~iy:ıJ \'ak':ı!Jmı 

!ilimler sayesinde \'C ıminıtaz 

ricali de~· lct ııutuklarınııı 
plaklar ü:ocriJıe hakki >Urctilc 
muhafaza edilmesine \'C chc
dilc~tirilmesine karar ,-crmi~tir . 

i\kb'usan meclisinin hu 
günkü içtim:ıında rcb :'l l sit· 
y:ıy ( ZsitYay) parlamento 
ıtıüzc.~inin dünyada · ycp;Anc 
olduğuniı ehemmiyetle kııy

detmiş, ecEladmın ve büyük' 
e\'ltıi:ınnın hırurların:ı hür. et 
eden bir milletin aı la mah
volnııyağını beraıı cyle~tir. 
Müzenin kü<:ıdı mcra:illtıine 

.- • 1 

tesadüf eden par!Amento cel-
seleri tatil edil~tlr:, 

' 

• 
, L Ra:khin bu nutkunda 

lnı,'lliz sımariırıin maruz hu

lun<lup;tı uıü ltil:l.tı telmih e
derek .bil ha,' "I dem~tir ki : 

"Bize kıtr cYrlcc rekabct 
yapmıyan rnemleketl~re de 

h~rpt<:n lıcri bize rakip kc

>ilın,lcrdir. ;\Iu':ı ffakiyctimiz 

ancak rua·nıı.ıtımızın dıı ini 
muhafaza etmek ye hu re

kabete kar,;ı kO\·maklıı t min . . 
olunabilir. ·anılmaz hiç bir 
Iorrnlil yotur. 

:'llüntchiplcr öoumuzddJ iç. 

cimada bu yolda en 'Zİ)" ık 

yardım cdikcck hir lıLikumd 

intihap etmek mecbuıiy(Otiıı· 

dedirler. lfokumct lıu ı,_'ll~~

yc imparatorlu~un muhtelif 

aksamı arasındki ticari ınıı· 

b:ıdelclcri tey;;i Ye teYhit 

. ve , enaiimizi biınare etmek 
suretile ya;,ıl olacağı mutalı\· 

a.<ındayı:ı:. 

Mösyö BaldYin muhafaza. 
kD.r büld~metin mevadi gıda

iyeye reı.101 va.ıctmiyccc~iııi 

tekrar etılliitir. 



Gazetemizde çıkan yazı ve 
1\BOXE S.\RTLAR1 resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

Turl.:ı ede 
Kuru~ 

ı :\ lı 1 1 _5 
.. 

6 • 
.. 1400 

126,000 ADET EVRAKI 
MATBUA TABI 

9 b. t 9.3C) c martc'i ~.ıt ı 1 de ihale cdılmck iizre 

kdr 1 zarf ı ublc munaka a) a konnn ... tur. TnHpkıin muba

) a, t komi \onu ki ta betine muracaat c\ lem lt.:ri. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

l ci Ke-;ide 1 1 

IKRAMİ\ U.ER 

l\JÜKAI \T· 

lk ıkr:ım·)elcr eçcn 
nr. i bet iht mali 

lhlamur tahtası mübayaası 
Turun inhisan umum mu

durluğunden : 
Cibali fabrikası için 43 metre mik"abıınuhtelif cb'atta 900 adet 

mlanıur tahtası pazarlıkla alınacağından talip olanl.ırm ebadı 

o~renmek üzre her gün muracaatlan ve 30 - f - 929 çar

şamba gunı.i saat onda mubayaat J ... omi yonunda bulunmaları. 

tür kiye 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 
Ankara 

Şubeleri: 
A KARA .ADANA AYVALIK 

KAYSERİ 
MER 1 

ISTA BUL TRABZON 
IZMIR GIRESO 
SAM UN EDREMiT 

MOsatt muamaıa t, kumbaralar kasalar 

Bel idi mbüayaası 
Turun inhisan umum mu

durluğunden : 
Samsun baş mı.idlirlu i için ı 0,000 kilo yerli malı bel 

ıpı pazarlık uretile muba) aa olunacağından itaya taliQ 
olanların mimune) i görmek Lizrc her gun muracaatlan , e 

30 - l - 929 çar,amha gumi mub·ıyaat komis) onunda saat 
onda bulunmaJan. 

Hukuk doktoru Milaslı Cat Franko ile) in bıı muhim, 

cserınin uçüncu cildi intişar etmiştir. Bu cilt miras bah,inin 

Bırınci kı mını ıhth a etmektedir. Terekenin tarzı ) üzden 

f zla tablo} u muhte\ !dir. 300 kuru~ fiatl:ı Kanaat kı.icuphane -
sinde saumaktadır. 

(\ ~ kt)ıu 26 kfuıunusani 1929 Tefrika ı. 67 

ihirbazın. kızı 
Mm·is Löbldn 
A)ni gun abahun sekizinde 

"'RauJ,, "Non alant tan a)rtldı; 
içınden di~ordu k: 

- Anık bir ŞC) ümit etme
li im; bu kadın beni Se\İ)Or, 

h m de c: mimane se\iyor. F:ıkat 

bu a kın ıştirak iz olmasını kac

İ) ı · li or. Bu i e oJamı} acak 
bır ş dır. Onun bir dnşman 

rı hu var. Her şeyden ve her

k ten, bahu us benden şüphe 

M t m, 

Alelonet Gayur 
edi)or. 

A lına b:ıkılır.::ı, kadın "Raul,. 

için pek esraren iz idi. Butun 
şuphclcrine, elde cctiği bütün 
delillere rağmen, onun içinde 
fenalığın hılkim o]duğuna \ akıf 

buJunm sına rağmen gene kadı· 

mn 1şi cina ete kadar g turece
ğini ta avvur edemı ordu. Cina-

yet fikr;, huiUmet ve hiddetin 

biJe karartamıcblJ bu latif sine-

. 

rı;ı 
~ 

Tnrk mekteplerfle faydalı eserlin 
ilinlannda o/o 20 tenzilit yapılır 

1L.~N TARIFESt 

Satırı l\:uruş 

12, o 
25 

---·--- 6· inci '3\ fada 
Bu ulı': 'e ) a bir çok de a lçıo er 1 llln a a 

5 " .. hu u 1 nıahl) etteki il nların u~retl 4 , " 40 
idare ıle ı.:ara tır lır. 2 • • 100 

1 " " 200 
1·8 inci s:ıylada 

ı!Anlar 
Gazetemize buauai llln kabul eden 1er: 'ıo 

J 
=26K3nunsani 1929 = 

Devlet matbaası 
günden: 

Eski harflerle )azılmış mib' 1.:ddelcri ı;anlı:; ı;r, olarak 

yazıyn ÇC\ rilmek 'c aynı zamanda J azı makine ile 

yazmak knbiliJ etinde iki daktilo hanını matbaaJ a alınacaktır. 

Tahc:ilinin derece · ) uksek olanlar \ c bir muc...:5e ede dckti

loluk cdeı ek t •• crubc gôrml· i btlunanlar tercih ed ecektir. 

Talep olunlar ara~ıııdn bir mii abaka açılac.ıktır. muı: ıhakaJ a 

girmek i tq enler 'e ikalarını hamilen matb.ın) a muıac. atl.1 

isimlerini ka} dettirmelerini. 

ı::mniyet sandığı müdür
lüğünden: 

nu 
i\Icrhun3tın cin 'c 

n \ le me\ kıi 

225 !) l 9::i l\adık ünde o~manağa mahalle ind\: !" \ • 

c:ırcıb ı okağında harita 8 numar lı :ıtik 

7 'e cedit 31-1 nuın:ıralı bahçeli bır h:ınc

n·n tam ım 

965 10150 Şehzadeha ınd:ı Kemalpac::ı malı il inde 

Ağ t} oku~unda atik J 4 'c cedit 4 nuın.ırnh 

Ha ri B 

bahçeli bir konağın tamamı . ·azım Ik} le ~ tıdi~ e 1 J. 
660 13681 Hakırkoninde Cc\falikte i~t.ınbul e. dd ın· 

de 57, 59 numaralı dukanlı bir h nenin 

tamamı 1\fehmet Er~ 

155 15442 O~kudarda f'ı:ıtıklıda Emın be çıkmazı 
sokağında atık 2, 2 mükerrer \ e cedit 4, 4 
numaralı bahçeli bir ko~kun tamamı 1 rafız Riıa Ef. 

775 165:" 4 Ercnkci) unde ahrn) iccdit mahalle inde ntik 
J falım Efendi "c cedic J ratbO) u :ıokağınd:ı 

atık 40 ve mukerrer \C cedit ı 5, 1 '?, 19 

numaralı uç dukanın tamamı J Tn :ın Ef. 
190 18204 \ akacıkta Minare sokağında. :ıtik 17 \'c 

cedit 19 numaralı bir h:ıncnin tamamı Sukru 8. 

185 J 7';"92 Bcyoğlunda l lüse~inağıı mahallesinde Bile -

zık sokağında atik 33 'c cedit 27 nuınarah 

bir hanenin tamamı - Karabet Ef. 
410 17851 "ule) mani) ede Katipsinan mahallesinde atik 

Hurrem ~-e cedit Salıhpa~a sokağında atik 
9 müieiser ve cedit 7 numar.ah bir lıane

nin tam3mı 

835 17893 Galatad:ı Ar:ıpcamişcrifi mahallc:ıindc :ıtik 

J1a\ lıderunu \ e cedit Cami~erif denınu so
kağında atik 25 \ c cedit 29, 29-1 num:ırafı 

lsmail B. 

iki hanenin iamamı Hafız Ahmet Şeref ettin Ef. 
205 l 7913 Topanede Karabaş l\luscafaağa mahallesinde 

atik Luleci Arastcs cedit Ltiled Arastcs 

ve Kale sokağında atik 40, 4-0 mükerrer ve 

cedit 36,15 numaralı fevkinde odaları miiır 

zemil bir dukanın üç hisse· itibarile iki 

hiss si ~lehmet Ef. 
61 O 18242 Topanede Karabaş Mustafaağa malialle:ıin

de atik Lüleci Araste::ıi ve cedit Kale c:oka. 

tında atik 26, 26 mükerrer \ e .cedit ı6, 3 

numaralı iki dükAnın tamamı Şe\ ki Ef. 
760 t8243 Bcyoğlund:ı Ağacamiinde Hüscyinağa mahal· 

lesinde atik Y esiku) u ve cedit J\ireçhane 

sokağında atik J 8 ve cedit 20, 20· 1 mımll.• 

ralı dukAnlı bir hanenin tamamı Şevki Ef. 
1520 18301 Ilocapaşada ve mahaJlcsindc Aziziye \e 

Ebüssuut caddesi sokağında atik 33, 33mü

mukerrer 33 mükerrer 33 mükerrer 33 
mukersr ve cedit 44, 44·1, 55, 57, 57·1, 
59 numaralı bir ahşap ıiç dükanı iki depo· 

H. S. H. lllnat acenteal , 

Gazetemize bir aylık abone oJmak istiyen 

zevat apğıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzerindede şu adresi yazıp 

bize gödermelidir; 

lstanhulda Ankara caddesirıde ( V AK/1) gazetesine 

(V AKIT) gaz l inın bır aylık abone bedeli olan (125) 

l<uru~tı posla havale.sıla gönderdim. Bu paranın pos/adan 

aldırılarak dcrlıal atıdcl\i adreJc munfazaman gazele göndernı nfzi 

rı a ederını. 

Adres: 

• • ....... • ..C.•••;.. ..... A ....... ....._... 

İmza • ·- . 
Emniyet sandığı 
müdürlüğünden= 

Tatavla harikinde kami
len veya duçarı hasar olan 
sandığa merhun emlakin 
harik tazminat miktarı tes
pit edilmek üzre sahiple-
rinin sandık sigorta me
murluğuna malumat ver
meleri ilan olunur. 

Nı~sar sulh lıakimlığinclen: ~·ık

sarın Ziıraa kariye inden Pestil 
ogıu müte\effa Mehmet mahtumu 
l Jaydar 'ekili "eJimzade Ahmet 
Efendi tarafından Niksar tapu 
idaresine izafeten ikame olunan 
tesçil da,·asında mezkılr kariyede 

köy içinde canibi yemuni tariki 
ha:ıı ve yesarı Ali onbaşı arkası 
Çakır Mustafa oğlu Hüseyin önü 
tariki am ile mahtut bir bap 

hane mabahçe ile keza köprü 
içinde canibi yemini tarik has 
\C ycsan Kuş Velf oğlu Mehmet 
arkası tariki has onü tariki am 

ile mahtut bir kıt'a hamamlık \ c 
1l) nı mavkide ayni hudut ile 

mahtut diğer bir ku'a harman 

ve keza a) nı kariye de Orta 

ali\k mevkiinde kAin şarken Gül
~en oğlu Mehmet garben Pestil 
oğlu Salih şimalen çalılık cenu
ben )Ol ve çalılık ile mahtut 
bir kıt'a tarla ki don kıt'a ga)fı 
mcnkulıltın müekkilinin mukad
dema \ efat eden bahası Meh· 
met ile halen kendisinin kırk 
seneyi müteca\ iz bir müddettir . 

Niksar mah/iemi asliyesinclen: 

Niksarın Elacakıl kefiyesinden 

hane 15 de mukayyet Kolabaş 

oğullarmdaıı mütevaffa Mehmet 
oğlu Halil ağa vekili Selim 

zade Ahmet Efendi tarafından 
Niksar tapo dairesine izafeten 

ikame olunan tescil davasında 

mezkur kariyede mercimek nam 

digeri Dede tarlası rnevkiinde 

kain şarken Necati oğlu Yusuf 

şimalen Kale baş oğlu cenuben 
Köy piri ile mahtut sekiz 

dünümlök bir ve yene kariyede 

Misalıı armut dibi nıevkiinde 

kain şerken dere garben Necati 

oğlu şimaJen Şakir cenuben 

göl ile mahtut dört dönümlük 

bir daha ki ceman iki kıta 

tarlanın müekkilinin yirmi beş 

sene eve! vefat eden babası 

Mehmetle halen kendisinin kırk 

seneben beri fasılasız ve nizasız 
tahtı tasarruflarında iken babası 
Mehmedidi fevtinden kendisine 

Yazı makinesi 
eller in 

makin i 
e inde DLl .. R 

t rafınd n itn 1 olu mu.-tur 
Butun dun :ı:da :\60000 

makine atılmı~ur. 

Tuı ki\ c 'ekili umumılıgı 
İı:ıanhul, Galata \o \odalı ın 
No 7-~. Po ta kutu .. ı, (, 
44;". 

Anadolu vi1a} el ·çın i) ı 
\.ecntalıkl:ır 'c e\ ~ar mcm ur
lar ,aranı or. 

Emnıyet Sandığı müJürıyelmtlen: 

Hadice Dılfet hanımın 1 ı ~46 

ikraz numaralı de' in .. enedi mu• 

cibincc Emni) et Sandığından i • 

tıkraz e~ lcdiği mebl:ığ mukabi 

linde Sandık namına mcrhun 
bulunan KadıkoyLin<le O.,man a :ı 

mahallc:ıindc Kuşdili sokagınc!a 

58 yeni 72·74 numaralı ve yuz 
doksan arşın arsa üzerine mebni 

yedi oda, bir sofa, bir mutfak 

bir km u, a~~~ abçc 'e · 

mlı~tcmilıltı saireyi fi~ blr ha

nenin tamamı vadewi hic.ımında 

borcun \eril em emesinden dolayı 

saulıta çıkarılarak 1850 lira he· 
del ile müşterisi namtna kat'i 
kararı çekilmiş iken bukcre 

yüzde on zam ile b:ı~ka bir 

müşteri çıkarak müzayede bede• 

lini 2035 liraya ihlAğ e) lemiş ol· 

ması cihctile mezkur hanenin 28 

kanunusani tarihine müsadif d• 
numtizdcki pazartesi günü tekrar 
son mtizayedeııinin icrası \o 

muamelesinin ikmali mukaref bu• 

lunduğundan taJip olanların mez• 

kl\r günde nihayet saat oobeş 

buçuğa kadar Sandık idare.slncfs 
hazır bulunmaları lüzumu iları 

olunur. 

} u ha\ i ıki k:lrgir hanenin üçte iki hisııesi Mehmet 

.Zi~a \C eşet Osman Be) ler 
935 19254 Kndıkoyünde O:ımanağa cl}c~m ifasını paşa 

mahalle inde Söğutluçcşmc okağında atık J 8 

f:ı:sılasız 'c nizasız tahtı ta:sarruf • 
Jarınd:ı iken babası Mehmedin 
re .. tinden kendisine intikal etti
ğinden ve mekılr gayrı menku
latın tapuda kaydı bulunma
dığından tc~çiline hüküm \eril
mesi talep edilmiş olmakla işbu 
merrkulı\tta bir hakkı bulunanlar 
\arsa tarihi ilandan itibaren bir 
av zarfında Niksar asli~c hukuk 
hakimliğine müracaat e~ lemcleri 
hizumu ildn olunur. 

intikal ettiğinden ve mezkur .. 
tarlaların tapuda kaydı bulun- Şaban 15 [!][!]Burç: DeliıJ 

\c cedit 279 numaralı bir fırının tamamı. Zeliha Na -

ciye 1 1. :\khmet Kemal il 
Yukarda cins 'c ne\ ile me\ kii yazılı emlak ( altmı~ bir ) gün 

muddctlc icr:ı kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gos· 

terlen bedelie talipleri uhte::ıindc takarrür ederek irinci ihalcııi icra 

kılınmı~ olduğundan talip olanların ilAn tarihinden itibaren (otuzbir) 
gün zarfında Sandık atış amirliğine müracaat e) lcmclcri hizumu 
ildn olunur. 

ma ile te\ ·cm olabılir mi idı. 

1 la} ır, haj ır. "jozin.in elleri 

hiç bir \akitte kana bulanmamış 

olacaktır. 

Fakat " Raul ,, • Lcnoar,, ı 

düşunü\ or, 'e bu herifin "Ru • 
sö1en ,, \alide i her turlu azaba 

sokacak mahi~ ette olduğunu hesap 
edi)Ofdu. 

"Ruan,,d:ın "Duklcr,, c giden 

yol , " Sen ,, nehrinin bo~ unc:ı 

devam eder \C bahçelerle nehre 

Mkim be} az falez arasında u1.anır. 

Fale1Jn tebaşiri tcşkılatı içinde 

bir takım delikler oyulmuştur . 

Bu delikler koylulerin \e amelenin 

eyısım saklamasına yarar. Bazı 

™ 
\akitte içlerınde i kan bile 'affnk olmu;.tu. 
ederler . '" Raul ,, bu çukurları J f erıflerin oturdug11 deliğe 

tetkik edcrk n lıunlardan birınde gelince "Kal~ostro,. nun "Ko. 
eh ardaki ~:ızlıklard.m cpct orcn memleketinde tesi e}lediği, lo-
iıç adamın sakiA oktu~unu gordu. kanta, hangar, kireç ocağı gibi 

Bu o~uğun onund açık bır cb:zc melcclerdcn biri olduğu muhak-

bahçe!:j vardı. kaktı. 

Delikanlı, mutcmadi bir dikkat l\laamafih l>u zannıu doğru 
sa) e~indc bu delikte oturan olup olmadığını t:ıctkik icap edi· 

,. Korbüt ,, bala ile iki oğlunun }ordu. 
• Jozcfın Bahıamo ,, t:ırafınd:ın Bunu \aparkcn nazarı dıkkati 

muhtelif j terde uhram ~dılcn celbetmcmek tc şarttı.Bu ebcpten 
cşha tan olduklarını anladı. dola}, düşmanın ':ızi) etini çe-

Bu adrmlarm üçu de gizli \irmek çare .. ini aradı. FaJezin 

avcılılık ve sirk tlc a ı oJlaJdı u tüne çıkarak bir ormanlık 

"jozcfin Bal am bo):lc ) oldan inhitatın aşağısına kadar 

damlalı etrafına toplamağa mu- \ardı. Orada dort beş metrelik 

madığından tesçiline hüküm veril
mesi talep edilmiş olmakla 

işbu tarlalarda bir hak iddia 
edenler varsa tarihi ilandan 

Cumartesi 
Erkek: Münas~ i&im Kız. 

Gündüz Meryem 

itibaren bir ay zarfında Niksar GffnfJn nasihatı 
mahkemei asliye hukuk hakim- lt!~!!!!!G!!vr!!e!!n !!i!g!!!!oz~. ~kı!!i!la!!!i!\!!uz!!i!. !!ıs!!te!!m~e!!z !!!!!!il 

müracaat eylemeler !iği ne 

lüzumu ilan olunur. 

mağara) a ) :ık m olan bir inhitat 

mC\CUttU. 
iki gün iki gece yanında gci

tı.irdüğLi erzak ıle orada ) :ışı) a· 
r:ık açık haudıı U) udu. Yüksek 

otlar ar:ısında saklan rak uç 

adamın yaş:mşını tetkik ediyordu. 
ikinci günü işittiği bir muk,\

lcme onun epice malılm:ıt pc)da 

etmc:ııne yardım etti. "Korbüt,, 
lcr fılhakika .. jozdin Bal amo,,

nun "Mole\ riye,, hadi esinden 
sonra kaçırmış olduğu dul "Ru· 

solen,,in muhafazasına memur 
edilmişlerdi. • 

Kadını buradan na ıl kurtar
malı idi. Yahut hiç olmazsa ne 

l\fcsul mudur. Ahmet Şukru 

gibi bir çare) e tc\ c ~uı ederek 
bctbaht mahlukun "joz fın Jlul· 
~:ımo,, -ra \ermek istemedıği tıı • 

sıl:1tı ağzından almalı idı ~Rauf,, 
"'Karbtit.lcrin ~dctlcrini n:ı ıırt 
dikkate alarak bir çQk plıınl t 
kurdu. Fnkat hep inden de \'a 

geçıtıc\ c mecbur oldu. 
ihn\ et üçuncü gı.inü sab:tfı 

müşahede me' kinden "Non 
lat,,ı gordu. , ah sen nchrı 

inerek ma ar nın bir k lom tr 
) ukarı ... ında durup sah le ba 1 d 

( nıunedl 
Akşam lc\ım saat b~e 

iki kişı k..,ndinden sahıle uı 

lan tahtayı aş:ıra)f nehiri bo)'\ 
ca ~ iırüduler. 


