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·.\füvaJ$.~at bir !\fürnlsJ>ıt bir 
miıddct için müddet için 

5 i 
E Kuruşa indirilmiştir. Abone olacak zevat al, • 
1 tıncı sayıfamızdaki matbu mektubu kesip posta 1 
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lfint ınüs1iin1anlar Efgan asileri_ ale rhinde cihat il3n ediyorlar, asileı~ 

~ıektepleri kapattılar, Efganistanı İngi1terenin hiınayesine koyacaklar 

~Moın ue ~omur ı .ı Hav eh· ti eri ihtifali dün yapı ı d ı 
-

• Giizidc cdıbimi1. Y. kup 
Radri p · 1 >e:yın m ::ıon rom.ı-

n~nı '17.CtL' . iirunlarıncla gumi 
~ll~Hine t k' · ı. · b a ıp dmq!;c 1111 .... Jn 

t 'anı·ıdı ım için bu dd.ı kj-

t, P h.ılindc ne~n.:dıllncc td · ı 
r:ır okunıal ihtİ\ acını hi ·. 

~ttım. · J 
C 11 .. kik:ıtı halde (So<lo~ 'e 

0rnorL') bir defa okunduk
tan onra bir daha ele alma-

krn:ık için kiicliphancnin bir 
o . 
,e ıne konacak eserlerden 

değildir; milli bir vazife ofa· 
rak mlitarckc senelerinin acı 
\e ı· c ım hatıralarım ruhumuz-
da '\'a at k · · k k .. ~ • Y ma ıçın ı ·.,ı • mu· 

b·~~at edilecek 'ası talardan 
ındir. 

.., Yakup Kadri uı;y, Loit 
:°rçlar tarafından Yunanlılarm 
0~1üne ~bir kanlı et parças:ı,, 
bibi atılan lzınirimh:. ile be
raber butün garbi \n-ıdolu 
~uı · · um ''C i~kcnce cılanda c~n 
Cek· · ı~ırkeıı ve digcr tara, tan 
~ir i\\ U\' vatan fedaileri >\n

l a~l :ln toplnnarak Turk mil-
t:tını öHimdcn kurtarmaga 
Çalılırken 1 tanbulda neler 
c~reyan ettiğini göc:tcrmek i
~ın, gayet manalı birtakım 
~tiınai tablolar rizmis bu 
ta'ij\ ~ 7 

" 
( 0 nrm hcpc:inc birden 
Sodom ve Gumore ) i~mini 

"erıni~tir. 

. (Sodoıı1 ve Gomorc )yi tcş
t•I e:dcn bu muhtelif tablo
i~~~1 . tarzı terkip ve ta:,nHi 

•ırı!c eser bir romandır· 
e~ ·d ' 
1,. c, e ma, zuubahs olan i.;im-
\·r, mevkiler hemen umumi
J.Ct) 
tab c mtıstcardır. Fakat bu 

laların hakild maLı:cme ... i 
tarna 
1 men sanki fotoğrafla a-
.ınrnı · 
h k' ş parçalar gibi ayn ayrı 
a ıkatlcrdan tcrckkup et

ll'ıckt d' 
ca e ı!"; tasvir edilen ba~Iı-

ıır· ş~hsiyetkrin 1stanbulun 
Ulıırch: t 'h· .. d b" ı ını bit· ' arı ı ıçın c ır ue6 • , 

"ok · 11 · • b 1 k rn·· • mısa erını •.t ma · 
tıınkiin(l" ur. 

?\tc~pi~cn C. Caksen Ritler; 
hır ~f\ ıller, Kapiten ".\farlov- · 
Ci~ .e~ la 1 lanımlar, Madam 
ıtıuc SOnlar, Sami Beyler hep 
\ aliıarfkc seneJcri içinde 7.a· 

ku tanhulun hasına jı:ıı-al ''e:r ., •b 

fLı 1 Şeklinde u~lı~cn men-
() 

2 
llıahJcıkat ile J tanbulun 

:aınun T 1. 
)a,ı~an hl~kr namı ~~tında 
alının • • sız muhıunden 
lııız.ili;. ~ b!rcr tiptir. Şuphesiz 
o}q11 j 1"gal zabitlcrinde:n 
ti '1 ) <npitcn C. Cakscn Ri-
lınıuın~t.lk .odac;ından, Diiyunu 
llıurı } 1.:nın C.'Ski ) ul ek mc-

arından b' ı r l'llutck· . Jr a a ranga 
I> aıt ti . 1 S llHn ,. pı o an ami 
dl·n i'\anta ındaki e\ in-. ' ' 
bard 0 zamanki l\laksim 
b an, 0 • . 
arına. zamankı fo:,kovit 

tuttu,. '
111 nıecervilin Yeni köyde 

dunagu Yalıdan, snh.ahın dör-
cn 

HLıyU~ l sonra Boğaziçinin 
rtııen l ere caddesinden gö
re) d 'c ( Sodom 'e Gomo-
1 c Yer b ı arı 11 h u an manzara-
kin 1). cnıen hep i birer çir-

• ırcr r 
o h:ık'k trı<:n ur hakikattir; 

ı atler k' T . k 
e arct h 1 ur • 'atanının 
·Urctt atırası olarak ebedi 
1 • C Zihi J . 7.ımdır. n erde ) a~aması 

İnsanlar 
~nadctı . . rahatlarının ve 

crının k • . . 
Qnu k b J} mctinı ancak 

ay ettikten sonra an-

rlak}~ı şinasi paşa nutkunu ir(I 

ediycr 

--------

Merasim başlarken 

ir dakik 
Herkek sustu 
Vapurlar düdüklerile 
ölen serefli Türk tay

yarecilerini selamladılar 
1 Tava .. <.:hitlerinıiz için her 

~ene yapılmakta olan ihttfal, 
dtin sabah muazzam merasim
le Fatih tayynrc parkında 

) :ıpıJdı. Saat dokuzdan itiba-
ren merasim mahallinin etra
fını her taraf can fevç re, ç 
ı;cln halk kiitlc,;;i doldurmağa 
ba~lamı~tı. 

aat on buçuğa kadar me
ra ime i~tirak edecek meınu· 
rin, im hitan, asJ..:crlcrvc mck· 
tepler gelerek kendilerine 
tah~is edilen mahallerde ahzı 
me\·ki ettiler. 

On bi:-c dop;ru da Yali 
vekili l\luhittin Beyle Şiıkrii 

Naili paşa merasim mahalli
ne gelmi~lcr, Abidenin tepesi 
. i) ah bir ttillc ürti.ılmli~ alt-

Mildzlm T<. ... nı": EJ. 
fral edı.11or 

nu/~ı:ınu ta çelenklerin ü..1.crin de gene 
siyah bir tiılle örtülmüş bir 
pan ane konm,·şm. Fırka, 
Tayyare cemiyeti, Şehrmanc-

' ti, Tayyare \irketi ve bazı 
mekteplerle cemiyctlrin ge
tirdikleri çlcnkler .Abideyi 
tamamen ıhata etmi~ti. 

Abidenin etmfında merkez 
ı kumandanı Emi~ paşa, 1 l:ıkki 

Şinas P. 1 lil:ili A hnıcr reisi 
Ali P. palis nıiidLirii Şerif B. 

Dar61/ünundan Mi:at H. nulkunu 
irat ediyor 

CevatB. 
Dün Atinadan şc

hirimize eeldi 
Yeni Tokyo, Sabık Atina 

sefirimiz Ü.!\ ~t Bey. diin 

ak~am 20,30 
da rcfika::ı 
Bclkis l la-
nımla bir
likte :-ıTeo-
dorn .. ,iapu
nı ile .,ehi-
rimizc gel-
mi~tir. 

\'apurd a 
kendis ile 

Cevat B. g,ini~<.:n bir 

muharimi.zc Cr\"nt Bey dımiş
tirki: 

- \tinad.ı, 'cd:ı ziyaret· 
}erini yay tim. ) nrm. öbtirgun 
Ankara) a gideceıtim. oradan 
yeni mcmuri) etime ait tali -
mat aldıkmn sonra Tokyoya 
hareket cdecejtim. Yunanistmı 
ile aramızdaki nuizakcrnt hep 
Ankrada ccryan ettiği için 
va1jyetten malômatını yokmr. 
Ankaraya tevdi edilmek iiz

:-.ı=-.a:::mn::r.:•1111mmr::mu:aa.s 

Jarlar; bunun gibi bir millet
te i tiklalinin; hiirriyetinin 
kiymctini ancak ec:atct teh
likesi "e tehdidi b:ı~ göster
diği zamnnlara ait hntırnlnr 

ile takdir edebilirler Bunun 
için mütareke seneleri içinde 

göriip geçirdiğimiz fccial:m, 

Tayyare cemiyeti crk\m, bir 
çok tayyare zabitleri bulun
makta idi. 

Selim 1 

J Jazırlık bitmis, saat on bire 
gelmi~ti .• lerkcz kumandanı 
Emin P. abidenin etrafından 
giir sesile haykırdı: 

- Sizi Tiirk hava ~chit1e
rini selamlamıya ua\·ct edi
yorum! 

Bu davet iizcrinc kıtaat 

kumandanları "Dikkat,, ku
manda!.-1 vcnHier: Asked kı

taat ve mektepler sch\ın dur
dula. 

Zabitler rc.;ıni selam vaziti 
aldılar, Siviller scrpu,larım 

çıkardılar... Bayraklar Y.arıyn 
indirildi, limandaki Yapurlar 
ve fabrikalar t-hidiik çaldılar. 
ı Jcrkcs dir dakika bu 'aziyette 
siikl'ıt ederek muazzez ,1.:hıt· 

lcri andı. 

Bir dakikanın hıtamından 
sonra mera ·im kumandanı 

tarafından "Rahat!,, kuman-
da:-ı verildi. Şapkatır giyildi. 
ba) rak tekrar çekildi, dticluk· 
Jcr su~tu. 
( nlmırJfı 3 üncü sıırıla.mızdJdır ı ................................................ 
re hiç bir mektup ta hamil 
dcgilim.:? 

Cevat Bey, Boğazdan geçe
ne kadar fırtınaya manız 

kaldıklarım, fakat burada 
iyi hava buldukların da ihnc 
etmi~tir. 

Kendilerini karşılamağa 
gelen aile. i erktinı ile bcrn
bcr Cevat B. Tokatlıyan ote
line inmiştir. 

ıwac=--·· m:.::::111:::1:::::::::1 
çirkinlikleri, rezaletleri bize 

unutturmıyacak eserlere şid

detle ihtiyacımız vardır; bu 
milli ihtiyacı takdir ederek 
edebiyatımıza (Sodom ve Go
more) yi hediye eden Yakuıl· 
Kadri beye te~ckkiir ederiz. 

• Jlf ehrnet .As11n 

Dünkü merasime iştirak eden asker ve mektepliler 

Külün altındaki 
ateşi 

Yangın tahkikatı devam ediyor 

-·-
Almanyada sabık kay
serin yetmişin i senesi 

tes'it olunurken 

Ju~of ~ir tes~düf neticesi 
Fransız meclisi de 
(Alsas Lorcn) den 

bahsediyor 

Vllhelıu 

Bu urctlc 

1Berlin, 2u 
(A.A.) -
Şabık Kay

rin yct
":ljşinci ı:c-

sini idrak 
ey le nıes i 
mlin:ıscbc
ti) le Doo-
rna Alman· 
J mm bir 
çök hcy'et· 
lcr gitmıştir. 

Doornda Alman 
miUiyetpcn·erlcri haiz ehem

miyet bir miktardtı toplan
mı, oluyur. 
[ Alt tara.rı 2 inci sn} amızündır ] 

Diin 
Terkos şirketi 

erk Anı 
Dört saat müddetle 

ifade verdiler 

Yangına sebep olanlar 
kefalete rapten serbest 

bırakılmışlardır 
Tatn\ la 1angınından dol:ı) ı 

nezaret ahına :ılının terkos şir-

keti miidi.ırü 
1. Kastelno 

ile rum he
~ eti mütC\'CI· 
liyesinin ser
be .. t bırakıl· 
dığını di.inkü 
mush:ımızd:ı 
yazmıştık. Po-

lis ikinci şu· 
besi t:ıraf ın
dan bu husus· 

ı/oJuı ol.-hJo.. r..~oı taki tahki · 
pVh umumi rodf<lli1' 

M Bu_, k.ıta dün de 

geç 'akta kadar de\ am edilmiştir. 

M. Kastclno fenni hususatln 
müfottişi umuminin meşgul oldu

[ Aıttarlifı 2 inci Sa)tfa'tlızdaJır ] 

EOZA.CILAR 
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ispirto li)rritnıııı nıtı 1111asıııı 

ı t i11 i ' ' o r 1 ar 
~· - -

Dünkü içtiqlalarında Ankaraya bir heyet 
göndermeyi kararlaşbrchlar 

Eczac.:ı.. dünkU lçtlmalannda 

Dün istanbuleczacılar cemiyeti umumi heyeti Türkocağında 

umumi bir idima akdetmiştir. 

Malum olduğu üzı e ispirtolar şimdiye kadar yalnız eczane
lere kilosu l 30 kuru~taıı satılıyor \'e halka sabş yapılmıyordu. . 
Ahiren inhisar idar~i bunun kaçakçılığa sebebiyet verdiğini 

düşünerek ispirtonun kilosunu 330 kuruşa yükselterek her kese 

serbest olarak sahlınasına karar vermiştir. 
Bunun üzerine ccıacıfar toplanmışlar ve bu terefffıün kaçakcıhğı 

man! olmak şöyle dtrı sun, bilakis artıracağını ve aynı zamanda 
ecza fıatlarınııı 01 30 dan 50 ye kadar yükseleceğini, esasen fakir 
olan belkm artık ilaç tedarik edemiyeceklerini münakaşa etmişler, 
bu mes'eleyi halletmtk için Ankaraya S.V. nezdinde teşebbüste -

bulunmak üzre bfr hey' et göndcrmeğe karar vermişlerdir .Buheyet 
üç kişiden mürekke~ir: Reis Kenan, ikinci reis Nizaınettin ve 
idare hey'etinden Hüseyn Hüsnü Beyler. 

iane komisyonu dünkü içtimaınJa 

(f goniston~o asiler neı er yapıyorlor1 
nebilerin de Kıibili ıcmaroilc t:ıh· 
liye edeceklerinden de l>:ıhc:e

di) olar. Buda Aınaull:ıh h:ıı.•n 

mU\ııff:ıki)ct ihraz etmc:;inin çok 
kun etli oldu~unu gösterm1.. ıı-c 
kifayet eder. 

Ef ganistan hakkında alınan ye
ni malumat son derece mühim· 
dir. Bir taraf tan nsilerin birbırilc 

dbğiı;otuklcri nıılrışıldığı gibi diğLl' 
tnr:ıft:ın Amanull:ıh hanın hare
kete geçtigi ve muzaffcr:ıııe lıir 

sureue h:ızırland•ğ• ta\'azzuh ~~~6~un~ü~n~n~u~la~s-a;;;sı;;;;;;;;;;;o~~ 
edi> or, Amanullah han biraderi 

inıı>ctullah hanın Kılbilden ıhra- Dahi/de 
cını müteakip istifasını gt:ri al-

mış \e hukumdarlığırı yeniden Cağalolunda ka-
ilin etmiştir. nalizasyon yapılır-

Amanullah han neşrettiği be}· 
:ınn:ımede bütün Efg:ınlıl:ırı \':t· ken Romalılar dev-
tanı vazifeyi Haye davet ederek rine ait sutunfar 
memleketin b:ışına musa11:ıt ol:ın bulundu. 
gasıbın atılmasına yurdım etme- [Yazısı (3) üncü saj ıfammlu-
lerini btemiş \'e memlekette ih· dır. ] 

tiları mucip bir şey kalmayaca· * Cemiyeti bele
ğını anlatmıştır. Amanullah h:ın 
Kandahar \e G:ızne havalisinde diyede şehrema-
topl:ıdığı askerleri Kıibilin cenu· netinin masraf büt-
bi gıırbisincn 80 mil mesafede • • k 
olan Caze de tahşit etmektedir. çesı muza ere e- 'I 

Amanullah han bizzat asker. dildi, ınasrafin çok-
lerine kumandıı ederek mtirte· f uğu tenkit edildi 
cileri bcr tanır edecektir. [Y aztSt ( ))uncü sayıfamı ~-

Amanullah han bu şekilde 1 dadır. 
çalışırken osucrin rei:ıi sakazadc * Tokyo sefir-
hütiin haha etini ve bütün muz. 
merini ncığa \eren, ve kimlere liğimize tayin edi-
alet olduğunu g(}steren tıır tnkım len Cevat B. Ati-
icraatta bulunuyor. Bu icr:ıatın 

ha, lıc:ıl:ırı şunlardır: M:ıarıf ve nada Il geldi. 
Adliye ncznrctlcrini iJ ... a. bütün '-'ar oCfe 
mektepleri ser \'e ecnebi de\ !etler .P.-ı j 
içinde ):ılnız ingiltere ile te ic:i ___ _.,.,.,,"3 -

münaseber, Efganist:ını istikl~lini -A· Rusyada lo-
I ihra~dan eYelki haline irca, yani kantafarda içki kul~ 

lngilterc himayesine tc,di ·- • 1 1 } 
ıam nlası meneai - . 

1 Amanullah hanın ku\•,·ctlcrilc 
mi.irtecilcrin kUV\ etleri k:ırşılaŞ • 

1 
ffiİŞtir. 

tıktan sonr:ı şüphesiz bütün bu * Afyon kon-
haimıne hareketler de hcnnrtıf fransında Çin mu-
olacaktir. 

Amanullah hanın mürtecianc rahhası Avrupah-
bir isyan kıırşıc:ınd:ı kalması her- lan kendilerini af-
~erae onun lehinde hisler uynn- l kı 
dırmı~tır. Bılh:ıss:ı Efganistana yona a lŞbrma "ta 

mücavir ol:ın ,.c· orada vuku bu- ithan1 etmiştir. 
Jan hadisatı ;ı:ıkınd:ın takip eden * Yunanistamn 
Hint müslümanları L:-hor, Pci:ı· 

,ır gibi merkezlerde topl:ı.r:ı.k Amerikadan ak-
Amanullah hana müzaherete \'ı: tetmekte olduğu 
softalar aleyhinde cihat ilılnın:ı 
karar vermişlerdir. istikraza ait muka-

Sonra gazeteleri bu tı:t0eri vele imzalanmıştır. 
verirken İngili zin ve ibü•ün ec· ~~~~~-~~-~~~~~~ 



VAK iT 2R k~nunu nl 

Süt meselesi etrafında 
A 
Avrupa a 

y • 

Sulıan 11frı/u11ut ruhsat rercli, Aie111dar ze ~Önderd• 
palaJ~ı Çlkannadan lurkai 8aadct dairesin<' 

zetemi., 
·mektup 

d ~ ·· "d "[ ı İkd ıncı A mıd Cevdet B. clde g~zdırilccek e}lcr dcğil-oµ;ru ruru ll er 
1 Avnıpad:ı bulunuyor. Muma- dir. Şehremanetinin ıııüdahele-

Bu sırada Ta) \·ar Efendi 

ik ref i eri ş hzadc falunudu 
e' eke c:,a JdıldJn (ku ~ıaneden) 
çıkard far. [ı] 

Alund.ıra dot'I m goturdııler. 
imam l\,unil Efrndi ondl! 
) IUVL rJu. T aY) ar Efendi ile 
:\le met Bey, Ş hz <lenin 
koltukbrına girıui~krlli. 

Alcmdann hiz.1ı;;ına gddil r. 

dır, bunu çıkarınaın. ilcylıte•: l>ir mektup aldık. Son s"ııdcn e\lcl istanbula iyi sütün 
DL:di. Sultan • 1.ıhnll't zamanlarda ve her zaman İst:ın· okla 111A :3D kuruşa. alı} onjuk. 

mhs:.ıt ,·erdi; Aleınd:ır p. 1.1 \'I bulun mühim meselesinden biri M ş.ım k ııat~p sabal•a alıkoy-
çıkarmadan (l lııkai saadet) o an siit jı;i hakkında mütalaa dıığuınuz ütün fızcri bıçak sırtı 
dairesin<.: doğru yurudul...r. ve ıııi hedel('rini bildır;yor. kadar ka} ıııak bafrlardı. B:ışka 

Sult.m ~l.ıhmut ( hırl,ai Ou tı ehtulu , \nen d1:rcedi\'o- ıı l'z nı lı ki yeni gi ümlcre 
şerif) in bulunduğu hocrcvc ruz. Ahmet Ccvd t B. diyor ki: il ti>, ç rrörfıldiı. İsviçre gibi 
girJi. Alemd.ırı, (ac;l.ınhan ... ' e) Sft ve sf çülcrlc meş-ul 0 1- "t\lilü .. bli}'ük bir san,at ve 
goturdulcr; a bnhane ı.tkn do !l'nuzu n eınmıniyctle (Yöriı- tic:ır~t ol n yerlc-rde hükfımct, 
(hırkai sa.ıdet)in dış t.ır.ıfına )Oruı 1. D 1 diyckriıııizi U>· H· mı" ahsıller tarafıııd:m \•ekiller 
bitişik idi. ()] dırın. [)" 1ı;a11ııı hiç bir yerinde Al md.ır vah~ileşmiş bir S:l) ha 

ile: Alemdarı, iUhtar hazim.: i umumi istilıl" •ta mahsus olan 
_ Abe bu kim? dışındaki (sofa) ) a oturttul.ır. sütler , >zı l.a1):tlı mühürlü 

se ede bir J-erc hirleşi;) süt 
fiptuıı J rl ştırırlar, Onu da 

duşiınmcJi apba mi1stnl il ve 
s tıcı ııe k znııınalıdıı? Belccli
yelcrirn ·z ma:ıtteessüf bu r,ibı 

ınesaı\Je çok eri Jrnlınışltırdır. 

Icrinindir. 

Diye sordu. Şehıade sol Hazırlık gorulüp Babus 1 ade gf ;:iiııılerdc "ltıhnaı, sn.ulma-
)::ışından ı~an 1Z1yordu. 1mam onunc (taht) konuncaya J adar sına iınkfn }Oktur. Belediyemiz 
Kamil Lfcndi; beklemek zaruri idi. giı} a sulu süt s1ttu ınaınak 

- J tc Sult n Mahmut Çunkü ( cul(ıs) biat mera- için o r.ülüııç yeni güğümleri 
Eft:ndtmizdir. Nobct kendi- simi Babussiıade onimdc ihtira etmiştir. ikide birde 

yapılmak ndct edilmişti. ı A \nıp=ıya benzemekten balıs -
Alemdar Sultan Mahırwtun olunur. 

oracıkta çıkma mı hel\li 'Jr<.İu. bu Ac:ıba A\•nıpanın neresinde 

1 lele i fıl:ıkJtı umumiye için 

takim edfımı_ş süt sattırmak 
kimsenin aklından geçmemiştir. 

Bunun ne imkanı vardır ııe de 
Hizuııuı. A\·rupada. µptlmamış 

1'erko.1 şirketi er
kanının it deleri 

l tJr.ıfı b r ncl &} ıran ılll.ıdır 

unu Ö\ kdiJtindcn d in :\ luf tt i 1 
uınum1 1. Bu\·yon 'e :\lufcuiş i: 

J. \lil:ıdinof don buçuk ·s:ıat ~ 
muddetle i tİÇ\ ap olunmu~lar~lır. 
Bunlardan b::ışkıı \ ıkmr [mil 
i mimk iki Terko anahtarcı cı · 
nın da ifadeleri :ılınmış, :ı) nıza · 
ın:ınd:ı ) angın gecesi Tııta\ lada 
tertibat alan zabıta memurlarının 
malıimaun:ı nıur:ıcaııt cdilmişlir. 

.\ \ rıca yangını tulumh:ı ile 
söndürıni\ c uğra, an S ı tulum · ·I 
bacı da ikinci şube) c getirilmiş· 
lcrdir. 
Yangın::ı ebebh et \'ermekle 

nı:ıınun bulunan Y:ıni ile Alck() 
\'e zc\ celcri dün :ıkşan- ı;:ı:ıt 

be, te kefalet rapten ~::rh.:·t 
bırukılmı~lardır. c' rıık tahkiki\ c 
henüz adli) e\ c te\ di cdılmem·-u ·. 

iane komisyonu 
Tııtıl\ h lıarikzcdclcrinc ımı:ı · 

'enet için Be\ oıı lu bcicdi\ c•indc 
l lilıilıllımcr ccıni~cü rei'i Ali 
P:ı anın fi)a .. ctiııdc bir komi .. on 
kurul mu~ 'e dun ilk içl ın:ıını 
:ıktetmi\'tir. 

Komisyon iane el.erci i~·in hır 
def ter nçmı ur. iane \'ermek 
i .. ıh enler, 'erecekleri miktarı 

· kvmi .. \ona tc .. lim etmekte \C 

i imlerini def tere kın d enirınck· 
ıcdırlcr. 

l~um Patrikhane i 1000, Patrik 
500, metrcpolitlcr 100 dirahrni -
den Jı·okan m:ı:ı.\ı patrikhane 
memurları m:ı:ı,larmın :0 cılO unu 
teberru ctmi.-lerclir. 

Kıt'a 

Nerdesin, nerdc. yetiş ya Halley. 

Seni halkeyleyenin ııadıkıyız! 

V usletinden bizi mahrum etme. 
Görmeden kuyruğunun aşıkıyız! 

Bai:dc ):tzılaıı J,ıl'adaki aşk, alfık.t makamında 

ıtib ri!c 1 tr fıkra hatırıma p;etıri}or. fakat 
\ak'.1 daha hatıra lıutur ediyor. 

Vak'a. 
Deyince 

makul bir 

fikrile: 

l 

Milat pa~a İzmir valisi 
idi. İzmir belediye dai
relerini merkezin cesa
meti nispetinde taaddiit 
ettirmek istiyordu. O va
kit meclisi idare aza· 
smdan bulunan bir zat: 

- Nı~in? :ı 

Demiş, o zatı şerifte k 
şu cevabı vermiş: \ 

·- Hayır efendim, bu - Allah bir, belediye 

olamaz! bir!... 
Bc~aıı cdeceğımız fıl\rn cfa atıdekidir: 

F'ıkra. 

Birgün Mitat paşa o za- 1 - Efendim, geçecekt!ı 

tı şeriften başından ala
ka geçip geçmediğini 

sormuş, öteki eşek herif: 

üzerinize adam geldi! 
11 

Demiş. Zehey e§eklik! ... j, 

(Devamı var) n CcYabını verdi. 
imam Efendi, 

ilk eve\ biat etti. 
- Bı:ndeniz bi.ıt ettim; 

bu emri fia) n tamamlamak 
himmetinize k hıor. 

:.ırada gözüne biri ilişti: her gtııı 20 30 bin okka süt 
Bu ;ıdam az evel Selimi bizim belediye•1in tasavnır \'e 

şeyleri biı mi yapacağJı? Sonra 
şunu d,a 1 aP,. ctm li : Acaba 
böyle f.azl:ı ı·e fl1ı)·dasız masraflı 

itina he eslerHe ~üt bizde kaça 

Şehremini Beyin beytınatı 
, tisi öldurten sultan 1u~tafa tertibi \'eçhile satılır. Lieclitte

Dedi. Alemdar Ş hzadeyi 
kırşılı)ıp eteğini optu, ve : 

idi. 
Mustaf ( Bagdat ) kuşl\u 

sofa ında deli gibi gezinip 
dolaşarak: 

- «Ben tahtan inm~dim. 

clavi bu srforki se}ahatlarımız-

dn süt güğümlerinin ne A vus
tun·a, Almanya, i \İçre, niha· 
yet f ransada açık ve serbest 
bir tarzda olduğunu gördüm. 

- Ah efendim: ben bunca 
) ollardan amc nı tahta çıkar
mak için geldim. B~ri eni 
) t:rİne geçirip l·endimi avu
ta ım. [2] 

.Mah?1utu J im. çıkardı ?JJ işte şimdi, sı.bhat için çokça 
Dıye SÖ) 1enı) ordu. 

1
; ziyaret cdilcıı { Bolyo ) sahili 

Amcana kı)atn Enderun 
Jı lkını da kıravım. 

Dedi. İma~ Ahmet Kamil 
Eicndi araya girdi : 

. Alemdaı, Mu t. f~nın g~zi- k:-s.ıbnsmdayım. Sütler burada 
nıp dolaşarak kcndı l endııw 1 da a\jktır. Sütte su olup olma
soylcndiklcrini işitmiş İlli: dıj!ırıı bilmek belediyeııin teftiş 
Onu e\·elce Da\ ut Paş.ıd.ı s:ı.~esinde bileceği bir iştir. 
gorımışttı, hemen t.ınıdı: Bı:ıim belediyelerimiz bu tef-

-- « Abe bu l,iın? Sultan tişten l!ciz kitldığı için ağzı - « Efendim Enderun 
Must.lf.t mı ? söyieyin on.ı 

h.11kmın ne kabah.'.lti ,·ar? f b . . 
ıı.:.1~111.l gıt m .. ., 

Katillerin kim ohluklan ma- 1 « Elimden kı) .ımcte 1 a\\,: 

l mfıhürlü güğümlere lüzum 
gördüler. Hele yaz n sıcaklarda 
o g\jğijmlerde sütler hiç mu-Ilım. Eft:ndimiz unları bul - j I.lnctleme ol.ıc:ık bir şev 

d · " d · 1 J lıafaz:ı edileıl)ez. urup sızc gon cnr.. .~,ı\masma sebep olacak. » 
I) ı· ,. Belediyenin en ziyade dikkat 

cuı : Di ince Jnı:ım Ahml.!l 
O k i S - p edeceği ineklerin \'e ahırların 

zamana ·ac .ır u:-.u F.f~ndi, sultan Mustafamn 
1 k b l l.l l t ıuuayenesidir. Bir de sütte su 

şaş \ın ş:.ış ·m a \an ına mm '! yamna koşıu. 
Efendinin kendini toparladığı _ cc Tahtı :ıtidc hsınc:iniz 
goruldü; büyük bir cesaretle: bukadar iı 1is. Birazda h:ırcmc 

- « P<1şa.. şu lrnlabalığı teşrif edip i tirah:ıt ediniz.» 
<lagıt. Sil.ihl mm çık.ır da Dedi, Mucttafayı Rabi 
hırkai s.-ıadet daircSinc gel; hareme çekildi. 
ben onları buldurur ~ına Fakat, \alide i oğlunun 

olııp olmadığını ''e ne kadar ol

duğunu, daldırılan şişe miyarlnr 
1 .ısla bildirmezler. 

1 
O nıiyarlarm mümkün oldu

ğu kadar mayiin yüzüne çık-

ı masıııı temin edecek ne kadar 
sade çareler vardır. Ben emi-

gönderirim .. » başına gelenleri İ}idip gözleri 
Dedi0~ işitildi. Alemdar .1 a· " l.1 l nim ki asıl miyar makinelerinden 

ı e c gonın..:c. l\ a }Cyın b. t • h., 1 ti d 
askerine döndiı : 1 1 ır <mesı ı e şe ıremaııe n e 

•apısına mştu. 
ı>re çıl·ıı1 ı 1, 1 d A 1 d roktur ve bu bulunamaz. Karışık 

- > ' • •• \:tpı ara ıöın .ın em ara . . 
Diye haykırdı. ı\rz od:ı'"ı 1 ° l . l d. ve pahalı rnakmelerdır. Bunlar 

~arşı :t/' zına gc ın 50) c ı. • .............................................. . 
önüne dolan Rumeli siUh- lstmbulu titredip (sant)l) l\Jnhmudun ku :ıneclen merdhen· 
şo~Jarını ( B:tbıı"c;uadedcn ) birbirine btan Alcındaıın terle indirıldiği esnada, (nelimin 
<hsan çıkardı: 1 bir köŞC)'C sinerek bir kelime cc!:etinin ( Arz ) oda ı iinunc 

Aicnıdann y:mınd.ı. emni-
1 

ile muknbcıe edeıncdiJ;ri lfonulduğunu 'azdığını unutur . 
~ Lt ttiği üç beş Rumdi ayaı:ı gönıldü. (2] Müceselli ola~ım yerine 

ik Hu çuk ) .:ıranınd.m Ramiz (B"tmedı) kullanı~ oruz · 
[3, ·\~ıı adı' arzhanedı'r. l31.:hiç, Refi!. \'C T.ıhsin J c ~ ' 

[lj i\sımdnn bşk:ı htitiın (Yıınıı) ~:ıımuund.ı adrazam \C 

} f cnJiler ı~,1Jınışlard1. t:ırihlcr hı:tta (',e\ det p::Ş" ŞdU::c:e ~e} hi:ılamların tclhi lcri buruda 
Alt:md ar il ahlarını çıkardı; 1ahmudu: (Hir kere d:ıha ku, ane k:ıbul edilırdi. onr:ıl:ır (galat) 

bovnunda asıiı ol:ııı pala~ı 
1 
damından indirirler, az t;Hl de: olarak: (,\,.l:mhanc) dcnmi tir. 

ı. :f S j 11.1 h l 1 Alemdarın a::.kcı ini damlara Burada uirde (1 l:ızine) , ardı. Çlh:lrm .. ı. , u tan ı' a mul a: ka 
1 

• 
, . 1 çı '"ıp urum r, u. ha C\ el de : 1aharcbe\ c gtdilirhn padi~ahwrın 

. -: .\?e l:.fcndmı: ~u ~p~la) fordl\'cnlerlc i>ir kere daha harp silılh , e elbi:sclcrı bu hn i-
vlınımetun aıncanın ) aJıgarı- indırırlcr. Cc det P. bile ar. c\cl neden çıkarılırdı. 

(Vakt) in 28 - -- 1 q29 tefrikası: 8~ 

Namuslu 
kokoflilr 

Ji DZlll -
Muhan·ıri: /HiRe!Jin Ralnni 

~ ehnaz, h~ah\ k('IH.fİ n1i~ycrek hey ef<'ndi 
lmruunu rahat ız ed<·n lıemen ·aloudau cıkn .. 
o be11ziu koI\usumı o 'iizlcme, bu itiraf . 
))e<lalıctinde koca:ıımı- .neye yaradı sanki? 
ela dikl\ati önii.ı<le karı bu ıekdiı·lerle u -
artık in"-:1rcla israr ede- lanmıyacaktı. Koca aff
ınrmi~ti... etmekten ga)d bir .. ey 
Karı. ımn hu hizn etini yapamıyacaktr.. llu~ 
'f C'mn~aya ondan zi- re' Nizami bey zev

) ade ta1:ammfti gN!r- cesine: 

oınrnla .. C\ i'ır, fakat. .. 
adamını intihap et 
<l(•memi~ midi .. Kadı-. 
mu giiulünü koc·a~mm 
tcııhihi11df•u zhndP . 
ıne ltunna tahai\ et . . 
eder hn ~rf'cr de ,.:ofü-

~ 

rii <•ekıni ti .• le. ele JHı 
~ .. 

kadm· . nele idi. Bir a-
damda irade' nlmadıkN\ .. 
gelen de' amh hir foh\
J· ete ah. maktan baska . . .. 
ne yapahili1'di? 
~elmaı o ~eceyi cıwy 

hclt•ranla geçirdi. O, 
bu macf•rada kendiııi, 
koca ını, fıioförii ma-. ~ 
zur görüyor, hiitiin 
şiddetle kocak~ l'J) a 

satılacaktır? Veni güğümlerle 

süt fiyatı derhal fırlamış idi. 

Bu bizim işimi~e çe1ir mi? Sütü 
en pahalı memleket biziz • 
Hiçbir yerde sill: bizim gibi 
( istarıbulu murat cdirorum ) 
pahalı değildir. Diğer memle-

ket sütleri bizimkilerdcıı ucuz-
dur. l lem de hay\'an beslemekteki 
ttkcmmül Jıasebile iyidir. Amc
rikada. silt fiyatı onu veren 
hayvaııın beslenmesi noktasından 
hesap olunur. Bizde o hayvan
ları besliyecek şeyler de tamamen 
mevcut ~ildir. 

Bu öyle bir meseledir ki fen, 
ekonomi ( umumi \"e milli ) 
O)ıda hakimdir. Zorla bu işler 

görülmez. 

Ahmet Cevdet 

-
Tatavla yaııgıııı dolayısile 

Şehremini Muhiddin B. dün bir 
muharririmize şu beyamıttn bu

lunmuştur: · 

« - Ta tavla ya.ngmı ınünase
betile şunda \'e ya bunda ktısur 
ar:ı.nıyor ve bu aralık ctfai~e de 
ittihnm ediliyor. Şunu bilmek 
ı;ızımd1r ki etfniye yangın çık· 
masıııa mani olamaz. Etfaiyc 
ancak çıkmış olcın yangını sön
dürebilir. 

Bu bapta müteyakkız olmak 
halkın \'Cziiesidir • Soba başın
da teııbcl tcnbel oturanlar 
hareketlerinin cezasıııı bir 
takım vatamlaşlfıra ödetmcğc 

ve hatalarının mes'uliyetini şu 

''e ya bu teşkilata atfetmek 
salölıiyctini haiz değillerdir. 

Yunanlılar 
- -

Konusuınn meseleler ~n~~ın~a 
rO)(taİ ı1azarıı11ız1 ta]ırİr \11 

)Jild İrn1e111izi isti )'Orlar 
• 

Atina, 24 (.\neksarti) - An· 
knrn ınüzakcrau hakkınd3 1\1. 
\'cnizelosun rJnısetindc aktedilcn 
i~timadn 'erilen kararl:ır ,\ 1. Pa
pnya bildirilnıi)'tir. Yunan hü
kumeti 1\1. P:ıp:ı\3 hu talim:ıtilc 

'J\ırki~ eden. muz:ıkerc edilen 

hiitlin meseleler hakkındn nokcai 
nnzarın tahriren bildirmc~ini 

cdı,or rica .etme ini 

lutnhı) ordu. O geec 
ı·iiya.:ında ~eyfcttiniu . . 
kaynana. ·ile ·ac; a~a 

has hl , a. clü~iblii. 
"' " ( ti 

O hafta 'e)fcttiniıı 

olomobilinf• bi11medi. 
Di~er bir m·aha ile 

iuadma hiı·kn<· tlt·fa hn 
~ 

hedhahl a ıkmnı üniiıı-.. 
d rı "('f"l i. Gfü·d ti "ii-

b " ti 
ııii aım hL·s t'l l irhwck 
darğm hiı· ta' urla l>a
ım öt tarafa eeYirdi. 

" 
Bu iğhirarııı ~clu·hiııi 

hilnjİ)f'll Seyfettin .re
i. u·n ~ılguı hir hale. 
geldi. llir giin Uam-
mıu oto. mıun arkasuı
dan o da arahnsmı siir-
dü. Yeti~erck öteki 

1 

Yunan hükumetinin bu kıırıırı 

ittihaz etmesi mlizakerc edilen 
ınc elclcrdc Türk hükumeti tanı-

fındıın C\ el kinden farklı noktai 
.nar.ar derme\ :ın edilme inden 
'e şChirler dahilindeki cmlılk dıı 

mah,,up edilecek iken Turlci~ enin 
bu gün bunların mnh uptnn 

isteme inden ileri 

~ofüre: 
- Gcmal ric•a ede

rim dur. llnmnı efcıı
di l)('ııim r~ki nıiistt·-

~ 

rinıdir. Uir Sff\! SÖ'- li--' .. 1 ,1 

ve(•clrim. 
• <'.') 

Ct•mal arahasııım 'o-• 
lunu kesti. Hicarc 

~ 

._ ·eyfettiu haktı«ı ·c•yi . ~ '),: . 
görnıcz, bastığı ycı·i 

hilmt:"z. ~t·ı·~ent1 bilik, 
bir istinıaula araba 
pe11ceresiuc. gt'lcı1ck: 

- lla111111 <·foıı di uıiz 
ne<liı' giiııalımı? ııiı:in 
~iie<•ru]iniz~ 
Şelıuaz delil\anlımn 

iztıraptuıı :iiziilıııi"ış 

nu~yus eehresinc ha-. .. 
k.ıJ) acıiı)4kl.an kendi-

Sokakl. rı ıd:m ıııfışkfıl: tla geçi
len köhne, ahşap evlerde otu

rmılar ııcfi !erine, m.ıllarına \'e 
hemşehrilerine knrşt :ı{ır bir 
ınes•u li) et denı'lıle dtiklerini 
bir an bile hatırlarından çıkar

mamnlıdıı tar. 
Ayakta durulaınıync~k kadar 

şiddetli dir fırtını esnasında 

yangın çıkarması müthiş bir 
şey, bir cinayettir. Bu şerait ve 
laka~·di altında vesaitin en mü

kemmeli bile manasız kalıyor. 

Tatm•la yaııgmında )'ar.ıtlan mü
cadelenin ehemmiyetini :ınlamak 
için yangın yerine dikkatlice 
bir göz gezdirmek kafidir. Yan
gın çıktığı yerden biraz ötede 
tevkif ediliyor, 

Ateş bastırılmak üzre iken 
b:ışka. bir mmbkaya atlayarak 
sırasilc üçüncü ve dördüncü 
yangınları ayrı a}'fl ihdas edi
yor. Durdurulan yangınların 

sağmdıı, solunda ve önünde 
köhne ahşap evler alaha1ihi 
kalmi~ken 3-4 sıra daha aş=ığıda 
yeniden lıir yangın çıkması 
ahşap lstanbuhın mukadderatı 

ve sekeııesinin vaıdyet ve mes'
uliyeti hakkında ~fıfi ve vazıh 
bir iikir vermektedir. 

Binaenaleyh badema herkesin· 
ateş kullandığı yerJerj sıkı bir 
surette dikkat altida tutmak 
yangın sebebi olan kurumlu 
bacaları sık sık temizletmesi, 
mangalına, sobasına, elektrik 
tesisatına itina etmesi ld.zın1dır. 

Aksi takdirde bu gibiler hak -
k1ııda şiddetli takibat yapılacak 
ve bulunduğu yerden yangın 

çıkarn:ınlar mahkemeye sevk· 
edileceklerdir. » 

ni alaınıyarak: . .. 
ana guccnnH~-

diın Seyfettin ..• 
- Y n kime darıldı

mz 't 
- l\aynan::uıa • 
1 lclc(•andan uefesi 

tutuJau Seyfettiu ısıl.

malı bir seJt) ·ordu: 
-

1c y:1ptı? 
- N•· yaptığım uc 

sen ~oı·, ne hen ""öyli
~ C')'İIU ••• 

- ı\yaklarımzı öpe
rek istirham ederim 
efendim ._ öyliyiııiz. lUe
ı·:-tktau ı;athyaeağım. . 

........ K.ay.ımnan idare-
haneye hizim neyefen
diye, gi1111iş ••• Bir söy-

l sn r rı lıir'nd "~ ıfaı ı d d r 

Amistcrdarı1, 26 C/L \) 
Sabık Ka yscrin çocul lan il 7 

conınları doı!"u\umm 70 jıı· P 
) ıl döııiinıli münnschctı l 
hmırny·t gclmi':'lcrdir. DtJO 

belediye rci i halk t:ırufınds 
taktim olunan koltukl:ırı G a 
yom a Le\ di t:tmi~tir. d 

Paris, 26(A. A.)-Mcbu :ı <l 
ıuecli ·inde Meç :\'1cbu u 1.111 0 
sel umumun nlkı,.ları ara ıod' )il 
Frnnsıının bütün vazife i le 
icrn ctmi,. olduğunu SÖ) JeJ1llı lı 
Ye netice olarak demiştir ~ n 
c;1şte buna binaen loZ c 
merkezi kuv,·ci hükllmcttcf R 

• ;ı ' ba ka her tiirlü vesa rcti f'4.1<' ~ .. 
<lcdcr. Tanınmış olan haralar'~ 
rağmen AJsas Lorenin fe)-Z lı 
refahının Fransaya avdetinde c: 
beri nail oldt;ğu refahtJJC \ 
fozln nlınadJğını kabili re h 
olnııyarı mkkamlarla bpat '' 
tcbyin etmek kolaydır. b 

Varım asır cvelki 

VAKiT 
--~-----___.., 

28 lrlinıınsa:ti 1879 
(Para 25 kanunusani) 

Pariste uaJan karın irtifaı 
35 $Onlimelroyu iecaı>Dz cyleJI. 
Muhabcrat oe müraselaı pe~ 
müşküldür. Maza'kr.rali k,orTY 
algonlanmn P.arlsle içlinıd 

etmelerine dair olan teklif 
Sena/o larafmdan l(abıll 
olundu. 
(Londıra 26 kanunusani) 
Efganislan muharebesi ması'D' 

fınm Hindistan ahalisine lahnıil 
etlilm~ıi ıı:mnında ho~ameı ta' 

raftrıdan verilen kararı ~roloJ'° 
elmek için burada k.i hintlild 
dünkü gün içlıma etmişler ~e 
parlamenloya bir arzuhal ıJef' 

meye karar ııermişlerdir. 

Jenwdi"ilai hırakımu11ı· '·1 

tı ·• a 
- Neler övleuwJl11 

~ .. , t 

- Sen hm ıa göutl J. 

,·crnli~sin • A..,kı~nJ:ı11 
1 

~ ' ~ 1 "tt 
"anıvol'mu ~u11, eolll~ n 
J • ~ " ' l 
cocui?:u evi hark1 lı'' 
~ u ; ıı 

şeyi urıutnrn .sun. ()ıı ı. 
ları ac bırak.mı~ 11•··· r 

" I 

Aı·ahaua henden h~·~ 0 

ka miişteri alıun ot' h 
• Jl hi 

muşsun .•• Bu nıe~t11 1 R 

sevda ) iizünden aıte' \ı 
• 'f' ~.. b 

ınah' oluyormnş •. Ji3.
1
, 

rıaııan iratlarını, il, k.
1 ınaslarım satarak s11ıı Se, 

bu otombili ahl11~·· 
llil meın daha bir •11

": 

halle karısı neler SÖ) 
Jiyebilir. 

(Bili 
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Casus Lorens 
Kartallarımız 

Dün öntınd1.:n parıl p.ml 
buruları, sok,ıkl.lr.ı 

Kinıdir, nasıl yetişti, neler 
yaptı? 

1.. .ıkonlu lıir dolu ~ibi 
<. okiılı:ıı t . I . "' 

-- - 4 - "Rahip Yalaber,, den 

. ı.ınıpl.'k 1.:nlc al.ıYl.ır 
geçtı 11.·· • 

• • 
1'ıç111 ~cçtild..:rini, 

ııeı t:\· · l I 
.• 1: gıtli\..:rini dlısuıım1;.-

<lıın Ctıı ·ı . l ·ı· . · la: 'I ı\·ordum. Hu 
adıınlarl \ "-.uıl\i İufızaın ür

"Lorens ,, hıristiyan olduğu halde " Faysal ,, ı 

zamane peygan1beri gibi göstererek Türklere 
karşı cihat ilan ettirdi. .. 

« \\:rsatility » İngil izçe h-sclcnnı· ı ~ 1
'>, nıtun h,ıtır.ıl.ırıın birini kull:ınııı:ık müınkmıdii, 

U\aıııııı<t S"ll' • L t 1 1 ... ,. ı· n.ı~ıı ' ı. 1 \llh.:n bır lulı. cı: orens l urın:ıc. aıı ı .. ı e-
n 1 lozlard.ııı I.unulduk~.ı. \ eranda oi.ııı clinı.ıgı, daimi 

'
1 \'.)1,ın LHq d.ına çıl"tr...,,11 bir l:wli~ de f l ııı ilıtı~ acı ılc 
enıın [ı ... ı· I l pla11111ı talı' ılcıl· inaıııhıı:ız t•ir 

1 1 ·• ız,tııll .ı d,t L t"ı~l"ın-
{ lı <çc .. 1 
, , . .' U\ ı.: \ al,',ll.ır. si111.1l.tr 

l: hıınler bı.:liri\ ordu. 

En l\ı'ita l·ı.:tl~i il~ S.ıdıkı 
andtnı 13 1 . . 
kafi!,.· .. Lt \,m hJcnlı 51:hıt 

siir'at n~ ıııalwrcl rı~~lı.'iyordu. 

I" endinin dC' ilir.1f ryiNliği 

\'cç:lıilc daimi hir kar:ırsızlık 

içimle yaşıy()rd u. Fcrd:ınııı k:t

rar:ıızlıkl:ı.rını uir gün C\"Clld ' 

' 

... ı.:~ının önun<lı: c)nl tr 
· Urtıror '1 fı . 1 tecrf belerirıe ıslırı:ukıı \Wiyor 
k · •'" ı:sı r ~ı.: t:rı, ı.n .1 

U\ ular l \'C \erdiği kar .ırda nnl\'affak 
t 

'

. ' 1111.. an b.tlıs<:dı.:n ~Kı 
e gr fi olırordu. a .ır hcıı....i beı)c:.i ı.:.ınl ı-

nı\'or A 1 l ·~uı takip elıııediğiııdcn, \"C · r \,tl:ırınLl.ın o k.td.ır 
\a ı lı'r'lıir askeıi niz:ıma riayete nt ll!"ııı1 l ·ı . 1 . 

M )/ 'll 1 d '-;l llttl.!11 
sonra 1 ' .a,· l~··r" 1 1 • • • t ı- .... '" l .ı 1.1 ıcımız 

Lttu~tu. kırık k ııı ıtl.ıı·ın ihtuııc 
Jiizuııı glirıı ccliğindeıı,· ilh:unma 
kendi~ini k:iplırır, yapa pp:ı ôğ
rC'ndiui bu lı.'.irbı iu.ırc ederdi. 

"" tlcıilen l 1 
lııtı la ı.ı I,,\( ,..:ı.:nç l,.ırt,ı- 1 (':ır:ırlarıııd ıki ::ıiir'at \'t ınu-

ı1.ın i ı·1l · ·· I "II ·1 ııcr I \, • 1 g<.ıg..;tınu l ll)LL- vaffakıyct uzuıı teeıııııııı cı·ue 
ı:' sı1.ladıl; !. btıltmnıaksızm karar \Ulllektcıı 
Buhıtl.ır İ(İnd1.: ıl,lı bi11bir arn: olan silfı.lı l"ırkad:ışl:m iizc-

Pusu,~ . 

ı l orcııs ,, Ar~islnnııı i::.tik

l[di fıkri11i araya sürmek içiıı 

kur'anın cihadı mukaddese ait 

ııasl.1rınıfan istifade edecekti. 

Kendisi lıristiyan olduğu halde 

bııııu y:ıpmağa kalkıştı \ e 

« l«ı}snl 1 ı <ı Cihadı ımıkad h:s 

açarak Türklere lıiic.:uııı cdeıı 

bir pcy:ımber şekliııc ~oktu. 

Uı:ıktaki gayere karşı UHmdı

rabilıniş olduğu ihtirnslaı ı tak-

viye için ne miimküıısc raplı. 

'asıl çöl rüzgarı kııın Lı.ııek-

riııi ufka doğru kasırga lı:ıliı de 

sürükliycrek; yamaçların [ıtE:sin

dc \'adileri dolduran sq ~ [lr 

tepeler vücuda getirir, \'C bu 
tepeler mezrualı nıaln·C'd<:r, ~t:

lıid rri süpürürse « l oreıış 'le 

Arap kibleleriııi ileri tahribe 

imhaya ::.e\·kcdcn bil' hm \'d 

oldu. Araplara faal nılıiiııdeki 
gc: "!° .' m:n ı bmltıklır.ı riıı<lc tesir ~'.Ö,.lcıiyordu. Onu 

0 rı._nıh a \"toi,ız tc.:hlil.L ı.: ri bilen \"e ir:ı<.le s.-ılıibi olan lıir , hıssir:ıh ilham ettikten ~twra 

1 :n nı hissiyatı İngiliz baş kuıııan-
şalı~iret addedi di. 

( Bicı;ıe.li 

/;U ti~ ı.:rd, uc ırl.ırl.1.:11, oh ın 
zat1:11 1 

ile ,,ın,ıtl.ı mın n-:t illi ı, 
T\an·I . . 1 l li 1.: ı.:rınııı u11 ultu-..t lh lL ır. 

danlığuıa ela telkin icap ediyordu. 

') 

VAK'l1' 'IB kıtrıunu,.:iıa 

tııııuııııdı 
Hafriyat yapılırken sütülar 

başlıklar bulundu . 
Catraloırlmıda <ı l..ti-

~ l' " 
lıat,, mal ha~ı ününde 
k.auaHzus' on f rnfrh a
lı ~ ap1hı·ke11 lıaı1 ~ü
t uulal'a, sitluıı ha~lıkln
ı·ına lftsiH.liif ohıumu~
h:r. 
lhııımı tiz(·t·iııe.\~arı 

.\ til...a nıi'ız<'lt•ri itlare
~iH<'(' hu .kı:,mıdaki 
Jmfrivala tı('zaı·f'ı ('l
ttlt'k 'üzet'f' hir uu·ıımr 
güudPrilmi~, mlitdın~
~ı!'ilar· f aı·al'mdaıı da 
lt'tkif\at ) apılıuı~trı" 

1 tiiu ak~arna kachu· , . 
(•than ~(·\it·r. i{•\la-
fod(• kı~n~eti jıah~.-(·\
lcr. degildi. Bonm" ~ {' 
Ui:wıı~ d<·' !l'lrrinc ait 
hu J..alıil ..;c' h·ı·t· ~ık
!"ık J«t~1:.ı:cİiı;ııwktNliı·. 

<-

Aı wak. hafı·iYat ilc.•r-
lc-dik<'<' eski hiı· hiua
ltlH ıt}eydana eıkrna~ı 
ınuhll'l{a<·ldiJa. Bu tu"-
tlil'dt"' lwfrh·:ıı. (•h,·m
nıiyd kt·~p~de« .. ktiı·. 
l\azıhm ~·nk ıırlaı·da 

hazı kemik JHll'•:afoı·ı
<hı !!Ül'iihnii~t iir'. .., < ~ 

en1 lı t ·· 1 ,.... . . 1 
( () lllll ou:ıtıt1L 1.:11 

sı~· ka1 h-.un.ın bir f~n a-.ızlıl,!:ı 
lt.tı . 1 

d urıı.:r. On l.1 ııı d Lı~m mı 

ı ·:ık:ı ı oııl:u ı :,c: \'lcü id[lre için 

« 1 orefö, in bf~ ük bir ııüiuw 
wınh. er r:ı~~:ı.I cribi adamlar 

üzl·rimk hile lıtı rıfft•t.ll gü$kr

ıni .tir. J f:ılbuki ı :ı~~· l d:t blı) fık 
Hava şehit /eri ihfif ali 

d:t\l tabi.n dı.: c.kr.ildir Ycr-c:n • ,.., . 
1 

• f:ııl,tcn, h:p-: ,.c: dl..'nizlı.:r-
c:n r 1 
I ııs 'ıran çıl~m bir atı.:-;, 

.
1

11 •ınıı c.:tr:ıfım ..., ;r ır . .\\ ıl,;n..:-
ı er 1 
c: • 0 .ırt,ıll,m.l ı11 iırk nı s 
}lc:I t · 1 · • • l · ı u ı.; n "hı tı.: .t'> ' 1.. t\·c ,.., 

c.ın\.ı tal,ıı-d ıı ',rn. ~.ır.ıp-
c:llc:r ' l 
• ' o ı aıın gLmt:'>L1.l1 
tınıtı ı 1 . ' (1.trı lı ıı .ıl.111 gö..:u ... -
,rı ı 1 

tt, r \ ' :d \11 t 1 l,a111•l,1 ., 
<ııtııd ı l,fınıdl..'11 · r. \ l: ı-· 

ırJar , . 
': uksı.:lırll'r .ınd.ı. .·ıll'.hh ı 

ı:y,. . • 1 

1
. ·ll" bır bulut ııibi tmLırd::ı 1 \il. ,.., 
'ar i ı· . . 1 ı· C .ı ' l.:l1( 1 ,Ltt; ... krı111. \1..' l~; 

•C:qı.;f 1 . . 
l't.nc: gonlk rirkr. 

Bazıı \·ı bu 1 : 1 alı ..... ıf,lar. lııtün 
<ll1.:' • • lı 1 . l l°lf l.1.:J}l L( ı.:fllll l.Jl gü-n ır . 

'•ı t "o ·tınıı11.z !lL .. ul:lrd m 
., ı 1 1 

... ı P 'll\ al.u ııu 1.tonı..:rkr. 
uaz,n 1 
ltırl:ı l l can c \ ind ... n 'unı-
hir ~- ·1rL1Lırı11d ı in~t:. mı.ı' i l 
ı. ( Lı 'ları f 1 • 1 
·~f..hiı1 l . . ll .ti gdll;> \\,; 

dıı~C:tlq 'tı· 1,1\ i•JI..' bi~ı.:n:k 

P,tı ,; . 
sl:11111 ıa, L dum..:n onl.rnn 

' 'll" 1 

bir ınanydik kll\ \'de maliktir. 

« Lorcus ı• gil'i durmadan lıarc
kcl ec.lc:ıı, lıcr~rre br~ı k.'.l) d~ız
lik gfüterrn bir [tc.lamct,1 bazı 

sırrı lıallcriıı \'C lcııı:ı\ iillcriıı 

görlılınesi <,.'Ok r·rıriı tir. 1 oreııo; 

~mısır:ı ~edalar titı)ar, lıayalh:r 

v-i;riir "!bi olm ordtı. A ı :ı p ıııef-... ., .:':'- . 
kf rcs.iııin inki~af edccegım: 

enıi11di \·e ı'u eııın:} eli ilh:ım 

e~ !i. eırc.lu. F··er /\rapl.ır İngil
ler irc bir o!:ır.ık lı.ırba .,:iri~

mcli: tcl,lifindc lıuluıısrıydı birkaç 

11::.ı~ ile hizmet eden a~keı· tn11- j 
lar \"C gliııiin birinde cenazesi 

1 
çül ken:ırırıda bulrnurdu. 1-lal - i 
bu1-:i o, bu l•:ırbın keneli harp

leri oldui:!ıııı:ı aral'lan lmndır

ıııak mm·:'ffol·iyctini g·üslerdi. 
Onlara, 1 1~u·p ettikçe hürriyet -
leriııi ki zaıınc:ı.klarıııı \'C çCildeki 
~t ko:;;turmalaruıın pe) ":tmber 

zaına.nındal:i ~aZ\'ckrc bir zcyl 

olduğunu kıılıııl c:tlirdi. 

fnkal onları istediği yNe 

1 

k:td:tr gÖliirnıck iÇİll YC\'!llİ CC\

lftııJ:ırdan ba~ka daha yiil\sck 
d:ılw ali ımıks:ıtl:ır olabilcccğ ine lQri 1.' ~.it l .ıl.m ~ ııı ndı.::ı-

l ıı· 1 1 
ltıe\ · "k bu"t il n)lılı.ırlbcl kalplerindr: bir iııınıı uyaııc ır-
ada c '111 ltıııd 1 ,., ı;. 1111 lurd)~ ın1I· ı:11:ımdı. l'iireli nazarları 

1 
n1ub 1 1 1 1. 1 l ı \ '.'ırhkk.ınıırn ufkunu aşını) nıı \ :t;;-i I ' rı.: ' IJ 11) t.t l1l Cl l C 

l: \Lırb \•c ciu:ıli ilıtir .. slaıı knbilc :ır1-
ı1.1ıı 1 aııı ol 111 l •• ırt,ıll ırı-
• l ttı 1 a 1· 
Blt ,. ' rını t.ıziz l <. ı' o ·u/.. 

' ıc 11 
\c b .ıı-, bu c.lı.:likıılıltr 
henı 11 gı:nçlc:r o k;mh::skr=ıı 

iz 1 • 
111Q1.aı·ı .:ııI.tn k.ının. 111115 
Ç ··ı .ırı 1 ' . 

(J ··il) , lllZ ll"llllll t dtz 
,• 1.:,.;1: <t ı· 
Çıçc:kı . ı-.l<. 1) url; ·. l :ıı, rinde 

lhkn ... · . 
<lJ', 1\ , OJ ııJ tl1 l s c ·f ı~ııJdl.!r 

l,ı1J tr 
<ıcıln11 ' goııul b,ll1ü:lcriı1de 
. k .· e, tı ·ı . . . 1 :ı 111 f-if 1.. nıı tuııs.ılı 1!a-
h1· 1 qllı\:l' l' • . b ıc e: ;_ le]· . a )Jucrnn .... ,._,z 
1 <~ll,ı~, I \C::>lz s1..ti 1 İ U'>tllD.! 

n-ı'ııne:tt · I<endilc:rin~ , ,ıt,mı 
11 •1r cd. ı . an~i 1.:rI 

1 
en ı.:rc n1.: mutlu!. 

1'llrl:11.h 1.: , l u c;,ınlı al.ib'" tc 
J • ıııcz ~ 
ıarıh.:rı ·" 1 .ıl. ır ah, ev .ı.lİz 

·bıııy· .. . 
taJdıır;J. . oUll dırı frızıl ~ .ıp-
0 · l: bır . ı .. 

Çı~\:] 1 '1 
{.!\ o·ıbı tlttl'"l1 b · <:rı.: l · I"'> " 

'ıl"ı' . )!r l.crı.: de \ ·ı 1·111 
l . ' ·1.-: l f - ' 
)J ı· . l.!f ' 1 • J 
~ d;ı1111 • Pt .ı.g ıncı.ı bcısk.t 

'o· anın 1 ı ı \:ce:ksiı . pırı \.tadı~ 1111 
1} t lt:.'. B d 1 ·llldc::ı; · tı anı alaıı 
tın a. 1 annı n ın11. H t\'l , tc:r 1 • . .. ' r 

111ı-a o f1ı •1.:s çd,ıldiktc.:n 
a11 ltştcrel 

aıı:ı11 . \ lll~zar u~tunc 
c:v,•ı· ;ıı111eI1.:ri 

ı:>L ıl\:rin ,~ n, nı~anlıl.ııın 

g~ 
" 

sı1da küçi!k mu ila r1: beterle lel~t
fi tr 7.ir o!an bu n~iamlan bir 
iikre ::;, \ketmc:i;, dıınle::ıiı11.: ezeli 
rnkııbe:tlcriııi unııtıtır.1rnk g:ıyei 

hay:dleriııi bir ııohlacla birlcş

tirınek icap cdiycırdtı · 
Bu f:.!n) c ı:eııdi ci ıısteı·iııden 

ol~ın c~ki lıalifelcriıı asm.lide 

p:ı.;ıtalıtı «Şam' olacaktı; bu 
fikre bir defa kapılınca lıepisi 

cazip seraba doğru koşacaklar 

ve aynı zamanda aralarında te
::ıaniıt Jıü:.-ule gelecekti. fakat 
cc ~:ıın o kadar uzak idi ld ..• 
Ne ~:ı 1ıııı:ılı da onların harp 

d.::ince iki üç Piintiik bir çanul 
tasan ıır eden ıncfUırcled bu 
nokta~ :ı kadar yükselmeli idi? 

Ne yarıırnlı da bir çok ıııcııa

fiiıı yrkdigt:riıı<lcıı uz:ıkkışlırdı

Jı ~u miıtcf errik kıırrdleri 

tcdıit etmeli, :ısırlnrdanbcri o 
hl\'vctier arasında lılıküq1 sü
ren kanlı cidallere nihayet 
vermeli idi? 

11.Lorens» bu ııcticcye ,·:ırmak 
için pak çok sabır göstermeye 
itilfıfk.ir nıanevrnlar :r,aımıağa 

n;ıecbur oldu; bir çok defala~ 

bczginHk duymu~ olduğu iti~ 

ra!larımfau anlaşılıyor. 

( -tc;ır-ıfı birinci '"' ıf,ııııızd ıdı 
Hava kuvvetleri namına 

mıitcakıbcn mt:ra-.inı pr •.!:-

r<tnı ı m uci hl ıı c;c kn a k u' \ ı.:t
k-ri nanım•t birinci ıııiilıl.1.im 
l\ı.:nwl •.h.:y ı\ bidenin ~anın la 
~u hitalı-.:yi irat etti: 

'·\[uaz1.ez \ataıım ulu <:c

hirll..'ri, -.ize hmadaıı kahra
ınanlJµ·ını1.ın ni~ane ... i <ılan ~u 

~crd :-:iıtunuırnn iiniınclcn 

lııı~ l..ırı~nrum. 

İı;ini;1,dcn lıir ku;) i~it Tur!, 

lıa\·a tarihine :;-anlı :-ahHı..·kr 

h<1%ırlarh·ıı \lı:-ır rcıllarrnd:ı 
kaldı. Bu. 'l'Lirk taa) yar:ıı.:ili

"İniıı fedakiırlı~ıııa ddi! lıir 
I°' ' 

lıa':'langıı.:tır. 

Bir kı-.mınız '<ttan ha~taıı 

lıa:-a kanla bu~ anıııı':'h·ıı cıımıı 
kırnıızıl:1~:ııJ :-c.:ma .. tnda caıı 

' L·rdi. Bu u ın u nıi harbin t"tri · 

hin1: lıc.:di~-.: ctti!.!;iııiz bir ~1:n:\" 
:-a\·ıfa ... ıdır. 

Bir kr..rnınız \atan karalr 
.,.İ\ mbkı.:n ~İ\ alıbnan l.'.i.il..k-
:"""ı.. • .. 4.-, 

rinckıı dli~iip paı\:ılaııdı. Bu. 
i:-~«ıl l'ac:ialarına lıir zaminıc 

icli. Bir kı-rnmız \atan lıal.ı .. 
, L' ııı:cat ararken ııııru ,un 
mu~ s-.:nıa .. ında yandı. 1 \u 

~akarra ;ıfal,rndaıı dcı~aıı !.!ll· 

nt:':'in parlayan -:erare--i idi. 
Hir t.1~11111111. i:.tikl:ilc ka-

' u-:tuktaıı :-oıırn \ildiı. Bunlar 
ela ~-.:nç ı..:unıhuri~ ı.:tin ':11:ih: 
ku rlıaıı lan idi. 

Hu ühimlu dti,Li~ 'e bu 
ll\'lll11~ ıııuhtı..:IH dı:\ irlcrdc 
<ıidu. l".ıkat cri<:-i 1 nıc k i~tcııileıı 
!!,a} 1.: IK·piıııl;, için birdir. 

İi:-tc bu ~lin 27 küııuıı,aııi 
ühih:rirı, unutulma~ mı crkrin 

~un(ıdiır ! nıı ,!.!;lll1. dıi-:-cıı. par
~alaııan, ~aralanan tarın ı.?.Lindur. 

Bu ~iin hıllü :ıc:ı du) m. 
kalbi ... ızla~ an anaların en fn1.

la Q'tİI. \"ti•! di.ikttı~Ü ;...llillld r! ' . . 
Teyyare cemiyeti namına 

Bunc.l:ın :-cıııra Tay~·ar-.: ct
mi~ ~ti ıı:ınıına ·ı ıaekki Şina-.i 

pa;a ~u nutku < ıkudLı : 
1\luhM·l..'ın lıunar! 

Bu ıı·iin :-<:hit Türk ta\ \'il-~ ., . ~ . 
rl..'C.:il..:riııin rl.ik;;ck ruhlarını, 

azi.1. hatıralarını t•ıl,di, \ ı..: 

tcbdl için. onların hlliaıru 

~clıanıt.:tkriııdt.: l Hıl un ıı y uruz. 
\-atam ya:>atmal, için e;ın

hırını feda ı:dcıı hıı l.ahrn
manlann, mübarek '[icutl<ı

ı:.ını ana Yatanın aziz topr.:ık
ltm kuc:akludiY.:-.c: onların 

scrd \'C mafhan.:tlc dolu ha-
) 

urnları, kalplerimizin en sa-

mim{ 'arlı~ında ya~:ı~ <ır 'L' 

t:bnl h l'11 nı ~•l\ m:ak tı r. 
11 u·d ut:.L.ız ... ~ırnıları ıı tdı !i-

kdi ul"uklarında, nıt,ııım lı:ı\ a 
luıdutlarını nıiıdafaa~ a ı;ulı':'all 

'L' ç-ıırpı-:-.ın bu kdak:u·ların 
'iıl--ck m<Ult:\ i\ etleri k.urwr
~lıkl:t ·ı ':ıtaııın ·~an 'c ':'erci' 
lıak-iııi ildcbl't nurluııchnı
cak tır. 

Hu fcd~ıl,;lr 'atan o latla
rı 11 \ di-:tir-.:n n: :-:n !...'1 ' yur
dun miidaf:ıa-.ı ivin Ka"a. ck
niz 'L' ha' a kll\ n:tlc-rik: her 
an ll)aııık 'ı: hazır c.h ran !.!.'İiz 
hchcğfoıiz st:\ ~iJi c ırdunuız:ı 
mi ıın~·t \ c ::-Lik ;.anları nıızt hı 
'l',ik ik ele <tr1.L·: kriııı. 

Şdıic ta\ \'al"t:dkriıııjzin \ e 
btıtun -:iıhl..'~1~111111.111 azir. rulı
hırıııa r~ıtihalar ilıdtt için .-izi 
bir daldka ,W. .. t'ıcrt dm et cd1.:-

r.:k::,; i!.lcrinıl· nilıa~ l..'t \ L·ririnJ . 
Nutuklardan sonra 

\hıtc.•al,iben :::clıir na 11ına 
Cl..'mİ\ l..'tİ umuınh·d bt: edh I..' 
:ıza .. ı;ıd·t11 \ a,fj · Rı::-it 'ı.: d,ı
nilfunuıı ıı.ınıına \lir.ıl:( Ht:~
h:r ek lıircr lıit:ılıc irat 
ı.:ttih:r. 

H:ı(khu d1..:ni1. nıızık:ı.-ı t·ıra-

fınd:ııı lıazin bir mar, ç~ılıııdı, 
lıaı-lıi) l' nı<:ktd ıj takbc-i nclı.:ıı 

murd,kcp bir nıan<~a h·l\ a~ a 
üç dc••ı mc, ctti. 

lldııun u;:crinc ;:-ıil riı .. 'nili 

P,. i-: \luhittin 11. 'e clil!.cr 
park ı~inde bulun:ınhr d , ırı 
ç·ı J, Lıl;ır. K-.:<,:it Iblll i bn:-1,ıd ı. 

· lkrd 'l.' bahri kıt'l ıt, mcl,
tl.:pl-.:r. İ7.cilcr ... ıra ik• ! .. :cctıkr. 
Bu ... urctk ek l'atılıteki nıc-

ra-iın hit ım buldu. \yrn.: ı 

bir hL'\ c:t otoın(ıbilkrk Fdir
ııcl ·ıp; lıaricindı:ki ::-chitliı;!:t· 
oitti ,dıitlik zi\·;ırı.:t \.'dildi. 
~ ·Ankarada 

\ııkar;ı, ~'."' < ~. \.) Bu ~un 
. -aat <ıııhirch: l laçıba~ rnnıda 
~l'hit taYYar..:t:i1cr h.:in ihti
föl ~ .ıp.ıİım~tır. ?ıftru-imdc 
rci,icunılıur lı:tzrL·tleri wmıına 

:-l'l'\•I\ l.'t"kri füı-.tıhi Bey. milli 
nıu.dafaa 'L. nafıa · '.:hil 

lı.:ri \lıdtılhalik 'c fü.:ccp 
Be\ lcr, b:ı':-' l"kı'ıkt nılıst<:-:arı 
l\c;ııal Bey birkaç ıııdnbl:ır, 
~ıli :-:ura~ i a,keri üzal:ırı, lıazlr 

l ıtılunmu~lardır' 
Atılan topları mi\taakip 

~arım dakika ... uktıt ik i1.harı 

hurınct ı:t.lilmi:-. lıa\ a km\ ..:t
Jcrı n:ıınına ,\luzafkr P. r.t}
yarc cemiyeti namına mıtlınr· 

ıir .Ua C:iınduz, cuınhuri) et 
halk fırka-ı namına l lakimi-
yı.:ti millivc tahrir mlidurii 
Na.şit l lak·kı lkylcr tarafrn
Jan n utukhlr irat edilmi~tir. 

Almanlar harbe mi 
hazırlanıyorlar? 

İtalya ile 
-·-

Ticıret ntlliliz - -- Tadil '.mi edilecek? MHnf 88 nazırının mo~rem raporu Hoıııa' 27 ( J\rıeksartito) -
Roma g:ı7.elclrriııiıı isLilıbanıı..ı 

gcire /\\. Grandi Auknrada ikeıl 
Türk ricalilc ınük.llemelerinde 

Tfırkiye ile ilalya arasıııd:ı mev· 
cut ticaret ımıalıcdeı:;iııiıı iki 
lıüklııııet :ırasında elye\ m mev
cut ofaıı samiınirctin icap ettir· 
diği \·iis':ıtı haiz olın:ıdığı \.l, 

kabili t:ıtbik bulnııı:ıdığı b ya ıi!e 
tadilini ric<l dınişti r. 

·- 4 -

Baltıkdenizinde hakimiyet 
- -

Rus donanmasına kartı muvazeneyi 
Almanlar yapacak 

EL·nebi tlı:\ lerlı.:r arasınchn bir 
ınü.:adek \ uku bukluğ-u taktirdc 

.\lınaıı bir.ır:ıllıg·ını ımıhafa;ı;:t icap 

eder. lli.i.ı le lıir ':ız;~ cttı.: .\iman 

hakimi) ~·tini muh:ıf J:.-::ı cdecc~·i 

ı:;ıbi \lın·ın lim:uılarının muha

ripler t·ırafınd:ın "Ui i~timal 1:dil 

ınc~i c ıııaııi ıılur. ~ayet .\lnıan· 

hr muc.ıdelc~ ı.: i~tir;ık cdccl'k 

cılurhr .. ı o .r.,ıınan .\lman do 

nıınnı ı-ının 'azilc~i bir Leh akını 

k ır-ı ınd ıki 'a;dfenin U) nı olur. 

\',ılruz bçı) le bir muharebe \tınan 

dllıt.ıı ırnHnııı 'a;ı;ifderini ;d~ ;ıck

lc~tirir. l 1arlıın ikti 'adi ccphc>i 

i\;in [,k,ıııdin:l\ ~ a mcmkkctlcrin

lkn mc' atlı iptidai\ e cellıi Çlık 

ınülıiınclir. Dun:ııını:ı bir taraftan. 

,ı-kcrt , e :-iya"i hhliın i.izl'rint, 

J .ehbtından ba_.ka di~er Baltık 

mcı•ıicketlerıııc k:ır~ı duracaktır. 

\' l'up:•tl.ıki ırıcni ıutların mi.i -

tek.ılı'! o. unlarına işaret ı·uııi~ 

buhnui) oru7.. Lcııj,.t:ın ile lhı'~ n 

HL :.-ı c ik ununla hem hudut 

ıncnılekcth:r :ır:ı .. ıııdaki ilıtilüflara 
hir naz ıl' :Hfı lıi;ı:c lıirar:üh~ımızı 

muhafaza~ :ı nc ka Jar mecbur 

uldugunHtl.ll gii~rd'ınc:yc kit'ıt) et 

'-'der. ( :\:l\ al ıınd ıni litar~ HL· · 

cord ) ıı:ıınıııdaki ınccmııaııııı 

ni-:111. haziran. temmuz 1 ():,.?(} 

t.ırihli ııu~halrı İııı:;ilzlcrin B:ıluk 
<leni:l.i.ndcki Alınan clon:ınm:ılıı -

rındaıı nı:kr h..:kledikkrini ~iHc

rir. Bunlar eli rnrl:ır ki: 

".\ IUi:~ir lıir \lm;tıı don:ınm:.ı.-

..ının A' rupa sulhü için lüzını 

oldugura kaııiiz. Cıinki.i bu clco-

nanm.ı ltu': anın Baltık denizin-
dt:ki balın kll\ 'etine kar~ı lıir 

ıııma;ı:cıH.: k~İ' cdcr. A\l"Llp:ı 

d,·ı leleri, lıir ktil olarak Rıı!>ya· 

ııın <lcni;1, ku\ 't:tinc kar_.ı gde-

1..·ı.:I, bir kıı, 'eti lıi.i=-ııü kahul 
cdı.:I'. l{u-\a Alınaıı~a~a karşı 

ımıha ,ıın Lir 'a;1.i~ C< almak fik
rinde ı-.c /\ lm:ın~ a için donanın·ı 

...ahiLi ulm:ımk lıa~ati bir i;- olur._ 

U haldı.: i\lman~ anın hitar:ıf

Jı~ını ınuh:ıfo?.:ı ctmc'i için kuı

\Ctiııi tcz~ir ctnıc·i; \'cr,,n mıı· 

ahcdc-ı in mü,,ıaJ.:~izliğinc mL·b

ııi aııcık balN \a-ıtal.ır ile müıu
küncllir. 

1 >ıın.ıııınaııııı hu \CZ!ıii'c,j ifa 
c:tnıe-i iı;iıı cınun l..ehic:t:ın:ı kar:.-ı 

Bıltık denizine hıkim olma-ı 
icap tdı.:r. Ccr1;i btt gün \ l ın:ın 

dt•ııanm.t•ı l .clıi.,t:ının bahri ku\ -
' cth.:rine k:ır_.ı hakimdir, f:ık:ıt l 

ik·rd~ bu f ıiki, cLİ %~1} i cdı.:bilir. 

<;iiııkü l .dıi .. can iki ~urctlı.: dil

naııııı:ı-ını tak\ i~ l ' etım:kt~·llil. 

t:ı d:1 l.chi•t:ın c~:nch1 ım·mk

kl'lkrc :ı~ı·i muhripler 'L t:ılıtd

llalıirkr ~ipariş edi~or • Soıır:ı 

khi-tanın digd· lıir km' l:L ınL"n

haı Fran"':ı ik mu:ılu:ck:-rdir • 

Arnı ııı:ılıafilc ,..:tir{' nıiiz:ıkı:
r:ı.t:ı ba~l:mmak ii7red!r. Müza
keral uzun .siirıııi} ecektir. - - --

Rusya da 
\ıe, ,atı· nıaıiıın oıan hu nıu.ı- Meni müskirata doğru 

hede\ c gi •l"c. lı:ırp 'ukuu t:ık · tal 
dirimle l'ran'a Lclıi,tana ku\ \ c·tli Umumt lokan ar-
hiı donanma ile ~ardım <.·<lccı:ktir. dan içki kaldınld• 
füı donanm.ı her han~i zannn tkrlin, ~lı ( \.A) - M~ 

l.chi-tanııı mulıa:-aın:ıta iptid,ırın- /euoadan bildiriliyor: :oY) t:~ 
dan C\ ı.:1 l .ch b:t) ragını kaldıra -

lı)lir. Bu ,,ur1:tlc Fr:ın::oanın cfa 

ınuh:ı~aınat:ı doı!.rudan clugru~ .l 

i~tir.ık etm~ ·i kar ctıne7.. ı\1-

m:ın~ :ı h:ıli ha 1 ırd:ı 1 'r:ın~:ı 

tal"<ıf ıııdan tıık\ i \ c olunal·:ık bir 

l .ehi-taıklan <.lah:ı ~aif tir. 

\'a~iııgton lı:ıhri iri!:'\fın~lın 

:-onra Cl:ııı.:lıi dc\ lctlcr 8 pföluk 

topl.ırla nıiıcdıhc:~ 10.000 tunhık 

~cınilcr iıı~a~ına b:ı~ladılar. Alman 
kro\ azürfarı lı pu 1 uk 'c 6000 
tvnlukıur. Bt ııuıı i~·in \lman~ıı -

11111 lıarp rı;cınilcl"ini 'ı.:ni ı:.;cmi -

lcrll' tak\i\c l:lzııııdır. 

Bu lıarp (!'l0 nıill'l"i kl\ı' 11·1:1.ir -

lt:rle tc,:-riki llll'•:ti cdl'cl'k ufü Uk 

'ı.: f tik ıı.cmilcrin t:ıalTu:t.undan 

kurtllhcak dL"rccl.'clC seri cılnt.t -

lıdır. 

Bunların di.ıt,li::-nıc km' ct~cri 

o kadar fa :la olm:ılı<lır ki J u.000 
!tık ~c mikrc faik olmalıdır. mı-

~ iık µ;cınikrin :ıni bir learru:w 

kar,1,ıııd ı ht! gibi hNınları bile 

:--idtlC'tli Y..ı ı i:u..ı L!gr:ıuııalıdır. 

Hım lar t·ılııı.:llıahirlct· t;ır.111 n

e.lan lı:ımılnı:ınıak İ\'in hC'r ti.irllı 

LL h:ıl'fur. \l:'aili ile ıni.icelılıc·z lıu

lt ıını.ılıthr. 

l lallıuld hu giinkU Alın:ııı 

o-emile ri bu ihti~ a(jhırı temin 

cdcıni\01' s·i.;nkiı sur"atle ha

rck1.:.t cdcmcclıktcn başn kohne 
c,a,) ır d;ıirc inek ;ıış:ı ctlilııı; ... tiı. 

lh nların bir ~oklarının kaz:ml:ın 

c,ki nhtir. 
nu p:cmilcr gerek dögü,:-m( 

km\ eti. gerek ~ur' at itiharilc 

lılı' i.ik gcıııikt in {,'tık ~cri-.imlt·

dit'. ~11ııra bunları lıııtırmal, 

g.m ı.:t k~·Lı~ dır. T:ı) ~ are 'c t1h

rellı:ılıır ttt'a\ uzuıH: ıııuk l\"İm 

dc·~ıldır. ııuııl.ırın zıı·hiarı. t:ık

-.im.ltı çok t .. kidir. 
(11itnıC:Ji 

hiikllmL"ti , otl,a i~tih alatmııı 
artnıa-.ı <ık~ lıindı: tcc.hbir itti
ha:r. ı:\lcmi-.tir. ~O\.\'d hlil,tı-. ' . 
mcti umumi lotaııtalarda içl,i 
\ crilım·~ini ml.·nq kmhtir. 

-~----

M e r h u m N e c at i B. v c 
Balıkesirliler 

Balıkesir, '2.7 (ı\.A) - Maarif 
vel<ili merhum Necati Beyitt 
mezarına Balıkesir ııamına. bir 
çele-ıık \'azetmck üzre bir hey' eti· 
malı usa bugüıı Ankıraya Irn.rc
kel cfmişt;r. 

::m=::r.c.-:-..::::m::•:: a mrm: 
\azan twuzkcn kimst• 
• 
talip ohuan11~... nu 
uo.k.t.a tNakit cdilmi~ 

'" s~n <'l Emanf'I hu 
~ ' 

i~i takip ctst·~ di. bc-
ltcnH'lml hunu intac .. 
ctkrd i clf·nihuişl ir. 
İkiuri tfbt•de di' ;.uu 

ı·h a!"etlt· 'eni St·ue . . 
hiikt•esi it·iu t .. neümcn 

,. " 
intilwhı yapıhuı~. ne-
tie(•d•· ~a<.lcttiu F'erit 
ht'' iu • 
ht•\ i11 

• 

biriuei, 

i"iuei 
Ne«~İf• 

rei~ 

't'killi~iuc 'e Emin~ 
< " 

Un!"lil. EmiH .. \\i, ~<·t·ati, 
A1;tu.rralurn1u i\'twi, 
Ct-lill. Sıtkı, ~lultinin, 

Sahdıatliu &vleriu . . 
hiik•· t•ndinıeııi aza .. 
hkh;rma infilıap e<lil
diği nıılaş1ln11..,tu·. Dun .... 
dau ~unra Hah.ıı·ki;) 

'<' Tala\ la 'an~iula-• t. 

rıutla fcdn.karnuP r.a-. 

Masarif çoktur! 
h~au er rada 'l'l'İinwk 

" 
iizı·e ( ..ı. ) bin lfralık 

talısi~at •alf·hi biil<•e 
eıwiİUWHİBf' ha\ alt· t.·

dilmi~ ',. ~ıhlah P ına-

.... 

Cemiyeti belediye dün 
· Emaneti tenkit etti 
f:t'tnİH•li lu·lt'tli'{' . . 

<Hin ~oplaııaral\. n21 
~t'u(·~i ldkik IH'~ahat1 

IU~l~t}l'İf l'H(UH'IHlll mii
zaht'l'e) {' hn~lmrn::-tu·. 
.\laa~aı \ l' iicuraı. ra~ıı 
IHiİ:lı~tk<•J't' ediliı-k<1 1l 
ızalııtai lwl••diyeyt' \(•
t'İh·n ( lD3,190) liraya 
nıukahiJ ~apılan hiz
rnPtin k~tri olmadı~ı, 

t. 

im k~kih\ı ın tlaha az ., 

paa·a ill' itlm·e cdil<'hi
ltı<'r~i ~ih lenilnıistir. 

t. • • 

Zat.at,ti helediyc•uin 
'azifelt'rini ifa lıu~uu
da tauzinı ettikh~r·i c·e
za zabıt Yarakalarınıu 

. . 
sw·ifi ll'lkik f·dilirken 
C :erral ı ı nt~a 1 m-..tane~i

mi kt aı·ı okuunıu~fuı·. ne l'ran hir Had~ otropi 
Buna gfü'{', Uf·~ ogluu- nntlaha~:-.ı~ı CC'llwdil-
da fl27 ~(·ncsiıadf\ 

1
. -· 

1 
ı 

l+ HH'{ ı~t nn a . ..:ı rn~ 'e ( ı:>:?Ot) , •l'Yazıtta 
1 

.. k' 
1
:
1 

. ; . 
') _ ~. . • 9 ;- ~) _ )H ı ('H 11 ec 1 mı~.11·. 

(ll4-')litttıhte(-DuD), l\c·tie('(1~ hir iki a~ 
Kadıküy,le ( 19H~> ) • 1 zar.fınchl ,a bir nıuta
ü~kiidaı·,fa ( 1r)12 ). ı:a~~ıs g(:ı iı·HnH·:..i, ~ n
.. \ dulardat 868). Uakır- luıt lmradakil<~rdf .. n 
kü~ de (7 49), sc~ iı·be- i~tifade <'l•ilııwsi vü 

fer uwrkcziude (66!l3 > a~ aıca l\;Hlyott·oın 
ceza zahtı tanzın1 edil- tnh:ili it;iu A' rupa~iı 
ınistir. tal<•ht~ aüuderihııt'SJ • C' 

~l<n adı iclarci nnm- hu~rnıda Emauch• di-
mi\ c füshuda kın ir rek1if n.·ı·ilmcsi kaimi • 
ve ıe~hin maddesi ua- (•dilmi~ 'e hugüıı tek-
zam dikl\a1i t•elbediyor raı· toplaıuhuak. iizre 
20 hin liralık küıniir fotimaa uilıa,·et ,·eril. 

~ . 
ve odun nımmlmsasuıa ıniştir. 
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Memurların derecelei Jf1R J )J•~~~iFTlr. ."~~:ılıR 1 Ter 1'akkı mahlzdur >ar. >alı 1 ;' de !';irkcci rıhu-

B l --1 k mından hareketle Gelibolu. ir miyaruerin garip mera l Çanakkale. l\liçiikkurn, falrc-
miı, Burhaniye. AFalı~a ~idc
t.:ek \l,; doni.işte mt.:zktlr i:-k4ı:lt:

krle birlikı< ,\lunolu~a u~rı
) acakur. 

Layıhada hangi esaslar nazarı 
di_kkata alınmı~tır? 

.\ııkaı·a, ~7 f \"al,ıt)

Hı'' kt ~ura~ırnla tcd -
kik;\1 ı hiliı·ilı·ı·.,k Un~ -
' ı•külı•L<• "·ı·ileıı nıc -
ıııurirı 1ı•adiil layiha - i 
-.ııııhı .-~as s1111\ardıı·: 

• 
l - La) ıha ıııc11111r-

iaı·ı ıll'l'l'ct•vc a' ırınak
tatlır. Bııı~tlaı; haska 1 

• 
\al111z ı•ı·k:\ııı lıal'lıi,ei . . 
ıııııuıniYP reisinin bu-

• 
luıııJn:J:u bir fe, kalaılc • 
dt>rcı•c 'ardır. 

2 - itlarei lıu1'u~i -
,-clt'r, şelırcmanctlcri, 
• 
helı•tlh-eler, inlıisarlaı', 

• 
srrıııay<>~i de' h'tc ait 
lıaııkaları memurları da 
lıu ~ırııflar il'irnle bu-• 
hınat'aktır. 

:J - Tahsisatı mak-

tualaı·, makaııı ıalı~i
!'atları, miit<·fı'rrikalar. 
ikraıniy<•lt•ı·. hakkı 
hıızuı·laı· kalkıııı':'lıı'. 

g - Yüksek Ilil'k
h•plı>ı'dt•n lllt'zuıı olan
lar ıııiihl(•Jif ıncslPk

lt:nlc avııi dcı·ı·ı·etl<~ 
ıııaasla i~ı· lıashn ;wak-. . . 
lar. IH'l' ,.,k:'ılrtiıı lı11-
!'11~i ııwın111·iıı kaıınntı

ııa gfü·ı• wrfi cdcrd-. ,_ 
~ycııi dı·rı•edcrc gıı·e-
• 
hilc«'eldı'rdi. 

..ı - umıııııi mü
diil'ii"ık tkı·ı•ı·t':o;İııı· cık
um'I iı:iıı Y iiks<•k ı)wk
tcplt·ı·tleıı nwzun ol
mak hiıııııtlll' Jlaıııafilı 
miikll'sl'p haklar tlalıa 
l'nzla l<'ı'fİ cdemcııwk 
!':H'Lilc mahfuzdur. • 

• 

Anadoluda kış İbrahim Tali B. 

Soğtıl< 
Karsta tatessı
fır 30 derece 
.\ııkara, 27 (\"akıt)-

Soğuklar her taı·afıa 

~idJetlidir. Dliıı tahtc ·-. -
.. ,ı·ır olarak, Kaı·s 30, 
Eı·zurum 25, Eı·ziııean 
23, Bolu :21, Koıı)a 

18, Kustanıon11,.\ksa
raY, Tokat, Ualatya. 

• 
\'nıı 13, Iüıy!'ieri, Kır-
-:dıir 1-1. '1ı'rzifoıı, 

. "( C<Jl'Ulll 1 •) ) (JZfrı..' . ' ~· - ' 

.\ııkara, ı~olaılı 11 , 
Küıalı~ a, Ç:ıııkıı·ı 10, 
E~ki~ı'lıiı·, .\ııı:ısya 8, 
.\<lapazarı. (;:ızia~ nıap, 

)lar:ı~. )lardiıı G , .\r
ıii' iıı 5, uı·f :ı, Ediı·ııc 
4, Gi~ztt'pc, İzıııiı, Rur
-.a 3, h.pal'ta 2, llalkalı, 
:Uağııi..;:ı, )lııji:l;ı ı :o;an
tı~ırat !'oli:11k •.-aıııııı..;ııı·. . . ' .;. 

Hiğ«'I' 111111lıkalal'd:ı !'iO-

"ıık 'oktur. Bohuln, 
~ '" 
Tokalla :?:}, lhıı·~ada 

20, .\ k~ara~, C ;;ızia~ n
tapta t i>,Erziıwaıııl(' 1.'i 
"':ıntiııı k:w 'aı·ılır. 

Aptülhak HAmit B. 
9-ercfine bir ziyafet 

.\ıık.u·a, :2"i (\'akıl)-· 

Bii~ iik .\pti'ılh:ık ll;;ıııiı 

ı.;cı·pf iıw ~ aı·ın kal'fıİı·
tc ı•ıliplt•i', 11111lıa1·1·i ı·

lf>ı·, gazı>h·eilrr l:ıı·;ıfııı

ıhııı hir i\ğlt> zi~ afı'Iİ 
, l'ı·i lı'e;•k lir. 
------·--

Bugün şehirimize 
eeliyor 

.\ııkrira, 27 (\'aJ..ıl)
lhaalıinı Tali . n. İ:o;ta
ııhula htll'<'kı'l <>lli. i~
la:oivoııtla Dahili\ e 'e-. ,. 
kili. Ba~,(·k:"llı't Halıi-

Jivı' ıııfo ... ı.,~:wl:u 'e . . 
Hahili\l~ ı·ı·k•llll ıan\-

" 
fııı<laıı ıı~. ~ i ohııuhı. -Cemal Hüsnü B. 
.\ııkara, :?7 (Yakıl)

(\'mal lli·ı~11ii Bı·' ha-- . 
rt'l-.ct ı>tti. -

~,;,,;.ot 

J 11_1)0 ,\] :,ı k.1 mu 'iki h,' ,,;. 1 
~0.50 J:,ham \C tah\il:\ı kam-

1,iyo ,.t." nukut hor..;;ı.:ı 1 

halıcrkri 1 
21,C.)0 l\on~t.:r~ 

l) (;•'"'''ki: s.·nfoni \1.5 
'2) l~ırl•tli ı Hap-nt!i ru~ 

J~ ~npcr : Prı.:Jut 'X. 2 
4) • • \ .. 11 

5) (.'aık\n-ki· S.ı·,n~ı me
lankolik 

• Tr"'ka 
- - -

Bandırma 11111/ıkemcsiııden : 

Sepkedeıı talcJ'lcri Dzcriııe 20 

leşriııi«mi 928 lJrihiı•de iil.isla
rına kJrar verilen I!Jııdırmanııı 

ş.:lıit Sü!cyııı.1n Bey caddesinde 
nıanJfa~ur~cı ŞJhi11 .ı.ı:a ve 
mahııımu 1 faıııdi J.fe;ııJiııiıı ·ını

~ıııel[ıh ifi[ısiyesiııiıı ted;,ıri için 

t,ılıkiki diiyıııı ve ıbıııi Siııdik 

l.ıyiıı eylenıekri zııııııı;ıd;, cs
lıabı matlup il:. ıcn d.ı .et edil
miş i~e de yrv:1'i nıu.1yyeııtle 

gelıııcdil<ieri v~ bu defa :ııiilfüi 

·ıııcr~uıııuıı l:nıık>Jrdato akdini 
lt~t·> eylcJiklcrindL"'ll c~lıabı 

ııı=t!ııbu:ı 6 ııbal tarilıiııe ıııii

s;ıdil çarş;ııııba gfm(ı saat oıı 

beşte Haııdırnıa nı;ılıkcnıei ~.slı

yesindc lıazı~ hulmmıalaı ı Jü

zun1u ii5n ohıınır. 

-lJ"roıı r/()" llorilı .. fıos =ru11r111lflrııırlrı kn-, , ' 
nılru/ıft:ı kıı·111ı'lsİ::, exvrlı•riııi rınıc dolusu 

u . ' 

vrırrt r/r)kf?rı•k oynrıtır 

- 37 -
her 

... Hnı;ilt., j,ıninj ( ht,dut:-u ı; 

kredi) 'e (lıiııilıa,-c >en et) 
kdimdcriııin ımitcr;tdifi ;anır 

di. !Jalhuki bu adam (~en) 
tiL·arLt nı;ıhkt.:nlL:--İnc nıLira

,:;ıar ederek ıııcdi>i idare 

~za;ı ohlu~tı bir ~irhtiıı 

diiyuııuııu ıcdk tc~eblıu,; 

ediyor.~ 

Fakat :\!. dö ( Roçilt ) ! 
ppacajl;ınıza kliçiik 

tiıccarlat· İ\'İn hah,olunmı 

te,hilaıı koca hir nılie"c;eye 

te~ıııil ettirmek µ:ayrctiııdc 

bultıııaı.:a~ınıza ıııızanıza >a
dık Lalarak dayiııkrc matlu
baııııı lıitte>\·iyc i~tcn çd.ibey
dini1. daha iyi olmaznıı idi·? 

Baron dü t Roçilı )( 1 lcrnıe') 
in bu 'uzkr'iııc cnap \Cr
ıııck luzunıuııu hi>.-cderek 
dedi J..i: 

- ı\lıı,;yü! den hir facia-
11(1\ i-irn .. ~üzkrininz heni ı;ok 

c~kııdiriyor. 

- Bilıııenı dedit;iııiz dc
reccde c~kııiyor nıı,;ırız? \l;ı

nıafilı m"dam ki diıı;cr nıc<

lq~inizdcıı bah,etıiııiz onun 
hakkında da bir iki ;iiz 'iiy
liyclinı. Blitiin Pari~iıı µ:timi! 
lıulantı-ı ik kar;ıladı~ı kıtı

JlY"' a·arı para ıııukalıiliııdc 

cehrt.:n :>ahncdc ~ii:-tL:rt..:l.'.eğinizc 

oraıa ><ırfcttii(iııiz para ile 
ycrinıhaııckr, ha-taneler aç
,aııız \ c c;ı;cr bo) le bir nıu-

'it..:tu.lc ~L·tirdiniz .. c 
\)unu 11,i., on., )ÜZ y:t"an11.., 
ııiha) et-iz lıir -en et -ahi hı 

ıılıııak rl'thıarmı lıu 'llrcrlc 

,,ilnl<:~.: çalı~-aııız 1Jlnıa1.

nıı? Sizin ~u ak~n111 n:ızarl~ıra 

tc;hir h:ıııı.ıkatiııdc hulundu
~unuz .;on1 .~üııı{ı~ nıt:rkchin 

bedeli ik nice fd,\kcılcrc 

Tcpeha~ı ŞEHREMANETi 

Tivatrn · ıll~ll~~~ .;unda :!9 n lT ' 
kanunu'a lıı İ jl i ti 11 
nı >ah ak · ıhi I 
~aını -...ıJt 

~1,.10 da 
Yalııız mıi· 

alliınkrk 

talebelere 

1111 

11111111 

Zafer Sarhoşları 
8 tablo 

Strindhcr;;dcn tcrcüınc c.:l1ı.:

Sazirl' BLrin t lanını 

FJ:I' \11 :;i. I-:.11 \1) \ - ~. i· 

ıah inci \ e İfrit) aynca ıııu-
kenınıcl ıaryetc 

c :: :::::: ::: :: :::::::: :::::: :: :::::: :::::: :: : :~ 

ll [!][!]00000[i]00~ 11 .. .. 
i·,· D•rUlbed•yide: Bu al~;'lnı tJ.tilJir :: . .. 
:; Alhamra: I:n hli~ iı1.: 1.Jlı.:ri :: .. .. 
:: Oper•: Uu-.m.uı :: 
ii Melek: Tcrcı. Ral..t:n ii 
:: Mejlk : Cizli 'ncmurh·cc ~~ 
i5 Aırt : .\1 ukadJc-- d.ıg :: 
ii A1emda.r: 1'Jnı\·ıh ııu.Jcrtİ\Cl :: 
!i Hilal: \la:-.1--t~ ';ıpııh.:ıınun ·l,'.>"-l,ıı;ı ... ı i! .. .. .. .. 
•=::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 

.:-.; \~iT BEY \IÜ~ 1 \11,Rl·'.~İ. 
Şch:ıadeb•ı• Millet Uyatrosunda 

2~ k:lnun.-:ıni pa.1.artt·'i akfJOll 
ti\~ıtro. monnln~-, \ arİ\ t:lC. iki - -
>mi Jrnmcdi, ( J lıırlamak nıı~ 

l lırlamak nıı"ı ıa~liıli kı>ınnli 1 
perde ( .\aıit lk:) ll<kı·i Yu;uf 

( ~urpil< iic 1 b·ik ) komedi 2 

merhem \ uralıilintıniL. 
Pari .-iıı ıntiz i.,: nıkyli,i ! ;ize 
,imdiden iki ,ey haber \UC 

bilirim. Bıı dunya<la hakkınız
da iıı;af,ı1.ca hareket edile
cektir .. dalct adakti bunu 
icap ettiriyor. ()[eki dliııyada 
be -imdi ,;ıkin <•ldui!uııuz 

muhre~cın ordlcriıı. \illalarııı, 

,ataların hat,iz mallcriniziıı 

kapıl;ırını c-ki pli-kii gıyııı

nıi~ bir dilenci ,ckliııdc ça
lac.ık-ınız: .lle~hur Arap dar
bı nıc,dini unutmayınız: 

•·c;nk paran """ı paran
dan nr- para az i>c kalbin
den \er .. , Siz i;e m: birin
clcn ne i>tekiııdeıı \ermedi
ııiz 1 lallıııki • Joıı Riı;ken • 
in dedqli n~hilı: "1 fc;ai,iz 
her hayat bir dııan·ttir. ~ 

Sizin \To-iiııe dti-tıııccııiZ ah-
• ~ t 

nıakça hor.e:•inılıp;mızı tatmin 
etmek olnnı~tur. \ıılanııyor

~unuz ki :-crvı.:tinizin mLl~a· 

de;i dolaybi ile ,iz •Fraıık

frıı • in dedl~i ).iibi: ".icaba 
,tı cihanda ne eyilik yapa
hilirinı-> .. uarlrii kendi kendi
nize nıiitemadh-en irat ile 
ımikellcf,iııiz. 

"ukadderaıı 

dc~i~nıt.:z kanununu 1.!.tı/. tinu
nc ~t.:tir:-cnizc: 

~::\druk kar-ılanan fakir 
akraba ~ay;ını hürmet Hr rnri<, 
ycır,lnt: C\ lat l-!ihi i~patt Yiı

cut ede bilecektir. \ fc~ u; cbe-
\-cyııiıı e\ lcriııi ho~ hulduhları 
zanıan~ t:t\)iatn1 µ;a~rı n1li~a

ıi y<ıllar rahip ettii!iııi 'e 

unl:m yq:-:iııe e \'atlarından 

mahrum 
kc,rctlı 

nlcrd, konı~tııuın 

çııı:uhlmı ııı 

c\ lt:di!!i • 1 t 'ırnıt:klı: - . ~ 

diioeı.:ekk•dir. 

iL \ \ 

... ıyan~t 
ha\ retc 

R ı ıtcdi 

il -arda tiiı.:canıaıı Bazlı 

zade l l;ınıdi lk\ c 'ik ar U
tirı :ıdill (ndcn n• -.ıtl,! ık bir 
kıt'a >ellet re,nıi nıuı.:ilıinl'l: 
nıaa nıa,rar lıı ·ı\·lıı . ııldu~ıı 
1-t-t:i bin ılıırt ) ı /. kırk he; 

ha <ı.3 d•ıı.:- n u · kuru:u 
'crnıh·en 11 iı-;ını ınalıaJle,iıı

deıı l lti,am zade ~alilı ı·:fcıı

diniıı namına mukayyet ~ey
t:tıılı l\irtanozta ':ık; hark 
aluntla tarafları 1 lacı Kürt 

tarl;H ı c Reı.:cp ı •ı"tltı ıc U
nı;ılı .ı'ı oj!lu rarla-ı \ c nehir 
kd ir ile pı;ılıdut nı;ırt 1 1'1~ 

tarihli \c heza Dt.~ck-c kari-
) c,inde ~arı himmet rqıc,iııde 
vahi t;ırafl:ırı tepe· 'c imam 

o(lu ıc dere '" \li ı:::a ile 
ı'ı:ıhdut mart 'J27 t.ırilıli Ye 
kez.ı on uç dii· umluk lıir 

~cytanlı n141a hirtano .. ta \ ı..: 

lıark altı ara-ımla tarafları 

l\aral c·ykr \ e terlcnıe•z oı;-lt. 
l Jalil n: 1 Lıc >alih 'c lıark 
ik 11,ihnıuı mart •12~ tarihli 
9,.'i dokuz lıtı.;uk ı\i;ııtiıııliik 

\ e ],eza ııl1ı!:;oda '.ıhi ı.ıraf

ları İlır.ıhiııı ,-c T:mk 'c ) iız
ha-ı o:ı;lu lldııııct \c.\li \c 
l la-aıı ile mahdut nı.ırt •n~ 

tarihli !1 .. 'i d·ıkıız lıu.;uk do

ııııııılük bir ı e hza nr lıit

ınezde ıaki tarafl.ın l\adir 
.1.Q:a zadeler ıc lıarl; \ c llelı

ıııet 'e 1 la-aıı ha0 n:ı;lu ik 
perde. \a,it Pey ( Surpik }, ın~hdut mart l):l~ tarih :l-1-
.\rnı-ta< llalc lıcı :i. rak,Jaı,. yirıııi diin dıil'ıııııhik lıir \ c di\ a 

Z!raat makineleri 
.\ıık:ıı·a, ~7 (\; kıı)

Biı· .\lııı:Hı \I' hiı· C<•k M tb t b I ducıo, nı"ıııılı>;,, .\l:lllum il~; dere J..ariı c-iııde alıtl.:lh t;ırla 
4 ua 4 osu taraiın,(""· 

"1'11!111 :n l'I a\ l'I fıiil..t'ı- tkıııd,Jı: nıJrl f tar;ıfiarı \kiı-
;... . . . ı . 28 Şubatta m-t .,:.;Ju \ e harı. "' ~ahlı 
ııwtc llliiı·:waal a Zll'<lal 

1
, Tqıeha~ıııda 

~ ~.ııızclizc Birahaııe,inde 1 '-' l lalız J:krtii ile mahdut 
al(•ılc·ı·i iw~ıııı tt•l-.lii / Yabız bazı Türk ve 1 ·Baku•• S c,uııaı) .Hı tarih ,cliiz dii-
ı•ııııis!(•ı·ı!ir. 11•!..liflrı• b" 'k·b ·ı ı · nuıııluk hir \e hza l\iik . . • ecne ı ı ar aı e er 
11,,ti:-at , d,alctiı:dı~ l<'tl- 1 tI·d· •tkça oıc\ kiinı1c rnı~ırq ııi 
ı .. , tl'I · ı· . cıave ı ır lO türlü mezeyle 1 _llahn)ııt • tarafcyni Salih 
hlh C 1 nıel\.lt't il'. __ _..,,,..,,,"""'"""""""_...-,i-jl1 .. ıiımı• 80 Kuruttur. __ ... llaılc mahdut ( ulıat) 341 tarih 

Gelibolu için ıoku alınır. 

) uk alınmaz. 

Mersin sür'at postası 
1J\01 YA_ ,apuru ':l'l kanun

,uni ,,Jı 12 do Galaca rıhıı-
nıından har<kcık İt.mir Antalya 
Ahli\ c \l<r>ine ~idecck ve 
Ta;ucu .\namor ,\l:iiye İzmirc 
u~rııarak ~dcccktiL · 

adık zade biraderler vapurları 
Karadeniz 

:\funıazam ,e Lüks pos;tası 
A ı . vapuru 
~ l'S 311 28 K.~ani 

Pozortesi ttinü akşamı Sir
kcci rıhtımından 

hareketle /'.onp;uldak • lncbolu. 
Samsun~ (;ireson, 'J'rahzon ye 

Rize i>kclelerine azimli \e 
a\det edecektir. 

Taf>ilılt için Sırkccide :\k>'ade 
h:ı.111 altında t:o-ki Loit 'l'rİ\ es 
ıino dairc>i. Telefon: l<ıanbul 
213-t 

lL.\X 
:\"ibarda tüccardan bazlı 

zade (l lamdi) beye a~ayri 
te'' iye medyun bulundu~u 
(19.3) lira (ll.1) kurli'u \er
nı yen 'buncu zade ~iikrii 
c~emliııin .\layheyi yazı;ı 
nanı mc,·kidc ,arken Karahct 
tarl;M ~arlıcn .\ hı.-cafa efendi 
tar\a,ı ~inıalcıı lıark cemıh.:ıı 
tarik İIL' mahtut otuz diiminı 
miktarında lıir hıtadaki m,ıf 
hi,,e,i mehla~ı mczhurun 
remin talı,ili zıııınımla ha.:
zoluıı:ırak mn·kii mliz;ıycdc

JL' "ız ''-' (400) lira İıedcl 
mukahilinde mil\ akkatcn nıu~
tCn'I uhtlc-iııc ihak~i icra 
kılınmı; YC rnrih il;imlaıı iti
harı.:ıı on be~ !!lin "nnr.ıda 
k:ıtiyen ihak-i icnı l,ılınnıak 

iizn.: lıu,unnıu, olduguııdan 
talip ulaıılaıılarııı \ c daha 
ziyade malumat •:lnı:ık j,ti
ıenlcrin lıl'deli ıııczkılrc 'uz
;ıc (lo,. ııi,petiııdc pey ;ık,·e
,i \ermek -uretik ııik,ar icra 
dairc,iııt: nıüraı.:a:ıt eylemeleri 
hizuıııu ilim nlunııL 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Uç diinLnı 't.: kL·za ~ı~ ını..:\ -

mevkiinde tara[ıarı O,ınaıı. 

1 kı ,ili 'c 'alilı YC hark ile 
n ahdut ' ~uhat ) .J-t 1 tarih 
aiti diiııtım Ye J..eza zaiııı ça
,·ırıııda t:ı·afları tariki am ,.e 
İ laı:ı \li :ıı':a i'c \ L .lkhnıct 
Be' ile- mahdut ( -ulıatı .H 1 . ' 
t;ırilı ' ' İr dııııuııı Ye keza 
hızı! .;unlt.k nıcYh'inde rnki 
t:ırnrla•ı hark YC \lar•ııut Ye 

"alilı \e Jı,ırk ile nıalıdut ( ,u
haı; J4 J tarih ' ;, ıı,, diı

ııiiın ıc kezalik 'cµ: nıcı kı 

inde tar .. !ları \ khnıet Bey 
o:::ıu 'e h;ırl, 'c 1 laı:ı :ıli ile 
mahdut ( ~ubat,. .1.+ l tanlı hl 
alrı diiıılinı \ c J..ezn çukur 
tarla <kıneklc marul tarafları 

:o;alilı ;ıf:a \e :lkhıııet Be·) \ c 
hark \'C 1 fııcı \li ik ıııalı

dat ( ~ub:ıt) .ı-t ı rnailı (~) 

Jcdi ntlO"llTI 't: kc/a ha~ır 

tmla tkmcJ..lc ıııaruf t:mıf

ları 1 lafız 'L' ili ı:ft.ııdilcr 

'c ıııahıııut ile} ıı1:lu Te\ fil. 
Efendi ilL mahdut c~ulıat) 

.Hl tarih (1) hir dıinunı \e 
keza küy üııiıııde t;ırafları 

11.tl'ı ~li .\.Qa \ c Tok Omcr 
n:!IU \ c :\ldııııct lky \ c yııl 

ile \lahdt.c :tılıaı .1-t J t:ırih 

(~) ) edi diiıııını 1-i cı.:ıı»aıı 
(1-t) on diırt kıtatla )uzu.; 
( ı o.J) diiııiiııı ar:ızi<khi he, 
hin ycdiylit. altıııı~ (.5;-eıo 

>clıiıııdc (10-ı) yuz di•rt hi-
,e,inin lıaez 'c fiirıılıt 1'ara
n \ eTilcrck t:ırihi il:lntlan 
l)ilitil'jr otuz ~un :--onra nıu~ 
\ akkateıı ıc hadcJ'il;iıı ıınlıc-

' ~ıiıı .'ıınra bı'i) ,ıı ih.ık-i 

icra !,ılınmak uze-re· mc\ idi 
ıııuzaycde' e ';ızıılıııııııu, ol
duj!lıı;,ı.ııı · la'ip ı •lanl1m~ , e 

daha zipde malumat almak 
i'tİI cıılLrin ·;ı..,ar i~ra tbire-. . 

-sine nıiıraı:aaıları ilan olııııur. 

Ssyıfa 4 

(w~ . e riy ) 
BAGBOZUMU 

« Edebiyatı cedide » devri 
bugün kıymetleri ve kıynıetsiz

liklerilc birlikte tarihin süktııı 

ve Jıafaıı arkasına çekilmiş bu
lunuyor. Bu edebiyat fa•lımızııı 

üstatları vardı ki şöhretlerinin 

g-ulgulesinden bir aralık Babıali 
caddesinden geçilemez, matbuat 
sütunlarına göz atılamaz ol
muştu. J(eliıne, renk, mantık 

veya mantıksızlık marifet ve 
Iıünerlcrile iplerin üstünde cam
bazlık ederlerken sabah akşam 
yüreğimizi ağzımıza getirirler· 

Hüseyin Siret : 53 ıayıfa. 

iıtanbul, Ebliz:::ıiya matbaaa1 

Bu nmraların bize söylediği 

kadın esrarengiz, efsanevi ve 

pl5lonik değildir. Yalnız et ve 
sıcaklık olan bayağı bir döşek 
zcyııeti değildir. Bu kadın 

beden ve yiiz giizelligile be· 

rnber senıp~tisinin yarısını fikir 
ve his dolgunluğundan alan 
muasır avrııpalı kadındır. Bu, 
dünyanın lıergüıı arkasından 

gittiği, dünyayı hergüıı arka
sındarı süriikli)'en yeni ve zeki 
kadındır. Buıııııı içindir ki şair: 

di. Tannaıı ve akscndaz şöhretler.. H~r .... yakllr 'VÜcudumu bir lıtlyaln nev 

Ş. d · ı · · d il · d Bilmem naıd beyan edeyim narı hüınünU, 
ıın ı e ımız e veya e erııı e 

onlardan ne kaldı? 
Gözler alev, dudaklu alev, ıine hep aJev ... 

diyor ve bunun içindir ki 
liüseyin Siretiıı şiyri, eski ifa -
desine ve artık metruk olan 
veznine rağmen bize pek tatlı 

ve munis geliyor; bu tat ve 
ünsiyetin ınenbaı hiç şüphesiz 
o mısraların taşıdığı kuvvetli 

• 
~ritm• dir. 

Bu kitabın içinde bir ayrılık 
manzumesi var ki şimdiye kadar 

zannederim hasreti hiçbir manzu

me bu}kadar beşeri ve cana yakın 

şey kazandırdıklarını iddia et- bir şekilde ifade etmemiştir ... l(al
mek zannederim ki pek kabil dnn ebedi lıicr ile •..• isimli parça 
olnııyacaktır. Malta geceleri ise da aynı dolgun ahengi taşıyor. 

hiç te edebiyatı cedide devir 
ve tahassüsiine maledi!eıneı . 

Edebiyatı cedideden tarihe 
kalan şiir ~ O!inıpin gecelerin
de o yi yazan Faik Alinin b;tzı 
mısralarilc Hüseyin Siret imza

sıdır; bunun böyle olacağıııı o 

zaman kim tahmiıı edebilirdi?. 
Galiba bu iki isim de o 

devrin en unıulınıyaıı ve umur
sanmıyaıı imzaları imiş! rlalbu
ki faik ,\Ji: 

Hakileri ba.liyı ıemavata alan &fk, 

fanilere bir ömrü müebbet ya9atan a9k, 

Geldim ,ene ihyayı Jeyale .•. 

Derkeıı bugün bu metruk ve
zne ve bu e•ki ifade tar1ıııa 

rağmen hala ne kadar caııh ve 
~anıiınidir ! 

• l lfıseyirı Sird n imzası ise 

s~:ıcleriıı üstüııdcıı aşıp gelen 
ve senelere bir ıııehta>ı gce<'

>inin rüküdeti içinde pırıl pırıl 

harelcııen semavi r,.JI nıaıızarası 

veren bir sihrft füsunUur ! 

EJebiyatı cedidcnin yegane 

lirik şairi ... J(iıııi metin ve 
lüzumlu bit moralin esaslarını 

kurdu, kiıııiıi kelimeleri iıflt;-irı 

şişirdi, kinıbi binbir renk \e 
mana ile şekle ait tiirlii sil!ir
baılıklar yaptı, fakat y.1Jııız 

• 
1 lii<eyin Sird » tir ki ta il!: 

insan ;;,ııııaınnd;ınbcri şekli dc-
i!işıniycn ve a51rda11 asıra ins:ın~ 

lığın biiyiik ve asil nıüıııtaziyc

ti:ıi nakkdeıı k;ılrı lııınaııasile 

sevdi ve bu scvı;;iııiıı şiyriııi 

yazdı ! 

Hiç &Üneı iÖrmemit bu mııh•uJün 

Suyu etki revan, türabı ıönül ! 

J liı>eyiıı Siret Beyin • Lcyali 
girizaıı ) isiınli ınecnıuai cş'arı 

o kadar ince, öyle giizel, öyle 
göz yaşı ve kalp sarhoşluğu ile 

i~lenilmiş mısralar ve hislerle 
doludur. 

Şair, soıı gfııılerde Iıi1e csld 
harflerle basılmış bir şiır ınec
ıııua~ı Jalıa verdi. llıı kiıap 

•Bağbozuıııu • ismini taşıyor. 

Deme, timtekli l:ıtr naza.rbı, ıakın : 

.. Bunca ydhk mezahimi •tkın 

Bütün e•marı ah.üzarı bu mu ? ,. 
Me\'ıimi kalbin itte batboıumu ! 

1913 ten 1919 a kadar ~·azıl

mış Iö parça nazını bu eserin 
nıuhteviyatıııı teşkil etli)'or. 
Anızla yazılmış olan ve ifadesi 
maziye ait bir çe~ııi taşıyan 

bu şiirler karie beşeri aşion 

ince, sıcak, ruha sarhoş edici 
örpertiler veren "tatlı musikisini 
tereııııüııı ediyor. 

Dallar bu hu.andide hıyabanda birer ney; 

İnler ıeceler derdi firalnnla peyapey ; 

Sahil, ııe:ce, ay, ıil, tenl her manzara. 

( her t•Y ) 

Benden ıoruyor " •öyle na yaptın ,. 

( diye mulber ) 

Sıileyınaıı Nazif için yazıl

mış olan manıııme, müteveffa 
edibin portreı,iııi kalın kara 

kalem çizgilerile, kuvvetle ve 
u;taca çizmektedir. 

Şairin baştan başa nefis ve 
leziz bir eser olan birinci ıncc· 
ıııuai eş'arıııda: 

•••••. Bir carip horoz 

Sanki e)•1er benimle iatibu.I 

Şcklıııde; birkaç satır vardır 

ki kitabııı ne1ahai ve esaletile 
ve cidden istilıza edip dunır; 
ı:ıaalesef bu ikinci ıııecnıuai 

eş'arcla da bu kabilden bir lale 
hikayesi var, o giizcl ınısr:ılar 

arasıııda nasıl yer bulduğuna 

i11St111 ş:ış1yor! 

Refik Ahmei -----

ve sinema 
maki
neleri 
ancak 

M. 
RUHi 
B. De

posunda
dır. ls
tanbulda 
Asmaaltı 
Yaldız 
han. 

BiR AMERiKALI: 
W. Critchlou: 16rl B. VVhe

ton U. S .. \, ber;ıtıııı altlı~ı ve 
şimdiye kad:ır ıııevkiı bıiıııalcle 

bulunan biliııııııııı (:llı~zl:ırı ge
çen iktiı~dı lıir karboratiir icat 
ryleıni~tir. 

Bu g~ıoınctro ~:ıye~iııde 
Ford ıııiieS$L'SCfi beş lit:·e beıı
ziııilc 120 ki!on:tiro lnledcbil
diği bildiriliyor. Bıı ic.ıd ben
zinde iktis:ıi ir~i'il' e1ti~i gibi 
motorları da oton•atik hir suret
te tcıııi•ler. 

Talep vukmıııtla ııüınunelık 

bir karboratür :::önderilecektir . 
Baladaki aureı.e talırirrıı müra
caat. 
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Gazetemizde çıkan yazı ve 

1

. _-\BO.\!·. Ş.\R l L!ı.Rlı resimlerin bütün hakları mahfuzdur 
TUrl.i\•edc fl.1riÇte ! Gazeteye ~onderileccı.: mcltUJ?ların yü1.erine 1~ 

Tabı 

Tüdı: mddeplerile faydah eaerlin 
1linlarmda o/o 20 tenzilat yapılır 

!LA:·~ TARll'ESI: ! 
[ Saı.ırı 
: 6-8 inci Sll)'!ad..1 

Kuruş f 
12,50 

/ .f\.urus K~000;u,- ı fd;ırc içinse f idare . yazıya ıut:e ( '\1azı) 
işarct~~~u_l~~~lI 

1 A~Jı~ı ııs ~ 
3 '400 soo Ba. ıtmı) an nıtltupla.nn ıadesinden, kıymeti 

6 
12 

• 
• 1-IOIJ 

mul.::addcresiz: mektuplara konulmuş paraların 
li.aybolına~ında.n \ c il<lnların mi.indcrecatınd.ın 

1:
, 

' 1 
20 

ı\' uk ut 
Irf.!ılız .ıi a 1 
n J<.ır 

'\ uı :ın ]Jr lı"':'.11 

nay ma k 
A'\otıSI ırıo._ "i\l!ll 

ey R nı ıy,, 

C\a Bt:.:ar 
l F't".(' enk norinl 
20 fi' ı rr n~ı 
20 j llJ ·~ 1 t ti 
Z'> kır r. · o - ~Jı v kya 
1 Ç r ne s c o\ :et • 
t ı ı • i • L .::.tan • 
20D c,·ı \)lJ 

r ı k r 
ı P zı t 1 p 1ya 
20 Js'"-"iÇ C f• lD ) 

l ~le" dı3" 

f.rk 
r ll l itz 

~C'V)Or. 

Paris 

. e 1li· ln~hı.7. lira~ı ruruş 
1 "'tır1i. lıra ı Llol:ır 

• frank 
~lilano • • • l'ırtt 

Ilf'rlıo ~ 

Sofya • 
T:rlıks<:l • 
Ami~tcJ'Jam .. 
Cineı·re • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

maJ·k 
lf!l'3 

l)tlka 
florin 
fl'dllk 

J ı·ag 
Yıy :ına 

M irit 
'a ş va 
Atin.ı 

• • kuron 
• 
• 
• 

• 

• 

• 1'ihn 
• peı ta 
• ı..elotl 

• d!rulınll 
I u· wt'Ş 

Rel.;ır:ıt 

2') 'ey k us 
Tu 1\ lir3~i tlı.1aı~ 

Talıvilleı• 
1 t ;ız d.l'tH • "~' .... ı. ~ 
'Ju" ını mn,.ı'ııdo 
, .r':l.n1 ,,~· d m '\ 1 

f,l. ıbtıl lı m' IY ; k•tl 
H lt•m {)(ıo} .. '\'A Ant repo 
I n •I onım Eu ş1rkc 1 i 

Hbse senellel'i 
ı, banka:u 
flsm:ı.nlı ~ankası 

idare mesul dcğlldır. 

Kanunusani 1929 

990 50 
203 00 00 

52 87 50 
48 50.00 
:9 00 
24 37,50 
:9 1 co 
81 00 

160 00 
213 50 
ı20 00 

0000 
22 50 
7(1 l~ 

d3 00 00 
32 75 

783 00 
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12 
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51 00 
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16 J 1 so 
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2 9850 
4 3575 

37 87 
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• 90 25 00 
226 J5 00 
8 85 
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19 
23 

25 

~ r ıs ı·65 1 138 00 

• 991 50 
203 00 

52 87 ~o 
48 

ı 
50,00 

~9 00 

24 137 50 
29 00 
81 00 

ı60 

213 1 

ıw 

0000 
22 
10 

113 
32 

183 

993 
0.48 

12 

9 

00 
50 
00 

50 
75 
00 
75 
00 

50 
~ı.2~ 

48 50 
32 50 

l C475 
67 37 50 

3 5075 

1
21 50 

2 153 25 
18 42 50 
3 467~ 

2 9300 
4 34 75 

87 87 
24 162 so 

27 16150 

89 62 05 
226 '5(\ 00 
8 85 

Ticaret ve zahire borsası 

j rıa•far ,.!k•r:ı:;~~~ks:t~~uıırıu•ç~~~.f1;1 :,~:r"ınd~N'Vf'~iımiıtir. 1 h. I'. K. P. 
ı t:k'3tra eki•tra 00 0000 0>100 
Buğday %Çavdarlı Eh •lra 1340 

\'unıusak 0-0 COOO 00,00 Birınci ı·ıımu•ak 00 1400 
:Kııılr.1 00 00 OJOO 00,00 Birinci sert fS20 
·~unter 00-00 COOO 0000 ikinci • t2SO 
Sırl 0--00 00 00 00,00 TİfTİ!~ 
,r,, nm• OO-OO ı:ıooo ~ooo 

eıı nıolılut s 06 ı7 so ı7 3!> 

1 -ZAHİRELER-

l·~:~~r ı~ı! ~·~~ 
·u•.r o<',oo ou.oo 

rasu!Je 45.00 39 00 

1. -tı\JBUBAT-

1
; ·usam oo,ao 

1K_~_:·f'm_i _ Ot+,OO 
oo.oo 
00,00 

AııJ::ı n 000,00 000.00 

Al~Pl•ır 000100 000,00 

Ya1·oı.g1 Guı yunu 000,00 000,00 

-AV DERİSİ- i 
z. nlc\a çııti 0000,00 0000.001 
~ansar 6700,00 622s,ooi 

• 0000,00 0000,~ 
Kunduz .. 0000,00 00001 

-f!NDIJ<-
Shri fın•lık O 600 056 00 
Cc' 1 i~i 77 00 77 20 

Tilki 

Posta ve telgraf levazım ve 
mebani müdüriyetinden: 

ros:a bendiye ı.ıtiıacatın' ~()()() kilo hurda kurşun, 1000 kilo 
;'cim, ~500 kilo paketli!: ~Ağıt, 101),000 adcı tahta kapsol, i0,000 

adet tahta etiket. LSOO kilo küçük muhür mumu aleni münakasa 
6ureıilc mübayaa olunacaktır. 

=28 Kanunsani 1929 = 

Kocaeli encümen daimisnden: 
20720 Lira bedeli k·:şifli Atpazarı Kemaleddin Sami Paşa 

Mektebi ikmali inşaatı için kapalı zarf usulife vaki olan müna

kasa neticesmde yapılan teklifat haddı layık görülemediğinden 

münakasa keenlemyekün addedilerek mezkur ınckttp inşaıı.tile 

aynı mektebe ait ilaveten yapılan 927 lira 81 kuruş iJavci keıif 

şeraiti sabıka dairesinde 16-2-929 tarihine kaclar pazarlıkla ihale 

edileccğınden talip olanların yüzde yedi buçuk nisbctinde temi

natı muvakkatc mal<lıuzıie yevmi mezkiıra kadar Kocaeli Vilayeti 

Encümeni daimi,inc müracaatları. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi dairesinden: 

(~) ıdct ali'1'!:ınt. jO!l kız 11 tnt.n:ıka,a;ı J f ııı;ırt 9:!9 pazartesi 

gunü saat ((i d:ı Ankarada l muı-l idare bir cında icra cdilccck•'r. 

\Jünakısaı a iştir.ık edeceklerin teklif mekıuplarını ı c l lı~O liralık 

tcınhaıı murn"·katclerir: ı <> ~i mezkürda saııt ı S,JOa kadar umumi 

idare yazı işleri mudiırlıiğ .. ne vermeleri lazımdır. Talipler münaka;a 

şartnamelerini ı 50 kuruş mukabılinde Ankarada malzeme dairc>indcn, 

1 laydarpaşada mülıa\·aa komisrnnundan tedarik edebilirler. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden 

Demir yollarına lazım olan l 00,00() adet ah~ap tra,·es kapalı 

zar[ usulile 5 Şubat 929 ıarıhine müsadıf ~alı gününe kadar müna

kasya \azzoluıımuııur. Teklifname!cr mezkur günde >•31 on dörı 

btıçu~a kadar devlet demir yolları yazı işleri nııiclürlüğüncc kabul 
' 

edilecektir. ı 

Bu nünakasaya ait şartname ,.e saireyi arzu edenler bedeli muka

bılinde Ankarada devlet demir yolları rn limanları \laliıe 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip 

l ci l\e~klc I I Ştıbattadır 

İKRA:\IİYEI ,J-:R 

·-;..--; 
~ 
;..... !\lÜKAFAT· 

LÜTFEN DİKKAT EDİ'\İZ 

Posta 'e Telgraf ıa,azını 
riyetiııden: 

kadarkilerin en zen-

Vesait nakliyede sarf edilmek üzere 6,000 ifa J0,000 kilo benzin 

ile 400 ih\ 600 kilo makine yağı kapalı zarf usulile ve yirmi gün 

müddetle münaka;aya konmuştur. 

İhalc>i 2 şubat 929 tarihine müsadif cumarıc>i günü icra edi

lecektir. Teklifname ile teminat mektuplarının mezkur günde 

muayyen saatte yeni postahanede levazım müdüri ·etinde müteşekkil 
• kcımusy Jn riyasetine te\'dii ye şartname alma.k için de her gün 

mübayaat şubesine müracaat edilmesi. 

lliJ'il "',-.. lıü fO\ dr.'a lç.a verilen ilAniarla 
-...ı -,au:ti .ltnluın uı;rcU 

5 • • 4 • 
<') • • 

25 

ı~ 1 ~ Uo umı.ı.)cı.nıı<. 
-- ---· - . . 

l • • 200 

C• b 1n- im.ut Ui.u kabtd eden ,.er : l -8 inci sayfada 
resmt UA.nlat }rn 

H. ~ iL ıı.a.u.ı aunteol • 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilaııatı 

seldmi alifendl 
rü.stcm paşl 

• 

fa.JU21 
ba!k.ıpanı Lan i.ısknt 

• 

Ko. 

41 
34 
:ıs 

ncYİ 

lıane 
oda 

• 

ic:ırı rmıf'ıa.nm.. 

lira 
144 
9fı 

48 

senevi 

• 
• 

• " " J6 .,, 72 " 
karabaş i;kelecaddesi 31-39 dük~ 120 • 
tc\'ki cafer cenah 3 hane 204 • 
aıik :\lu;ıapaşa attar IS • f>O • 
ziihtüpaşa rcşadiye 31· I , l:.!O • 

" " ., 33 ,. 96 " 
osman ağa nüzhct elendi ~~ ~ 144 " 

Hal~da evsafı muharrer emlak şeraiti ınukarere<i Ye~·hlle kara raptrdilmck için h· 2-9N t•rihine 
ııı,lısadiI ç:ırıamba günü ;aat J.'i te ihalesi icra edilmek üzre oıüıaycdtye rnzedih11iş~ .. 'Taliplerin 
cmY:ıli mclrüoc icar komsiyonuna mür.ıca;ıt eylc.uıcicrl. 

mahallcoi ;ok:ıj);ı "''· ncı i t:edcl muhaınnıeni 
9 lira 

Bcrnğlu Paııg:ıln ;\izamiyc 11 elmas fabrikası nanule l~'.:!00 

IJ ınarııf kçgir bina 25100 mefslılı bedeli ihafcsı 
Bal~da evsafı ım:harrcr binanın bedeli sck.,sencdeınııkas,etcn tedire edilmek şan', J 1- ı 92•1 

tarihınc ınti~adıf pcr~cmbc gunu .~a:ıt on bCŞtc mtiz-aycdc .. i icra Ye bH"istiz:in i1:.ırlncdcn :ılınacak 

eınre p,;örc n1uanıele ifa cdilınck üzre tt'krar paz:ırlık surttilc mü7.aycdc~c v:ız ulu!lmLştur 't'atip· 
ltrin bcJcJı muh:ımmcni üzerinden yiizdc :- ,;:\O hcs:ıhilc 1290 lira dt..'pozito akçaları ,.c vJ. mutebrr 
banka mckttıp1ari\ le emvali ınctrukc sauş komisiyonuna muracaat eylemeleri. .. 

Bakırköv malmüdürlüg"' ünden: . Dü~cc "'.ahkc~ıe<i ba~~Jfobe-
J imden· Dıızccnııı lıcçt köı-. ı 

Cevizlik mahallasinin Banyolar sokağında Rus tebaasından Mı- ünden Ü>man Efendinin gcı;c~ 
gırdiç Boğosof zevcesi Madam Araksiden metruk kargir üç katlan mezkur künlcrı Safer oı;ıu 

li~adret 6-ve2 d9~k9·utz od
1 
ayı lı:vidı_nfüceddetbbir ~a.p han

1
e 17-~1-929ktadri· Kazım akyİ· inde muhakeme 

ıın en - - arı ııne nıusa ı çarşaııı a gımu saa on aı ıya a ar [· _ ] . 
- d d'I · ı ı 1- 1 b . . 3;ı-l fıra alacak d:l\'a,;ıııdıın muzaye eye vaze ı mış o mak a ta ıp o anların edelı ınulıamıneııı l 

1 
1 k B k k

.. (o ayı müdclcabih m~rkuJ 
olan 3500 liranın yiızdc 7,50 teminat akçesini a ara a ır oy 

ınalmüdüriyetinde müteşekkil satış komisıonuna müracaatları. 

Satıhk tarla 
lstanbul vilayeti defterdarlığından: A rna vur köyünde Fenerli 

1 hristo nıcvkiinde 4 numaralı tarlanın iiçtc bir hisşc>i mu

hammen b~dcli l 000 lira bedeli defa ten müzayede 9 şubat 

Gazetemize bir aylık abone olmak istiyen 

zevat atağıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzerindede ıu adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

lsianbulda An~ara caddesinde (V AKIT) gazetesine 

(V AKIT) gazetesinin !fr aybk alxıne bedeli olan (125) 

kuruşu posla ha,ıalesi/e gönderdim. Bu paranın p0$ladan 

aldırılarak derhal aiide~i adrese muntazaman gazele 11öndermenizi 

rica ederim 

nııı ma ma>arifi ıııııhakcnıc 

tahsiline dair i,;tih;al cyktli• 
ğı 29 eyliil 928 tarih ye 

602 - 267 kar:.r c:<a:> sayılı 

hüküm \'C karara miistenidcn' 

mllddcialcyhiıı gaip olup 

mahalli ikameti meçhul kal· 
malmasına mdmi nıiiddciııiıı 

vaki talebi üzerine i~bu hü· 

kiim ihbarnamesirin gazde 
ile ili\n surctilc tclıliıti hl!k· 

mli mezh\run tarih[ tebliği 
addoluııacağı hukuk u~ulii mw 
hakemclcri kanunun 407 nci 
maddesi iktiza>ından bulun+ 

makla keyfiyeti ihbar ilt\ıl 
olunur. 

Şaban 7 7 [!l[!]Bıırç: Ddiv ,'. 

t~ ştibac salı gl.nii ~aac on dGrttc mtinak;:~a!'ı iı.:rn. o1unac3jtındoın 

talipı,rin dlıaptaki şartnameıı gıirmek üzre her gün ,.c miınaka;aya 
lıtirak için do vüzde on beş ıcminatlarilc birlikte Yeni postanede 

müt•şc-kkil mübav;ıo: komisrnnuna mur•caaı1.r.. Anadolu _ Bağdat işletme 
· Manisa 'tilayetinden: müdürlüğünden: 

Adres: Pazartesi i 
Erkek; Müna.s(lil isiın K!JI; 

lncgöl - Alaşch'r yolunun 2 X 250 ila 4 7.50 kilometreleri I 
( laydarpa-a liman Ye rıhtımının kömürden b:",ka tahmil 

ar·sınd:ı (2~00) mcırclik tamiratı es.siye inşaatı 192.l<J) lira (9) 

Şahin SülJn i , 

Gilnün nasiho.tı · ' 
kurı:ş bedeli keşfi üzerinden 1G·'.!·IJ~9 saat on bire kadar müddetle ve tahliye i;lcri munaknsasının 2-2-929 cuıııartl·~i gıin[inc 
v• kapalı za ı u•ul ·e m~nnkasaıa çıkarılmışur. Ta'si!At alm•k talik ndildiği Ye ynnıl mczkt'ırda >nat ı.ı hw;uıı;a kadar 

İmza _,...,,...._....~~-
rer<crr:btrıin gelişi 

çarş;ımb;ul;~n bellidir 
' ; 1 

ı " ,lcrin \''~\et fio baş:nıihcntfüli~ine mcırac;ıatları. teklif mektuplarının kabul cdilcceP;i il:\n olunur. 
~ _---:--=-:~-~'="~.,..,.-.• :-=:,......_~..,,..~..;,.;;;;;;;;;;_ ;;::;:;;;~~'f-'~~--=-:--;-;:--.,..,..""."'":""':"'"'""':'.""''7'"""-:.:,.,~,,... ..... -.;;;;;;;;;~~""'~...::::...::::;:;:::::::::::::;;;;::;;;;~~;;:;;;;;:;;;:::~7'-:::::=":':'..,,,.--:-:-"":"~;:_;;"';;:;;;;~.....--------..-,, ...... ---. .,.,,.-~ 

. ' . :. . . -~· . . . ... / . :\lc~ul nıüJur· Al· .ı ... t $il1.r .ı 

(\'akt)ııı ~7 ktiııunu~ani 1929 Tefrikası: 68 iÇİnde ne olduğı;;.~ baktılar. Bir .. ceı.h7\'ardı. .. · Zevcinizc mali - Sizin söylediklerinizin bence - Sandığı arıyan bir kimse - ;~cagıı< ... 
küçıik sandık bularak aldılar. ganim<tten bir hi>sc 1 erdiler. hiç bir kıymeti yoktur . Bizim mi?- - :\credc ?. 

J.l L• h:ırriri. 

ltforis Lcb!rl·ı 
Pnsralıf,r "Ruan.a y. 1:.dŞt· 

,.-orl:!rı;:ı; h:z o ~rada "Ru:n .. da 

sn:.:in idik. Zavallı zcvc!m kam

ycn id•rc ederdi. İki mosyo 

'plip onu L:ıldul:r. O zaman 

L~r çok'.arının yapu~ı vcçhilc 

on•ar da sandıkları ile ka~nıak 

•ti: crlardı. p,ı{.;.fık edildi; v~ 
a~clc ettiklerinden z~vcim hemen 

yola çık•ı. J\laalesef, tekföfi har
tiye dol:yı ı ile bir tek beygi

riıniz vardı. O da zoifti. Bundan 

b1ıl:a dehşetli bir kar yağıyordu. 

•n.uın,, d:ın on ki.!ometre ıncsa· 
feu• beyı:ir c' «ıir ıc <·lclıi ... 

~fUtc rcımi, 

1'/elımet Gnyıır 

1 
Prusyalıl:r hıç beklcnil'11iyen 

bir sır•da gelchilirlcrdi.. İ!<i 
mösyu korkudan ıirıir titriyor -
lardr .. O sırada zcı·cimi•ı (lluan) 

dan :anıtlıj!;ı biri, kardinal dô 

( Bon;oz ) un u;ağı arab3 ile 

oradan geçti. Bu adamın adı 

i\lôsyö ( Jober ) idi.. Meseleı-.i 

sı:< de anlıyorsunJz ya .. Konuı -

tular .. İki 1\lôsyö beygiri mı:ı 
almak i~'in mühim bir mcbfa~ 

teklif ettiler. ( Jobcr ) kabul 

etmedi. O vakit ilzerine auldılor 

ve zevcim:n ricalarına rağmen 

onu öldü•dübr. Sonra arıl:&5tnı'1 

(Jober) in atını zevcimin araba- - E\eL. e\et.. yüzükler... hojl;azlaştı~lmız fıaşka şey için - Hayir ;andıj!;ı ta\·an ara,ı· -S<>yleycmer.ı ... kkkım dc/;ıt. .. 
sına takarak yola çıktılar Bırak- yedi yüzük.. fakat emin olunuz olduğunu bilmiyor musunuz? nın bir kiişesindc bitte;adüf gür- "Leonar .• >ahrnzlıkla homur· 

tıkları zaman ( Jober ) yarı ölü ki onun için susmadı.. Ben de _ ~e dii. Antika gibi bir şey olduğun- dandı: 

bir halde idi. onun gibi sustum... \'ak'a geçeli - Sandı~ın içinde kapağın dan hoşuna gitti, - Xe o? .. ;;ene başlıya'ım :nı". 

( Leonar ) tashih etti: çok zaman olmuştu ... l lem ıskan- alunda hakkedilmiş olan harfler. - Bu kimsenin ismini size Dul "Rusölcn., hayıfla lıat,ırdt: 
- Tamamen ölü idi. d:ılden korku yordam... zevci mi İşte onu bllmek isteyorum. yilı defadır ;oruyuruın.. - ı !ayır, ha vır!... ah!. eyi 

- E\'et. zevcim onu bir kaç iltiham edebilirlerdi.. susmak :. - Yarım silinmiş harflerdi - Onu sô~liycmeın o kimse· efendim ... yapmayınız ric~ edcrırn .. 
~y sonra, "Ruoıı,a a\'clct ettiği efdaldı. Kızımla "Lilbon. a çe- Mösyö .. \"allahi onları okumak den hayauında çok eyilik p;iirdüm. Akibinde bir efem S>yha,ı çı· 
zam•n haber :ıldı. kildim ... "Brijit, tiyatroya intisap asla haorıma gelmedi. İsmini söylemek kendine fenalık kardı: 

- O vakit onları zabıtaya edince yüzükleri aldı ... Ben on- Öyle olsun.. bu sözünüze etmek.. (,'ok fenalık etmektir .. 
1 haber vermedi rai? !ara elimi bile sürmek i<tememiş- inanmak iskrim:. Şu halde gene Söylemiyecer;im. 

"Rusölcn, valdc bu noktada tim ... İşte mc<ele bu kadar aziz eski mevzua geliyoruz... Sandık - O kimse eğer meseleyi 

kckcliyerek dedi ki: mö'yô ... başka Tıir şey sormayı- ne oldu? bilse size hemen söylcmeniıi 

- Doiru habor vermesi la- nız... - Size ;,iiyledim ya1 .. hani şu tavsiye ederdi... 

ıımdı- Fakat... "Leonar" tekrar acı acı göldü: yüzü peçeli madamla eve geldi- - Belki.. EYCt belki.. Fekat 

"LcoMr" ac: acı gül<fü: - Ne ~. Mesele bu kadar mı? ğimiz günü akş.ım: sındığı ben- onu nasıl bile biliriz?., F.linde 

- Fok,t onun sükl:t etmesi Dul "Ru>ölen. muhterizane den almışlardı... bunun için bir nsiıa yok ki ... 

için para vermişlerdi dtğil mi?.. dedi ki: - Alan kim?... Ara sıra görşürüz... Bakınız ge· 

Önünde ıçılıı:ış olan kasada mil- - Başka bir bildiğim yok ki. - Bir kimse.. lecek perşembe saat üçte bulu-

Ah! haıduı ar'.. bakın 

dostlar ne yaptı... gitti cJ:;n ... 
ıarnllı elim gitti. .. 

- Söylesene melun brıl 

- E\'et.. [yet .. Sö) liyecei;ıııı-· 

Süz yeriyorum .. 

Fakat bctbaht bdınm sefl 

kısılıyordu .. 13it3p ka!ınıştl. "l ~c • 
onar. ise ı:ırzır cc.ıyor~ı.ı. "l~:ı'Jl• 

(Illtmc.li) 


