
~ ..... 

•-•••••......,,u .. uııı••••••••••••••••••••••ıııııııııını 
yı 3946 H Bu günkli hav• 

!i Bu gün rüzgcir mutavassıt lutlus 

Ü hl)a açık. 

2 u __ ....,.. ___ -r.----T~--• il Cunc~ Av 
V l ıi Doı:nı:ı B:ıtm-a-' D~ma 1 ~:ırma : 
• · 11929 i"I S D ::; O S D 1 s ~> : 
.mı ı ı 18 16 4 ı ıı 20 6 • ~ 

• ••••••••••••••••• ..ııııııılıı... ... --···--··········································· 

- 6 Sayıta 

la 'dllz Necati 
E · c J,,1lcmi ,\klıın. l .11,at 

n ' .ıc.ıh 11111 bilıni) onıın. 
l\fa t • 'ekili .ı. cc.ni fü.:\ in 

Millet nıektepleri açıldı 
bt .ırk.1J.1şl.mnı s.ı~ırt.m 
n.1 ıanı ölumunu « \'al ıt » 

k. erine nasıl :ınlatabib.c
/f i bir turlü t 1) in elkmi
j um. E, et ht.:mız otuz 

'.ışında a~l.m hit i 
\ \ 1.:tli bir gc111. ,ır,unızd.m 

Çekilip gitti. D.1lı.ı wm.tJrk i 
111 u ~Ia.mf ' ck.-ılt.:t" ne 

gİ<.knkr ~ e:1.ati Beyi \ t.:k. kt 
Ol.!! ,ısı başınd.ı r kanun .mi 
iç ·n büvük bir şı.:d, '~ 
hcy.ıc.ın ile çalışugını görmuş
lcrdi. Çünl-Lı ı k.lnun-;.ıni 
gunu her taraf ta oldııgu gibi 
Ank.ır.ıda d,\ ~lillct mcl,tt.:p
lcrinin resmi kuş.ıdı vapıl.t
ı...ıl ... tı, Xcc.ıti Bey a) laı d.m-
bcri yaptıgı hazırlıl\l,mn 
me 'ut ncticcsini o gun 
atı"aktı. .Ma.ılc cf tali en 
büyük millı bir ba) r.ımı tcs'idc 

lı.ızırl.ımr gibi aylardanbcri 
Millet mekteplerinin l\uşadını 
temin için çahş.m Nc~.ltİ)1.: 
bu emelinde ) arolm.ıdı. 

~\illet mekteplerini ı ı,:ı-
• ıtıns.mide :ıcm.ığa lıazırl.m.m 

~ c1.ati bu gun '.ıkitisz bir 
'Jluınun bcdb.ıht darbc~ine 
uğradı. 'NcL,\ti Bey belki 
ideal bir .M.ıarif' ekili olmak 
için icap eden teknik bilgilere 
taın.ımcn sahip <lcgilgi; fal\at 
mcl\tcpçiliğrn bir ihtisa.-; i~i· 
olduğun.ı, her ışi ehline 

Dun cehalete ~I' aplan harbin ön safında çocuklu /cadın/ara bile tesadüf ediL"yorJu .• 

Bü) iik iukıhlhnuızıu ohumıu~; ınektcpleı·e Hu ıniktar bir ha~ta 
en seınereli . at'hası char kadın erkek zarfında ( 100) hın 
olan frfau ~cferher _ hirt·ok halk h;zır bn- adedini tec~n iiz edc-
IF"rine diin aksamdaıı lun;nn~tur. cck~!r • 

e • • Dun aksanı 'erilen 
Hu talebe nıiisamc- • 

rt'leri 6 va ka<laı· de-.. 
'anı etnıi~, 6 dan iti-
baren de kii~at ı·e~inı-• 
Ieri iera olunınuştur. ı 

Galata~aray li~esinde J 
te :o'i~ o hı nan ıuil lct 
nıcktebini bizzat Vali \ 
'ekili )luhittin n. bir 

40,000 
-·-

tii~i ~ün oKumın 
~8318~1 

Kısa zamaed.aÇôk feyizli 
neticeler alınacağı muhakkaktır 
h\ ~ oklanıahwırn ) ap
nu~tar, nıiitcakihcn de 

• 
dt-ır~lt)ı•i11i ' e nu i) t', 
ha~ lamı ~lanl ı r. . . 

Tf'min olun<luğuna 

güı·c rnfühn inı kt'Safcti 
(•ok f'azladıı·. 
;, 

Yalnız Çağaloghında-
ki ilk nwktehe 400ka
dın 'e ~00 crk_._,.kmiir•wa
at etmi~, 11 der~anc 
lt~i~ oluumustur. Hu • 
nıiktarın 1000 adedini 
o·et•ece"'i sövlenmck-
~ ~ 1"' J 

tedir. 

vermek lazım geldi ·ne aınitt 
mi olarak ka , bu 1\an at 
üzerinden yorulmak bilmiycn 

bir gayrt.:t ile çalışmağı 1\cn
disinc ~ıar edinmişti. Fazla 
obrak !zmirin Y un.m işg.ıline 

ııutuk iı·ai ederek a~
mı~, )faarir miidürü } 
Ali Ha) dar D. de. bu 
kur~la ilk dersi takriı• 
t'tmiştir. Hekiep talebeleri gllzel tezahuratla bu büyuK 

· g{Jnlf te1Jit e_diy~rl'!r . . gcçtiğ'i günlerde an.ıyurdun
dan ayrıl.mık milli harclüta 
iştirak etmiş, mücahedei 
milli yenin her saf h.ısında 
fodaldranc bir J(.ıyretlc ç.ılış-

mı~, uzak \ c \akın butün 
arkad.ışl.mnın hürmet 'e 
muh.ıbbctini kaz.mmıştı. 

Bu itibarla mcmlel...t.:t \ c 
millet ~ l:C.:atinin istikbalinden 
dah:ı çok hizmetler bekli\ c
biliyordu. Y:ızık l,i in a("ız 
öhııu bu ümitleri kırdı, dün 
:\1illet }ıkdisi ],oridorlannda 
Necati Beye tehlikeli bir 
ap.ındisit ameliyatı yapıldığı 
şu yu bulunc.1 herkeste derin 
bir teessür uyanmıştı. Butün 
ark.ufaşl.ır sıhhi \az!) eti 
hakkınd.ı m.1lfımat almak için 

Mektepli kızlar tezahu 
rakı ~evk ve neş' e ile 

i~tirak ettiler 
itibaren bilfiil ba~lan-. 
nııştır: Dün tanı saat 
18de 'ih\) etimiz <lahi
lin<fo 1208 )lillet mek
tebi ıwk muazzaın ıne
rasiın '•' mii. muere
lerlc kiişat . t•tlilmi~ , 
ilk der~ te t•ok samimi ., 

tezahurat il<• n'rilmi~tiı·. 
Hiin fi~ledt•n ~oura 

bütiin ilk hıckkplcrcle 
talebe tara fm dan 
mii~anıerelt•r 'e terbi-

. ~ 

)lulıittin 'c Haydar 
llt•vler buradaki kiişat. .. 
rt·~mirıden ~oııra şehir 

dahilindeki hi.itiin ku
rsları · ~czmişlt•ı·, ilk 
dcr~lerin takririn de 
hazır hulunmuslardır. 

• 
1 )iin ilk tll,.r~in hita-

ınından ~mıra yapılan 
bir tetkike güre, vih\
yct inıizdeki 1208 Jlil-
1 (' t. nwktehinin ilk 
<ler~imle - ekser iy ••I i 
hnnımlarımız t.eskil • 
etınek iizrl~ - tam 45000 
ıuiida' im hnzır buluıı
·mustur. ., ye\ i t'c;lt,.ncch•r terlİJ) 

--""'."--------................ ~----~-----birbirine sonı~tunıyorJu. 1'iırk tarihin.de meşhur vezirler 1 En doğru lubcr ol:tr.ık .. 
)~rnıi <lort s.1.ıtlik birkhlike Tefrikamızın resimlerinden 

1 
lle,· ı i bulunduğu anlaşılı) ordu ···1!111~~~~~ .. 'l!!!l!~~~..-~-.-iiiılili 
A ındi) .ıtt.m sonr,ı yirmi dört lf'"' • 
S;ı,ıt İ) i gcç1.:rsc olum tehlike 
bert.tr.ıf otıcanı sö\ kniyordu. 

h ~ 

1 ah:at çok y.ızıl, l\.i bu c;on 
umit bo~a çıktı . .ArJd.m ) irmi 
Jort s.ıat geçmeden ):cL,ıtİ 

ka\ boldu. Z.tYallı ::-\ \.:Cati 
olı.imünc ul,,ıddum eden 
butun gc"e ; .Milkt mektep 
krinc ait tertibat '~ tc.51\il.it
tan b.1hscd1.:r\.:k gcçirınistir. 

Son nefesinde de : « ı k.inun
s.mi, ı k.lnuns.mi ! » diyerek 

goılcrini l .... ıp.ıınıştır, 
Bu hal Nc1.atinin ruhunda 

, .n.m 'c \ .ızif t! :lşkınm 
ne l\c&far de ·n bir surcttı.: 

Jcol\lc nıi olJu~unu göstcnniyC' 1 

-~ 

ilk ders ))ek heyecanlı )hın ılk Ôel':51H hıta-
ohnu~, gent,: ınuhllim mını ıniiteakıp tekrar 
hanını ve he) ler kar - eğlcıwclcr ttwıip olu
şılarııulaki geIH:li ihti- narak hu nıcs'ut hadi-
1aı·h talebelerinin e'' t'- se ıesit , e tt)hriked-

Günün hülasas 

·Dahilde 
1929 Sene~i zar
f mda limamınıza 
24 Transatlantik 
gelet~ek ve 20000 
se' vah ~elll'iınizi . .. ~ 

ziyaret edecekt.W. 
niin ıuus ta ntik..., 
nıc' knffarın m~ 
but it' ali rl erin in 
tetkiki 'c ınuka
vescsilc i5iti cral ;et-.. . c 
ıni!o\tir • 

~ 

Hariçte 
Ilir ln 11iliz uazeıe-o "-' 
~i )[. Puankare is-
tifadmı biishiitiin 
sarfınazar eıme

di~ini 'o on be~ 
~ün sonra Fransa
da yeni hi r kabi-

• 
ııc buhranına ı'ahit • 
olunacağım haber 

• VCl'l)OI". 

lnb'iltere kr~Lnm 
'azi~ etindek. 'Vtl

lıanıet de' am et
ınektedir. 

ilnıi~tir. • 
~laarif nıiidliriycti, 

eınzikli annelerin hu
~usi 'azh etlerini ııa-• 
znrı dikkate alarak 
bunlar it•in n rı ~n rı . 
kur~lar kiisadma ka-

~ 

rar 'ermistir. • 
[ \lmırarı 4 ncü -n) ıfomizdndır 

Efganisf anda 
Son vaziyet 
~lo~kcn n, 31 (.\ .. \)-

K~\hil e c plu\ si n d t\ 
'azh et defri~ıuiş&ir. 

t. '.J " .. 

lliikt'ınwt ıucrkt•ziııde 

, kat.'i hir ~iilü11wt meY
euttur. C(•h\lahatta Sin
vari a~irctilc tekrar 

~ 

nıtizakcreye haşlaıınıı~-
tır. ~liiz3kt\ratıu U('' a
ıuı nıiiddctiuce ınüta
reke ih\n edilnıistir. • 
~laşar 'e ~eı·if ku'atı 
muzika ve ha' raklarhl . 
bugün K:\bile mnva~a
lat evlemistir. Kanna-. ~ 

ı.aı ~ irelleri uu-af in-
~ 

dan göıiderHen tak i~e 
kafi gcli) or. 

1 
.......... liliiii•-.•-.l!llll••iiiii!• 

~ehnıet ı\ .... ını r~. sartfl-..li ,u11.n MJa;ıJun ~w.ı. h«. ı•!!iiii!!!iii!!!!liiiill~!!!i!!!!!!!!~ 

kıt'atı ~ehre yaklaş
nıaktadır. 

Tese a let~ 
mezbiracı 

. - -

Maarif vekili 
Necati Beyi 
Jk~ybettih 

. 
Karilerimize bir matem haberi ver-

mekle muteellimh,: 
Sevgili Necatinin ansızın hastalandı 

ğını, kendisine apandi5it ameliyatı yapı
ığını dün yazm~tılc; maal'e~f ht-~ta

lığın teşhis edilmemesi genç ve de
yerli bir inkılap ve idare uzvundan 

memleketi mahrum etmiş, zavallı N·p.r,,_,, ..... 
dün öğleye doğru hayata gözlerini 
yummuştur. 

Cümhuriyet hükôınetine_, bü
yük meclise_, Cümhuriyet Halle 
fırkasına_, irfan ve tlcnçlill ~ 
mine_, bütün kan ve lDdr .Oai• 
nin efradına taziyetla U"Hde-

• nz. 

.\nkara,1 (rakıt)- ·------..... 
Maarif Vt\kili ~('(•ati Necati ... 
n. ~aat. 11 buc·ukta 

• 
tahtı tcda.' ide bulun
uuğu Sıhhat. yul'dun
da 'er al t)t nıi~ti r. y c-• 
fatı hiitiin .\nkara 
ınulıitiıulc •·ok t~liın 

~ 

ve sönmez bir tce~~üı 
tt\'lit etmiştir. 
nect·~ i bii) iik hir 

ra~mbızlık it;iııde gc
~iren rncrhunı, lıastt 
bulunduğu mliddet..:c 
nıiitt•ıuadi~t·n proğ
ramlar,taliınaıuamel~ı 

'e nıillt•t mekt~plerih 
ui!rasnııstır. (;aec il. 

.. -1 • " " 

Y. ı~ınet Paşa ahı sa-
• 

at rniiteınadi, t'll hu . 
kıynu1 tli \ekiliniu) a-

nııu.la otm·nuış , .. , ne
zaret t'lrni~tiı·. 

Net•ati n. bir arah 
arkadaşlal'ı m i~tet mi~, 
ilk t.t)dı·i~al umuın ınii 
dürlinii kastederek : 
er Ragıhı •·ağırın, ne 
oldu rnill(•t nwktt•p -
l ·~, d . d crı.» t"\nnş, o~ıra a 

saloıtda hul unaı ı llaari 
mfü;tcşarı, oı·ta tedrisa 
uuHnn miidiirii Ce' a 
ne) i da\ et edeı·ck 
ellerini fut mu~, bu 
surtlc ihtizar haline 

gt")c:mi~,l)ih\hıre yamıın 
gelen Talinı 'e Ter

biye ha) ('ti rei~i Eıniıı 
. He) i tanıyanıannş ' ... 
arkada~ ları ıı ı n göz 
ya~ları arasında göı

Evelki gece yılbaşı eğlence
leri hüküm sürer, benim 
de bir köşesine sürüklen~ 
diğim yerde : 
- Darülfünun şerdine 

üç defa şa, şa, şa ! 
sesi erile ı 929 un tullıu 
içinde ümit ile dolu genç
lik alkışlanırken içime bir 
elemin, bir endişenin i ne i 
batıyordu. 

Bir apandisit ameliyatı 
son zamanlarda kulakları
mızın okadar ehemmiyet
siz telakki etmiye alıştığı 

bir işdi ki Ankara ınuha -
birimizin şahsıma çektiği 
telgrafı okuyuncaya kadar 
bu11dan bir felaket doğa
bileceğini hatırıma bile 
getirmem iştim. 

11 albuki işte bu tcl,;raf 
içinde korku veren bir · 
hava vardı: 

« Ameliyattan eve! 'arn 
açılmış; bu halde kurtu
lanlar enderdir » denili
yordu • 

Telgraf bütün gece cc -
biınde yıprandı, bana hir 
vesvese mcnbat oldu; levent 
endamı, esmer yüzü, siyah, 

parlak gözleri, acul kdımelcr 
döken ve ucunda bir araba 
kazasmın hatırası çizil n du
dakları ile Necatini•ı, bc:niın 
aziz dostum ve herke in 
sevgilisi Necatiniıı c. , 
kanlı manzarası g<: zf - ıı 

önünde olümle değil, o 11 

tehi i kesi le karştlaşdıı<ça 
beynimde bir boşlu 1 r
v11rlanmanm tesirini, o 
rin uğultusunu duyu r
dum;«burada neşe, or 
ıztırap! :o Diyordum; m
sanlar hep orada lztıı ap 
olduğunu düşünselerdi, esen 
hadiselerle bu dfışünccııin 

içlerinden zaman ıaman 

silinip k a y b o 1 d u u -
nu ,görmcselerdi, yaşamak 
kudretini kendilerinde bu
labilecekler midi? 

[ Mabadı 4 ncü sayifalqaıda. 
J l\labadı 4 ıicü sahıfendzdc; ] . ._.._.__._lllİI .. ._ _ _. 
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• 000 
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etkik ve mukayese 
olundu 

t~' ld-fa11 nnwip K~nan Bc~e ta1ık.iku
, tın · m ·afJta'-'I hak
. kında izalıat 'cı·mifr'-

·~~- ~~~lıc di · · ll'Ufmdaki 
• 
lstaı ikatm diinkii sa1'- .. 

t~mda J ıazhut "fad - tir ~ 

,pı·in tetkiki, mnka' <'-
srnnl, • 
.\lel !--f'~İ ile i~ligal olım • 

ı - ı ınu~tm·. 

Uiiu aldı~ınlız uıalt'ı
ıuaıa giirt\ ıue' lnl'
lardan tahlive rdileıı 

• 
'oktur. Ye 

l\lcr , Tahkif·atın iera~ıudn 
mu..:.tautik ilen rPllin 

" 

· Talı.kikat esnas1 ııtla 
hazı ze,atııı ~ahit sıfat-.. 

P '' P uma\ t~ıwt t'df'n- titr nıallımat)arına ıııi'ı-. 
lf\rden müddei umumi ı·aeaat oluduitu ynztl-. . 
ınwn ini .Yı\-azi HeY' HllSIJ. nu Ul'ada mii~-. ' .. 
~<\r• 'ak.it nıüddeiuınu- kfrat iııhi. arı ınü<llirü .. 
mi /{enau Hr'i zha- Ze.kdi 'e Sirl\.~li Hav-

ıf • &.I • 

l'<l lr hfr miiddet ~ü- ı-i~ e nıiidliı·ii l'wı:uf' 
rii-.:miistiir. Jmuailt:.vJı, Zh a He' Ieı· dt' 'ardır.! 

" t • f. •••••• 
eri açıl 

'al izeil(•rile Sehir va-. ~ . 
tı uwl tehi, ı 5 iııci 

ıı~nda hir eok tt ecnt--- nwktep t<.1e~>t'leri i~ti- . 
hı 'm:dır. Her ler pa- Pak etmiş ,-e şelıir 
ıaı·tesı ve pm·~cnıbe ~ ı audo~u i ·ı·ayı terPıı
•ıiirıkri 1 <len 4 de 1 niim etrni~t.ir. 
; \ldaı• yalnız kadınlara: 1 rl'Hl'"sim • meydanına 

Va!t vele Lı .dcrsanckrt gezerek ıcrilen ilk de,-slerde hazır bulundu 

tliğrr giiukı· d<· 6 da11 
7 \ e kadm· unıuma 
nıa'h:o'us ohu·nk '<'l'İ
lec-e k, .ı :n sow·a ela 

• 
iıııtihanlar ~ :.qlllurak 
1 azaııaulara ~PhadPt-• 
uamf' 'rrilt•t ·t. .. Jd it•. 

)lillPt nwh.t•·plcrinin 
k ii~al merasimine is-. . 
ti rak edc<'{'h olau 
muhtelif nıf•k.tcplnrc 

mensup izcil0ı·, ilk 
t<·d risat m lif l'ft İfdC11 İ n-• 
dPn )lulınrr<•ın B. in 
ıwzaı·t-ti altında olarnk 
~aat 14 te Taksim 
nwydmnuda toplau
nı ı~laı·tlı r. 

~it\ ı·a ~inu\ ı~ lan hul 
CaJatasara~, .\nwli ha-
r:. 

alav hat'<'k(·t c~tıH'den .. 
eH•I rali )lulıiUiu B. 
Ut lrnis Y(\ izdlt·ri 1rf-.._, ~ 

t İ>" (•f.mistir. ı\Jav Tnk-
~ il • 

sinıtl<'u lf-'tikl:l1 cnddc
~iui takihcn küpriiy<\ 
't' ol'adaıı Habı~\li ıa-
1·ikilt• Ht:'vazıt U)t-Yda-. . 
nına ~t·lıııi~lir. 

Ediroede 
Edirne, 1 ( .\ .. \. )-

Hug[m Ediı·nctlc·, unnnn • 
'İht\ t\t ,falı ilinde 250 • 
der~~uıe :.wıhnı~lır. 

~ .. 
Ankara da 

.\ukura, 1 (A .. \.) -
Bn~liu .\ nkara nler
k( zinde 150, Cankırı-.. 
da 77 milJcı ıucktd,i 
fü'ılmıstır. . .. 

ıau .• 
D0NY ANIN BİR MEDENi KÖ.ŞESiNDE 
OLDUÖ:U GİBİ İSTANBULDA DA YENİ 
SE E EŞE VE 6:LENCE İÇiNDE GEÇTİ, 

Yeni seneyi karşılzııan en temiz ve lekesiz tebessümler .• 

Yılbaşı gece. i hilhas- kalmamak üzre dol- alkı~larla karşılaımıı~
sa ffo~·oğlunda fc, kal- nıu~, smokinli t•rkek- tır. 
:\de cusi:lt• tc:it ohm- ler, liiks tu\alPtli ka- IJıJ'ıstıvarıların eok 

" " . ., 
ıuu~tur. dmlar eski st•ncd<·n hir huluıı<lu~u nıalıallc -
İslanhul tarnfından oı•e ·otiu ft•ı·enniimlcri Jercle <;oeuklnı· ı·c11kli 

Bn, o~lu11a işliyt'n fra- aı·aS1ııu.la ny11ıhna~ı . tel'- kağıl fcıwı·lcrlc kapı 
ıın a~ hu· S('kizdeıı iti- cih ef mişfpı•tlir. kapı <luhı5nu~lar, ~arkı 
harcu hoş yer hnlun- Temsil « Xo ..• Xo ! süylemi~ler, diiıuhclek 
ıııa~ı gii<; rniiıuktin ola- Xüuettc ! » op<'l't•ti idi. <;almı~lar, hah~iş al -
<·ak cler(1<•cde dolu idi. Üciiıfcü 'c ~011 perde ım~Iardu·. L:H:U'ua ile 
TiYat.ro, siucmn, aazi- ~wılrnıc;, bu sıracla :o'aat « ... \li lıaha » lta\a~ım 

._ . ( " " 
no gibi ~erlerde .. aha- on iki~ c gt•Jmi~, elek- <;alarak dolaşmahtr da 
ha kadar P~lenilnıi~, ıı·ikler -sfünniiş, ~unk v~wdı. E\ lordcn dt' gc~ 
eaddeııin kalahalıAı da on iki tlef a akis hırak- ,-nkle .kadar kit.aı·a, 
lıPnwıı lıi~ eksilme- nuş, ol'lalık aydınla- tanıhur ~e~leı·i duyuf ... 
nıi~ı.ir. ımwa salım' iiz<·riııdcn nıuşı.ur ... 

ı~~rnn~ız l iyal ro~uıula ~Pıt,, şuh hir .. :os l?rnn- Darlar lanıaınile dol-
<( Jlagadm») .\ııwrikan- ~tıca olarak y(•ui ~e- ııın~, hillıa~~a (}~wdPu
Frmı~ız opcr<•t lıey(1 ti nenin lwrkesu saa<lct harın biiylik tlenıir 
ilk leıusiliui ,·eriyoı·du. g~tirıuesini l<1ıucıuıi kapı~ma saat oıı bir 
Tivaı ro lck hiı· ver bos (•tmi~, t.cmPhni~i ~iird\.li hut'ukta kocam arı hir 

4 • " "' o 

Eşrefin bergüzart 
- _ .................... __ ... 

Run<lJli sözler nırthrı Htilı rırnd•r benim. 
Çı:nkJ o.,lıım Mcı t•ı ~ .ı he.r0 uz r1ıı1 hr bcı i ı. 

2+ 

llıfz1 ~ıhlıat ile aleııulP leda' i c\deet\k \ 
Ucr zamaıı hcntli~idiı· k~ndi~iıw üıs~mıı { ~J 
DokhH'Hn k;\:-\ta; a 'Prdiği t·kser ı·p~(\h' 
Saııki Cdhi\·(·~idir nınhkrnıwi kül))'aıını . 

Kahtanede 
Vukua geren kazanın masJulü 

araştınJıyor 
Gt•ronk·r<le J\~'tlı1.nne- ı 

do '~ıl"ua ~fl<•u frri 
]lir· kazanın 'bazı z:-nal
lılarnı (•lcktirik f•(·N~ -

' anilt' va11m·ak n1ilm -• • 
l<'ı·ine ~<'hf'p oklu~n 
'azılnn~tı. . " 

Ha<li~t'cle her han ~i 
< 

hir tcdhir~izlik, ihmal 

( Devam ohııı:ıcal<dl") 

olup 0111 adıAım teıi ik 
t'dNı ınüddeüunumili. 
lw:onarnw miilu•ndisi 
Ziva B. alcvlıiıw thn a 
.acarak c' ı~\kı wfıkil\.:ı
tılı tnmiki i<·in '°'~diıH·i 

1 teni Mısır ko·1so"ost! 

.. . 
1nusta111 ikliğ<' lıa' alc 
<'lmi~lir. Tahikaı <lt•
Yam <'dİ\ Ol'. . ................................... -. ........... . 
kilit asıiarak İt't'ı·ivc 
bir h'k ki~i alİrnn'a
nn~ı11·. E~a;('ll im gibi · - . 
'm·l<,rdPl"i nı a ~ a 1 a ı· 
~la ha hir lae ~iin e' e-, c 

Iiud<•ıı temanıen tutul-
ınus lnılmnn-orc.lu. 

fh;rde11har · yılhaş11ıı 
ı;;ahııeye ) apt.ı~ı on 
iki\ i ~ü~tert'n h\ivilk . ~ . 
hil' saatlt' temsil t'f-
mi. tir. 

llu ~aatin siitunlarnıı 
harda <,:h~an birkaç 
kadm ~ii~Hiyordu. Saat 
on ikide perde. açılım ..,, 
hlmhalar sfüımii~, ~na-. 
tin kadranı üzcrincloki 
1929 rakau11 clPkf rik
lü nvdmlanmıstı. Ufraz . ~ 

~oııra ~aatin siit.ulm·ıtn 
~fü~lcveu kadınlar cl
lt·rindeki sepetlerden 
lu~r masada oıurnu 
hanınılara çit•ck dağıt
nuslardu•~ 

~ 

Saat. iicten s o il r a • 
nıiie~sesenin t.crt.ip cl-
tifri lof.aryadaıı t.alii ,-, . 
yaver olanlar loplu iğ-
ııcdt•n {'anlı lıoroza 
kadaı· ıınılıtelif hediye-

• 
lPr kazannııslard11·. . 

M. JElsait n. 
-- - -

Vazifesina miib~şeret etti 
~<~hrimiuh1 f,i ~iı~ıı· 

koıısolosu Oa, u1 Brv . 
H: nıhnrga l.~} in oluu-
du~ui:dmı Mı~rın ( ·dde 

' 
knn~olosu l uhanınwt 
El~ait lle) l st.aııhul 
konsoloslu~tına tayin 
oluımmstm·. .. hmmi . 
le\ h hiı· kac ~iin eH'l 

._ .) t. 

~··hriruizc creh1ı'ek va-" ~ 
zil' t·~ine haşlamrst ır. 

• i> 

r)aJıa C\ el i ·c, YCll'k 
• 

\e Fili~tinde ifa i Hl-• 
v.if e t'dcn M . El ail 
ile\'· ~lısrııı kıymetli 'e 

t • 

f nal ~cndcriııtlcııdil'. 
~ ~ 

Tiirkiyovi <·ok ~c' PU . . " 
yeni ~lı~ır ko~oıo~una 
• 
nnıYnff akiv(•l dileriz. .. 

Varım asır c\'elki 

VAKiT 
2 kaııunusaııi 1879 

Türkçe gazetelerden bazıları 
iuİüu şemislen eve[ neşrü icı•zi 
kılınmakla olup hu ise ilanalı 

rclmiye ve havadisi yeı'miyenin 

ııaktü zemanile neşrolunamanıası 
gibi mahazlri dai olduğ.undan 
bilcümle evrakı lıavadisi11 matbuat 
idaresi lara/mdan tayin kılına .. 
cak vakiHen evci labii 11e.şrolurı• 
mamasına şurayi devletçe ~arar 
t'erilmiş olmağla bundan böyle 
aldrimıım evrakı havadisin saat 
alııdan eve/ tabü neşri bu gıin
den itibareh lahiı memnuiycle 
alınmış olduğnmlan ildm k_cy • 
fiycle ipiidar kılındı . 1 

:Vakt) in 2 K:~ımı. ani 1929 tcfrika~ı: G~ ~ .. anıct t'lıliııd<•n<lir·. lehileeck hir fcykah\d(•- kcu di ııi diğeriniıı na
likte .. Sahil hafif hir zarından kortl\nhilir. 

düniiyor .. 

um uslu 
kokotlilr 

4 4 1 1111111 

Oürıdeu crfiz a inalıliı :""! ~ :""' 

iJııir\·m· i-.;kcmhrmi va-. . 
mua t•eke1·pk ~ 

~ 

- ~ asılt ı·ahal U) u .. 
dun iıı:allah 't .. 

... dedi. 
Bt·u g_ocki halhndcn 

.. ik:ivettt•ıı gltsh"\ı~iltı-n 
• • 

ın i~af'i rper't el'liğe. kar-
ı um' k 'h·lü~ {\ikaf•ağı 

ınnlahaza~ilc miinasip 
hir ce' np -;,fl\ ullamaya 
u.!:!ı·n~iı·ktıu karsıdan 

L1 • ~ 

hiri: 
--= 1 H<; o Hl ııı·tla rn

ha t Yatılır ıuı ? 
' KPuelcr hakla gibi .. 

<li , •• 
Bir <li~(·t·i : 

L: h '" ırt\lleri ke-

Haşarat oun dis geci-
"' "'t.. • 

rcnwzleı· .. 
1\cı·anıelimi <l<•ncmck 

icin h<mİ al ıırda Yatır-
~ ' 
dıkhwırn anlar gibi ol-

(.. 

dum. Y<1h\yct.inıi diğer • • 
tiirlii tt•<·ı·iihel(•ı·c ma-
ı·uz kalmak l<'hlikP~iıı
dcn kurtarmak i<'iıı 

" hemcıı kalı' eden <lı~a-
rı fırladım . • 

noııizt\ uzanm ı~ bn .. 
" 

rua do•rı·u viiı·fıtliiıu. ~ . 
SoJuıntla hiı' kale hh-

·harabesi. İlerde t.~an 
ktlı•ıaraıı idare iue ait 
kilıçc, binalar bil' L.a
ret direği .... 

Karadeniz huru~uk, 

c•ar:o'af ~ihi ~üz alahil-. ~ ...... 
<li~i kadar il<·ı·dc hir 

:- r • • • 
utnk k~n sı ('JZl vor ta-., . 
hiaf i11 hu miilıip aza -
nıoti i,•iııde 'iizeu en " . 
cc~im vapurlar uzak
tan k~wpuz kahuğu 
lıic·liüindc · !!Üriinilvoı·. 

it u '-' • 

llaralw~·i ıwzdim. Rir 
az Cihangirdt·ki ıaata-

~ 

ııımu earni tenwliııi 
audwn or. . 

ÜfJ'İ dümliiıu. Simdi ,, 

sağınUa kalan kaine-
ıı iJı balwcsiuu ·n Yo· 

~ . 
kuş aşa~ı iııtliın kum-
sal znucderinık diiu -
)·anın pf·k az ) m lcriıı
de 1nisliııe tesa<lüf c<li-

inhinada ~arbi simali-.__ .. 
ve floı·u il:\ ııihavc .. . 
t ızaııı yor. 

' 
Zemindcıı dal~alaı·ııa 

'c :.rükıen ~iilıcsiu al-
, l (._ " 

lııı ziyalarile yıkadık-
ları kumlar o kadar 
teıniz 'e ince ki iıısaıı 
avueuna dol<lm·unca 
tekrar V('l'f' düknu_•yc 
kıvama-\Tarak ee hi i ıc 
k<;Yamtirı o·eJivor. • ~ l""I ,1 

lla\ a ı hcrrak, sulaı· 
nun i , · kumlar sarı, 
ınanzara insana tabi
aua değil hir (Akoarel) 
tablo i~inde gezindiği 
1 .. muımı yeriyor .. 

nuraya )~kaıımağa 
bir ordu gelse )ı r fer& 

' 
Saha o kadar ~cuiş ... 
Fakat ııwvkivin İslaıı
hula uzaklığı' haschilc 
vıkaıuna~a ~dehilmı-. ~ (.. 

ı,·r az .. 'rcuhn, ınahr<•m 
sahillerin ııihaYelsiz u
zamşı burasını' en gizli 
mna:il\alara ~öriinmez 
salm;, olmak nıiistes-
11ahğile kıynıetleıı<liri-

vor .. ~idiııiz, ~idiııiz .. ile-
• <.. < 

rive gitlPhildifriııiz kadar 
ıt ' t.---, 

~id iniz.. gük, dmıiı, 
kumlar. siz, bir de sev
gilniz .. tahiatla oka<Jar 
samiınisiuiz. 

1 )ikkat cdivor ıuusun 
ffey kadehlerin adedi 
artukca süıleriın şiı'e 

Jsıc': 
• 

Gidiniz, gkliniz 
İlcrilcyc hildiğitıiz 
Kadar gidini1: 
Cük. deniz 
Kumlar siz 
Bir de sevgiliniz 

- . "ehil scniııle men
sur ko11uşurkeıı · ~öziiu 

arkasını alamıyorum . 
İ1"ıii nazma <lükei·8cın ına-• 
eeramn soınnnı HP za
nıan hulu ruz? 

- Cenabı hak diiıı
'\.1a'1 yedi ~li1HJe vura-
" t J .. ~ J 

ttı diyorlarsa da nmu-• 
ınayımz çünk Ü hu 
ftlcın yer olmadan giin 
nasıl n1evcut olahilir ki 
zammıi ölcebilf~lim. • 

lBitmedi] 
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1
• ene l I ~ft 

ilenciler 
T amame~ -r adan 

kaldırılacak 
~l'lıı·ııııizdt· i ılilı·ıı• 

IPrin 1 opl aıııııal aı·,.ı 
diiıı \ f•ııidPll haslll
ıııı~lıı:. Zahıtai IH'IJi> e 
llH' 11111 ı·laı·i il' 1 u ıl ",.il H '

ııı tı d tll'J ıııii~ f.(' l'k t•ıı 
sl'lırin lıt·ı· ·ıa;ıfııula 
(.!nhı.snıakıa oh'ı hii1 i"ııı 

• 
"İlı•ı·i toılaııııl!'hıı·-. " 

ı'oplaııııakıa ol
,·ıııı lalwı· alan 

l'ilı·r ıkl'lıal ıııu
aı hi· ıııiidılct iı,:iıı 

ılaıı 'ok olıını~lar • • 

op/aııaıı tlikllrill'r 
ıı·eııııuıPIİııiıı kanı-

111larilı• dari'ıliı.ı·cz(•' e • 
J\ kohııııııuslaı•dır. • 
l>iiıı ( 100) ılilrııl'İ 

.oplaııı~ tıı·. Bun lal'la 
lu·ı·alwı· dariilt'ıcpzcdı-

ki dilcııl'ilı•ı·iıı ,eJ,t'ınu . 
(830) ~ a lıaliğ 0111111~
ıur. Tnpl:ıııaıılanlaıı 

isıaıılııılltt 'e alil olaıı
hu· ıhu·ii l:iı·ı•zl'ık hıra

kılaeahlar, ~ağlaııı o
laıılar ıııalıheııll'~ c 'c-
l ·ilı•ı·PhlPri 11ibi tn rwa ;-. . 
lı i d <' ııı atı helPdiyı•dP 
İ!' ti lıdaııı Pd i l('('t' klı • ı·dir. 

Tas r a 1 ı olalllar ıla 
• 

ııwııılckı·t!Princ giiıı
dt•ı·ikı·e1'ı ir. 

l )İleıwil<'I' tamamen 
'<ok olııııı·a'a kadar 
' ' 
hoıııı·ola ılP\ aııı Ptlile-
ı '(' kli ı·. 

Avundukzadeıer -·-
Alacaklılarına konkordato 

teklif ettiler 
İ kiıll'i ıkarı•t malı

heııwsiıwc lıaf,Ianııtla 

ifl:is kararı 'Pl'ilı•n .\
' uııdııl,z:Hlı·lt·r, alacak
lı la ı·ı ııa koll kor da ıo 
teklif (•f ıııiskrdir. Bu 

• 
a~ iı·iııtk alaeaklılaı· 

iflib otla~ııula lopla
ıııwaklar, k<'\ fi,.,, ti 

• • 
ıııiizakı· ı·c cllP<'l'k kı·ıl i r. 

(;pı·eııll't'dP ifl:\s l' -

lieıı ~ıılıaıılıaııtaııııııda 
kıı·:n atı·ı l\.:ıı·:wa Bı·y 
ek koııkonlato ahtrt
ıııi~, hıı hiı'iııei Jıukıık 
ıııalıkcııll'siıwP lastik 
olu ıı ıını ~tur. • -Talebe birliği idare heyeti 

Yeııidı•ıı iıııilıap olu
ıuıı Tiiı·k talı'lw hirliği 

idaı·c IHn<'ti 'az:ıifiııi 
-.ıı ~ıırct İı· ı:ıksiııı 1'1-
ıııi~ıir: 

Hri:-: Feı·ulı he> (lııı
kıık) ikiıwi rl'i~: 1\:1-
nııı'all hP~ (orman) k:l
ıihi ııııııııııi Xilıat .\li 
he~ :(ıııiilki~ e) dalıili~ ı· 
i~leı·i 111 'idiiı·ü: Fazıl 

(<'ıklıi~aı) lıaril'iy<' i~

ll'ı'İ ıııiiıliirii: Halil hP' 
' 

(lıukuk) ııııılıa~ip: ~e-
Jıap ht'~ (lit·arcı) \l'Z

ıu•ılar: ~akil' hl'~ ( nıii
lwııl'İs) ~t'yalıat i~lı,ııi 
nıi.itliil'ii: Sı·rııwt lw~ 

(giizd :-;all'athw) spor 
i~lt·ri mi'ıdiirii: .\rif • 
Sezai hey (tıp). 

: İnceltme veya tefrik işaretinin 
imi ıu, ! i.5/imal yer· edne dcıir ·-

''·" : idrak mi? idrak mi ? 
istanhn!a 34 ıransatıantıkle 
20,000 seyyah geiace~ tir 
Ihı .-ı•ıH' ;t'lıı·imize 

Alemrlnr Alu.stafa pa·a 
eeeGco~o•••••e••••ooo•o~eoc~eao•o•~•oQeO -•. Y •!AN • 

....._ ______ .,. 11 ·~»> 

' 

11, "• nku kabul ctPıi,' ldu- ıııaz. ~u h.tldc h'inıclc•, inı
lll/. iı I:ida ( \.) kırcti hiıa kli 1. scklillllc /r1.'CL ııı S daret mührü ahndı 

iııı:.ıları :1\ nı ,ckillk olupta . , 
iltiha-ı ıııcllıuz rıl:ın kclinıc

knkıı uzum:a okunan hccc
ddd di 1 arf, \ 'l\ i ni<pıkriıı 
(il leri lızeriı;c . \ c lıir de 
(i.,d) , c ( gd ) gibi ok un -
nıa..,ı iı.::ıp L'tlL·n \L' hafi[ 
en lcri okııt:m fakat bu lı:ırf· 
krdcn rnnra gckn ( u . :ı J 
lı::rfleri uzeriııe konmaktadır. 
k , e ( ı) lerini lıa[i[ okLı· 

ıııanıl/. iL:ap l'Lkn kelimelerin 
c--iz h:ırkrini lı:ırc·kclc~ en 
fak.ıt i•ıcc pkunnı:ı;ı 1:\zını 
~elen (J.;, l) krdcn c\"Cl gdcn 
( u ,-c a) l:ır iizcrine inccltınc 
i arLti ] ... onnıa:-ına 1Uzun1 
~ıiriılnıcım:ktcdir. Buna da bu 
, ilıi 1,elimclerin ;;ııııumla ki ,., 
h::l"il 11kunma•ı icap etlen (k 
'c J ) lerin harckekmlil..lcri 
/.aın:ııı ~etirikn l:lhikanın 

se<li harfiıc ol..unma,ı >elıqı 
g-0:-tL"ril:-:c p;crcktir. \ alnız lıu 
g,ihi J,cliınckrin cümle içinde 
İıulumlukları tal,,ck h:ıfil' 
okunaea!J:ın ne den anla: 
<ılacaktır·? \ca\ıa ~" ctkn mı 
:ıl'l:ıyacagız? Billıa;;sa ilk he
cesi (k) H'y:t ( l ) ile bitiptc 
jl\inci hL'C<..''i ile mu~te 1·ckcn 

okL.ııml\ an hclinıcknlc d11p,ru . ' 

telaffuztı ııa;ıl ~foterccefi;i/.? 

;'\ le;;chl lıakk:\k kcliıııe,inin 

ilk hcccsimkki hali[ ( !, ) yi 
izhar etmeye llizum yok mu
dur·/ İ~arct kullaııınadıjl;ııııız 
taktirde bu J,ciimcyi (..;\S'."ıı..) 

~eklinde okumamız zaruri 
olınaz ını ? 

l'ilhakika ( kabul, kemal, 
idrııkl !(ihi kcliıııclcri harckc
h:dıg-iıniz yani <kalnıllı, kl:ına

le, idrakin ) ~ckline ,oktuil,ıı

ıııı..r. zaman lıuradaki ( k, 1 ) 
kri h\hikamn hece,\ ile oku
du:!;unıuz iı;iıı ( u,a J ıarfleri 

ıı-tune ( .\. ) İ•arctini koy· 
nıaga llizunı ~ürü1l'.n1t:/.:--C de 
bu kelimeleri lıarckekıncdcıı 

pni tek lıa~ıııa 1..ıılla·ınıak 

Ye: a kelimelere ilk harfi 
!'C»İZ lıir l:lhika ı;ctirmck 

yani (kabul ulundu, kemal 
İ>uldu, idrakten) >cldilerindc 
],Jllanmak 1'\zıııı ~cldigi t:ıl..

tirdc lıur:Hlaki (k \c l) krin 
hafif okuıı:ıcap;mı lıir kan
lıullu hibe hile lıir Anmb
lıılu tabiat• ile bilemez •:e 
hunları tamamile -:ıl..il okur. 
ı-:~er lıu ı;ilıi kclinıclcnlcki 
( 1 ,-c k) kriıı hafif rıkun:ı

c:ı~ıııın ~i,·ı;:dcn anla:,ılalıile

ccj!;i nı iil :lhazası !(Ü dul [i yoı»a 
!ikirkrimizck lıir in<İL:am 

olabilmek için Jı,ıfi[ ol,upnıa;;ı 

J;)/.lln gelen <k \ L' 1) lardaıı 
>oııra gelen (ıı,u) lar iızcrine 

de inceltme i~areli koyma-
\ arak bunların da hafi: oku
naca~ım ~i,·eyc lıırakmal, 

1,\z1111 g-clir. 'ı-o\..:'a, th:~ıl yal
nız ( k, 1) !arııı hafif okun:ı

lıilmc,i için yalnız hu harf
lerden sonra gelen ( a,u) l:ır 

uzcriııe bu harfleri okut:ııı 
J'ak:ıt tıu harflerin cYcliııdc 

e;clcn ;;c;li harflerin iizcriııc 

de aynı h:ıreti koynı:ılıy ı/.. 
. \ ncaİ·. (k, l ) e\ elinde olan 
(a,u1 tarın lİ/.crinc inceltme 
i<aretini ko,·m:ı~ı kabul ctii
l!:,imi4 takti;dc bu kdiıııcler 
lıarckclcnip l:ılıikanın ;;~sli 
harfi ile ukundu,l!ll zıuııan da 
hu harcti 1 uJlannıalı ınıdtr"? 
l ler nel,ad.:ır inceltme i~:ırcti 

,;ır[ kelırncleri yanlı~ üg;renip 
tda [f uz etnıeııı~k için kullanılır 
Ye kclimcleıiıı Jıarckclcndik-

lcri zaman l:\hil..aııııı 

harfi il<: okunnı:Hııa mebni 
son hcce,indeki ( a Hya u) 
harflerinin uzcrinc inceltme 
i~arctiııin va~·ı icap etme). 

be de ~}111 kcümelcriıı bir 
yazılı~ıncla baretli di,ı;cr bir 
YUziycttc de i~:ırct>iz ya:tıl· 

ması do~rn ı·c mantık! ola-

dcn her Jıaııui lıir 'a1.i\ ette 
h 1unur1 ı -a lıuh,'1. ıınlar (1 'e
k krıri ,,],utan (a, u) harf
leri iııeri'lc 1 ir...r inc1.lt' ı~ i 
,;ırctiııiıı 'at."ı ti.ıha ınU\';ı[ıl, 

rılur. Tcklilınıızc ~Lire, ( I; 
\ e 1 Jk ·j ince rıhıt:ın lıccc

l:ınkki c-li LarPeriıı yalnız 

hu harlknl<!n '''l'l'a ~ckıılc
riııc dq~ıl, bu lıaflcrtlcn L'\ el 

.~L·h.:nlcrinc de inc\.:lunc i .. trı.:

ıi krıntılnıa;ı tcl:\'ftı/llllldZU 

ec,hil cdcccğındcn daha dıı;.;

ru olur kanaatıııdeyi/.. 

gelcrP - .«•v alı m·ın .. 
iı<•ı· :-;pı.eI·iııden fazla 

Ağalar muhalefetle karşılaşınca cebir kul
lanmk mecburiyetinde kalmışlardı 

,\r:ıpça,Jaıı dilinıize ı-,irmh 

rılaıı kızı kelinıckriıı l•ıriııd 

'e\ a ikinci lıccclcriııdeki >c 
'-İZ h~trfirı, ondan ~onraki ~L~

li lıarllc ıııiı~tcrek rıkuııına

nıa,ı zınınıııtla iU hece ara· 
:-:ıııa bir (konı:ı i~arı.:ti 1,on

nıa...;ı ınu\afık f.!Jlrlilnıli"'tiir. 

Bu i~aretin hidayette .\rapça
daıı alııımı~ bilumum 1,cliıııe

lcrdekl ııyııı \ c hcmzclcriıı 

'erine kull:ınılına;ı tlti~tiniıltir
keıı lıil:\harc kelime lıa~ıııda 

'e sonunda \ e kelime on:ı

sıntlaki bir sessi; harfin dip;cr 
>c<lı harfle mti•terck rıkunıııa-., 

sıırn imkıln olml\ılll temin µ,i-. . 
lıi kc!inıeıcrde irac;inc luztını 
kiirlilmiı·crel.. koıııa i~:ırcti 

buralarda il~a rıluııarak ) alnı/., 
fe;;siz harfle hit<:ıı heceden 
~onra g-clcn ~t.:..;Ji harfli hcl:L' • 
nin mii;tcreken YC yanli' o-. . ' 

J,unnıannt'."ı için i~'ar.. nc~·c 

ı;ibi kelimelere inhisar cttiril
nıi~ idi . 1 lallıuki lıu kere 
nc~c .. nıc~cıc .. nıcbu:-:. µ:ibi kc.:
liıncll.'r de hu i--arctin İslin1a 

lint.: llıLtını ~ürlılıniyur. J)c~ 

nıck oluyor ki l..onıa i-:an . .:ti-

oh<'nı~ıııı 'azıııısıık • . . 
. lıil'('ll !l'.?H . l'IH'Sİ ZUl'-

fıııda liıııaıııııııza gı•lt•-• 
ı·ı·k. hih, lik sc \ah 

• • 
~eıııill'ı'iııiıı lisll•si 'e 
ı-P\ yalıhu·ııı ııı i k tarı . ' 
hild i ı·ilıııist ir. 

• 
Bıı sPııt• liıııaı ıııııza 

traıı-

~aııılaııı ik ~l'ınil<•ı·i i)-l 

taııt'(lit'. Bu gı·mil<'rh• 

gPll'ı·ı•k sp' alılaı·ııı 't'-. . . 
l.1'11111 20 hiıu• haliğ 

olal'akııı·. l\iiı;iik gı·up-

1 ar Lıaliııde g<'IPl'ck 
~ı·~~alılar hu ~(·kı'ııı

ıhııı lıaı·ictir. Bu gPıııi-, . 
lcı·d!'ıı 2.ı i'ı ~\nwı·ika 

4 ii .\ lıııan 'c digpr

leı·i dı• İs\t'I' , İııgiliz 
" ' 

haııtlıı·alulıı-. İlk tı·aıı-

sallaıııik a~ ın 1 7 silldı· 

600 sPY\ atıla gpkrck-• • • 
tiı-. 

Btı ~('il(' gt'l('(·l'k Si'\-. ' 
Yalıların ıııikfarı crı• -. ;... 

('('il ı ıaza1':111 . 
iizıle :.ıo l'azladıı· .. \1-

niıı il,t,\1l'llla do,;rn hir meyil ıııaııltU' Ti"ıl'l,i \l'\"C faz-

İsfaıılıulda hala ıılüt
hakeı )luslal'aıı lıükııı

cdi~ ıll'd11 • 
Pelı li \:tıı 

·1°"1 aıli hiı· sakiııiıı 
(. ~( ' ., 

kns ko ea İs tan hul da 
lıi'ıhııwınıesiııi hı•lki ılı• 

t;l'knıı·~ (•ı·ekı i. r ı ı 
lliisl'' iıı ağa ilk. is 

ol<U'ak: sadra~aııı llilıı;i 
Pa~atlall iııtikaııı alına

' a ı,alkıstı. S:uiı'azaııı 
;<Silistiı·ı;» dl' idi. Pı•lı-
lh aıı ağa ıııai' !'liııık-. . 
ki ~ ellİ<'eı·ilrı·i siıtlt·a-

zaıııı azl.- le~' ik l'lli. 
S:ulrazaııırıı l'adıı·ıııa 

İlli[l haı·aı·ı ıatpih l'l
ıııc~ ı dii~iiııii~ oı·du. 
Eı·ı.-~i gtııııı sadaı·pf 
kPt lıüılası HPfik Efı•ll

di ilı• ı·l'i~ galip Efaıııli 
veııiı•l'ri a~a~ıııııı lPh-.. ., ~ 

ı·ik.ı· gelılikr. 
' 

lliisP,iıı ağa: . ' 

- Y <'lliı·pı·ill't'iıı ~ati-. 
nızaııı ish•ıııl'd i klı•ı·i ııi 
sii~ lcdi. 

\'akil gı•ı·irıııPdı•ıı lıiı· 
)kdis loplaııılı. lh•l'ik 
H' (~alip pft'ıulilt•r oı·ıhı 

p1·k:l ıı 111<la ıı ha~kalaı·ı 
• 

' ardır, Zaten icap, ıııi·:ık, mi I I ' ' da l'llğı·ılıfı. 
a rn•• ıpt <'lıııekıediı'- • · zan gibi ı;dinıclcnlcki uwn ;... .\rıık ~adı·azaııı İlıra-

lıecclcri göstermeyip bunlariıı lı•ı·. Bu ~l'IH' 1.)00 l'I' lıiıııill 11 ilıııi pa~a~ ı 
okunu,ıannı ~İ\·cyc \ıiral.tı],- t.i~i' i lıanıil iki alnıaıı 1 1 1 
tan >Oııra koma i~:ırctiıırıı •, Hllll:l '1:111 1:1~ \a ~:ljll-
bü,Jı[itüıı il~a edilerek bura- \tıpunı gı•lı•(•pkfiı·. l:wak ~oktu. 
tlaki teltı[f uzlarııı da si' l'\ c ~ıı1111ııııııııııııııı111111ıııııııııııı111111ıııııııııııı1ıııııııııııııııı11111111ııııııııııııı11111ııııııııııııı111111ııııııııı11111111ııı~ ' . 

bırnkılma" pek ralıil ulur. § y E N ·ı K ·ı T A p L A R § BilJıa,,a krıma i,:ırctiııiıı ~ ~ 
lıulunııı<ı;ı l<izıııı ~elen eıı lii- ~ § 

zumltı \erlerden hiri de ~ E f ,'-' 
1
• 1· ı·J (' l'I. -

hiç ~iıphc.,iz kelime >rııılarıdır. ~ ş re 11 l ',' ==--_=_-_~_-_ 
Zira c,cJcc <ıınu lıem7.c 'c\"a § JK.filil!iyQ 1l:ıı ıı Jbıiııin.cisi 
;ıyın ile yazılan kclimclcriıı ft * * * 
ı;ihaYctİ -lıu kere >di bir ~ :t LI rt "(' d ii il a §_=_-_-_=-_-=== 

lıarfl.c bitmektedir. l lıılhul..i ~ d t · 
Tiırk~e kclinıenk ,r.ııu ,di ~ Tagor an ercüme 
1ı.ır1c lıitcıı kclinıclcrc sesli ) Eski harfler le neşredilmiştir i 
l<\hik:ıl:ır ı;etirildikte kclınıc - _ 
ik fı\lıika :mı-ma < y, ıı yem i T evzi~er~: V akıt yurdu j 
s ) J; ıı '!eri ~ctirilir. J lcrncka· ;ıı Fiatı. 125 Kr. 2 
dar ic :ı, ıııelcc, c\ ""· ~ılıi ~1ııııııııı1111111:1ıııııııııı1111111ıııııııııııı1ıııııııllilllll!l1!1111ııııııııııııı11111ıııııııııııııı11111ıııııııııı111ıııııııııııııııı1~ 
kclinıcicr<: ~ctirilcn l;ilıik:ıla- Nezaket Bir cevap 
rın :ıı.,ı-ına nıczklır lıarflcriıı 

-
Spor 

Lik maçları martta 
Fuıhol he,·cıin

dı.:n: Birinçi · küıne 
lik mu.-ahakaları 
ünümlız<lı.:ki m:trc 
mahı %arJında \a-
pılacaktır. · 

tehir edilen müsabakalar 
Futlıol he' etinden: 4-1 9~9 

~ayıf:l\ ı hiıirdij!;iııiz 

zaman 1 itfen halıcr ı erini/. 
de ~·C\ ire~ iııı .. 

Bir 

- Küçük kardctin konuıuyor mu ? 
- Evet.. kendisine çukulata almak ıçin 

para venldiii uman ( merıi ) demeıini 
biliyor .. 

Pelıli\aıı ağa lıa~a 
• • 

hasa "l'l'li. Y eııiı•(•ı•ill'I' .. ;-ı .. .. 

l>alkılıt;, s·ıdı·azaııı 11-

lağıııa :-aldırdılar. 

İ hralıiııı pa~a .;a~ıı·ılı 
ağahıı· ~adarı•ı .\liilıiiı·

ııii İsli~ ip zol'la alılıl:ır. 
Sadı·azaını kı·ııdi ha~

olıı> Ol'-hıı·ıııa azlcııııi~ 
!arılı. 1 ~ J 

İIH':ılıiııı pa~an111 l'a

ıııııa "" ıııadılaı·. ~liilı-• 
rii alıp pa~ayı; « l\apı-

<·ı ha~ı ( '.Phhaı· ağa> a 
Tr~liın etfill't'. CPhhar 
ağa da alıp ıwduya <:?) 
~aaflik lıiı· ki\\ı• !!i\fii-

• < 

riip hrakıı. ı:JI 
P e lı l i' a il llii.·ı» iıı 

'l "'l kaı·ar .!!<H ıa ' a ıı (_ ;""'I (_ ,--, ' 

gPldi. \('llİ<'l'l'İlı•ri ha-
' . " 
~ıııa topladı: 

Sinıdi satlı·azamııı a
lı·' lıiıw mazbata 'P . 
malı zı't' l ı azı l'laıı ııı:ı k 
\:ll'd ı. ağalaı', i lwalı i nı 
pa~yı i~f<·ııı<'dil..lerilli 

yazıp ı:izd i lı•ı·. ·"al ızı ·ı·
ll't'İ ıııiilıiil'lı•dill'I'. 

Zalt·ıı, oı·ıhı J.:ı~ ıııa-

J..aııılığı 

Elnılıl'kiı· 

11'1 il 

l ıasayı aı·a-. . 
ı·ıkıa k:ı~ıııakaııı .':ııu-
\ (' I'( !ilet•. 

Y ı•ııiı·ı·ı·i :ı~:ısı ııc•lı
lh :ııı :ıUasıııııı "B" ık-. . 
hıı·ıııı haltahıı· l,t'!->lllİ-

~ ıwdır.,, r .ı 1 
~ıı·a hı•s mı criiıı ('\ l'I . " 

aj:ta11111 azil ıııl'sı·lı·"'ill -
dı• alt•Yhiııth• lnılullaıı 

' 
sad arı· ı llıckı111ı.;11s11 
Talı~iıı H' ıııulıası·lwi 

ı· ı•I Haıııiz ı•li-ııdilPı'e 

gPlıııi. ıi. . . 
Efoııdilı•riıı il..isi de 

:\' IZ:llllH'Pılit laı·afıaı·ı idi. 
Fazla olaı·ak ~ı·liıııi

~alisill adaıııı hulıııııı

' ol'laı·ılı. • 
'l'alısiıı eff'JHli ıııiidcı'

l'i. liklı·ıı saıl:ıı·l't llll'k
tııhi 1 al •ıııilH' giı·ıııisı:. . . 
llıwa~dııı "' ~ı·ı·kılifl' < 

ohıp ( l 2~ t) (h• ilıı·a
lıiııı Hilıııi p:ı~: c.;: dr
:ızaııı olıırıea. ~aıhıı·l'l 

ıııcktupı·u~u olı1ııı~ı11. 
llitnı<ell l 

[ ı' ( c ,.!et l'·ı,• h:abak.;111 
c.;ı::kcınC'dil-{irıi rh '"et 1 inde 
k:.ı,dcdı.:r 

2 llırof m ';I('"" \ '• İlıra
h 11 I' ~· ,ı eh rk rdı. l' 'kud rlı 
di ilahın ı)(a arlı bir ', n;ç,. 
rıniıt o:i1u idi, B l\. ı ~ıı'ı 

BL'.l:t:ı i H' ı ı ırt .. ırnıiı;:; '-1\nndh c .. 
'1.· -Tr·ıl'wn 'l ornacılıkl,r· da 
hulunmu... ::-ır1 .. c Z.l:lt\:ı ""ıı;;k· 

soncu. kolkct'uida,• olm · ~- Tek li 
ki>şktcn ·Yeniçeri a.!;n .. ı ol:ıc:ıkkcn 

I 2~ l) de hirdı.:nhirc S· dr·ız:ım 
,·ı.: ordu ...;ı.:ra-ıkc·ri oln1u .. ttı. 

[.l~ J>a ... a, buradan \1cmd:ırın 

, 311111a Ru;qu•~ gil!L B:v.ı tJrih· 
ll'rin ~ jztlıı).ı ı:,ihi ordudan Ru:"· 

çu!}."a firar ctm~mi~ti. l\:ı~m:ı\a 

t:l\ in edilince\ c kadar Ru,çııkta 

kaldı. 

[-l] .\>ım dendi hu tahiri ne 
cum:ı v;ünti l\:adıküyündc zirde 
muharrer nıü;alıakalar ,-apılacak

ıır. ,\ltın ordu-Lrnnbul 'P"" 
hakem İuet Bey Faih-:\işamaşı. 

~ <;.. ,-erinde kullanmış ... 

.::~------------------••liiiil•ılı ·~ı ,\lcnıchrın akıl lıocal:ırdan • "d ı ki Ye llu~çuk ':ıra.nından birıdir. - Bir türlü anlayamıyorum !N Kadehi dikince dotruca mideye rı en ıu ç · 

na111 oluyor da ta•••·- bata kadar çıkıyor 71 _ Vaziyeti dikkatlt: cakip bu)rula. 

~·.-~·c.! • • (>" • ;• -ı. 
~.u._. -· -'l 'f~ 

Necati Bey ... 
Bıı~ k Tıırk inkılı\hını yrı· 

\\:l·rı: 'ardı, P:llll:rdı, ~uiınc!" 

k.ıp clti~i zaman. <,'.ıtılınlı. 

lıır \ <ıtJı 'c millet i~ı Y'-""" 
br.ıhıldıp \akit. l.tir bir csı 

\anlı. Bu c,te ·ı~ırl.. F,cnı;' · 
ginin n~il l>ir hir lıc\~ecan 

da ,,:ı 1 ·ıykırır, daima 'L 

\"erirdi . 
l »ıııar'ı ,:ıltanatı 'e padı 

::ah id:ırc,j lıu nıcnıkkct., ı ı 

aziz J'url, yL.-dunu kara tıi 

ccha1ct içi •de Iıı :ıkıııı~tı. ı J 

~,ı~ıx c;chreli~ ~ur :--C 
1
1 ~:~ 

lı:ıyatınııı ><ııı •cnclcrini ı ı 

cehaleti lıojtnıak, l'U azı\ ı 

ejderi tcpclenıcyc l•a-rctti. 
:\e ~azık J,ı o ~e·ıç T ır 

Yataııda,ı, o kudretli T. r 
nıeb\ı-ıı, o r;:ıh,1,an '[', rk \ v 

kili, dtı ı kudret Ye • :ıd · 
dulu ,i\'alı ~üzkrini lı.t) ıtl 

ytınııntı)'tur. 

. ·cl'atİ B. ıilclti, \'c·ııi y a 
ı;irerkcıı, yeni hir ı; ı \ ı 
lının, yeni bir i<tikh.ıl'ıı c, 
~ine :ı ·ak b:ı-arkrn ,rnı a ı 

mızdaı k,nlıctt.I l.l • i.li 
ekber c·dcıleıı• lıizc l tı,l 

matem etmek oluyor. 
ll:ıd, n .lnkarnda ·,i .. tur! o, 

"~ lıL'r , .ıtan( ~ı~ 1 '"·1'lı 
lıtı~ l k 'e nlınc, l .at J 

kaldı. 

\z ,~ Dkt ~ ı.ll"\. n, .. P'3! 

- lla~ııı >at!" rıl<uıı! 

derim! 

Susuzluk 
T erkos borusu 
patladı deye ... 

E, ihiıı üst t:ıı':ıf'la 
• 

ı·ıllda .llauıl:n a dı•ııilt·ıı 
' 

ıııalıalda TPı·ko~uıı a • 
llahonı !'il ıı u ıı p:ı 1 l:ı ıı ı ,ı 
'iiziiııtleıı I'\ rlki gı•ı·e . ' 

'ı• diiıı hiiıiiıı İ<:taııhul 
sıısıız kalıııı~ı ıı·. ıaıııir • 
diiıı crı•ı•p hiıı•ı·ı";i iı·iıı ;"I :"°' 

hıı ~ahalıt:ııı iıihar 

.-ulaı· akılılıııa~:ı lıa 

laıı;waktıı·. -
Halit Bey 

Memuriyetineiadeedilecek 

• 

EııeİİllH'ıtİ P ııı a ıı «' 

([İi il ~i rkeı lcr J..oıı ıit 

Halit hı•v lıakl.ıııd 
t:uıziııı ı•dilı-ll t: Jıl.ik 
fpzll'l..t·~iııi tt'lkil. ı•l 
fakat hır 1111!->u~ıaki 1 
kikafı ikıııal ı·ılı•ıı 
ıııi~ıir. ~lalıaz,ı llal 
BI'' iıı ııw~'ııli' ('lİııi. . . 
l'ltiı•ı•ı•ı-l, t'!->a~t. 

S('IP it. hit ı•llilıı 
0 İıııkıı ;... 

lflt•ıınıı·i~ı·tiıu• j: ıl 
tlilnwsi ııııılıtPııı n 

• t ıaıı 

Et :: -n· fıatle •e Pah·~~~· 
cgı\ı ..: I .. ııc ııurae. 

-:ıı • 11'1 • ~i: 

1'11 ll il J H'I \le\;~ 
• \'ı\\I 

SlllHIC oh\ al" 

'iik~t'IPI'('\. ~'·ün oldu· 
• • ... ı1 sur('tfeı 
~ i'ık.'l'lılH' Jll,~ftt Jl'ord 

~ene kileri asıııı': . . 
ltl'. Etiıı lll'l!Zla: 
ilııiııı<ıli sinıdilik 

• 
tur. 



KADISTEN 
SEM:ER~DE 

'Iı:h:ırriri : ~Jütcrciml : 
K r.U\ j.\ P. R. 

Develer filleri nasıl yendi ? 
Timurun Hindistan kralile 

muharebeleri 
- 58 --

Tiınurun nezdine giııi~inıiz 

zaıııaıı kabul edilcceğinı:z ça
dırın raıııııda iki çadır d,ılıa 

k,ırıılduğuııu gCrdük. Ilu çadır

«r şinıdiye kadJr gördüğüınüz 

çad~rı. ruı en g_.izcli idi, çadır

ların iç. son derece mükellef 
lir ~urt.:hl ttzyin olun:nııştu. 

!.er t.uaı alım sınııalarla işleıı

ı ışti. Buradaki ihtişam t:svirin 
fı:vkiııde idi. 

Tııııurun haf'tleriııden biri 
ffgaııi ,,andan gelmiş, bizi gur-

ıck istemişti. Birkaç seneden 
beri [fı!Jnistaıı valisi olan bu 
rrrns, Tinıunuı en büyük oğlu 
( ilı~ngirin oğlu iJj. ~rünurıın 

•n çok se,·diği evladı Cilnn-
ircli. Cıhangir öldük!cn sonra 

... ı nnıhahbet onun oğluna 

r'ıkal elli. Genç Pr~nsııı adı 

P<r .\luhaııııııe( idi . 
Kırmızı ipekten bir ç1dırc.la 

ı ulunan Prens alçakça bir 

'cdiriu üzerinde oturuyordu. 
r rafımJa bir çok zevat bulunu-

r\.hı. Rızi Prc.:, sin y:ıııı11a 

u l'inlük,eri zaıııaıı d'zçok -
· cınizi söylediler, biz de diz

' ıklük. Bunda mutat olan 
;rıne 'er gi !eridikten sonra 

tırdu~ . Pir .\\uhaınıııet son 
t~ :r .Cl ... ;ınıhteşcın ellıiseh.:k gi-

ıı .ı~li. sırtında zeytuni ipekten 
< ını~:ı bir ell·i~c •.ardı. Llbi -
~cnıi: sırnıilh klsıınları ününü 
).:ı·),. ,rıııü ve ark.,~1111 cirtiiyordu. 

D ;~ınd.ıki fıpka iııçİicr \'C kıy

metli taşlarla nıfıcyyemli. 

Sa .,kaııııı teresinde büyük hir 
. akut ııarçcsı ;>adıyordu. l'rcıı

ı ı luz;ırıı·ıda b11luıı:ııı l ıtiin 

,_vnt ana fcvkalfıJe lıürnıct 

c·sleriyorlardı . 

l'rersin karşl'ında bulunan 
K:.illflırı..i pclıli\·aıı güreşiyorl.ırdı. 

Pelılil'aıılar lıiribirini yeııcıniyc

·ck "ibi :~örünüyordu. fakat 
tunlara işi bitirmeleri e<ıır -
·lunıııu;, içlerinden biri ötekini 
,.ıhalay;ırnk kaldırmış ve yere 
• tmışlı . 

,, Aynı giin bütün sefirler Tiıııtı-
ll'I lı;1fidini ziyaret edrı ek 

l 1 irıııcller;ııi arzcttiler. Ornç 

reııs lakriben 2'.!. yaşında idi. 
cı1 i sarı olan 11re11sin ~akalı 

cık u. Bur1d.ı aldığımız nıallı

ıt. ;_..ııe llıııdbtuıııı asıl Jlü
ünıct rı bir lı:t-isliyaııdır. l lin-

nıerkczi ise Ddhi 

bu 1 lüküıııdar ile 
r'~ C'tıniş, cvvel.l tnağ J ıip 

r.uş, 1 lindistaıı fillerinin haııı

'ı karşısıııda gerilemek mec
uri\, tiııde kalı111şlı. 

Timıır buın karşı bir tedbir 
1 ruımiiş harp ıııeydaıııııa, 

t ,ı 'iiklü develeri sevketıııiş, 

~ar b~~a~t~ -

ateş verilmiş. biler, sırtlarıııJa 

yangııı yaııaıı develerden ürke
rek kaçmışlardı. Fillerin bil

hassa ateşten kork\tıkları aııl:ı.

şılıyor. Bize anl:-tııklarıııa göre 
bmmn sebebi filin küçük güzlü 

olınasıdır. 

Tiııı unın bu tedbiri mu

vaffak olmuş ve 1 lindistan 
kralı mağllıp olmuştu, bunun 
üzerine lfüıdistamıı mühim bir 
kısmı Scnıerkant devletine iJave 
edilıııişli. Bu lıavali dağlık 

olmakla beralıer ahalisi çok, 
şehirleri muazznııı, köyleri zen
gin, arazisi ıııiiııbiHir. 

l lindistaıı kralı firar ellikten 
sonra dağlara iltica etmiş w 
yeniden as'<er toplamıştır. 1'i
mur yeniden harbe lıahişker 

0Jn1at1ığ111dan geri dönnıiiş , 
l lindistan Kralı da takip 
etmemişti. 

1 lali hazırda bu havalı Timu
rıın torunu tarafıııdaıı idare 
olunuyor. l li•ıdistaııııı mütebaki 

aksamı da Hint Kralı tarafııı -
dan idare olunmaktadır. 

Tinıur tarafıııdan !etholun -
ınıyaıı Hindistan aksamı hiris
liyanlarla nıcskündur. Bunlar 
arasında arapl~r ve yalıudiler 

varsada bunlar Jıiristiyaııların 

Jıükmü altında yasıyorlar. 

' Bitmedi J 

Buğday geliyor 
Fakat gümrük vermemek için 

iki tw eri.in katlar 
• 1"" 

St'hl'İlllİZI' 12000 lıİıı , 
h ıı g d ::ı y gdccPklil'. 
Buj:tıla~ ları gCınıl'iik

siiz ııı 11 hal'aza edcerk 
hiı· aııtı'ı'po olıııatlığı 
i <; i ıı , l la~-daqıa~ada 
hii~ i'ık silolaı·ııı keıı

dilcı·iıw tahsis Ptlilnw
sı lıııs11sıııtda jklisat 
Yek<llf'liıı~ miira<'aat 
ı'lıııi~lf'ı·:-;c ılr hu talrp 
l'Pthiolu nııı u~t ur. Bug
d:n larııı ıııa' ııalarda 

• 
hırakılma~ı dii~üniilii-

\ oı·sa da h11 lıir ıııa' na 
• 
lıolıraıııııa ~clwhht•t 

• 
\ Cl't'l'CklİI'. 

Türk harflerile 
Muameleye başladı 

Yil:n el 't• uıııuın de-• 
, aiı·up ılüııdcıı itibaren 
Tü ı·k 1 ıal'f lrı·i!e ııı ua
ıııl'lc ifa:-;ıııa lıaslaııııııs-. . 
t ıı·. 
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"'-'L'-'ihirbazın Kızı 
\lı:h:ll'J'İli: 

1oris Löblan 
R:ıul »da müfrit bir zeka, 

ur r bulunur bir cevvaliyet 

ıt.it,(\ir t~,ıir,. bu azım krrşı-
• ' ._ eğe lüzum hissetti 

ııuı ~:tık.er· 
- Xu~ıJıa... Söyleyecegim .•• 

ll ll j w;allada konuşmakta ne 

..• tledi. ' 
Ht•n b~ », « Kalyostro » nıı.n 

, topladıktan sonra bır 
ayett~;,~·ıcrnheceğini bildiği . . ' 

.!'İ 

:\liitı_·ı·einıi 

.Jlelımet Gayıır 
cihetle: 

- Hayır... Burada söyliye
ceksin ... Dedi. 

O vakıt • Jozefin » şu şöz

leri mırıldandı: 

- Öyle olsun... senin hiç 
hesaba kalmadığın aşkımızı teh
likeye düşürmekten se arzunu 
yapnıağı tercih eylerim. 

• Rauf » ün içini gurur kaı>
ladı. İlk defa olarak diğerleri 

Teselli kabul et.
mez bir acı 

(!irinci sahifeden 

lcriıı i hayala 
llll~lıı·. 

mabat] 

ka p:t -

:\h•ı·lnım Xt't'ali lw~ in 
lıa~ıalığıııııı ıııuklediı· 

zaıııwtı.iğiıııiz doktoı·-, 

Iarııııız ıaral'ırnlan te~

lıis e.Jileıııeıııf'si hu 
(:ok ft:'t'İ akilıettı• ma -
ne' i b i ı· ıııesnli\ M • 
adılı•diln11•kt111li r. 

~lanıal'i anwli~ at '<' 
tcda' i lıakkında lf'n
kitli nnıdp lıiı· ııokta 

gii rii lnıı>ıı u •hı ed i r. . \ ıı -, 
eak ıeı;lıis daha ,., ı•I . , 
~ npılahilmi~ o 1 !'i a ~ <l ı 
hu 'alıiııı ll<'lİl'eııiıı 

husule gl'lmrnwsi ı;ok 
kahildi dcııilıııekleııiı·. 

c:eııaze l}l('l'asinıi \a-
• 

ı·ııı (hugiiıı) saat lOdn 
yapıhwaklıı·. 

Cenaze merasimi 
.\ııkıll'a, 1 (.\.J)

:\laarif 'ekili nwrlıuın 
:\'t'<'ati Bt'~ in ı'Pnazr

lcri ~aı·ııı saat oıı hıı
eııkla ınııııuııc hasta-, 
11t'Sİ1HIPn mt'l'<lı-iİ111lc 

hilııntunı nwktcp lnlc
lwsi \<' İz('ill-l'iıı i~ıi-, 

l'akilP ı ... aldırılacak 'e 
lalnıt ınaal'if '"k:\lt'ti 
ıniidiı·aııı 'c ıımalliııı
leı· larafıııdaıı ta~ma

rak \t' \nhlı,siııiıı \a-, 
ıııııa . defııt>dilt'ı·rktiı·. 

İzmirin mate111i 

İzmir. 1 ( \. \) - \laarif 

ukili .'\et:ati Be~ in nfat ha
beri lzınir muhitini derin bir 
ye' içinde hırakıni,tır. ,\ler 
hıınııın kabrine çı:lenk \ az·ı 
için hl'kdiyc mccli"i lzınir 
~chri namına .\nkara ~chrc

ıııaııı.:tiııe nılirilCU~lt ettigi µ.-i
bı Rcbidimhur hazrt:tlerile 
H_ .\1. il. rd,i L\zını Ye lxı~ 

,·ekil İ;mct Pa,alar hazretk
rinc de wlp;rafla arzı ıaziycr 

ctnıi,tir. 

Maarif işleri 
Necati Beyin vefatı 

üzerine maarif umu
runu vekaleten Baş 

Vekil İsmet Paşa haz
retleri deruhte buyur
muşlardır. 

Merhum Necati Beyin 
tercümet bnli 

\lu;r,ıfa .\ecati Bey 1804 ,e

nc:'indc tzmirde doj!,'mlı.-•tu: tali 

tah>ilini İzmir idadi;indc bitir
dikten ;onra İ>taııbule hukuk 
nıektehinr p:irmi~- buradan ~ıkuk

tan ;onra da İzmirde darülmu· 
allinıiıı Ye darülnıuallimatm muallim-

üzerindeki nüfuzüuu ve arzusunu 
yerine getirmekteki ınııvaffakı

yetini anlamıştı. 

Şüphesiz •Kalyostro» zaif bir 
mevkide idi. "Brijit Rusöleıı »İn 
sö1de katledilmiş olması muka
vemetini kırmıştı. « Leonar » ın 

eli ayağı bağlı yatması da asa

bını üzüyordu. Jllaamafi •Raul» 
vaziyeti ihata ederek tehdit ve 
ihale, hile ve kuvvet sayesinde 
galebe çalmakla büyük bir 
maharet göstermişti. 

Şimdi amir nıevkiinde idi . 
Jozefin Balsaıno yu kendini tes
lime mecbur etmiş ve aynı 

zamanda kendi aşkının hududunu 

Necati ... 
[ flirlnci ,alıifcdcn nıahar ] 

J layır, bu fel<efe içime 
doğan şiiplıe kurdunu öl
dilrıneye, beni etrafımın 

ııeşesile elele yürütmeye 
kafi geluıiyorrtıı. 

Geceyi ve öyleğe kadar
ki zamanı kalemi mahsıı

sımdan bir iyi haber 
beklemekle geçirdim. 

t iinkii 1'\ecati bu iyi 
lıal'ere nıi'ıstchik olanlar
dan biri fıı. 

Onu irnıir gençleri iı;iıı
de milli hedefleri en zeki 
ve siir"alli bir kavrayışla 
tanıyıp ona teveccülı gös
tenliği günlerden tanıyor
duııı. 

Onu yunan işg.ıli baş

ladık!.;n snııra İstaııbulda 
iki ıııusibetzcde sıfalilc 
dertleşti- imiz günlerden 
taıııyord ıı ııı. 

Onuıı i.clikl.'.I llldiıkenıcsi 

reisliğinde ııe temiz bir kal
biıı tahassüsleri çarptığına 
kendim şal;it ve saıni 

olnmstum . 
Oııu iskfüı, adliye, ı\laarif 

vek"1cllcrinde, devletin üç 
hiiyük işinin iyi ve ehil 
arkadaş intihabı, karar ve 
icra zamanlarının tay ini 
gibi bir siyaset ve idare ada
mında aranacak kuvvet 
vasıllarıle nasıl bir elde yü
rütüldüğünü görınüştüın. 

Ve hassatan Necatiyi 
daiıııa samimi, her zaman 
temiz olarak tanımıştım. 

Tiirk inkıhlbı Neca\ide 
en müsait bir ımızaherct 
kabiliyeti keşfetmiş, bu cev
heri işletıııişti. 

Bu cc\·herin parıltısı da
ha sonra daha goıiş hu -
dullara yayılmalı idi. 

Dün öyleye kadar bu 
milli kudretin hissen ve 
Jıaya len üzerine titredim, 
durdum. l'akat öğleyin ... 
o kudret süııdii, ufkum 
karanlı, içime çökeıı ka
ranlık, saatler geçiyor, işte 

kesafetini artırmaktan, se
simi boğmaktan başka hir 
şey yapmıyor. 

Teselli kabul etmez bir 
haldeyim. Zavallı i\'ecati 
,.e zavallı tababet! ilf<sı ıa 

uğraştığın irfan aleıni işle 
daha otuz altısını doldur -
nıadığın bir yaşta seni 
ölümün ifna edici kollarına 
attı. 

Seu millet mekteplerini 
açarken biz sana Jıayatm 
kapısını kapatıyoruz. 

Tabiatin bu zulmü kar
şısıııda ancak senin ~esin 
gürliyebilir, müefsir olabi
lirdi, i'\ccaticiğ·iın! .. 

Jlakkı Tarık 

lik alınak suretilc ma~ırifc inti:'ap
etıni.:'tL 

J!JJ.1 tcH 1918 >endnc ka
dar İzmirdc hu;ıı,i Şark mekte
bi nıüdi.irli.iğün<lc bultınrnu~. bu

rada şimdi :\ loskO\ a elçimiz ulan 
\'rt~ıi Beyle beraber çalı~mışur. 
Bu arada il.mir - .\ydın dLmir 
yolları hukuk nıü~,1\·crli~indc ça
lı~ınış. <la\·a \·ck;lleti yapmıştır. 

1919 da. lzmiriıı iıgali ii;<eri
nc milli miicatlele teşkiline da-

çizmişti. Artık buselerle
1 

iğfal 

manevraları ile dolaba gelmek
ten korkmıyordu; çünkü kat'ı 

müııasebutı bile göze almıştı. 

Geridonun üzerindeki halıyı 

alarak Leoııarın üzerine attı, ve 
gelip Jozefinin yanında oturarak 
dedi ki: 

- Dinliyorum • 
I<~dııı • Raul » a kindar bir 

naza fırlattıktan sonra mırıl

dandı: 

- 1 lata ediyorsun ... Geçici 
bir zafıındaıı istifade ederek 
günün birinde sana zaten anla
tacağım bir, şeyi cebren şimdi 
söyletiyorsun. Bu lüzumsuz bir 

r6E: Z~bst~ı 
SÜtUNU 

Hırsızlıkla 

Yankesiciler 
Scııe hası dolaYisile 

' ' 
sokaklardaki kalabalik-
da11 \ t' t \\ Ienldd ıcn
ha lık taıı hır sızlar da 
'aıık<>sceilrr biı· lıav -. . . 
lı istifade elıııi~lcrtliı· . 
siı·kat \ c yaııkesı'cilik 
'akalnı·ı snıılaı·dir. , 

~ Hifat efendi Kara
kiiıh• tı·aııı\a\a biııel'-, 
kt~n .\ı·ap Ramazan ıa

ı·afı ndnıı eiiztlaııi ea -, 
lııınıı:-;tıı·. , 

~ Sulıan lıanıaıııında 
faıılc alan Zı•lıı·a Jıaııı

mııı 100 lırası ~·skMi 
' 

ıııalum iki kişi tarnfııı

tlan calınmıstu·. . ' 
4/aknıakcılnı·da \alide 
lıamııda ~aparas cfon
tllye aiı. kask.et. licaret-, 
ltaııesiııc .\li Xasrullalı 
isıınııde bir sabıkalı 

giı·mis, ka:-;krtlt:'ı'İ ı·u-. , , 

'ala doldurnakrn ya
kalaıınıı~i ı r. 
Cmıırelkii\ ılı> 

' ~ . 
lıaıııırnıı e\ iııe fıı !'SIZ 

gİl'ınif' saııdıf...ıaki 1 ;35 ' , 
liı·a ili' hazi rı;' a ral-" , 
mı~tıı· ~iiplıe iizeriııc 

İsıııail isınintll' biı· f'a
bukalı dl'adet 011111-

ınu~tur. 

Yakalandı 
J>aııgaltıda poliskr

le müsadt'me i'deııll'ı'

deıı Bt\sikta:-;ıi Cemil , , 

'akalunıı tı:oilır. . , 
Cemil ı·iiı·ınüııii iıiı·ar 

f'tnıeklcdil'. 
................................................. 
lıil olarak btanbıılda, - şimdi 

lliiyük ,\!illet .\leeli;i reisi - Kü

zını l\ışa hazrcclc:rinin kumandan 

oldu~ıı nııntakada kııYn)ı milliYc 
n1Lifrczclcri kun1andanlıj!;ında bu

lunan. _\nzavur takibatına iştirak 

etti. 

1920 de ~;ıruh:uı mc"lıuw o

larak lliiYcik millet ıncclbine gel

di \·c bir müddet ~oııra l\nı;ta

nıuni İ6tikhll ınnhkenıc.:6İlle rci::> 

olar<ık Saın~un iznıit arasındaki 
~ahada millt mücadelenin ınli\·ar~ 

fak olmasında kıymetli hizmetler 
etli. 
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192-~ te imar ve isk:ln \'C fiil ___ •------
mübadele Yckı\letiııin tccsslisliıı- yerine .\laari[ \·ekili oldu. 

Yalımızdaki hih üt... I<!- · 
İ·ihl lıizııwt.IPı·ilc'. taııııı
ıııı~ oları ,\laaı·if \"Pki·i 
nıeı·lnıııı ~hı~tafa Xt• · 
cali Bı•viıı ı·ol... az.iz '« 

de hem aıniı. hem 1ıu \"ek.11etin Darülfünunda matem 
ilk ı ekili olan \c bihiharc İsmet Edebiyat Ye j lahi-
Paşa kabine>indc adliye Yekale- yat J'aküheleri riyase
tine geçti \C kabine çekilirken lilld(•(l; )Jilli miicalıc
i\ecatİ bey de isifa etti; bir müd-
det sonra llamdııllah Suphi !leyin dcmizde Ve maaı•if ha-

hakarettir. cc Raul » ... 
« Raul » lıaşiıı bir tavurla 

tekrar etti: 
- Dinliyorum ... Haydi söyle 

bakalım ... 

O vakit • ]ozefin Balsanıo » 

dedi ki: 
- Ne yapalım öyle istiyor

sun... JI leseleyi kabil olduğu 

kadar çabuk halledelim. İptidai 
bir takım tafsilfıta girişmek 

lüzumunu hissetmiyorum. Kısaca 
neticeye geleceğim. Bıından 22 

sene mukadc.lem Fransa ile 
Prusya arasında 1870 harbı 

olmadan bir kaç ay evel Rııan 
piskoposu ayandan Kardinal dö 

« Bonşoz » oc !(o » memleketini 
gezerken, günün birinde şedit 

bir fırtınaya tutuldu ve şövalye 
dö oc Zob » a ait olan oc Ger » 

şatosuna iltica eyledi. Orada 
yemeğe kaldı. 

Gece olup kendisine tahsis 
olunan odaya çekileceği sırada, 
doksanlık bitkin bir ihtiyar 
olmakla beraber aklıyerinde bir 
adam olan Şövalye de< zap » 

ıııüsafiriile mahrem bir mülakat 
talebinde bulundu. Bu mülakat 
iızun müddet sürdü . 

Kardinal döoc Bonşoz »un bu 
ıııülfıkatta öğrendiği şeyler 

atide Jıülasa edeceğim şeyler- ' 

' .. 
<'OK J..ı\mNli hal ıra-,:-
ı'ıı tcb<:ileıı 2-1- lU:'.tı 
ı·;w:-;aıııha gi'ıııii Edehi-, , ' 
yaı. '" i l:Hıiyat fa ki ıl
teleri talil cdilıııi~tiı·. 

dir. BLı hülfısayı kardiııal lı~

tıra olarak kaydetmiş bcu de 
harfi harfine ezberledim: 

İhtiyar Şövalye dedi ki: 
- Moıısinyor ! hayatımın i ·, 

seneleri ihtilfılin heyecanlı ııııı 

lıuti içinde geçti. Terlıip oldu 
ğu sıralarda ı 2 yaşıııtla bir 
çocuktum. Dö •Zob• Jıalamh 

civar lıapisaneyc ara sim g i
derdim. Halaııı orada lıasta:~ır:ı. 

bakar ve sadaka lel'zi ederdi. 
Oraya her türlü betbahatlar 
kapanır • Ve gelişi güzel ıııaıı

kfım edilirdi. Bir gün kimseııin 
ismini, sebebi hapsini tamına

d ığı bir ıııalıbusla görüş!üm. 

( Bitıııccli) 



• 

evaplarınızı gönderiniz! 
On kadın; on erkek
ten hangisi hangi-
ile evlenmelidir? 

Birtll'n ona kadrır ııuınaralarla ·'~ ırdı
~ıı111z nanızrtlt•r 30 tesriııh;aııi ile 18 k<'i.-. " 

nııııt'' d aı·a~ıııdaki ıı11. lıalaı·ııııızd:Hlır. 

ı crk,\tcıı ]ı;uıgıbiri, ıo bdındaıı lıaıı"i'ile c\'le
İ7.c ~orc, mc,ut olahilc,._ 1,ıir; Juııck ki kariler 

tiınJkkıı birini ihtİ\'ar edecek far.ız;ı ( 2 nuıııa alı 
!:ı~y ro mım3ralı • cz.ılıat hanımla e\ kPnıdicL.r/ 

Cevaplar 15 kanunusani
ye kadar kabul olunacaktır. 

lli k:iııuı111~nni<le nıcktuplaı· :ı~ıhwak, 
~11'<1~ a konulacak, lıaııgi ihtimal daha fazla 
l'P\ alıııı~sa 

• • 

O mektuplar üzerine kur'a 
Çekilecektk; Kazanana 100 Ura, bunun gazetesini 
satan bayi reya mürezzie 50 lira mükafat verilec ktir

1 

bunun i in: 
El' ı mı ı11111111nıı11111111nııı11111J1ınııı11ı1111~ ~11111ıııınuıı11111ııııı11 1111 ııııırıı 111111 ıııııııı 111111 ı~ 
i llf'J' l'rı·ofıa 1-~0~ ~ Ga:elr11i:i al-~ 

: 1111111aı·alı /;upmı-{) t/111111: ~Hl//_İ ?'f'//O l 
ı,,,. fırı hirı·ı· !11k1111f ~ 111 '"'f': :ıfeı'lll oılı- j 

• . • ; ., il/ !/fl•lllll,f/1 lf- ~ 
llaı·e edıııı,:. ~,.. il ıtı11ıyıı11::. -

ıııııııuıtHUtııı ntılhıııırn ffl'l"Jı'~ ıııııı11Hnıu1ıı11ıı1 111 11ı ııııı 11 uııııuu1111111 11111 1 

ra :; i t mi r amz 
} alnı: toıılcu/1~1111: klfpo11!0J'ı orfını:ı 

1• lıayi ı·ey11 111iin·: :ii11izi11 adıııı ?/flZlfl'ok 

!fiiıııleruıe~ i i/11ıuıf ı•l 111i~ i11iz. 

Ciiııkii lnııılar J,ur'ada kazaııaııın arı 
• 

'aplar İİZ<'rirır ı](' kur'a c;rkilc('ck, 

lliı i11r·( e 50. f/flZrlesi11i s11tırıı lJa~ iı• '.? 5 
i/;i11eitf P11 0111111r·ır~,, kıfflrt1· l 011r 1 il'a, lıı111-

lt11·111 f10U'fesi11i sal1111faro 5rı· firo, 11 dr'll 
;ıo ,,, ~·otlar birer k" 111Pfli lıedı\ı', IHI\ i ... . . . 
ı't'~<I 11ıiiı'ezziferi11e 1 eı· lira ı•rrifııı·rktir. 

Bir kari herden fazı~ cc' ap gimdcrdıiliT. ı alnı• 
1 er ce. aba "' rı LıirLıkım k~por kon olmalı lır. 
- er ti 'crilmemi• mektup kabul olumnaı l\arilc
T'mi7. tk,ik nu-halarını id:ırcmi7.dcıı aldıra\ıilirltr. 

Refik Ahmet 
......................... 

İlk mekteplere 

l YURT BİLGİSİ 
' 

Yeni harflerle 
l\;ı-ılmıştır, Dcirdu,ıcıi, \ıc:c d ~ını! hİfHplıırı 

Ji.ır.ıl':rnt yeri . irhulct k!ıtııp:ın~-ldlr. 1 ' o ır kunı~tur. 

Bakteriyolog Dr. Ihsan Sami 
il hu ı<;>loj! horatJ>atı 

l it dakık kan cahlıl~t 
ır; , tc:ıııııilu kurcnııt 

ııio ' t-ııroa ha ·ıa 
il hı i, ıd 

it a mı 

ı ıar rrı-ı. 
-.:r \.nfl! ıçin 

Su 'lft '\f;thnmt 
t.ul'c: knr~ı ın eda ·retron 1 rJ')J 

f ffukıık Fa:l..ii~tt· indPıı: 
l 1 lukuk 1 akült ,ınc.lc talımaı 
· nam mucibltıcc doktora <ubat 

tlt\te i lmtılıanh c pır tamı 
ıan•um '" '"'lıiı e l>Jmı~ oldtt~ndan 
a!Jkadarı rı d rus <" 1mı im ti 
hant\- <i ı, r nmek lir.re fakül-

I tctle ilılıı le ırı:ı muracuıl•rı. 
ı !'atılı sulh ınalıkcıncsi üçüııcü 
' hukuk dJir iııd~ıı· Bal, ita 

r 
1-locakasım gıımnı mahallesinin 
liasaıı 1 liiscyiıı ro1uşuııda 28 --•:------••i numaralı hadcde ıııerbıım mü-

kl il I'. 1.\ \1 iTi 

~oman,;an r llırı f, oba 
ct:--uhi l'l,ah3cıni ne IH .. ,ük itina 
'c ne dakik pl:ırla ıenip 
"' lcdi/iiıu her ke in malumudur. 
'led~r k c\ lcdiği le. aıiınatı oıc . 

.. ' rın<L1 me~hur 1 R'l'Y.I. J 

. k,ımajl:ınıda ithalini unutmamı~ -
r (.u ·u "herkesçe mu•cllcm . 

d .. k M..>1.Rn:ı. kon>a~ı soğuk
lara t ~k lgm~klarına kar~ı 
•on ıkrcc·c faydalıdır. 

başir 1 lü~ıu efendı zevcesi 1 lu
r:ye 1 larıınıııı ( Felci ıımıınıii 

mütcre1'kı ) denilen hastalığa 
rniiplel5 ve ıt1uht.1ci vesayet 
olduğu fennen anlaşılmış \'C 
ıııezbureniıı Hacrine krı(iik oğlu 
dınikeftk talebesiııdıı Zıya-
cddiıı Liendi ile Jıerikisine 
mahalle muhtarı cveli Arif 
Bty iblri lllı r:ı rıdlrifu ' 
tayin ohınmuş olduğu ıılakadııra
nm malUnıu olmak ü?.re ilan 
olunur. 

imıamızı düzeltelim! 
~~~-----·~----~~~ -i Yeni Ze antta ol idi- Listede kimler var ? 

J)unku ı ı~h 1 r. 1 3t-

I :ski 'az1 ki dc'c nı .. ıı: '"ı 

niz böyie ya mıyacak 

ı 
\ 
1 

IJur \<.:ni ~cı enin t, g nU idi. 

I·. dki ~ece >aut on ık tk -elam 
'3riıgınn• ' ni ııe,,e rl r· nk 
raı e nhpoplar •r ınJ :ıı k 
' ı: t ofd1,;. fhı illln\anır. "l .. 
d nl ha ıw 1( rmis h r ko -inde 
1 , dedir 

i nc:;:ın .:ır.ıdaki ı ıun ı'ı:httin de .. 
rece ine ı:ure kar ı ımlık le ti 

.ıkı-ır '~ nılıa\ .ı up11 r Stıı< 

' 

lnµ;ilizcc ınccnıuıı..ırJ:ın t p.rt:ndıp;ı 
rnizc m•rc ıeır. Z Jantta Yılh:ı-ı 

t...·brıkaunın flu.,f)uLun ha ka tur1ü 

.11>ılrno ta<'ır l'c ,;, • iıtuklU· 
ğu ~ 1 i bmlirini ,,pr:k cdcceklcı 

kT~ı k;ır l\a g m kLc \C\.urnc· 

tttir . 
la 

Türk harfi erile yazıyı 
ilk öğrenenler 

Hediye kazanan kari/erimizin 
isimlerini neşrediyoru 

1.1~ (,'ar~ı içi J\:ılp:ıkçıl:ır 

• ;i.'i Rahmi ile;· . 
1 .~ Uckir 11 İ'.lddu-

dcıı Fahri lkkir lk1 nıahnı

mu \ lulımrcm Hlhri Be •. 
1 .1'1 !1.nıir • .\ l"dın demir 

yolu tdtb k:ıkıııı nıeımırla-

1Tıclaıı 2S7 .'u\crnıuıı Sıı-rı 

lıu. 

ı -ıo .\k arnv \1 \l. .\. 
l\;\l 1 111 1 k~ . 

f-l f - ('cırluda .\luhittiıı 

n1u!ıatlesi, Kantarcı sokuk . ~ 
\li \-a,fi il ; . 

1-+'2 Coztcpcde J,ta,yon 

cadtl~-imk \Jnııir 1 lthrc' he
yin hanesinde. ·edime 1 l:ınıın 

l-l.1 1-'atihtc ~·anıaıırcı 

Sul..ı~ıııda \. f X \ hınct C'c
ıp,ı\cttin He\. 

ı .u Cıılaı :ıt 

•d,ir.im:i .ııııfıutı (ıf) 'ı::<l:ıt 

\kıııduh ile'. 
ı -t.; K<ınY.t \lcmlckct 

h.Hahancsi nıakiftbti .\ !. 'i

hat Bq-: 
f -l(i 'f.::Haıııııııi maarif 

müdi.ını bıııail Kemal Bey 
l -l7 • Saı'uhııı ~azetcler 

h:ı\'ii ,\lt:hnıd Bey. 

l-!8 \ lıı.Ji\-c \ ekMeti k 
tanbul tetkik \ c ta;fiyei lı~

salıat mutlı riıycti tetkik rne
nıunı l la~mct Bey. 

ı +rı l lal~p (il .. \. ·. P.) 
~irketinde 1-nıail 1 kıkkı ller. 

i ,'!() .\dana ~inıendirl'r a
atç<i \khmet Rl'cep Bey. 

1:; 1 Dani:;~cfeka talcbı.:-

'iııden (),):; \hmet ed ı 

lk. 
1 :i2-Rcızııyllk T~ık ng-lu 

J hi>e\ in Bedri Her. 
1 :;j lstaıılıul li:c>İ 1) uncu 

>uuft:ı kadı ki\; lıı Osman , ·a
im lwy. 

15+-ı:t\'cmcz, llevazıdı - . 
ccc~it malıallc ·;, ~lihri hatcın 
sokak ._ ·. 2ll \ ldımet Te; fili 
~~)'. 

1 :i5-Kadı~•>yii, Pıv.ıır yo
lu :'\. 2 ,-,umk Sait Bey. 

156- BüyüJ..ada Çorum 

.\Jclı"tı~u \luııılr !ley in ı*iah· 

tunııı Orhan ,\ltiniır ile\. 
1~~ Güztepc, 1 t oı 

irnn :'\. 1 :\czalıet 1 if.ıt 
1 lu1ım. 

ı ,:;.~ -Selinıi;-cdc K. r K. 2 
kıdemli viızlı:ı~ı \lllnıir Bo.:\". 

r ~ıı __: L:lll'lidc <,\ık ur çc~
mcdc harız \ntullalı l~f 

1 fıO - İ•t:ınbul nıırtaka-ı 
7.iraat lıa~ınudıı"lı (\!. R~~at 
Bey refika. ı :ahiha ! !anım. 

f fi J lznıir Coztt:pedc '> 2 
\le!kure e znt l lnııını. 

lllltmedil -Müddet bitti 
-

Fakat mubadillerden bir kısmı 
tasarruf vesikalarını 

t mamlıyam nar 
. ltıb.ıdillcı·deıı ('ıııl:ik. 

i:slİ\ Pli faknt la. ·arı·uf 
.,, ,:, klan ıaınaııı ol-
1111\ aıılara, ('\ ı·akl:o·ıııı 
itıı;anı t>lııwk il'iıı '('
rilrıı ıııiilılct ıliiıı hit
ıni)ir. Fakat hıı fll('\

k.iılP huluııaıı 1111ıhadil
if'l'lleıı hir kı~ıııı geru' 
ıııallııp \l'sÜki ilrııarıı 
ctlf'nH•ıııi::lt'r, 'P Yil:\
Yf't r nıii rıwaat la, .,,-_ 
• 
raklarıııııı htı sekilde 

• 
kahuliiııün, 'e .·oıwa 
ıaıııaııılrvaeaklaı·ıııı hı•-• 
'aıı H' ri('a etıııislı•ı·-
• • 
diı» Fal,at hu lımmsta 
kaııun ıuii.'ait olımulı· 
ğ ııı ti :i ır l..rndilf'riııc 
lHlİ]~L biı• t'P\Clj) \l'

rifıucıni. tiı·. • 
i. ttılı il ıniira.:.ml 

eden hir f.ihıııı I..ı dm~ 
I· ııı i. tiılaları I •. f'

kitlf'tine görıderilf'<'t'l· 
!ir. 

-38 kİJİnin ismi bildirildi, limom ihraç 
edeceklerin listesi yapılıyor 

İkti!'at \'t•k:llt>ti,Tit·a
rct ıııiiıliriYdİrıl' Hu~-• ''1' a dPri ilırat· rdce•·k. • • • 
tii<'eal'larııı ra~tik ı·dil-
nıi~ li~te,.iııi 
ıni~tir. 

" 
Til'al'ct odası 2G ki

sİ\"t• , •• ,.,ika Y<•ı·ilnu""İııi, .. 
Tiı·aı·et uıiiıliı·i\ C'I i dı• ' 

• 
" kif'İ~ e '('l'İlııu'. iııi 
IPklif Nnıi ·Jpı·ıli . 

Yakiif Pt hu ~oıı tt>k
lifi kahul "' tn:stik 
l'lıııi.. • , lııız iit· fır

ma~ ı ılc g i .)irıııi JİI'. 
Tı•, zi l'!lilPt<1k ıııik ıar
laı· Pli a ·a~ı 200 J,ifo . ' 

t'ıı 'ıık:u·ı 800 ilotlur. • 
\'alı·k~ '<' linıoıı Iistl'
lPı·i lı(•ııiiz ı.ı;dıııeıııi~tiı·. 

Li~h·tltı i~irıılcri oları 
Iİİl'eadar ~ıırılarılıı·: 

llaı·ı Eıııiıı zad · ·iı·
L.t•li, Ballı oğlu Sırrı B .• 
l\:\zmı . Ul'İ il., . 'uı·i 
,\zirı: B. , .\ haı'ı znıl 

ı~ıııali Ilakkı B., Lutf i 
l\:iıııil B., .lli~kı zadı 1 

B,ılıa<•ıtiıı B., :llt>lıııwt 

E~l'ef' B .•. lkl111w1 ı -
. t'I B.. il. ııı.ınıt•ı zade 
. · ııı·i n.. O!'ııı:ııı . "uri 
it, ı 't•ıııli zatlı: Ctıııal 

il .. llalt:ıt·ı z.111(' illi. a
ınett iıı B .• J\:ıı·a lla-

~aıı rı:a<l<' llii~"' iıı llii-.
ııii B., .lfalik .\İıııwt B., 
~hıı't ı zadP O. ııı:m B., 
.\li .\ğa zadt' Jll'lıııwt 
B., Yeli 
M•ı lafa 

lalı11111t zatlt• 
B., Harı .\fi 

Pa~a ıııalıımııu llii-.ııi"ı 
B. , Baleı zadı• Sı·ı·if 
~iirt>\ a B. • llii. .,., iıı 
.\1 irat· B. , Osıııaıı ~ \1 i 
il.. Calık oğlu Zı•ki 
B .• JlelıııH1 t . 'ad ık B. ' 
EdirııPli laeı ~ldııııı·ı 
St'ı'İf fl. . . l'f'İ fi zatlı• 
Hilmi B .•. \ lııııt•t ıııii-
1 ı•ı·ı·(·ın B., allı: ııl 
zadı• Siih'ı.. ıııaıı il .. 
Haeı :llt'lııı;l'I Salilı H .• 1 
'nlııı zatlP l lii~l'İ\ ıı llil
ıııi B. , nil, l 1 ıfk.ı B., 
.'ı kr-tı·i z.ıd • Zi\ıı \lı
nwt B., , 111· .\İi zade 
. ·a~ı·ııllalı n .. 11:1\ ıhır 

• 
il .. r aı·1tlt•ı11il ıı:ıkli-
' at ~iı·kt>t, Jacı z.ıılc • • 
llalil B.. :lloı·alı zndl' 

ail B .• llaliııı S; lilı -Nilıyet karar verilecek 
t:l'ııri f'li lıt>lt•dh" hıı 

gi'ııı ı~ıph ıı.ır.ık' ~iıt ı 
lllt'~l·lp İllİ İJJt,11' Pdl'-
C ktiı·. :-iiiı l'alwika 11 ın 1 
i 11.~a~ı ıı.ı kıular Eıııa- I 
tıctiıı (11) ııwrkezılrıı 
:·İillPı·i ııı ıa. t' llP il 
iktifa 1'!11H• İ hıı ~·İİ11k11 
it•t iıııaıl.ı tak:ırriiı· t•ılr-
1·11ktir. 

Yeni Fordun 

tındı 'Jtrçuk ı-ı\14 ı '••~arı a 
pıldı ı g'ıtc~ gaıeı ... rmz h 
tun aç ış, a.:'ıl t1..:rt:ddut ... ..! c 
keli '.'lcl,•'n dı>jl;ru ıın!Jhrı ı 1 
r tdıt g 1 te me c b:ı ııı' 

Bana -da, um edi' ı ru.; c1 a· 
zıını' :nla ı.lg.lL u r . 

<t1;Y) ~_;° l L "JÇ, ..,.;.Jt 
rurcu. '-;'J.i t ~ .. t JJt r ı \ 
J.J • .i lcrt:l')tu nı , 0• ,; tr..: , 
t,).·;· t\.fl:\·~t-ı.. '-:" •;· tl:rhi ., 
~..A; r..:-1' :1i, Jıı; ti \ .ık .. t ·ı 1.• 

(l ıl, .(~,.- tina\i. t ak,~, .J 

tribLn, J" .. i triko, J:'-' tr \ , 
_.ı_,- !l',,l\ L ı, .'Oy t ah, 
,, ..... '6'j tLzg;,ırı . •F j t ı i\ c, 
.J.,,.,.;· tnı~ı Lt, r:_:_..J- tar· ı, 

-..-; ll'I"J.!:lp. ,.;,; tcrf , \ t.,· 
tcrf k · , •, _._j ter· ı i pı.r er. 
_( J ter· kkııp. - \J ter iı , 
..,ıJ tcrkihı ..,.;.,.JJ t r ctıc, 
~ıı. ,_ t -lil t tı'. -• t n-
ur~ .... ; r. ,'l· 

~!J [L ~ lL • d,.. !. t l , 

:ı t.:.,. C. .. • t'" c1 ı . tf"" • t\,. .. 
hhl ,,,. ..e.i tı..--...l ldı [., ""' ..... !,; 

tc c it, t. l,;,,,• -!i t ... ~rih c.... • 
tl·~ i)., <1 ;:O,, ..... ~ ... ' "f-ı.~ 

t ri JJ .J ,r!J t inin d. 
v v"j ..... .:. tı.: ıli .. rni -·!.ı t 

tip, ::,u tl .t 1 Ç, i J.r iL 

iç,._,._: tezc'hu. --r tcz
it.., L. t.ı t... , ~-U t ... rr ., 

• - t 'pılı. ~·J' ;; • td 

Hı,; ,. T '· ::..---t ..,fI '· C° :...J 
tı ... .) {,,_, 'l' t'l. ... fl\ !. - t 

• J t\l .. .lı).- fl. 1 t tı .. .:.. • J 

~ )· t t 
(Üi•nıLJı -

rınan ·yase i 
iktısat •ekaıeıl1ımanyaya 

bir talebe gön erdi 
Orıııa ıı . i , :-t•I i ' <' 

ikıi adi,.ıtı t. tı .. ili iı•iıı 
i kti al · t>kı\lNi Orm.ııı 

t' llııkuk fakiilı lt'
riııtlcıı ııı zıııı . L'ref' 
,r11n' lıc i .\iman <ı' a . . . 
~ii 111)(• f' ı ıı ist iı•. 
< • 

ilk yarım milyon 

ahiplerine 

Şimnh·t bclar Wnİ }'~d O(ômobilJetıni afnlf, 
\•e kulhttınıa~a W~lamı' nlan ~·3ttnı mılyon 
mUştenlerimızt bn on bır a\ r.:ıriında arafhlarımn 
ne kadar ınuntazam ,.e kcnımcJ ış1ed.;ğını der· 
hatır etmeğc liızum yoktur 

Arabanmır ~tır.ıtrnı her hirliı y )arda ıccrübe 
ellini?.. Şchırdc, kalabalık yerlerde trenlcrının 
euıniyet ve ınükcmmehyetını, kap1n3 \•e kaçı~ını 
her halde takdir cttınız. Dık vokuşlan ne kadar 
suhuletle tırnıandığını farkcttınız Bilhassa arızalı 
fena yollarda ne ka ar rahat, ne lı:adar kolay 

kullanıldığını anladınıt << tal<dır cttıniz. Mnkina
mınn bıla fast}a \"t- ~t1zas17 mu11tazam işlemesı 

ne derece ıdarelı olduğunu gösıenn1Ştir. 

İşte böyle dauni hır ?.nk durmak, ara'>anııın 
hep f~ılasız~ n 11t:ı anı \·~ ıdar'Jı ışlcnıesını 
re ın t("ırı Fotd .1ı.:entssın1 eınnnıtt: ama:d" 
tuttujtu tcshıl'tlan ıstıladc etmen <tzı avcı 
eylerıı 

H3tırınızd n ~kanmıtr.ılmn11 ki Yen Forctu
nuz c.;ui-. mükl!mnıe, bır otomohıldır J·:n hırtncı 

ıhnııtl <deb!litiin!' m•no<ı ul 1rılrltım:ılı ti !!er her 
l:.Jt-ı etlı rr:.ıkına gr 1 kencfısınt! ıvı btk11ırs:ı sııe
d:ıb:ı fa7.l• hitmet cl!cttk •·c aba çok da.rana.: kır, 

nu ltu<tUl> talhık cdı)tcck on ın USU) her 0() 

l<ıloın<'tttı me""ft 'kaı't!tı :'len '!lirira '1tomobıf nı.ı 
act:nt:t5Jn:ı g&tinnek, {"C 6sttmıcbır. Bovlete 
arab .. nı7. ı ınt:ızaın 1'0rC'tlc yağlanir, gres nır. 

dayanm~t t"t' rtıunt:ı:ı~:un ışliycbiln1csı içın çok clıertJ. .. 
ınıyctli fobı ha<ldı rntında ufak olan bir çok n • 
taları ~c:Lkık \'C ıntta}"CtH" olunur. 

' 

Acci'tt:lJ·a olan bu nıür:i.t'a:\t si:d zuhunı me.lhnr 
Jıcr hangı !lfıkınttd"Rn \ ıkayc cdei, ınotor" knt'ıytn 
doknnnıad:ın ve ?.crre k::ıd:ır bır endişe duv dan 
bınlcrce \. e PıinJertc kiloınctrQ içın :ırab::1nızı her gun 

ıuuttt.1\·ıt Lır /. -ç-kJe kullRnabi:me~·ı temin 
cektır Duıınnın her l~TIKl taratrndakı f rd 
atcnt:ı.~nıtı Ford otoınobıJlerine 15zını ol:an h ctı 

111urlt~'3ı, rl b cdcbılıııciı ı~:n ı<ap cdrn ıqkı· 
L"uı 'l' .ıı.t ı \"ardır Pek ı.:uz'i hır fi:ıtle sıze 

• ı :ıp:ıbılcrcklcrı teıııl.1. ve scrı lü1.nıctl rinc güttnc· 
hılı Stnıı 

cıııs malzemeden "< pek bü,·uk rlikbı · • Ti · 
. ·- \t' ı.ın.;~ - cpsının gayc~ı!l!İreara nıid;1n ıniiııikünoldu· 
ıle ,·apılml'}tır < > k~dar n1ukenıın<'l 1Tn:ı.l cc!...lmıst rkr &n 1:: lcbtt"'Ok nelcrf•L,1 .. _...... 

1 • "'- · . · ·~"·' .. -•••• , masr.ı 11m surette 
pek aı Qak1ln1akLt ınukc~nmeltycttnı uıu ~! tadeettıtmct.tır ı .. e bizb r g.2\"C" t i'oıd 
halaza edccckıır Mamalıh hundan .ırab.H ı fiD, ~ vısı 

1 1111 
l'ord it 

1 - ~ - ı • · ı ınc ı n.ınunı l"trtrlit . 

FORD MOTOR COMPA Y. 
lSKENPERIYE - llllSlR 
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" .\BO. E .;.\RTL\RI• 1 
GazettmJzdc çık.an ) azı \ e rı:sınıle:rla 

butun baldan mahfı.:; .. cJ.Jr 

T rli ede Hariçte liazetevc gondcrilecek nıck.Wpıar il tlzer ne 
da.re ı~:in'c ldarc , ya.ıı)a .. itse\. l.uı J 

1 ı\ \ 1 1 

ş 

140 
.soo 

!.; ruı 

400 
'JOU 

t u konulnıalıaır 

J • Ba ılrn·;an 11cktopların iade inden, kı)metl 
ınukadı.le:ı e 11. mdıi. uptara k.önulınuş paraların 
ka.) bofma!iından 'e ı1 antann munJç·c1.:aundJ.o " 

ı 
• r;oo 
• ı.oo 

• ııoo 
JOOO 

r idare ıııcsul değildir, 

"'. 

"Aspirin,,i 
kÔmtrnnıe balinde lstınıal 

en sade ve basit bir usul 
dur • Her komıırimenio 

tıım O, 5 gram 0J.,ra1< tesb;l edil· 

miştir ~ 

Alını:ıaıı ga:•et kolaydır , Bir 1--- bardak 'tı İ\uıe atilınca 

türkiye 

hemen erh·, Bir tara
Onda Aspirin , digar1 

tarafında ,,<a~., sa

libinl havı olma;ran· 
ları reddedin~; 

~ 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

.\:\' K.\HA .\D.\X.\ 
İSTA~BrL Tl\,\BZO~ 
jz~IİR GİHESO~ 
SA)ISt:N EDHE)IİT 

AYYALlK 
K.\YSEIÜ 
~JEHSİX 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 

-%~~.~ 
KOCAİ Lİ EXCÜ~IE:'\i D.\ l~IİSİXDEX : 

(19134,lira bedeli keşifli Adapazarı Kemalettin Sami p· a meklelıi 

in:: :ı olbaptaki şarıname;i mucibnce 19 k:inunsani 9~9 çarianlıa 

ı;un.; saat onbcştc ihale edilmek üzere kapalızarf usulile münak:1>aya 

, zcdildiğinden makbuzile ,.e müzayede \"e münaka a kanununuaki 

ıarıfat .eçhile ye' m ve saaıı mezkılra kadar Kocaili nlaı ti encümeni 

daı:!ıbinc ve ş.._ tnamc ·~i görmek \"e tafoil:lı almak i,tiyenlcrin 

]\oca.1·i encümen kalemine mür.-ıcaatları , 

Edirne vilayeti encümeni daimisinden: 

Uzııkôprü istasyonile Ergene göprüsü başı arasınd.ı: O + 300 

ila 2 + 500 kilometrolarda 2200 metre tulinde bulunan şose 

faşları celbettirilerek yanlarında ihzar edildiği evrakı keşfiyesine 

nazaran masarifi tamiriyesi olan 6600 lira 55 kuruş üzerinden 

17 kanunuevel 928 tarıhiııden itibaren kapalı zarf usuliie mun~

kasaya çıkarılmış ve kanunusaninin beşinci cumartesi günü saat 

15şe kadar teklifatın kabulile ihalesi mukarrer bulunmuştur. Ta

lıplerin mezkur saate kadar Encümene daimii Vilayete müracaat

ları ilan olunur. 

·--· .. ·--· Büyük tayyare piyankosu 
.\ltııu•1 ke~ide «11» kt\rıuını~aııi 1929JaJır. 

Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklfığü ve gerek 
sayısının (.Okluğu itibariyle 5. cı tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidesidir. 

En hiiyük ikramiye 300,000 liraclır 

Bundan başka 1 tane 100,000 
1 (( 50,000 
(( 

(( 

(( 

(( 

2 
5 

15 
100 

(( 30,000 
(( 20,000 
(( 15,000 
(( 10,000 
(( 

{( 

(( 

(( 

7,000 
6,000 
2,000 
1,000 

,.e bir <le ....... 200,000 
liralık ikramiye 

« miik:Hal 
\ardır. ·--· .. ·--· Devlet demir yolları ve limanları umumi 

idaresinden : 

İ ·arcmız ıçın alınacak 14;; adet \agonet dem;r •k;amrn n mu113 

ka a>l 'll ~uhat lJ'.l<) pcrşenbc gunıi aat lb da \nkarada Bolu 

pala ta malzeme daıre .mde ıcra edüccckıir. \!maka-aya •ştirakede· 

cck erin teklif mektuplarını ve ( lOOOJ liralık u:-ninati mmakkocelc

rin ·'°' l:'i mezkôrd.ı aat ( l ;;,JO ) a kadar ~:numi idare yazi işleri 
mudurllıı!;une \ermeleri lazımdır. Talipler münaka a şarınamclcrlni 

(IOOJ kuru:; mukabilinde \n ara malzime daire>inden Haydarpaşa 

ınuba,aat kombyonundan teda.ıik edebilirler, 

= 2 Kanunsani 1929 = 
• 

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
... ......... • ı •• ~.... • 

Semti 

1\ uçıkpazar 
Be~iktaş 

! le beli~d~ 

1 U\Ukada 

mahallesi 

D,mirtaş 

SLnanpa~a 

• ıı n 
u .. :,udar ~c.;Jı-,,anağa 

h.üçukpaıar Rtbt<mpoıı 
h.cmerburgaz İ tan'm\ 
Bo~a.,j~i l{uru'fı:~ıne • 

sokağı 

Kantarcılar 

Değirmen 

Lhadaıa 

.\lcktcp 
Ka'.ları a 
. \tlam:na~t 
l 41mnnc•J 
< ><l.ıLa~ı 
Zincirlikuıu 

numarası ııcvi icarısabıkı 

lira 
bcdeliınulıanııneııesi 

lira 
duk:ln 
maa uda dükdn 6 

18 
.5 
. J 

hane 

• 
4li-l8 ınaa oda cl'zune 
16 •ıs dukan 8 

şehri 

• 
51·97 7 " 

ın;:ı taş oda ı ırmi 12 50 ~ 

dönüm tarla 

J 20 .Seneyi 

30 
2~0 

15 

şehri 

.. cne\"İ 

şehri 

1 la>tanc . J.5-2·! 2 ı m ... a od:t elli alu J5 
donuın tarra 

• 

l\"adık.ıv Rırnııpaiı \ziziıe l 19 hane 30 ~ 

l!al:\da e\<afı muharrer eınl:lk Pazarlık >urctile 8· 10·928 tarih 1c mlbadif sah gilnll saat !!5 te 
ih le,eri muk rrcrdiı 'l':ıliplcrlnİn l~n1\ .. ,1 mecrüke ıcar korr:ı .. ~onuna m:...ra<:.ı. .. tlart. 

.\nbarlıda sahili bahirde klin ahıap ~azino ile beıeti ıhtiıariyenin yediemanetindc bulunan ınaa 
çardak kaı tkhancnın enkazları .~- 1 ·92') t<er''.1inc mı:ısadif pcr~enlıe günü ,aat l ~ıe füruhtu muk.rrer 
nldu~un<la.n taliplerin EmYali ınetrUkc .. atı~ koıni~\nnuna mt.iracaatfarı. 

Mıonkarahi;ar icra dairesin Elbise ve iskarpin münakasası 
den: l\arahisarın Çarnıbaı ma
hal!e,inden kirazoğlu Ali ,.e 

deryanın 1 fo Jile üç ) üz 

lira ita:ına mcdrnn Bolrn-

,\ ·1kara 1 lukuk Fakiıltcsi mubayaa Kombıonundan: 

Taıd,1e içın 20 takım jeketatav 90 takım Veston 110 

pin \'C ] iademe için 15 takım Elbise yapıırılacağından 

~craili anlamak~ için htr µ;ün \'c münakasa) a iştirak için 

çift ;,kar 

taliplerin 
~-1-1929 

il 
Tıır··· ~ uıcUepleriyle faydalı eserlerin llAnlırında . 

• % 20 ıcqzll•t yapılır, f 

ı Satın Kunış 

, {luyük re ya bir ço~ del~ için 'etilen i\Anlarla, · ~-8 in<i saı1aıJa ıı.~ıı 
hutu~i mabl)·ctteki Jli\rıfarın ucn:tl ı 5 • • :.!~ 

idare Uc kararl.ı,.,tırılır. · 4 • • 40 
2 • • 100 

Ga.zeten1i4c hususi ilolrt kabul clh:n ) er • 
l 1.S.l l ilclnat accnt<l"I • 

ı .. 2!JIJ 

I-8 inı.:i sayfJd:ı \lO 
ı resmi il<\nl.Lr I 

--"' 

::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: ·---·---------·-

!! Yelkenci !I Seyrisef ain 
::ı ::1 .. ------------1 

ı ii v A p URLAR ı ii Trabzon hattı ikinci postası 
l! ij 'l\,\R. \DE~İZ)vapuru J kııiıın-ı :•
1 

h::aradc,ız Luks , e ur at Posta.sı !: 
!. :: ~ani perşc.;ml 1c akş nı (.~alat 

!! Samson !i rıhtımından hareketle z,,n~uı-
:1 ;; dak, İnebolu, ~inop. Sam-un • . -
!: \apt.ru 2 Ç b !! Cn)C, l'ur;a, Ordu, Cırc on. 
!.·.· l\dnun>ani arş an a ı1 ı; 'l'r·•\ o I" ı [ ı c . u lZ n, '\IZL', op:~ J ~l{ ı,; ._:n.. '.. ·: . 
!!!günü ak~aını Sirkeci rıhtımındani~ re dünu~lc Pazar I!'kc· ... ~ilc 
!l r."reketk doğru ( Zonguldak, il Rize, Uf, Sür"menc Tr1lı1.0n, 
i! İne bulu, Samsun, Gircs<•n, !i Pulatanl\ (~ürelL\(;irc ... on. ( ırdı .. 

1
:: :: Fat:--a, s.ını~un, Sinop. " İne~ 
:: 'l'rahzun, Sürmc11e Ye llizı- Jyc ii b 1 k 

1 
o uva u~rııaca ur. ii gidecektir. i! 

/ ii Tai'>ilıit için Sirkecide ,\les'· il İ~mir SÜ raf pOSfaSI 
•!: det lfanı ittisalinde Yelkenci i! ( lzwir' 'ıpuru 4 kanur•,. 
'!i hanında kdin accnt<ı~ına müra· ii sani (~uma f 2 dl! (; .ıl·tt:ı. 
il caat TeL İstanbul 151.5 İ! rıhtımından harckeuc (umar-.. .. . 
::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: tl:si I O da 1 znlir c J?;idecck ' c 
1 e~"l"'-"l"'~-,-,..-·--:--ııl I Pazar 1 ,3 te İz nı ir d-n hare-

Sa dık zade biraderler vapurlar kette pazarıc,i ":1c ektir. 

Karadeniz \ apunfa mükemmel bır or
kestra Ye Lıızhant rn~vı:uttur . 

İstanbul icra dairesinden: 

<linin !\kharcm kariycsinden pazarrt:-i glinü şaat t 1 de nıüraccwcları. 
Pancaroi';lu :'ı!ustafa mahdumu ı..:. ___ ;:_ _____________________ 11 \Juntazam Ye Lüks ))OSlaSl 

ah~ı Sa linin ademi tt~\ iyei dcy- !!i!!Eii!!!!i!!i!iü Vurt ve D u .. nya iii!!fiii~i!!i!L_=.':.;.:.·.=.;. 
:.: .. : .. · · 1 Dumlupınar ,_; .. KP ... ·uarunı· ninden dolaı t haciz ,.e füruhıu .... ., _ 
!!i! Hint şairi Rabiııdranat Tagar » dan Bedri Tahir fü! 

takarrur eden ,\kharem kariye· .... .. •• 
·=.===.!..=.:=· Btyin terceıne ettiği roman yakıııda eski harflerle neşr :.= •• !:;·:;· Ç b günü akşamt Sir

arşan akeci rıhtımından sinden Osman oğlu .\fchmet , .. 
:::: olunacaktır. 5iii Fadime oğlu llalil \'e l lüse~ in •••• •••• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: hareketle Zonguldak , İnebolu, 

Samsun, Ordu, Gireson, Trab
~c::-:::::::ıc::-:::::::ıc::-:::::::ıc::::::-:::::11::::::::-::::::::ıc::::::-:::::::ı• zon, Slinncnc \'e Rize 
~-------.-J · 11111 i~kclelerine azimet ye avdet 

ile mahdun1u .:>c){İX di)nüın ve ····•···················-·······························••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dumanlar me.,kiinde ıaralları 

O>man \e ;\lchmct \e \hmet 
\ e tarafeyn tarikilc mahdut alt
mış diinüm \C l\araberılik me\· 

künde tarafları Osman o~lu ve 
l [acı ,\li oğlu 'c tarih ile mah

tııt otuı be~ dönüm 'c ,\kpınar 
,.c namdiğTf ,.ukjfl pınar mcv

kiinde ıarkan .\lahmut oğlu 
.\lahmut ~imalen ıarik garlıcn 

Deli \"usu[ op;lu 1 fa;an, ccnuben 

Kürt oğlu ıarlalar'ic mahtuı yüz 
>ekiz diinüm tarlanın yüz dok -

san ıki hisse itibarile on ikişer 
hisse \"C keza kariyeimczklırcde 

.\fesci oğlu :\Iustafa re kürı 

oğlu :\!ehmct \'e tarik ile mah· 

tut bir bap hane , .• llarman 
başı me\ kiindc şark:ln kamil 
hanesi şimalcn 1 Ta~an ,.c garbcn 

:1 !imik o~lu :l!ustafa.. cemıben 

Küre oğlu :llchmct ile mahıut 

üç dönüm ntacşcar bahçenin 
ikibin sekiz yüz seben sehim 
itibarile iki yüı kırkar sehmi 
medyun Salim Efendiye ait 
olmakla otuz glin müddetle 

müzaycdc}e vazcdilmşitir • :'\li.id-

edecektir. 
Tafsil:lt için Sirkecide \fcsade 

hanı altında e>ki Loid Trin' -

~ 
tino dairesi. 'felcfon: J:-;~nhul 

1 der~le ir harf ilgreteıı. Bii) iik kii~iik I :...21_34 _______ _.1 
. ı • '! Burdur oulh lıükimliğlııden: 

~ 
kadııı rrkek lwı•kes İ~İll yeuı l'Cllh C ~ Burdurun .\skeriyc kariyeoin -

hasılnıı~ ~t'g<tlle alfabe. 1 den ilacı Kamil oğlu Ifamdinin 
Bordurda misafircten mukim İz. 

00 
1 

. 
Dikkat Ben,erlcrinden sokınımz, (Türk :\"c~riyaı ~ 

- \urdu) '3tıını · ayınız. 20 kur~Lur· ~lüessc~c- ı ınittc Karabaş ınahallc!'İnde mu -
kim İ~truınca muh.ı~irlcrindcn lcre buyuk tenzilat. 

Satış \eri: ~ork ve :'ılaari[ kütüpanelcri. .il ıofür .\ptülkerim oğlu TeYfik 
zimmetinde otomobil bedelinden r::.-.::ır:-.~r::;:~:JC~41;;;;~:;:a~r;::._.;:;; 
katibi at!ilt!cıı musadd:tk ,;enet 
mucibince ga) ri ez teslimat ınat

lubu olan iki ytiz yetmiş üç lira 

dcyni tcS\ iye ctmck:"izin ınerkum 

Tedik gaybubet etmiş \e dycvm 
nerede oldu!ıJ meçhul bulunmuş 

olmakla vukubulaıı müracaat 
üztrinc !'OBh~ı ahar nezdinde hu~ 

(Dana münakasası) 
Pendik serom darü\i>ıihzaratından: 19 rcs Krım danası muka • 

velcsi feshedilen müteahhit hc;alıına kapalı zarf usulilc ihale edilmek 
üzere tekrar münaka>ava konmuştur. Taliplerin şartnamesini görmek 
lizre her ~ün, münakasaya iştirak için de 23.929 çarşamba günü 
teminat mU\ akkatelcrini nihayet on ikive kadar defterdarlıkta nıües-
~c:sau zira.iye muha~ihi mcs"ulh.igünc bitte' (.\i saat on beşte 
komisiyonuna mürac:ıacları. 

İstanbui Şehremaneti ilanları 

mlıbayaat lunan otomobil aletleri üzerine 
hukuk usulu muhakemeleri kamı

nunun 101 ve 102 inci madde -
ltri mucibince haczi ihtiyati v:ız-

dcti mczkılrun hitamında talibi Şehremaneti Anadoltıhisarı şubei idariyesinden : Anadoluhi- ı 
üzerinde ihalc)i eHeliye \'e be- sarında Körfez caddesinde fovsiitarik dolayısile Esat Beyin 
<leli mu karrt:rc y üzdc be~ zamla 

hedinı ile inşa ettirilen matbalııııın ikmali nevakısı bermucibi 
on beŞ gün müddetle daha mü

cdilerek muhakcmcoide 12 şahat 
929 salı günü saat on altıya 

muallak bulunmuş olmakla yeı m 
Ye vaku mczkUrda ıncrkumun 

her nerede ise Bordur sulh hu -
kuk mahkemesinde ispatı rücut 

etmesi 'c yahut mu,;addak bir 
vekil gönderilmesi Ye ak;i halin

de muhakemenin gıyaben rü'yeı 

olunacağt gibi dayanın senedi res 

mi\·c mü~tenit ve mc\:.tdi basite
deı~ bulundtıguııdan hukuk usulu 

keşil 101 lira 8 kuruş üzerine münakasaya vazedilmiş olmakla 
zaye<le \ ı.: i1an1ndan so.nra ihalc.:i 
kar"ivesi icra kılıııacağındad talip taliplerin 24 -1- 929 perşenbe günü saat on dörtte daire endi-

• k menine müracaat eylemtleri. 
ıılan\arın icra dıire,ile ariye ve Iİİ•••••••••••••••••••••••••• 
<;ay sulh hakimliğine müracaat-
ları luzumu ilan olunür 

İkinci ticaret .\lahkeme,indcn: 

i,tanbul :llahkemci asliye ikinci 

ticaret dairc.;inden İhrano~yan 
ycrcse"'i ,·ekili a\ ukat ( 'cydet 

l'crit Bevin İ>tanbulda hahçcka· 

pıda basiret hanında :llcudik 

<;ubakçiyan Ffemli aleyhine ika

me eylediği fekki haci1. da\·a~ı

nın 12 kanunue\"cl 928 tarihli 

cebe-inde ollıapdaki 

muaj yeni zarfında ccYap 

\"ermedi~inde'l dolatı mumaile. ·h 

\lendik <;ubukçh·an Efendi hak

kında j';ırnp kararı ittihaz edil· 

rnesinc re mumailc\•hin elycym 

ikametl(fthı meçhul iduği ~ıİ>te· 

rilmc:-_.inc binaen kar;ırı Yakiin hu

kuk usul muhakemeleri kanunu-

Darülfünun emanetinden: 
:il illetimizin maarifine pek hü\ ük hizmetler eden ,.e Darülfünun 

da tcrakkiyat ,.e inrişafatındn pek mühim ve me~kur emekleri olan 

manrf \ekili muhterem :'\ecati Bey cfcndinın ga\huhcti ehediyesi 

Daıül.fünunıı tt:t:»ürlere ~·rketmiş olmkla Darülhinun hu günkü 

çarşanhn dünü r.atil cdilmiftir. 

İhlirat zabitanı yoklaması 
Bakır/eöy askulık şuh.sinden 

Bakır/eöy şubesinde mukayyet ihti
yat zabitanının !J".lamalarına b.ş 
Kanunusani 929 t.rihinJe başlana
cak b.1 şubat 929 da hitam bula -

caktır. Bilumum ihtiyat zabitan ce 
memurini askeriyenin askerlik ve -

sıkalarile b.raba bu müdd<i zar • 
fında şuh.ye müracaat eylemeleri 
ak.si takdirde elli lira cezaya mah
küm edilecekl.eri ilan olunur • 

JI imayei el fal hal osu 
1 lima\ ei etfal 

dan her sene 

cemiyeti tarafın

olduğu gibi bu 

;ene de ~ayet mükemmel bir 

balo tertip edilmiştir. Balo K:l

nunusaninın uçuncü Pcrşcnbc 

günü Perapalas >alonlarında Yeri

lecektir. 

Bikes ve şehit yavruları men· 

faatinc olun işbu baloya ~ehrimi 

zin hamiyetli halkının iştir3k 

edcCck1crini ümit ederi/.~ 

muhakemeleri kanununun ~ 1 O uncu 
maddesine tevfikan Kıyap kararı 

tebliğ edilmiyeceği kanunu mcz -
kMun 141 inci_ maddc;ine tC\" -
!ikan il:ln olunur. 

Anargiros lekos [fendinin 
Kostaııtin Polizodakiden alıca· 
ğından dolayı mahcuz Üsküdar· 
da Rum :\lelıınetpaşa mahalle
sinin Şemsipaşa caddesinde k~ıirı 
10-8 ve 12 numaralarla ınurotk· 
kam makarna fabrikasının varım 
hissesi 45 giiıı müddetle ıiıfıza
yede edilerek 2500 lira bedelle 
talibi uhdesinde ise de bedeli 
mezkur haddi l:iyıkıııda görlıl -
mediğindeıı müzayedesinin bir 
ay müddetle tenıdidine karar 
verilmiştir. Jllezkiır mahal tah
minen beş yüz elli arşın iizcriıı

de dört duvarı gayet metin \'e 
taş kargir, döşemeleri ve mer • 
diveıılcri ahşap olarak bina 
edilmiş olup zemin kalı, zemini 
çimentodır. Diikan ile makine 
dairesini muhtevi olan kısıııı 
camekan ile bülünmüştür. 

Makine dairesinde ıııend-ı 

müşteile koymağa mahsus maz· 
but depo ve bir hala ve bir 
merdiven altı « tulumbalı ku· 
yuyu muhtevidir» birinci katta 
makarna kurııtmağa mah~ııs 

tertibatı havi bir rnlon üzerinde 
biri yarını tahtaperde ile ikiye 
ayrılmış dört oda bir hai;l. 
İkinci katta binanın kısnııcüz
isinde çatı arasının içine girilir 
methal ve deniz cihetinde k<ii!ir 
korkuluklu ve poyraz ciheti 
camekanla mestur zemini asfalt 
kısmen çinko sakallı tarasayı 

muhtevi olup eıı üst kattada 
istanca tabir olunur makarna 
kurutmağa mahsus kafesler 
vardır. Hududu üç tarafı t1·ik 
bir tarafı 11\ustafa Eşref ve 
Asını Beyler dukanile malı • 
duttur. Derununda dain miistc
cirdir. Kıymeti nıulmıımine•i 
yirmi dört bin liradır. 111cz~fır 

hisseyi almak isteyenlerin mu· 
lıaııımen kıymetinin yüzde onu 
nispetinde pey akçesi ve Q27 -
6914 evrak numarasını alarak 
daireye gelmeleri ve 4 şub.11 

tarihinde saaltanı 14-16 saata 
kadar müzayedeye devanı olu
narak ihalei katiyesinin yapıh

cağı ilan olunur. 

nun l H 'e 40~ 'c 40IJ tuıcı 

maddeleri mucibine~ il~neT' ıch. 

liğine karar 'erilmiş Ye tahkikat 

için :i . .'ubat <J'.!<) ~ah ,ı:ünı.i ~aat 

14 tarihi ıaıin kılınmış oldurı-un· 

d:ın mumailcvhin ~Ü\ mü·\ c \ akti 

mezkOr da tahkikat 1 !akimi hu-

İngilizce ve Fransızça 
Bı•rslıanesi 

Tepebaşı. numara 51 1 fa. 
çopolu ap.ırttmanı. İngilizce 
ve rransızca muallimesi. 

Recep: 20 fil 
Çarşamba 

Burç: Ceclt 

.................. ·--·---··········-··· ······-···-·······-·-·····-·····-····· 
Bu gün doganlara 

Erkek: Gül Tek.in 

ını.ına~ip isim: 

Kız: Sevim 

i
1
!Sedom ve Gamure:.=i. zuruda hazır \ıulunmabı~ı takıir· ·i .. 

de kanunu mezkıirun 40~ nci !i Yakup Kadri Beyin son H 
madde>i mucibince bir daha .\loh- jj romanı bir kac güne kadar l! 
kemeye kabul edilmiıiceği il:in jj kitap halinde neşrediliyor. Ü 
olunur. il::::::::::.-=:::::.::::::::: .. -•••••..:i 

C:alatasaray li,c,i mtidtirlüp;ün· 
1 

den: \Icktcdimizde bir Daktilo 

kur;u açılacaktır. Bu kur>a 2.'l 

talebe kayıt edilecek ,.e ona ıah- · 
silini ikmal etmiş olanlar terci· 

hen kabul edilecektir. Deum 

etmek arwsunda bultıııanların ı 

\'e>aiki tahsillerini mü tashaben Günün n©sihah : 
kitabete mürac•at etmc1eri ve 
önümüzdeki 

~amı kaydın 

nur: 

pcr~cnbc günü ak

kapatılacağı ilan olu-

c\k akçe k:ıra gliıı içindir. 

Mes'ul nıi.idür: Alııuet Şükı·ü 


