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Sayısı 

:\liivakkat bir 
müddet içiıı 

i\Iiivakkaç bir 
müddet için 

Kuruta indirilmiıtır. Abone olace.k zeve.t al· 

:t 
1 

i 
~ 
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i tmcı sayıfamızdaki matbu mektubu kesip poıta ~ 

L .... !!~ .. ::?.~.~~~~~!~ ... !~.~~!!!!~!~~~~~.~: ......................... , ..... .J. 

Amanullah Hz. vaziyete tamamen 
f:~~!~~J Türk matbaacıilğının h/Jkim o!du 

si yaptılai' i "I ,, ,, •ı ~ ,, ,, ,, 
G~~ka;;;: 29~~::~?~ ı <NOO uncu yı uonumu 
~::~~!~:~~:!:~::~Türkçe ilk matbu kitap, 1729 
:~~!~:r.:~:e':a:~~ i kanunsanisinin (31) inci günü 

l ialımlerı yapfı!mış- : , , , , 
• ardır.Halk büyuk Ga-• t r e t m ş t 
: ıiyi bir çok defalar : 1 n 1 ş a 1 1 
: candan selamlamış, : -------
! bilmukabele iltifat- ! Matbuat cemiyetinin hazırladı-:.1ar almıştır. : "" • } , 
1)·1~1·:·Y·.···a··n·· ·g···

1
·_n ... gı sergı yarın uınuma açı ıyor 

Ü Türk matbaacılığı yarın müsaade olnnınak üzre iktiza 
tcessüsüniııı 200 ncii yıl döııil- eden kağıtların yazılmasını arzü-

~ij~Rfj' n!l\ljl ı· !lh~ı·~ edı·ıı·r1.1. nıünü idrak ediyor. halin derkenarında bildiriyor. 
1i UIJ Ulll\ il U Garpta ıııiita!ıarrik !.itin hu· Bıı İ5tidayı ıııüteakıp İbra· 

EveJki 1-(!'CC Y esil - rııfa!ı ile ilk kitap 1440 ile lıim Paşanın da ibram ve ısra-

r":;;;;;;:;:---' 1 • rile ~ehis!am Abdullah Ef. tara. köyde hiı· 1450 arasında basılmıştır. Arap 
, fıııdan bir fetva verilmiş, üçün-

yarı.,ın • o 
oldu. ~I • 
Zcllie i~-

• 
miııdc bir 
ecıwbi ııin 
eyi yan
dı. Yan
gının na
sıl cıktı-

• 
ğı ili \C 

neresinin 
yaııdıgını 
anla mal.. 
Ye kari
le ı·i mizc 
bildirmek 
\azifemiz 
değil ıııi'l 
Bakınız 

İstanhul
d a bi I' 

lıurnfatile ilk kitap ta 1514 sene-
sinde İtaly;mııı fano kasabasın-

da tabedildi. Tiir:<iyede matbaa
cılığın tesisi daha sonradır. 

Türkiyede gayrı miislim ana
sıı· diller!~ tab'ıyat icrrısı için 
matbaalar açilmış, 1729 senesi 
Kanunusanisiııin 31 nci günü de 
Arap lıarflerilc ve Türk dililc 
eser basan matbaa kurulmuştur. 

cü Ahmet, Sait Ef. ile İbrahim 
Müteferrikaya hitaben bir fer· 
man çıkarmış. Tefsir, hadis, 
fıkıh ve keliiııı kitapları basma
mak şartile matbaa tesisine 
ruhsat veriyor. Sait Ef. ile İb
rahim müteferrika aralarınd;ı ~ 

bir şirketi mudarebe akt, ala! 
ve edevatı imal etmişler, hunı· 
falı dökmüşler, İbrahim tf. niıı 

fıli Türk matbaa•ını kuranlardan 

İbrahim l'füfe/errika 
Sultanselim semtindeki konağm
da matbaayı filen tesis edip işe 
başlıyorlar. 

İlk matbaa hazırlığına 1727 
tarihinde başlanılmış, ancak iki 
sene sonra 1729 Kanunsanisiııin 
31 ndc lk kit~p satışa çıkmış

tır. Bu kitap •Salıhalıı cevheri o 

isimli lugatiıı tercemesidir. 
Bu eserin tab'mdaıı sonra 

diğer birçok faydalı eserler 
basılmıştır. 

Ocaktaki sergi 
' Tlirki;·cdc ilk matbaanın 

200 iinçii yıl döniimün mu
na;chetilc Türk ocağında 
:'1 latbuat cemiyetinin hazırla

dı.~ı nıacbuat ~cr~isi busiin 
matbuat mensuplarına, ) arın 
da umuma kü~at olunacaktır. 

1 ~034 ;)~~ 

yangın 

haberi 
aıı~ıı tah
kik. edi
lir: 

Yirmi sekiz l'llchnıet faizi 
çelebinin Paris sefirliği zaın~

nında kendisile birlikte Frans~
ya gidip Garp medeniyetini 
tetkik .etmii ol.ııı ; oğlu 511dftret 
mektubi hulefasından Sait El. 
ile mülteci ve mühtedi bir Ma
car olan dergfüıı ali müteferri
kalarından İbrahim Ei. bu işin 
ilk miıteşebbisleridir. lstanbulda 
kitap muhabbetinin salgın bir 
devri olan üçüncü Ahmediıı 

Padişalılıi,!ı zamanında sadrazam 
damat İbrahim Paşaya ı·erdik

leri istida ile basına san'atıııın 
faydalarım rnyıp dökıııiişl< r, 
izin istemişler, sadr,ı zaııı bu i)ıı 
nafi bir iş olduğunu, kaptan 
haşanın defterdar efendi ile ket
hüda paş:; ile ııııizakere ederek Buıün açılacak olan ıeralden bir köıe 

Sergi JO gün deı anı ede
cektir. 

l"'o•u;. 
Uy019 

ı .. 
Yangııı 

9 da ı·ı -
• 

knıı~ \(' 
süııdiirii

lıniisliir, 
• 

Yt>silkii\-
dP~liı-. • 
Tahki -

kikata lı
asladı<rı -• 1'"I 

nıız sa -
at i. P 11 
bııı-ııkt·ı· . ' 
tı·lı•t'oını 

l'l111izp < lı\Ol'~llllllZ: 

1. - .\llo, «·rı'ndiııı ı)o
ıs · · . 1 sıılılıaı·aııııı Yeı·iı· 

lııısiııiz'! 

1 
-;- .\llo, istihbarat 

1
111 ! Eft>ııdiııı Yesilkü'\-
' " h" • J c Aııı ı· ~aııgııı olnıus. 

• ·~ı.::i c:';lrıf.ın11zd.1dır"' J 

lnkiliz sefiresi: 
Tay· -·-ınıs ga~e~esinde şu mektubu 

·r ıntışar etti 
1 ,:1'

1 Y>n~s ha~ miilıarriııe: 
• cndım! 

.\icınlck t' · ı · iı ;l!iı.· 
1
c ıımz< <.: utırap ve 

<lı 6ın ıu derece azim ol
ıl\tı \)j . 

111 . r f.amanda hııdudu-
Uz h• . . f · "rıcın, c olanlara yar-

ilk Türk nıatbaa11n1 kuranlardan. 

Saif Efendi 

dıın etmek müşkul olur. 
Fakat btanbulun Beyo~lu 

cihetinde bir gecede 500 
ev yannıı~tır. Bu ev lcrdc ika· 
met edenler, küçük memurlar, 
ve mai~ctlcrini giinü giiııline 
kazan<ın esna[ idi. 2500 aile
den mürekkep olan bıı insan
lar kı~ı'n ·en nıiişkiil günle
rinde ev.iz, yurtsuz kalmış
lardır. 

lstanbul şehremini ye Titfk' 

1 lilüli Ahmerilc lıil'ittifok bu 
bedbaht insanlara bir iane 
toplamaktayım. Yalınız ıııena

biiıniz son derece mahnıttur. 
Bunun için karilcrimize ve 

Tiirkiy~nin dostlarına yardım 
için mllracaat ediyorum. Nas· 
yona! Pro.vcnsicl bankası va· 
sıtasilc ı;pnderikcck her iane 
minncttat;ıne _,. tCıjckkürlerle. 
babul ciluh~çaktır. _,, 

~ Janeı Klıirlf :': 
~· ı . 

tbrahlm Müteft~nın Y a.hkavalındakl mtzan 

r 

... Efendhılo "~rdiil fetra 

• 'idareyi yeniden elle.-
rine aldıkları resmen 

ilan ediliyor 
Kral ~z. asilerin ·reisine ~ir ültimatom oönderere~ (JJ nün 

i~inde Kô~ili taMiye etmesini atsi ta~~ir~e 

Askeri harekata başlı
y acaklarını bildirdil~r 

Berlin, 2ı5 ( A. A )
Amanullah hükumeti 
tekrar almyıa ve fah~ 
fı işgal eylemiye ka • rar vermiştir. Bu yolda 
Kandıhardan zuhur 
eden millı hareket 
memleketin her fara• 
fına intişar ediyor. 

Pari> 28( :\ .. \.) -(1 Iaıas) 
Buradaki E!ganistan sefareti 
hali hazırda Kandaharda bu
lunan Amanııllahın krallığı 

ve hüklımctin yeniden tc~ki

lini deruhte eylcmcği kabul 
eyledigini resmen haber ve
ri yor. Btitiiıı Efganistanı tem
sil eden hezara, :\ lohmand 
Safi, • ·ardak, ve Lugarda 
havıasındaki biitiiıı memalik 
.\ınanullaha sadakat için ahni 

-· . 
Amanullah Hı. lerlnln ldareri yenkletıı 

ı 
ellerine aldıklumı resmen blldlren 

Sefir Nabi han 

pcyman eylcmi~tir. 
[ Alttaralı 4 uncü . ayı!;nıııJıi r ] 

Bursa muhakemesi 
Maznunların muvaceheleri

ne devam edildi 
Parayı nasıl fop/ıyacaklarmış? 

Bur;a. 29 (\akıt) - irti
ca ciir'ctkarlannın ıııuhakemc
krinc dc\·am olundu. Bu 
cd;edc miiı-acchcler yapıldı. 

Pü>klibliz, Tabancanın J;ma

iliıı, te~kilı\ta dahil oldu~unu 
:::abriden i~ittiğini siiykdi. 

Sabri Tabancaya açılmadığını, 

fakat Plı;kül;iizün, kendileri 

gibi ifade vermek sıırctilc 

hapisten kurtulacağını 'iiyk
di~ini ifade etti. 

PiiskübLız. lıatakç•nın \lclı

metlc Colak 1 lasaıi lıakkı~da-• 
ki ınalLıınatının da Sabriclcıı 

menkul olduğunu siiykdi. Ço-

lak 1 fa;an da, Cemalin ken
disini çaJtır:ırak: 

" Bana adanı ver. lıapi:;ane

yi lıa.sLca(';ını!, Dcdigid fa. 
kat ~onra ~aka diye 

ettiğinden hükı'ııncte 

Bursadan bir manzara 
i 1 ·sunun -hu!asa;ı · 

Dahilde 
ı, Holanda 

1 
sefiri 

Ankaraya gitmiş. 
tir. 

haber vcrmi ye lüzum görme- i 
diğini söyledi. 

* Cağaloğlunda 
kanalizasyon mü
nasebetile yapılan 
hafriyatta yeniden 
heykelkr bulun
muştur. Hafriyat 
ehmmiyet kespet
mektedir 

Cemal ecrnbcn: (Çiftliginıc 
adam istedim) dedi. 

Eşkiya ibrahinı, tqkfü\t 
· hakkında bir ~ey gürii~iılnıc

digini, kaçakçılık meselesinden 
bahsettiklerini :<öyledi. 

Ediya Jloca da kendisine 
matu!: ~ Eskiden tırnak kes

mek sünnetti. Şimdi uzatıyor
lar, ıniirictlcrlc gırtlakla~aca

ğız. ~ Gibi sözlerin yalan ol
·duğunu, verdiği parayı' borç 

olarak karzettiğini, rüya tabir 
etmediğini w['1 di. 

-T " " ., • 
ı. ılial;ııı ! ü,e · .~>.ılauıizdadır l 

I {Yazısı (2) ne/ sayıfamızJaJır.J 

~ Şehirimizdeki be· 
yaz Ruslara Türki
yayı terketmeleri i-

. çin verilen müh
let 6 şubata kadar 
temdit edilmiştir. 

1 [Ya~isi (4}ündi say~dadırl , 



tic 7 t lla ı . :\·<ru]dii 
»O . --------

- Var paşana söle; ne yapacal<sa -
yapsın, arhk canıma körefti! .. 

-fi-
Sdimi S.1hsin dcfnindrn 

~onr.1 ~ cum:ı selamlığı » 

) .1pıld · sara) .1 donuldu. 
. \lcmdJrın sı~ı ~ ı~,,·a arat

tı:--ı bıillt:rd n biri de ele 
gccmcmi~ti. 

1 it ~inden (;\ d Kızl.ır 
\..,l"·l Mcrc.m nkal ı Jı. 
du~m B.ılıkham.:~...: k.ıldırıldı. 

Bir n nra Alcmd ır 
ço idlktli lı.m:l~d etti. 

l\atillcr oh: c l:ıcri \.! ak
lanıp ~izlcnmı5!..:rlh. Bun1.1r

d.ın ilk ele gc-,.cnkr I LttJh, 

- \:Lir r 1 J hor Mdım t, Ddi 
~lL ta J ıdi. 

Dordumı de s,,,.ay.1 götur
ddler; birer bin:r bo) unl.ınnı 
\ ur.1ı.:akl ırlh. 

l\l.ıhmudu Saninin ctılı'.'ı.:;u 
uıcrindcn' dört gun g çmişti. 
Henüz ·Alcmdar.ı Sadaret 
mü uü " ritm miş idi. 

Sultan fahmut ccmaziH~I 
ahırın seU;::inci pazarr~ i 
günu <' sakal » koyn:rdi. 
Schzadeler ancak padişah 
oMul,tan sonr.1 1k ıl hır ıl,J
hilirferdi; ad1.:t 'e nız, m 
O\ le ·Jj, 

Jl,ind Mahmut, p.ız.u tcsi 
günü (Hırkai aac.kt) <l.ıirc

c:.indc dualar scnal.ırla s.1!,al 
hır.ıl~tı. • 

.1ra) da ril p re mi Ytıpıklı. 
ih anl,ır ati \eler dariıtıldı. 

~ da ret llll hru de bu gun 
A lcınd.ıra \erildi. [) j 

Erte i salı günü (9 ccnu-
7.İ\'cl.ıhır)a,kcıin iJ,inci tJksit 
(mu =ı ibi) çıktı, lı] mm:.ı ip 

s 

loe 
r ~~~ör YH H n~ı . . .. ...... 

imzayı taklit ederek banka-
daki paralan derc:p et ~ 

7. ıhıt:ı muhim hlr aht~kt\rı ' 
dcl'~l!~t 'c dun :ıdlı~ C\ c te~Jim 

Cl0ll$tlr. 

htek:lrın i mi ZahJr,adır 

luhtclit mub:ıdclc kumi-.rnnun 
1 

dn kıl ti pi tir. Komi,h on ıni~aYir ~ 

terinden \1. fh~ anın Dm çcb:ınkm [ 
p:ır:ı'ı bulunduğunu oğrenerı 1 
Zatı. f\ a miişu,·irin imza ını t:ık-

lit c.tmi.,. bankadıın cc te ce .. te 1 
l 29 ı dolarla .~8000 d:-ahmi 
:ılmı·ur. 

~ 1. ih h rk:ıç u l' 1 ~ .. h - I 
tel- rlı~n farkına \arm•~. keyfi· 

1 
~et %alma~ :ı ihb:ır c.cnı: tir. 

7.:ı:ıan n ~akala•' ... du :ıd 

IİH'\C gondcrilmi .. • r. :\h:rl l m 

,.:ı' tck.ırlıAr 1 ic"r etn •rr. -
Otel y pılacak 
Balta\imanındaki yah 

\'ihh C'l ithU' i lnı~u-
• 

., h <'"'ine intik:ll Nh·n • 
B ltalimamıu.leki ~a-

l'AKfT 3(:) k~nunusant 

Esnaf cemiyet erinin tahdidi 
Cemiyet miimes · eri aü fırkadr 

toplandılcr 

i larc-.imk 
m -.r t m.ı tcl,:ıhııl 

ctmi\r.:1 ccmi~ctlcrln 1a~'' 
\ c . nh.ıt n !l1 ı ·1 dic;cr tc-
, ekkL l r i fi' ıt ı td,arrur 
ctmi ~ti. Ikı un.:tlt: i 5 .. ~ 
hali o' n c mi~ etler -lO 

J,:ı tenzil cdilmi-: < Jaea\t 

Dunku içtimada ccıniyctlcrin 
tnh lidi ıne. d i · tra[ındna 

mumc 'illerin m.irlcri :ılmmı~ 

l-.ıı:ıf ccmiHt eri l'.ü .. kında 
ha-.hihallcr ~ apılnıı~llr. ! 'ırka 

ida:ı: hcyct.i ünlınıt•t.dcki haf

ta la~' edil c k cemi~ etlere 
tcbligai:ta huluııacakcır. 

Kıt~a 

Niy 21 müstcmend:mem budur lrnyrukluyıldızdan, 

Geri ikalmak bu yolda gerçi daha münafidir. 

Süpürsün kuyruğile mah~ere bilcümle akvamı, 

Götürmckçün bizi ukbaya kuyruksuz da kD.fidir! 

Hunun J·u\ruk~uzu lıui .l.3 ene titr tmhti: çlinkii \ıkhıni,i~• 
·ı :ıltan:ıtı bcl.l cndcrbel.\ olan .\ptulhamir ınıllct b:ılı:ı~ n:uıı • 

nnamızı bellemiştir. Ku~ rııklu-.und!ln clbcuc korkan;.,. çu ıkL' 

h:ıkkınd.ı ~c:ımccc dair tc\ :ırilıi nwhtdifcdc bir\"(ıl- şc\ lcr n" • 

I turdur. 1 ide km ruklm ıldııın ;..t huru bizim tccrlıbcmixc nazır .ın 

hiçbir al:irnctih:l\ r olm.ıdı. Bu her ne 'nkıc do0 du i~c 'c1'~· 
1 • 

kahtüg la. mulı:.ıırchc ibi h.:li\'cl r tc\lıt ntmi tir. B.ılad:ıki ın ıl -

htıh al:ır geçmiş ı:ım. na :ıic bir takım tecrubclerdrn ibarete': t. k t 
\nrtn :ık,:ımki bel:hı a um.miden l·unııhnıık acb m.ımkun ın. d r . ' 

l\urLUlur~.ık Boktıınkılıç \lchınct·ı~:ı ~ıbi bir Şl~ olup k l:ıc. ,;ı 

Fıkra 

Boktankılıç Mehmet 
Ağa okakta dolaşırken 

kendisinin hiç habed 
olmadığı, başkası tara -
fından öldürülmü~ bir 
cesede tesadüf etmiş : 

- Ah, delikanlı, ah .. 

sen de pek iler.iyO v l' • 

dm!.. 
Gibi tefevvühatı mt'C

nunanede bulunmuşl bu 
yüzden polisler kendisiııi 
yakap ça edilip götür -
mü~lerbi ... 

(Devamı var) E vvcJ,1 balılJı lllL re J..JIJırıl
rnış olan Kız] u \j sı lcr
c.ının kdk ini J,t:~tikr; l,e~ik 

b.t ırı (Ort.ı l,,ıpı) kar~ı ın

d.1},i « İbrı.:t t ışı » fı1,crinc 

bazen sarnyda b.1zl:n de Balı.ı r:n ın nıiikcmuu•l hiı· . 
:ılidc d.1gmlırdı. el haliıw . f rağı ~ar- H _d ____ . b 

S:ıdrazam olan z.ıta, h.ıttı aziran an İti a-
1 ( ı. k ( l ii d i' (~ l { ı. ı • Cağaloğ undaki hafriyat -

Otoma "k telo.-
J o,fl.ıl lf. 

l t.:tt.ıh, B.ıbı huma) unJ.ıki 
C...: mt.: mc\ "t mında id:ım 
~1.iillili. czirl Kor ~ 1ehm ti 
• \f.ı ~ köş}·u karşısında bitir
dikr. D li ıu ... t fa da Y 1ı 
J,o tm ltapısı dı)lnd. t~atl dildi. 

li.in irt \ a 'eı·ilınr-l1tım.n un ile S.nmır lürk ' • ren gesilmiyecek 
·erilir1.1i. iıw \C helPdİYf' ile 

• .\n~ara, 20 (\akıt) -

Ehemmiyet ke bediyor, yeniden heykel kaideleri ve 
süslü bir sütun başlığı bulundu 

ı.ıhmudı ani, Alemd.ınn m ~ktep ~ aptn·tlınnsma :\lcmurili mau" 11:adi.il kanunu 
p 1, ziyade hoşuna gidip: ka ı·a r er il mi.,:t iı·. ı. yıh;ı mm tcth iki bitmekte -

u yerde eskiden bir bina mı vardı? 
- Abc ihtiyar gerçek • dir. ~ lel'U-.tcn I 5 ı.-ıiin ~onr:ı Ciıı·alo"'lund:ı kunalil".:.İ-.)Oll 

~n akıllı adanı imi in.» Saray 40 oda;ı 't' t·c- kamın halinde çıkmnsı kuv . 0 r. · ı l hafriyatı ynpılıtkcn ıı-.:ın atikn 
Dedi!!i baş L la Ta.\ \·:.ır ~ı·ıı• l•"ır f),1~~ il" or- Yetil- mu uemclc ir. 

~ J -
1 

, 1.\ n '- )' 1 .. "k 1 bulunduğunu ya7.mı~tık Jki 
S.u ın h ·r tarafında k til

kri ~n ·orlardı. Bu da 
gun z olaral il ... i kişi te\ kıf 
edil · 

Efendivi çaöırdı hattı hüma- " •ll ~anumı gore, yu :::e' 
J 

6 mam ihth l\ CtınektPclir. mckt1:plcrdcn mezun olmı - giindcn beri dernm eden 
yun ve b.·iırkü Tay ·ar rfen- ı ı · 1 · ı · l - :::::::::::::::::::::=:::::.._.....,..._. \an ar mu \ nm lır c crcccnın h:ıfriyat ncticc-.in( c yrnıc en 
diye teslimetti. tıkt,ın sonra, Top~ fe, kine çık;ınııy:ıkcacır .• \lcımır- bazı şeyler hnlunım1:;nır. 

BunLınlan biri Mabc) inci 
Fl:rit B · idi; ôtd~i 3fr rif 

T yvar l!fcndi dOJnı Efcnclİ\·i Kır .. mlık bs.ıha ına Jnr ı 2 lercccn: aYrılmaktndir. k 1 B"bı 1ı.ı:'}'C .,.o-tu-rdı·ı '1,"\'\':lr J"·•n•ın h.·1·~.·,·, .... 11.cian icib<ın.·n Bunhırd:ın iki-.i hey ·el ,a-.. •w ~ · "."' 11•-.f\•ctt ·ı. Jlu_,,·ıık , .. ,,., 11111111 "" .• ..,. ,. " l k' 
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. \rif Be\ le Ferit Bc\i . . 
Bo--tan -L funınu llcnikn ber-
h.tt ) ere :ıttıl.lr. J~rte~i pazar 
gunwıı: kad.ır tazyik edip 
lıırpalı_).ır.ıl... ıl,htm.lılar. 

Arif Bey zayıf içli z.ltın 
biri 'r.lı. J • ar.ınlı k .?Jnd:md:.ı 
1 ıtu v.tZİ} cttc k.ıfm,ıl,t.m 

nn.tct ... ir ohmıştu. 
j tİl.\ab;ı dd1 .\1 ·mdaıın 

Alcmd.ır sar:n-:ı cebren 
:mla..,ılıvordu : 

~irdigi gCın sumilan tatlı ' · 
ı - ·limi S:ıli~n k.ıtilkalffcdcn şfıphel n Iiği z:ım:m 

lcrini ortad:m k~h\ırtıp btıın-
şClphe ini Tay:rar Efendi bul.ı dehşet saçı-nak. 
iza!e etmiş idi. 

7 
• • • • • •••• 

ikinci Mahımıdun bu 2 - \ azı)~tlcnnı ı~t\:C 
intih:ıbı manidar j ti .. ı ·mcbr, kmT\!tkndirmd~ için \"cniçcri
T,ı, r.ır 7.adc\·i ümidin fc,._ lcr üzerinde nuf uı:lu ol.m 
kmd~ itti .ıt ' edip mulh f. t- ul nıa \ e r,.1ircyi uzakbştım:ık. 
l.mdmh. lstanbul Kadısı ~lurat 

lcmd r \al it gcçırm dtn i'.ade de lm cm.l\..'jc ile bir 
ın murun:ı: 

ı icraa'a basladı. İl.inci Su!tan t. rafa si'ırCılmu~ idi. - \".ır p.ı ma SÖ) c; ne ' 
, ,11 .ı~.1k .... 1 y.ıı~ııı. arlık (,u11111 Mahmut ·ı .ıyyar Efendi ile Ort.ıd.ı, bir Hafi't Efendi, 
Lırl ui. gon .. lcrdiği h.ıttı humayumla: bir de Sult.m ~hı t.tfamn 

D..:ım:k ihti~ :ı.t 1Lf10 ncf.t ( Şeriatı garrnyı tatbikte azlı.:tmi\'crck Alemd.mn Babı-
bulum.hı. ş.ol kadar ihtimam cdl in ki.) tlli ile ~rayı lh1.'>lll:t ma. bcp 

. \kmd.irın aclum hem n Dire haşlayıp <c ihtikara ol.m K.ıpudanı der~ .ı Sc) it 
B l'ı! .Uin~ ~itti, dt:rdimcnt mcYd.m Ycrnıemcsini » tl'nbih Ali P.ışa kalımşn. 
~.ıirin n~zmdan l,:ı.,ırdı}Jannı I ediyordu. Bitoıedı 
o'lhığu gibi Aknıd:ıra anlattı. llatt:ı şoylc bir fıkra da [il lal\im Refik \C Behiç 

• .\lt:mdar kızıp hiddetlt:ndi: \ :ırdı: cCendılcrle anlasan ndamb.rdır. 

- Yar ı :tÇJ:-1111 gltİr [2] « Fuk:ıra \'C ~uafaya mrr- C- Paçasını getir. Yani: 1'c1-
ôt ini dcft::t.. h~met ile h~llcrini kf tiş 'e le ini ·getir dı:mck. 

[~l 8 C'em:azi) l:ıhır paz:ırte:>l 
J · mrini 'erdi : 
O :"a.lt 1.ı,· kô kü önünde . . 

ı) · f Bı.: ~in h \ rıunu 'urdular. 
1 l 't lk i rb ... t rırnkubr. 

. \ ıl katili ·nk:n olup Sultan 
.M hmudun :m.lmd:.m han er 
at.• dl; kolunu yaralı\ an Ebe 
Sdim bir turlu bulun.tını-

t:ıfhis edip a!ı,·Jfü:rindcn ız:_.., . 1808 
h.ıbcrdar olup ..... ihadtr!l.ıhı [4] Yeniçerikre en <k dôrt 

C\'l-.ltı h m cİ mcfruz:ıyı tak .. ittc alufe 'erilirdi. \raht üc& 
ccm. :ıtla ımıdaYcınetc tt:ş,·ik n) m ilk h rfleri bir ar ~ a gcti -

l. ritm ı- uretilc tak,itlerc at kon-Cl ıp ... >) 

ınu,tur . Y lnız :.enenin on iiç 
Sabık şe"· hi l.im Topal 1 ( ı· ) 

a) ınd:ı hirincbini a an ŞC\ a ın 
A tnulbh Efendi h:ıl.°l htan- ilk harfi olan ( ı) alınarak diğer 
bulda iJi • iki ) ın ilk harflerilc birle tiril -

Alemdar munıcibi dağıt- mi,tir. Tatbik buyurula .. 

Hanım karşı~ma t.•ı-.. .. 
karak: 

- ~1e ba~ı rn onnm t .. . 
konu kom~u hep u~ -
k.uda ..,onrn ~\l m hize 
JlC <lt•r? 

• .il~·..- .- - •• :. ··-:- • f - • : • -·~ • • • 

- ,."'lemin ue dcdigi 
heniın umurumda de
ğil .. Un ak..,mn o anan 
ola ·ak cadı ih· gi>rn
lecPk bir isiın var. 

i/ulıa1'1·u·i : Htıseyin Jlaltmi 
Un fpna 11h etini an- cyfettiııi e' ine ~ölın· 

• • t_! 

hyau ark~u.la~lm·ı onnn diiler.. ~okak kapısı 
~:.ırhoşlu~u nrtara · kap·uıdıktnn sonra, 
•İraı dalıa keııdini ıner~iYenin aJt )fa~nı

ht ylı tnır ·inden oıu\ da bir nara at.a~·ak 
u..:nUacık ef'hinden '' -
hanc~ısırn, . H"lulı çakı-
~uu aldılar ••• 

Ralhiudc o fena ııi
~ t>lle olguu biı· halde 

kaynanasını ca irınlt. 
• • 

İhtiyar kadm feh\ ·eti 
anladı, korkudan ak
landı, Zeyc i Fitnat 

.. 
- L:\kwdmı hilde 

süylc, Seyfettin. Bcııiın 
anan1 seninde anan 
d mektir. .._ ıkılmadan 
ona ıiasıl eadı diyor-

• 
sun .. 

.. arltoş )'ayık 'c bu
lanık bir talaffuzla : 

- Cadı d din1, çlin-

. 
ıı 

fbrahlm müteferrikanın aadrazat"A damat İb,ahim Paıaya ver 1 
arzuhal bö7hı baflıyord\ı 

k.ü aklıma dalıa f(•na 
hir talJir nelnıcdi;;i t'I :'."' 

i<·in eadı dedim. Cadı .. 
:enin :.\nanın Ymmıda • 
<·ok ınuhtC'reın hiı· 
~ 

ınahluktnr. 

~Gece ynrısı mii-. 
nu ·ehebizlik cı mc ... 
Haydt ~ir odana yat .. 
avakfa duracak halin . 
YOk ••• . 

- Aynkta dul'n<'ak 
• 

halim vnr mı yok mu 
. iındi ~üriirsiiu. Bu .. ~ 

ak~aın. ananla giiriile-
cek Jnühiır bir isim .. 
var. Anlıyor umsmı? 

ha. 'uı nıenhus kal'ıyı 
hana <·al!-11· •• 

.. •J 

-- Auuern ll)U)uı· .. 

1 af ilitı birin i 

g re ) arısı iş gürlll
m z .• .. ahnh ol~nn 

konııstır~tı ıllız. .. 
- il ayır... Simdi .. 

& .. 

Simdi ..• , imdi .. Simdi .. .. . . 
Bu . ~ll'ho.Jukla ue i ... 

~fil't'et•k.Ju? ~t)nc 

kadar it;mi~ in .. 
kadar ienıis~irı .. . .. 

- En~t i~tim, ( ce
hin<len kara bir ~işe 
~ıkaraı·ak ) dalıa da 
if•cec"iıu. ~ tı 

- Fcnnhk yaıunnk 
niyetile k·enlerin s•·ı·-. .. 
hoşlukları bir ınazcı·t·t 
sayılaıııaz .. iç n yapa
cak mı yap artık ııe

pimizin canma takcui. 
Ne olacksak olalım .• 

lrrdcn b:ı~ka binle slitun ha~- · 
lı~ı çıkmı~tır ki, cnkc bulu
nanlardan cpi farklıdır. Çiçek 
'c y<tprak oym:ıhırla ~ii-.liıdiir. 

Diğer tımıfmn bu l:ıidc
krin \ 'C h:ı~lıj!;ın :t) nı yerde 
c:-kidcn men·ut hir hin:mın 
nk~amıııdan tılduğuna dair 
l'mnrekre tesadüf olunmu~

tur. Bu dimkdcn olanık hir 
kaç taş basamak göriilmiiştür. 
Bu da orada e5kidcn bir 

m1:rdi\·enin mevcudiyetine 
tlclil mldolunımtktadır. 

ı:slddcn mc\·cut binanın 
ne oldujtu ,imdiden ke tirile
mcmcktcdir. '.\Ja:ımafi 1 lipod
roma y.ıkm ufuk hir mabet 
olma:-ı ·ihtimal dahilinde bu-
hınmaktadır. 

nu tar7.<.b binn enkazına 

~cçen sene :'.\fı ... rcr Kas!ien Ye 

Rn) " ~ult:ın .\hınct mcyda
nınd<ı h:ıf riynt yaptırırken 

tc-.adLif ctmi~lcr<li. O enka
zın da nasıl bir lıin•Lya ait 
bul undup;u anla~ılmrnumştır. 

.\lama 1ngili1. ha[riy•ıt hey· 
etinin gcnl' ~chrimize gclmc::-i 
muhtemeldir. Bu takdirde 
bu . ah:ıyı da tetkik etmek 
i"tiyccekh:ri tahmin olunabilir. 

Köprü açılmadı 
Biin sabah köprii~·ii 

a<·an rnotörl ı·dcn hi-
• 

rmm bozulma.:ı vii-. 
ziiruJ~n, köprii açıl-
maımstır. lotör tamil' 
t dildiğinden kt;prii hu 
~nhah acılacaktır. 

• 

Evf•ck çoluk <;ocuk hep 
hir cehennem havali 

• 
sliriivoruz ..• 

• 
- Simdi enin l'U-.. . 

nina da imanına da 
<1

' ine de ço ngmıa da. 
- A\h hir ~ı·anıofon .. 

ol..:a ~nnin hu sitzlcrini 
zaht etse, hir fotograf 
ol ·ada şu suratmın 

• 
halini oldu~u gi hi \'C-
k~f·, hir ayıklık zama-
unula kendini scvr ... 
~derek kendi kendin-
<leu i~reııseıı .• 

(. 

- (~emen pırtı, kö-
]lOoğln sus ... Sen 

defe 1 kar~11nda11, koca
karn·ı <'ağır ••• . . .. 

- Çağrrnuyaca,'!w •. 

fon ( 4) se ede 
yapı amaz mı? 
'l't·lcfoıı sirkeli hfr· 

1\l)nwfl('fl uİ.mrıe fiatla .. 
rmı n ~ez' idini talip 

' 
('lmisı iı·. 

~ 

llt~vct i ek.ile hun~' 
muaİ>il otomatik tek .. 
fon tesimini ve hunnll 
azami 4 sene zarfmd~1 
ikmal eclilmc..,,in ktt .. 
rar ycrmi"tir. 

Hunun iizerine şi~" 
ket rliesa...,ın<lan vır 
kı:snıı .Anlaraya ~i!" 
mi~ler, ve bu 4 . end•~ 
ıuiiddetiu tej at ~·tt" 
pılmasına kftfi gchn;ı 
diö-ini süvlemislerdır· t'I J ~ 

Yarım asır cvelki 

VAKiT 
30 llOmmsani 1879 -Dünko gun İran şahı ~ha· 

mellu Nasırıtlin ha::.retleritıİ/1 

ciladeileri gilniine masadif ol• 

makla iran ~Jarethane.~I dona· 
tılara~ merasim icra kıbnmtl 

tıe bu milnasebeıle halici cl~J'$11' 

atletle huhman k,ara~ol şef ifll1 

hümayunile bilcümle devleli re· 
nebiye sef ar el vapurları lieclıl • 
ihliram alay sancaklarını donat· 
mış ı>e toplar alnuşlır. LtmanJI 
bulunan ( 1'.ındor) nam İngi/izİtl 

bir k.rt'a kurvcJ.i bir gana teşelr 
buste bulunmam'§ oldCJlu na:ofl 

dik.kati celpelmi~ isuk bu fıal 
mezkcir kurvetin karakol gemfsl 

bulunmasından nclel dmiş ol• 
tluğu varlc/i hatırdır. 

d 

- ~~ağırmıyaenk nıl" 
~111 '! 

- Çağırmıya<'ağıt11 ' 
'l .... .... ıııı 
,ıfü!n·nnvaca!!mı... 1' 
"' u • 't..J' , • 

akşaın Uİ("lin hu kati~ 
• 

ictiOini hili'-·orun> < 
• ~ ~r ~I 

J\ 11ucmin ttle) hinde 
hiddetinin s bobini dC 
aııhjorum. 

11 T' • df" , usrev ızmnı c 
uilen kibar pezevr.11~, 
gitlip karısının oı'o~, 
puhı!fnndan ~ik:•~r, 
ettiği içiu ananıdnu 0~1 
alnrnk istiyorsun·· :t" 
7.avalh ka<İımn knll' 

1 
n" hatı yok. Onu ol'• ··e 

b .. d ı· ~ en gon er< un. ııt 

yapacaksan hana ~r, 
kes, biç, boğ, öld;J' 

(Blfıtl 
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Lorens 
Aırtıyorlar 1 

T:.t;ıf· \ 'a dı, nııi bi 
c1:lkct . ) uzı..:ıden J''1. ctl' 

. . ~tunlarında ık , 11,. 
!(uru ''er • l 
11

. . • c ıa~latlı. llilmcm 
ıçııı lı . . 

ı· ll ><:ıntın b:t't7.i!IUL 1 
plÇ İı. . 
-· • 1 bır hatır;ı'ı ynk! 
1n,. 'İl ·t ı · c c· hc\cp\·c ı urula· 

rnaı! nar·ı · ·ı 

·~~nasıl yetişti, neler 
yaptı? ---------

Kim 

(ı "Rahip Yalaber,, den 

' • 'I ı c nrtahQı 'd-
l'eb·e . ve b 1 l'fC'l nım gıt7.atc-i de-

" Lorens ,, zaif bünyeli, beyaz tenli, 
mütekebbir delikanlının, elinde 

kukla olacağını anlamıştı ... 

mağrur 

tam bir 
li. felaket içınde ha•k:ı hır 

facıadır 

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

})a11ada 
Bazı köylerin irtibatı 

Adana Vil1iyeti dahilinde l(a
dirlı kazasına merbut Çokak 
nahiyesinin merkezi bulunan Ço
kak ile Çığşar, Altınbuğa, Ou
nıberter, Rifatiye, Danbaz, Aki
fiye köyleriniıı Ye Kocafakirler, 
İskenderli, Keleşli mevkilerinin 
mezktır kazadan irtibatları reff-

' 

Almanlar harbe mi MkDmfJI 
h~zırlan_ıyorlar ? A_::1:m~"~~',, 
Mü~Hf na nazırının nıo~renı roıoru ,ı, kopn~~~~,~~:l~;

1

:~:~~·~:~ 
- ;; 

\~ Clll Alı11aı1 doııanıııa~ı 
BAl.hk denizine b&kim olacakhr 

kir kalkmaması 1 abilindc•ı 
>tk ;ık matbuatın diline pe· 
Jc,c'lk ulur. 

Ccnc cıldu. [ıdki giıııkıı 

p;azcte!crclcn lıiri;i bıı çamla
rın C\kaftan ,:chrcmanctine 

l .' 1 ~ unanlı. t11rk muharrir 
erıntlc-ıı ı · ı al avı,. oldujtu ccı ahı 

Keııdisimlc peyg1111berlik, ve 
bahu,us < tarılıleriıı kadince 

ilıtililllerde iş güren " ınücalut 
iJey~aıııberlık.> hali roktu. Böy-

ceği ~eye gelince bunu da • Ln- edilerek ll\araş viliiyetin•ı Ad erin 
rens bıılmuştıı. •Lorens• bunun kazasına rap! ı·c ilhak olunmuş 

Veni gemiler şu vazaifi ifa 
edebilirler: 

Bunlar son süratlcrini uzun 
bir zaman ıııulıa[an edebil
mekte ve dalıa faik kuvvetlerle 
harbetmektedirler. 

namesinden İngiltereııin rransa 
muı·a~latıııı temin ettiği anla -
şılıyor. \'alııız bu itil.ifnameniıı 

devamlı olacağı beklenmez . 

Çünkü bu itilafnaıne İngiliz 
efktırı umıımiyc;i bu itilafnaıııeri 
şiddetle rcddelmi~tir. İtilafname

nin Amerika aleyhinde olan bir 
cerhesi vardır. Onun için İngi
lizlere umumi intihabat mı ı~ü -
~akıp efldrı umumirenin bu 
itilafnanıcyi reddetmek üzerinde 
ısrar etmesi beklenir. Olıalde 

fraıısanın Akdeııizdeki işlerin -
den rahat ederek Lehistana 
büyük ,gemilerle yardım etmesi 

zamanı lıulttl etmemiştir. 

dcı r.:dilcce!!ini 
' yazıyordu. 

f·:~a:->cn t:ma.nct ne zanıandı!·, 

hu çamlar için cı kafa : dı. Hen hu nıcı w ibtundc 
dur:ıcal t!"''t· ·ı· 1 ' "'~ı ını. ata' a yan-
~nı kJ~ı'tnJ):ı o emtin- en 
hya!' .,, 1 • • 
1 

"~ crını, en :ıcı hatıra-

arını hortlatan hu mazı lıı c 
ho~ . iircn a;ı\ bir millete 
nıcrlı·ı .. · nıet Ye 1.!uı ı u ccnar 
tlv,ivc l ., k·· · · etme;, ne lH.)'L•~ 
ll>tahlıktırı 

\; .\Ic-.hamet, <h.nya y.ızı ndc 
alınıra ııncak Tiırl ün ı·ic

danıncfan ahi-edalar ı;.ı:tirc-
hilir l' l ı- l' _. · >Lmu < uny:ıııın ııç ıır 
ko".,·1 t , . l 

~'°· Ct\Zlp l' )l:llll.'Z. 

l !ııdııtlaıwıız içinde hu :ız
ıtınlık \'ılan kihi "ılılaııırkeıı, 
ıtarip ı'ir tc adiıf ~-eri olar.ık, 
Junan hükılmetini•ı çcık ma
nalı lıir lıard;ctök k•ır-ıl•b1-
)'oru1. 

\ 11 .ın hiil-.lımı:ti, Tim' ı a
dak· Turklcrin Utin h~·rıerı
n· i 1 ~.ıılJaıvııalaıwı mcnctmı~. 
Ik hakı~ta, hu hatlbcnin iç 
Ylı7.tınc <İne• çtir,klc rn n-
la ' · 
nın ka,tı, lıuıun çıpl;l lıi!;llc 

l(llrufıninır foJ..ut azıcıl de
rin du .ınu~ıce iı -:ınııı " nı 
lıurıı~u,·or. 

rc~ii rna>a ~'~ .ırınca ı ur
~iyc h: tatlı :ın •. le- eden, 

al , .. ı·le duı>ıııı kıırar ıı.. 
İ tiklıalkr akkrnda lıik tc'lli
natlar ı crcıılcrin '.ıu haliıc 
Ş~ırrn. m:ı:- dq!;ıl ııııa r..frct 
ctıncrnck 1 .ılıil olmı or. 

1 Icr h 'ı:mıcfn, 1-cn<! hu
dutları iı;ındc tct!.ıir ıılmıı ın;;, 
'<iratlar Yeme ·ne l"ırı-mak 
t:ır:tlltrı değ liz. l "Kat hudLt 

~art lıirilıirinc ı .ıpı~an ıııpral -
•ar, hira1. da nıııtal:L'tl l-.:ıpla
fi\ lıc .ıerler. 

ili i dcl-.ı harcl,ctİ" 1 L) Cl''1· 

nı hem ·n ijrch nol,m.la 
kabarı!Jı;:tıııı Jı;,,,mrir. Yu
tıanlıl,ır, madcmk i onıdaki 
1·· Lırklerin Jısanlarıııı 1 ı:•ııt 
tııaJ.; !;:ı,a·ıı ~iıdtinırt ır. n 
ı. 1 -+ a ık hz ek t>ı.-.ıdak i ll m-
laruı ı.Jkrini elen; :t~.ın 
ll'lal,,unı ldcliııı. l l:ızır bt.: 
clinıiıdc fıNıt ı ar ı c l u 

fır atı l ize Pn!Jr, !-.endi eri 
·vl'rr- .. ir 

' . 

~ 
Esiri ı;,;hala~ 
Bedava bir müsteri 

> 

aranıyor 
•\r,p rakam , c ha IJ,rin n 

tw · 
· ı tızcrinc Fın:ınct hı ha\ li 

nı,, 
ederek ı .; hin cı. ;i hı 

oı, ın, b. 
k ' ı • 8 hın sok k, • 800 
aıık I · I· 
S cı ·-" topla:ım ı c Lu lurı 
uI~ın ' 

•1 nıcttcki le, i.ın1 ıınb:ıJ-na. 
tıuktcıı r . b 1 nıı ıır. Enıaneıın m:ık·adı 
u '''ki lcı h:ılrı satınakmı ·!. 

lıh l "ıakika c•kı ı • .ıdal:ır sau -
• çıJ •rılnııs. ıkat hiçbir ıalip 
2 uhur . . 
b tL1ncnu ~,r ~m.anet ._,. :ndi 

l. esi( 
ııı·· · 1 ·aç lcı iıJ.,r~ lıcdaı a lıır u ll: . 
na 1 araınak llltr. llu da hulu-

nıadıj!;ı t.:ıkJ· _ . 
:rn : 1 de Lmanct , \!nidcn 

a.'rlt , k 
d 1 . •apara · lıLn ları ôc~; ·ıc 

o ·ı ' :_rcctktir -- -
1 Teıekkür 
lafidc·nı \i il' . 

ırıc . . - ua anın c.:enaıc 
r~ı ·ını:ıı • . . 

lıuıu c ı~tırak lutfunda 
nan zcv t ı.• 

:ıy ·ı · a l ,.;ır:ını;ı :ıyn 
tc~ckkı 

ili '•l 1 ırc tcc"unıııı ma-
l Uıtunıta k kc1 ·[·· • ' n tc~e 1-.uratımın 

' u•rınc ·ı · feri(( .1 . . . 1 ılaf';uıa ı:c•idci 
C Ctınt•ı t· -. -

~dcrırıı. ·ll .l <utuııu rica 

Harı H. ucu acı Recep 

le bır adamı ıı rede bulmalı 

idi' •Loreı;s• Lir an /\bdulla
lnn huı rıJü , crı Aliyı düş!lıı

dfr I .ık.ıt ır Alı ı·i ~ R:ıbığ.,, 

karırgiılıı uınuıııısiııde ziyaret 
etler et. ıez bu fıl,,rJerıde ı az-

Ah~ mulıterjz \'e kim-
seı<· iıı:ıımııyaıı hır :ıdwı<lı. 

Lnıır alt nd:ı iş gıir~bilircli. lialkı 

süı iıl<.i\<cek lıa lele malik de

ğildi. ~u IıalJe İngi'.ze bir çare 
kalıyNdu; eğer fay al ,, Ua 

arau ·•ı eıs·ıfı t":ı: sa onu Iıa

yaliıııten geçen eıs lıalıııe o
kac.1l:lt. Tali Hı ııokt:ıtlı ser
güzeştçıı casusa üırudinJ~~ iaz
fa rardım elti. Oüuiin birinde 
ır 1 orc'l!\ » uzun bir yol katet
tikten soıır:ı, Iıar:ıretten bila p, 
adal'ılı lm-gın bir h:ılde Prensin 
kar.ırı;:alıııı:ı l'amııştı. 1 · arşısmda 

a 1 .tys;., 111 zaiı ı·c beı ,,z şek
liııı, s~ı:ı \'e ıııa,;rıır ta1Tını 

giorüace /\rabisl:uıcla taharriye 
çıktığı ş:ılıs;yet karşısmda lıı:

Iumh.i;ııııu ı e l•u a<l:ııııııı nJi 

bir ıspndan rarı:ık bir zafer 
çıl<:ırac:ık ıniisl sna rertlertleıı 

oldui;uııu anladı. • Lorcr.ı. » 

istcd;ği reisi bulmuştu. 1 .ıkat 

bu reisin ııe askeri, ne nı ülıinı
ına.•ı, ne crza.kı, ne parası, ne 
de Lc-ıdıne it mdı ı·ardı. 

~ 1'1ys:ıl ,. ın on.lusu ancak 
yedı tıin kiıilik idi; hu hun-et 
bile ı:unune giire talıan·rııe ına
nızdu. r..;er bir ailede bir lii
fek \'arsa o ailenin edatları Iırr 

biri gcliı müııa\·ebe ile bir kaç 
:::ıın askerlik edcrltrdı. [\'li 

adcml~r bir kaç gfmii orduda 
bir k:ıç ' iıııü el'i' rinde geçirir
.c,·,Ji. Bazen lıiılüıı bir kabile 
kemlıni sikııılıya kaplır:ırak bir 
kaç günlük b'r istir.ılıat için or-
duyu terkederdi. [ • Lnrcıı . ı-

ten ! . flu bir h!riııi tu~ ıııyr. ı 

kunt1ler ;İr:ısınrl:ı hiç bir al:ıka 
yol:lıı. ı\ileler ar tsıııd~l;i nıiica

dcl~!('r ordu ın ııtak:ılarıııda t~

lik edilmiş olnıakil beraber, 
başka ba~ka kabileye ınen -
sup olan bu adamlar ara
sıııda yckdiğeriııe karşı bıııuk 

bir aUe:ııi ra111iyc:t lıül.:üın ~ü

rii)·ord,ı . 1 !alla aynı k:ıbileye 

nıcııstl'ı ol:ııılar Lılc biribırııo

den şiıphelenıııerc ıııepldiltr. 

Vahdeti idare ıne\Tllt dcğildı: 

1 ler kabi!e do~nıdan do'!nıp 

kendi şehinııı kunıam.'.ısı altı·ıda 
bulumyordu. Sılalı olarak, ek

seriya ilk alılt~ta parçalaıı:ın 

mahdut mıklarda japCMı ıuıek

lerı ile 3600 metreden fazlaı·a 

gıtme} en karı kndiın dllrl 

« Gn.-ı • Toru mc\'cntlıı. 

Bu loplar mesaf~ı,i üç nıı,Jı 

olaıt Türk cebel topları ile 
• f fny;çer lcriııc karşı koya -
ınazdı . Lenııın teşkilah ıneı· -
cut değıldi; herkes krndi Hsait1-;' 

naklı ·esı if.c kuJrdiııe ı:iire 1 
erzak ııulundurıyordu. tlazme 
olarak c faysal» ın esrar ~ngi7 
bir kas.ısı vardı. Bu kasa içinı.le 
çakıl taşı dolu olduğu halde, 
mühim hir sen·et ihtiı·a ediror-

ıııuş gibi nöbetçiler beklctdirilır , 
ve Iıer gece reisin çadırına dik

katle kmıurdu . 

Bu hali sefalet Faysalı ıııe'rus 

ediyor; teşerbüş emelinı kın -
yordu. Fakat •Lorenso asla endişe 
hissetınedi.[slih:ı, top, ınülıiııımat, 
erzak, para velhasıl henıe lazımsa 

İngiltere temin edecekti . İngil
tcrenin yegane tedarik edcnıiye-

üzerine razdığl raporda demiş
tir 1-i: 

" f:ğer mes'eleyi hüsnü idare 
edehifirsek hır ııeranber pk:ı

I:ımış bulıınıyorduk. O peyanberi 
perde arkasuıda bulundurmamız 
Ifızımdı. O köşci hHasıııdan, 

:ırap isyanı arkasında gizlenen 
fikre c:ın verecekli . Bu kadar 
tereddüt gı'isternıiş olınanııza 

rağmen, bu nimete ınazharire
tinıız hır harıka idi. Böylece 
seyalııtımı~ gayesini temin etmiş 
bulunıyudunı. » , 

T'illı:ıkika gLcrens ·in nılll·af

iakıytli 7annmın levkında idi. 
Otınu kendisine • Kahire » de 
söyledikr. Artık mevkii icat 
etfi.~i pepmberiıı yanında idi. 
l(cşieltFii bu kukları en iyi 
oynatacak, ona, kendi dimağın
da dcığ~n rolleri ıaptıracak, 

ııııılıonrlesinin ibdalarmı ona 
tatbik eltirccekti. 

« Lorens •, ümit ile ccs:ıret 

ı·e enınil·ct peyda eden <Far-

sal "111 yan.na ı·arınca, ilk 
" Y t:nlııı » mu l':triakıyetine işti

rak etti. J\l~nıafilı bu zafer pek 
kıı 111l'l,i1di. 

Turkk-rin llızııınu mıktan pcr
vaz~ızltk gö tcrıneıncsı v:ıziyeti 

:ılcrlıleriııe cedrdi. f·akat liman
da İııgiltz pemilerini gördııkçe 

ces.1reti artan Araplara, bu ktıii 

geldi. 

• Lorcııs • e gelince, yrni v:t

zifeşiııc henüz alışnıamıştı bu 
ciızi ıııll\-:ıffkirct ona ldfi geldi. 
f'akal Iıodbinliğini meydana ko
ran şıı sa urla ri Iıatıratıııa kay
detti: • Bo~ yere sl·kiz saat uy
ku ~aybcttim. Ralıat uyuya bil
mek ıçın Lırın111111 lıır kaç ıı:i -

lini fcd:ı ederdim.• 
Hltıııı.:Ji - -- ..._ 

-B i ı· ) aıı o·ı11 
• t"ı 

~H~eri nasıl ta~tit e~ilir 1 
l ttJr tfı hi inci "'·\~ ıtıınızdaı.lır) 

- E\t'I hiz ılı• i~iııik, , 
fal..:ıı raporuıııı lıeııi'ız 

'('l'llll'<li it '1'. 

- .\llo, allo, ~lat

ıııazl'I. <'f<•1uliııı liitfl'ıı 

\'p~ilkü~ poli~iııi H'

riı· nıisiııiz.'! 

- ~cı·C'~i, Y<•,.,ilkih· .. . 
poli~ Jll(•rkPZİ ıııi'!efl'ıı

diııı vaııgııı lıakkııula . ' 
ıııalt'ııııat H·riı· ıııi~iııiz~ 

- Bakıılih<lı·ıı :-o-
• 

ı·ııııtız! 

- .\llo lkı" ıı·kii\ . 
nıerkı·z.i 

\Hllglll Jıakl.ıııd:ı ... . ' 
Biztlı• ıııalı'ıınaı 

'ok. re ... ilki\\ hi7,(' lll'-. , . 
1111z ı·apoı•11ııu 

di! 
- Efoııdiın 

'('l'Jll('-

Jıic; ol-
ıııaz~a ~ aıı~ıııııı lıaııgi 

ıııalıallı•tle oldu~ııııu 
' 

silvlh iniz. . . 
- .... ( Tl'lefmı J..:a-

paıını1~tıı·.) 
- .\llo-

nıazcl liitf('ll 
llo, Iat
ltakır-

kiiy <'lfaİ\ ('Sini .. . ' 
- Efendinı ner ı 

tur. 

lzmirde zabıta Yakaları 
azalıyor 

İzmir Vilftyeti dahilinde Polis 
idaresindeki mahallerde vuku 
bulan cürümler hakkında İzmir 
Polis /\\iidürlüğii taralındaıı mu
kayeseli bir istatistik rapılmıştır. 

Bu istatistiğe göre 3 sene 
zarfında ciiriimler azalmaktadır. 

920 senesinde 1002 ciiriiın 

yarılmış 927 de cürüm miktarı 
925 e inmiş ve 928 de 932 de 
kalmıştır . 

ı CJ26 senrsinde 13CJ2 cürüm 
maznunıından 12Q8 i yakalamış, 
22 si firar dmiş ı·e 7'.! maznun 
meçlıul kalmıştır • 

927 senes!nde 1178 maznun
dan 1ı16 sı yakalanmış, 15 maz
nun firar etmiştir, 45 maznun 
meçhul kalmıştır . 

Balıkesirde bir cinayet 
Rahkesirdc iki gece eve! bir 

cinayet olmuştur. 
$alıanhisar mahallesi bekçisi 

Bundan beşka bu gemiler 
10,000 tonluk gemilerden fazla 
döğüşıııck kuvvetini Jıaizdirler . 

Biiyiık gemilerin bile tehlikeli 

düşmanları vardır. Bunların top 
menzili, eski gemilerimizn men
zilinden yarını 111il ziyadedir. 
Çiıııkü bunların menzili 7,5 
mildir. 

Bııııdan başka bunlar mermi 
ntınak itibarile dakkada diğer

lerinden üç misli fazla endaht 
etmektedir. Veni gemiler tayya
re ve ta!ıtelbalıire karşı da son 
derece mukavimdirler, çünkü 
bunlarm teçhizat ve taksimatı 

taıııaıııile yenidir. 
O halde acaba bu gemiler 

lahtel ba Iıirlerini ve muharip 
cüzitamlarını artıracak Lelıista

ııın faikiyetini izale edebilir mi? 
Tahtelbahirlerin teşiri mah

duttur. Baltık denizinin sığlığı 

onların bu sularda istimalini 

l\'etice şudur: Almanı·a eski 
gemileri yerine yeni zırhlı ge -
miler inş:ı ettikten sonra Lehis
tana karşı Ballıkla hakim ola -
cak H her türlü taarrııı karşı

smda kendisi müdafaa edecektir. 
" Bitmedi 

Emanet bütçesi 
Şubatta müstacelen 

çıkartılacak 

- Dc\·ir, deı ir! diye ha· 
~ırıyordu. 

1#-

HAl.i dumandır! 

D
ualın 'irkctin_in hul;lı. 
nıcte yuz hınlcrcc· h
ra hon;u oldujl;unu 

dünkü ,!.;aZetcknk okudum. 
I·:J];cr mc,clc hakik:ıt>e, Dulıan 
~irkctinin hali duıııaııılır ! 

* Kapanmıt! 
"Afyon Yt1l-.ayiini.n aldı

j!,ı ~ekil uzcnnc ln
gilt••rc, r lint - Efı;an 

hududunu kapatmı~tr ~ Bu 
cumlc ele l .ndradaıı µ;elen bir 
tclp;raftan a1ııınıt~tır. 

Oylc ya ],aramalı, arttk 
<ıçık durma,;ına ne lumm 
kaldı. Giden gitti: t;clcn ı;cl· 

ıli. Kaçacak olanlar Laçırılıh. 

t1-tw J/jw;q, 
-----

Sıvaslt Hiise)'in ağa g·ece dört l!:tyrı ameli bir Iıale getiriyor. 
l 131i haıırda içtiınalarına de<am 

eden ccmheti ht:k·<lircnin müd

deti ~=' :,;:uh:ıtra hicınektctlir. {)n

d;ın &ınra yeni h ll·di.\"C nıl!cli-

600 seyyah geldi 
bucukta maarif mağazaları i'•ııfm- /\Inımı munakalatı bıı zırhlt Adiryatik vapuru •senenin 

ilk seyyah kafilesini getirdi de redi yerinden l'llnttıııak sıı

retile öldüriihııü~tür. icra edi
len tahkikatla, \'akanın m.ıarif 

anbarlarınd:ı mevcut olan tayya
re cemiyetine ait arpalarııı sir
kat edilmek istenmesi, bekçinin 
de hunu haber alarak mani 

olmak işleme sınden meı·daııa 

geldiği anla· lınıştır. -
,~eı1i caddeler 
J...."rı t rrı 11l1 ı ·apıl (/ ('(/ k 

I·:ınanct veni >ene lıtitçc· 

>ile lıaıı harar caddeleri kat
ranl:ı in;a etmcıtc karar ı cr
nıi~tir. \alınız katran nemli 
tt·prakta tutnı:ıdıı';ı için _\ ı -
nıpadaıı yeni bir nıadtk p;<:tir
tilnıt::-'ine luzunı ı,!,·iirlilnıli~tlir. 

Cdbcdilcn madde ,i;lidc 
tcı:nilıc cdilm'. 'c, mm a:ık 
nl'ticl' nlınrnı~tır. 

('~dde in,a:ıtı için yeniden 
hir ta; l-ırnıa ımıkiııa>t o;ıtın 

alııınıı,tır. 

İki t:ı~ kırma makiM-ı ıııii

tcııı:ıılin·ıı ta~ kırarak \ollar 
iı;in çıkıl lıar.ırlaıııaktadır. 

•u••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'arnlı'! 
· -hııı·ada ılc;.dl, YP
:-;ill..ii, dı• ... . ' . 

- h i ama, cLl'ai\r 
ııwı·ke~i ılı• Bakıı·kih\lc. 

_. Oı·aıla da 'ar, ·hiz 
dt• giıtik ama .. lı<'lll . . 

'aııgııı<la )1. l lısaıı hl'\ dr . . . 
hulıııı<lıı, lkyoğlu 
( 3039) :t !'iOl'llllllZ •• 

-. \llo, llP\ oi:i;hı ;~03 D? 
- Efı•ııdiı"ıı · ıııııııara 

ha!'i.·kasil(' komısu\oı·. 
" . 

Yaı·ıııı saat ı-;oııra 
( :l03fl) la koııu~m:ık 
'l' hıı ıııülıiııı i~i :ıııl:I-• 
mah. ıııiııııkiiıı olur . 
Uı·r~kl't"'J'!"İıı eti' ah<' • 
)1. ilısaıı hl'\ ıı<·zakeLIP 

• 
izalıaı '<·ı·mis 'c : • 

- Ef eııdim, hu ına-
lı'ımat ı polbtcıı :ıl~aııız 
dalıaa ('\ i olur, dt>ıııi:-;-

• • 
tir! Biı· 'aııgıııı lalıJ..:ik . ' 
iı•iıı 7 Yt'I'{' ldt.•foıı 40 
de~iktt zaıııaıı ! nasıl 
sık d<•gil mi~!! 
• L 

gemilerle ınuhafaz:ı olunursa 
onların duçar olacağı tehlikeler 
son derece tenakus eder, ve en 
es:ıslı tehlikelerden, billıass:ı 

tahtclbalıirler nıulıatarasınd:ı n 
kurtulmuş olıır. fluııclan başka 

tahtelbahirlerc karşt ittihaz 

olunan tedalit tedbirler inkiş.ıf 

etmiş bulunuyor. 
\'ukard1 izah ettiğimiz nç-

hi!c yeni zırhlı gemiler !ıcm 

bürük gemilere kar~ı gelmek 
hem onlarla döğiişmek hassasını 

haizdir. Bundan başka Baltık 

duıizinde büyük harp gemile -
rinin güriınıncsi de pcL ınellııız 

dei:ildir. Lehislaııın böyle ge -
ınill'ri tamire hizmet edecek 
Iıanızlan yoktur. Bu ı:;ibi hanız-
!arın inşası fcl'kaı:ıde ınasrııfları 

müstelzimdir. 

... inin içt:nı:ı. ı..tnıl• .. j lıizıın ~cl

ıncktcdir l 'akat 9~9 lıüt1.:cfi 

~imdiki nıcdi5 tarafından tetkik 

ve k~bnl cdilcc~kt;r. l\Lınun i~·in 

hütcl!nin ihzarı lıLL .. u~un<l:ı i>tic,ıl 

go_-.tctilmrktcl1ir. Hülçt:nin L"\ \'<.·f;l 

Eınantt t ıı-ar 1 nd:ı.n ınnz~nıi, ınü

tcakihcn hl ;~·ı.: t.:nrumcnince 

tı.:kiki ınut:ıt iken. hu dcfaki 

hlır~·t:. hi.ltç~ ı.;"ıci na:ni \'\! l·~ıı · 

cümı:ni l·ınanı.;rin • 'ı:l·rcıT'ini lk\ in 

rh:t:"Ct L"Hiı?;i mu"'[trcl.: içtimala

rında t:tnziııı cdilınc·l-;tcdir. flu 

hu:;u,taki 1lıi1ıakcrL!ı.:r h:ıt,a b:ı.· 

zan g<cc '"rıl:ırın ı kaıl:ır doı .• n 

ctınt:r\.·dir. 

Yeni h 14.:di.\C ınrl·Jj ... j :izıııJrı 

ilk defa :!O ınarua tolanacoklardlr. 

lliiıı ak~aııı (.\diı·ya
tik) i~imli traıı:-;atlaıı

tik 'aptll'ilc ~clırimize 
bih iik biı· :-;ı•\ 'ah ka-. . . 
fil<•:-;i ~.-lmi~tiı'. ~cy

Yalıhır k:'ımilcıı .\nıc-
• 
rikalı olup !iOO J,.i~idl•tı 
ıııiirekkt•ptiı·. nu ka
f'ile 929 sı•ıu•si St'\ a-

• 
lıaı ıııe' :-;inıiııin ili.. 
kafile!'iiııi lt>~kil 1'1-
ıneklPdir. Adiryatil.. 
'apurnını ıniitcal..ııı 

daha hi ı·c·ok !'<'\ 'ah . . . 
'apurlm·ı ıı<•lt.'cckıir. 
.\ııwrikalı !'f'Yvalılar 

Frnn~a şiındiyc k:ıdnı· l.clıis - • • 
Dal-nler ekilı' oluyor diiıı ak~.·;1111 YaJHll'da tana olan yardımını knı\'azorlere 

ı·c 1<iiçük geıııilckc hasretmiştir. J lalıcr aklı~.,mıza ı:iorc. ıc..,- kalnıı~lardır. Bu ~iiıı 
Bunun sebebi ~skeri ,.e sipsi kür:ıt inlıi>:ırı tımunıi m"durlı ~l'lıl'I' ~ikarak t:ırilıi 

,·aziyettir. Zck:\i hcı in da inler rckillı~inc ahillalllll!Zl \ C lllll'./.('-
fransaııııı bahri kunetleri taı ini tahakkuk etmek lizrcJir . 

için sıklet merkezi, Akdcııizde - Bu takdirde Zek:ii il. mcmuri>cti 
<lir. \'eni İngiliz - r r.ınsız ililfrf-

'· 

. ' 
• 

ll•rinıizi gez.t'eeklf'I' 'c 
' 

ak~am iiz<'ri Uerıııa • 
ıııİİI('\ <'ceilwıı 

ı•t.kl't'k.lcı·dir . 

* 

harPk<'I 

Hiiıı .\ııkor 'aptırilC' 
<;('lıriıııizl' :n rwa ( ıo • • 
kisilik hiı· St'\ yalı a , . . 
fiksi gı•lıııi:-tiı·. hım 

laı· da htıgiiıı a' det Pık • 
('Ckleı·dir. 

Adliye müşaviri 
Eeıwhi adli\ ı• ıııii,.,a . .. 

\ irleı·iııtlPıı \lö,.,\ ii :'a • 
ıızt•ı·lıal, 'ı·k:\l<•ıteı 
~nleıı hir trlı,:ı·afl 

,\ııkar:na da\t'I olıııı 
• 

ıını!'l tır. ~hı mail<·' h • • 
diiıı hareket etnıi~t.ir 

1 hn rtin ~l'lwbi h 'il 
dt•i:i;ildir. 

' ---Kadın birliğinde 
Kadın birliğinden: Radm bı 

liği kır:ıat salonu f'IO] K ~ıı 

sani çarşanb:ı ı::üııüııdeıı itılı~ 
ikiden beşbuçu~:ı kadar ın ı 

hanımlara mahsus olmak i, 

küşat edilmiştir. 



" elifi .kili 
Kanun mudbincc Şdm:ma

nctinc dcuedilcn akıf •ula· 

rıh 'al ıfnamderi emanet %a· 

rafından i-tin-ah ettirilınektc-

•r Rl .~ k TIL El\ ı!i 

I lrr zaınan l1<'r tarafta 1 ... aıt. 1 an. 
li·rııısı::: ıileıııi içiııdel<i fı•saılı ıılılrikıı b<'del, 

tcdir. • 
' ı1111«çte de l.ıııı dıj/;nıekten. islı:e11ce et11ıı•laeıı 

·' 
\'al ı[namelcrin GOOO ade

dini ınlitceal°iz oldup;u anla

ılınaktadır 
bir ıuı lırtli krdınıror 

·- :39 - Dil(cr taraftan, .\nadrılunun 

bırçuk Yerlerimle ,;ehrimi/.-Jlilirıni-inil. ~ Riz :\ti kin 

hir haı ır bckliu duralım 

halih;ızmla .izin .~ılıi "ıhık 

nazariyelerini bir •Lrd u"nı-
.. t h 

na ,.;ıtar !arın harekecleriııi 

h"ı mekiL· di:lıunu/.. Fnın;ız 

mcL.1"'! mch\ı-.anı~ hır~ızları 

pcf.ulatiirlcri, harp ,'.cnµ;ink

riri. n•illcti a,· koı anları nıu

h~fuıı ede duNın. a'ıl iiyle 

olmaz ki o nıccfüte yıız ~ ir

midcn fat.la nıilı ımu· Yardır 
llalhuki me,Iwr darlıı me

seldir· Kurt k•ını~u-un yemez. 
\rLdL .. \lam•,.. Daha 

1 1 J tc medi-ı nıelıu•:lll 

riuunde, bdihtc bulunmu'i 
olmakla ittilımn edilen :ı,nze

t3•ın•n mıidiri mc,\ıltınu 

mııd:ıiaa t:d":rkcn't dirni:;ti J·i: 

"lstıkra.l uzerim: btikraz 

\ ı~,ııı. r.ıh,batı nıe.cureyi 

ibzal eden, imriyazatı ın[ida

faa cyliym. -~rHti milliyq·i 

kurtların a~zına at:ın bir 

mccl!S •mmu.,·.ızdur. ftıh,ilc 

ld.clenmi-cir. ,, 

.\caba hııı;ı ·ı Fran-ız mec

i·i hakkında aynı «•1.tcr >ar 

fedilcmcz mi? ~·u medi, ki 
a,ının kı-mı ;V.aTT'ı :<arraf 

mcb\L'itllr, ani müe-.sc=-att 

\Jamai'ih iken 

hunların men'i i\·ın hiç hir 

tc~dıhibtc bulıınmadınız. 

"Okta\' .\lirhıı.. mm acıklı 

hir hicahc•i Yadır: 

. . 
deki \<ıkıf 'ulara merbut e

hcmmİ\ctli nııktarda akarat 
' 

bulundu~u haber nrılnıckte-

di r. 
··ı-kcnee- kıt:ıl.. ·İı a-ctc;.ih .. ' . . 

Tarih bundan ibarettir .. 
~chrcmaneti hu akarctın 

idare;i hakkında lıcnliı biı
Tarih hır makteldir_ Su /.ulınct 

karar Yermemi~tir. 
·e k.ın rnazbimlı.:n ıııutenıa

diycn ilham almıyıniz... ziya 

atidcdir ... Oh! ülılurnıck. .. ,ıa. 

ima oldıırmck. ,\.:aba lıc~e

riyct lıu ebedi kıtallcrden 

lııkıııanıcak mı? .. 

1 !ayır giızel' 'ıe;eriyctimiz. 

dilfiri;ı! mcdeniycrimiz henliz 

her zanrnn hcı tarafta 

kan .. kan ... akıtmaktan yorul

mamıştır. \lad.ıınki. :ıapılan 

i~J..cnt·clcrL kar~ı i~\·,ın -;Lda:-ı . . 
yıik,dtenkr hile, Lilcrindcn 

J.?;eldip:i zaman. hll rcd:ıctin 

öııline !!:CÇmiye çalı~ııııyorlar. 

l l:ıllıı.ki her kc· ta.dik eder 

ki, bcra;tl,ırın Z<:ncilcrtc te

ma<• rınl:ırı c'ir nl:ır.ık kııl· 

!anmak \<·ya katletmek için

di·· ,\frika zencilerine hil:\

cerc<ldut <knilclıilir ki: -.~ey

yahlar dahııa iızcrinit.l: utt.:~ 

edecekler 'e -izi -ala~lannız 

içinde yakacaklaniır. Daima 

... ----
Bc,raz Rtısla r 

• 

Müddet bittiğinden yakında 
istanbulu terkedecekterdir 
Şehrimizde bulunan Ru!-

roültt\'.ilcrint son 111ühlct olarak 

929 senesi .şubatının 6;-;ına kadar 

mü~aa<lc edilıni~ci. Şimdixe kadar 

türk tabii~ etine gtçnıcmi:- cıfanlar 

Cemi) eti .\ham hüro.u rar: 

fından Se\ kc<lilccckrir 

Tckarrür eden mcmkkeıkrc 

giımemiş olan he\ at. Ru,Jarın 

muay~ ı:n müddet zarfında nı1.:ın· 

lckeıimizi ıcrkeımekri lı\1.ını 

gelmektedir. llcya1. ru,Jardan 

bir çn~ıı hareket için hazırlan· 

maktadırlar Bunlardan hir k• .. ını 

1lrc1ilı"' a 'c bir kı-mı da \ n· 

go ... J:ı' ~ a~ a 'c )~ulgari,rana ı;!ıdc 

cekkrdir. 

hr~ az ru:ı·arın mıkcarı ~."\00 ali)e \C ıktı-adiycde m~c

ı;i ıdarr aza,ıdır; ~u mn:li 

ı fo,;,ıta c~ıırnın n g:ırkolmu; 

anı kanuni i pek'llasyone 

uhah ~ôrl·eck bir <krcceye 

El)"' ın 'ehrimizdc bulu ıan 
m:ı~nır hri.'t.İ\ an '.ı'.kerlcri k:ırılu-ı 
rınızı dılıın dılım etıııcklc ı 1 kadardır C<çcn >ene zari>nda 
cc~arc_r'.!,, in.i ~Ü:--tt..·~cccktir. 500 kadar ru:-1 ınuhıclff mlm1c 

Daıma <ı.lı denızknkn n-e- ı k ı r k lil · ı ı· 

kut ctmi~tir. l laıbuki ha)at 

·ı'ılığıııı yapanlara karıı 
ı;ane -ilı\h hu ı pckulasyo

mıı,:ı:ıdc etmcmd.ci. 

hı-an h<>li lıazııı goriincc 

:\.lcı<•:ındr ! .C\ a · ~ ın ati

;atırlarl:ı ti\ •il etti~i hin 

) üz ek•cn yedi mcdi>i 
ısınth ol<hıp;uııu <aıımı· 

mı ? 
Bir çok ım·lı•.ı-l.mn mcc

mcralif. · i:~ ol:ırıı• ~irı\ik

haldc mil) J;;cr oiclul.J:ın 

ar.ıba, kö~l..:, ~~ıtl .. "ilhibi 

ldikkri '"ylcni: r.r. R·~•İ· 

aki ~Jul Grevi" [l] hal· ı 
vııhal:ırı ara<ınd:ı.Eelize 0 
ımtaıı kaçtı. l Ja'.lıuki \ 

~ nıcbu~u ını:c1is hiitçt.: 
yonunda yi:mi •· \iJ. 
lclup,.mu [~]tl'nıiıı ediyor. 

halde :ıazır oluııtrz. 

n n m~hva ılo~ru Lİ· 

dir,ini lıiliniz. <.'unkiı, 
ih - ı Jlar ,ın dcdi~i 

Biri ht.,u<i <liıtcri u

iki c.:rlu ııaı:.föl,:irlık 

, !crdl namus' Cl'mİ) r. 

cLmiyetinin hali 

ki tck·>uhu krtkri üe 

n -.iy.:ı-;:11::.-rinll/. ll·ı~imı

fd;\kct 'c'ıchi. olı

nk.i vıılarda '"lık ve 
hiımet hbkri 

~:7~ \Iô ... yU ~ Jı)rj 

• , atideki .>kuyaca-

t ~ilmi iniz ( 

1 ı'.nıcrıkayı tıirliı 

altı ıt:a i·ı].;c,•ı kim· 

·ını k.:ın;t lıo~aıı 

ri•nan fatihler dc

rzı lııınık lıir mak· 

ıkan kimdir ? \hı-

•:ıtırları y;ızdı;:tı

l!ri fikir dc!!i~

Ja~ ır ! Çünkü 
~ apıl:ın cin:ı· 

ri daha \ azih 

""' et l' e !'cY el mı\' ı.:rt ır. 

len ~en hahriyelilcr b:ıcaklarınmj _ ... + 
tıi('tı'tıklu~tınu ı.;idermck için ı E~.{'. • .J d 
cekmelcrie çoeuklarınırnı kar- '.! ganlSıô.n d. 
nını dı.:~ı.:cı..:ktir 9 

J\ltnıcdı) 

(1) ~ ]iti Grevi • • Tıycr » 

ve • l\lak ı\\aon » dan sonra 
Fransa reisı cıımlrnru idi . Da
:nadı « \ jlson » ııun n1uazzanı 

dolaııdırıcılıklarıııdaıı dolayı is
tifaya mecbur kaldı . 

[2] •Vilson•, Reisi cuııılııır 

•Grevi• ııiıı damadı olan do
landırıcı ve SJlıtek:ır. 

Bekçi döven yahudi
lerin muhakemeleri 
1 la<kiiydc nıuk:; .ldcma iki 

\ alıudi mahalle hckçi>ini 

düımu~lcr \C hakaret etmiş

lerdir. 

Dl!ıı lııınlarııı birinci cezada 

meıkukıı muhakemdcrinc 

bıı.~lannr~ ı·e !(ayri ıncYku[ 

olarnk muhakeme edilmelerine 

karar \·erilınittir. Gelecek 

cehedı: ;ahit1tr dinlcnilccektir. 
'o~-

Muallimlere 
ıV!ü:ede bir kurs açılacak 
.\ııkııra, 2'1 (Yakıt ı -

:\J:ıarif \·. mıizc nıiit:tha"ıs. 

brımidn \ iran:ı!t .\l. Jozd 
K;ıpoyıı ıııeııılcketimizc cdh

etım:kte.Jir. 

.\1. Kapo, nılizede açılacak 

lıir kur.w ıııualliııılerinıize 

mektep mtı1.eleri hakkında 

tcdrı•atta Lulunucaktır. J\ur,; 

,ulıat bid:ıpetiııdc :ıçılacaktır. 

~ürkiy;-lş 

-l st.·ırah tıirlocı ~a\ ıt.lnı11.:J.ıdır 

Lomlnı 2~ - 1\nnıbanlan 

!(elen haberlere gıire Up;an 

Kıralı ,\manullah Kandahar 

ile diJ!er bir çok ~ehirll'f 

halkının brarı iızcrinc tckrar 

idarci hllkumcci eline almı,tır 
Kral hu mun:ı,ebcth: hir telı

H~ nc~rctnıi~tir. 

Srın haberlere µ;iırc Kr:ıl 

,\ınamıllah. K;\lıikle bulun

makta olan 1 J;tlıihull;ılı:ı hir 

ültimatom l!İindererek ı·ç ;!;U11 

zarfında Kı\hili tcrkctınc-iııi 

lıildirıni~. aksi takdink hare· 

kı\ta ha<ltyaca!!;ını haber nr-
' -

nıi~tir. 

\' aziyct Kıralın lehinde 

inki~a[ ctıııektc dernm edi
yor. J\andaharda bliyıik lıir 

µ;ayrctlc te~kih\t yapılmaktadır. 

Efgandak,i İngilizler 

Londra, 2~ (.\. \.)- Daily 

.\Jail ~:ızcte,inin 1.alırır ıııu· 

halıiri bildiriyor: 

Ef:,:anbtandaki ln:,:iliz ;diri 

~ir Francb 1 Iuıııphrcy in !!:e· 

ri alınma;ı l lint hiikı'ınıcti 

tarafından kararla~tırıldı~ı an

la~ılmı,tır. Pa~Ycrdı:ki lııgili?. 
kunı yı h:ı, aiyöi mcıııurları

na K;\lıildeki umum lnJ!;iliz· 

!erin YC di~cr \vnıpahlarııı 

nakli için kap eden emri 

n~rnıi~lcrdir. 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 

Şubeleri: 
.\~K.\H.\ .\D . .\N.l 
lST.\. 'lll'L TRABZON 
IZ:llİI\ GiRE OX 
S:\lfSt:N EDREllİT 

AYVALIK 
K:\YSEl\1 
JIERSIN 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar 

~luh~ tiri ı 
1'!.0\·t 1,\ 

· \'Tel et 
'\Tütcrclrr.1 · 

O R. 

SC')~ahatı ---811/uırff şı•lıri, bı'iyı'i k, :::eııf!in ('I" 111llhlPŞf'lll 

bir şehirdir 
- 71 --

1 fi ı ıın f'a.~ il 
Tinıııra ait her i~i anlat

tıktan :-<nm·n \ dtanıınıza H\ -

detimiz c,n:l'ınlı:ı te>aduf et

rig-imız hadisatı anlatmak i•tİ· 

yrırıız. Kafi! mi?. ;;emcrkant· 

ten hardetini nıuteakip 'Ilı· 

"' .<cfirlerilc hirlc~ti. Bunlar 
dan lı:ı,;ka J1izc lıirkaç ki~i 

daha iltihak etti. Bunların biri 

lıL.yük hir Tt · a,iJzadc;inin 

biraderi idi. \dı .\laman of!;

laptlı. Daha ''mfa ~11·a,caıı, 

daha ·oııra - \lt:ıluzlo.,dan, 

Pal:ıtda\lan t:dcn 'e bize il· 
tihak eden zc at ile birlikte 

ilerledik. 'J'imıinın nı:ı\ıcynd

Jerl hcpinıiziıı \ıirmı C\ el F..il· 
ınenıizi i-tirrırlanlı .• \\det i

çin ihti~ ar cttiı;imiz yol, ı<d
di)!inıiz nıklaıı lıa J..a idi Sc

nıerk:ıııucn h;ıreketiıııizi nııı· 

teakip ~ar\ıa dıığnı, 'l'atıırbcan 

btik;ınıctiııde hareket ettik. 
·rc~rini~aninin 2 ı int:i ı,?;iınli 

'cnıcrkantten hareketimizi 

ınuteakip giı/.d bir yoldan 

ke,;if chali ik mc>kl'ın arazi· 

den ı;eçcrek <ıltı ı:un ilerledik 

Yolda hep köylerde kalıyrır

duk. 1 lcr ~·erde ikram p;ıirü

yor, miıJ..cııııııd hi~ 'urette 
bk;\n ulunmonluk. 

l't·~rüıi:anini.n 27inci ~unü 

, Buhara nanıımlaki lıuyL:k ,c. 

hre 111111 a><ılat ettik. Buhara 

hı.yük bir m anın içindedir, 

nı.ıı;lal:ırd:ııı iir(ılnıe bir dlll ar· 

la muhattı. Dııy;ırın kenarın

ı \ıir lı.;nJclvh.1" ım,tı. 'el • 
rin bir tar:rTılllla cagla<ian hir 

kale inta ulunnıu~cur. Bu ~i

lıi melıaııiııiıı ta~rnn yapılma

ma•ınııı >elıdıi hu h:l\ alide 

ta> Iıııltınnıanı•bıtıdandır. J\alc

nin dı-ından lıir nehir ak11or. 

~chriıı haridııde bir\·nk ııefü 
nıehaniyi nııılıteı i >ayfiı-ckr 

bulunuyor. 1 !er nnlc et, 

ekmek ıc şanıp -on derece 

mcbzul<liir. 

Tacirlerin hcp<i 1.cnglmlir. 

Burada i~tedi~imiz her ~ey 

tatmin ulundu, her birimize 

lıir at hediye edildi. 

lliitün filim • cnlden tedarik! . • 

• ....... 
\ııtr:.ıdı gı nı ı z ycrı erin hepsini de '="!2i!!i!!!l!il!!1'!1H·1'iP!i5=•ı:===!!!z:ıı::::::nı::r:::::::i::::::::::::c:::5::n:::::li·:::r;1 ., !..;;!:: ................. ··=·-= ::ı:-:::ıı::::::::ı.::::uu:::.:ı::::ı::::: •• :ı:.:: •• :::: ::ı.:.ı 
daha eyci tasYir cemi< bulu- :::: B ak t d :m · ' .... u şam aa 2 , ... ııuyoruz. mı s ı,30 a ım 

uM 1 k . d , Buhanıda tam yedi !(lin İlli e e s 1 nem as 1 n a ;:.·.!: 
kaldık. Bu miiddct zarfında 

kar '.·aji;clı. K:\numı>aniııin fi ::::lll ı f Ş •• !i im '. l c a irae arı Merenı·nmcihur piyc;in-mı 
inci ı;iinii tekrar hareket et- ımedılecck olan den muktclıe> ili 

•••• • .. 1 

tik. l:ç 1'İin ~ayet nıtiııbit 
,.c nı"'kı'ın ~erlerden g-eçtik. 

l lcr tarafta küYler 'ardı. 

1 kıbi de Abiamu nehri ıızc

rindc iıntidat ediyordu. Biz 

nehrin ken:ırında <•lan lıir 

kiiye inerek altı µ;ünde kat 
olunacak bir •iil için ted:ıri

L\tta lnılunduk. Köyde iki 

g-iin kaldıktan ,oııra k:\nunu

c,·eiin 1 Otıncu o·Umi kiinlen " . , 
hareket ederek nehri ı\eçtik. 

lli!Jak Katelen ve Emmi Linin!!!! ·- ·~ mı u: ~ibli mııthi> \'C hissi bir dramı mu;aner ıııı 

l!!!ı 1. lJ. US (Lö Vertij) lll1 

iii! r·ı . . . b .. '"k b' h Jk k'' • . mi iiii · ı mı ıçın uyu ır n ud«ı sıncma kişckrinde blitiin •::' 
!i!! '-'erleri kapışıyor. l::i 
::ı· .ı - :::ı 
m! Her akşam filimden mukaddem l!!l .... ~ 

!m Frankardi ııin mı 
~ ~ = ~ 
:::: He' ccanh 'Jf\ ece numnra1arı :::: 

~chrin iki tarafa va:-;i kunı- ın···· ..•••••••.•••••••••••.•••.•.• ;·········ıı······•••!!ı:••••····--···-····•••••••••ı•.. =ın=·· •••••••·•••-·••••••-·•••••••-•!fr.!•• •••••••••:.; ••ı•c•••-•••••••••••••••••••• • ,.::: • 
l 

1 ı. l l ::::::::::::::11:::::::x::1:ar:::ıı:ı:;;:::::::::::::-::ı.:.:ı:=:::::::::::::::::::ı::ı::::: 
u~c:ııı nıııte1e~J..ik i. lwz~ür-

lar µ:ece g-lint.lüz kun ları ill:ri 
ı!:eri :-':t\'ttruyor. Kum :-c~n dl:
rcce ince oldııp;u için h:ırc

J..ette :!;CÇtikçc denizler ,!:ibi 
dalµ;alaıııyrırdu. C:ıım~ d<,.Qun-1=---·--------- jiiiiiiii 
c:ı bnıa lıakıııa~a imldn Seyrisefain ŞEHREMANETi 
kalmıvor. 111 ~ 

ç.;ıde dol:ı~mak Ye '"ı Trabzon ikinci postası Tcpebaşı 111 
bulmak çok zrırdıır. BLınıı 1 TiyaU'o · 

(,\:-;K.\ll.\' ,·apuru .11·1·29 sunda bu 1 1 
lıir ol:ınl:ır bul:ıhilirnr. (\\ide . . 
yol lıulaıılar;ı hur:ıda "yanı· 

çılar. deniliyor. Bize de lıir 

y:ııııçı rda~at ediyordu. f:ı. 

kat \anıçılar bile çülde ~rıl· 

hırını kaybediyorlar Çiildc 

;ıncak lıir .!\ııııliik mes:ıfcde•ı 

<oıır:ı .uya tesadlif .ılunur. 

Bu J..uyul:ır bir ku\ılıı: ;,). 

tındc mahfuzdur. 
(Hı imcl!i 

n.·r b k G 1 akşam >aat .~ iClll c a ;amı a ata 
rılıtımmdan hareketle Zrngul- l l ,.)U da 1111 

<lak. İnebolu, Sinop, Samsun, 
1 

11111111 
Cn\e, Faı;a, Ordu, Gireson. 

Hiznc gidecek 'c 

Of, Trabzon, Polatlıane, Gire,oıı 

Urdu, F;,nsn. Saın~un, Sinop, 

inebol ıı) a ıı~r11 arak gelecektir. 

İzmir sür'at postası 
( hınir 

··ı Zafer Sarhoşları 
1 8 ıalılo 

1 
Strindhcrı?;dtn u.:rcünıc etlen 
Şazh·e Blrin J lannn 

Bursa muhakemesi Cuma 12: 

umı:ıd.ın 

\apııru 1 şubat 

de Galata rıh· 

harekttlc ('umar- çar~;unba JO h'.;lııunu:--ani - 9~9 

~•at 

ı ·stt;U;.lh hiıinci 'il~ 1JJ1n11.J;1dır ] 

te~; ın d:t İzmirc gidc\·1.:k \'l 

Pnzar J.i tc hıniı den lı:ıre
knlc p;ızorıc>i ~ei<cekıir. 

\'npurda miıkemınel bir or

kc,,tra \.·e cazbant n1e\.CUttnr 

19,00 .'\laturka mu>iki heyeti. 

Esham ve tahvil;\ı kam· Bu e•ııada 

i:::lcri 
ı.:\ inin 

:-ou 
Ptiskiil<ii/. hu 

liraya merhuıı 

borcu i~·in ~ aptıJ);ltıt 

/'.<tıınctireu hazı ~<izlerin ~ı.:ç· 

mc:--i iizcrinc, nıaznunların 

\ ckilleri lıumın mudaf:ı:ı nıık· 

tai nazarından çok ınıılıiın 

oldtıf;'unu \ e zapta p;eçıııe,ini 

ileri :;l!rdiilcr. Birinci t:ı.:l>cyc 

nihayet \erildi. 

ikinci celse 
Bur"•· 2<) , ( \'akıt) 

( ]J..ind celse J Bu ccl>c de 

muyacchclcrlc :<eçti. ~ahit, 

maznunlardan kabzımal Rasim, 

koc:ıha~ i,mail kah' eci Eircl, 
imanı 1 !alil 1 li ni, uncu Ziya 

ile eyliya hoca Scyfullahııı 

tc~kil:ıth\ al:ıkadarını siiylcdi. 

Sabri ink<\r eni. Di~er ımız
nuıılcr da kabul etmediler. 

Koca ha~ın <ı~lii 1 lıi>eyiııe 

p;clince, Cemal, "ahri ile ~iin· 
dcnliı;i hir mektupla ı OU lira 

istemi~, Sabri ile Pliskubiız, 
l luscyinin dtikk;lıııııa .c;itmii • 

lcr, 1 lli,eyin parayı vcrmı: -

mi~ ye: • Tcikil:\tçıların liste

•ini yapın, parayı hen topla

rıın a demi~. 
l libcyin ink.ir etti 'e 

para) ı Pu<kıil. ıziin C\ ini 

rehinden L:u tarııı. k için 

borç olarak ", :diklerini söy
ledi. 

Laz l la•an iuııları söyledi: 

"Yunan i~ı;ali zamanında 

Ankaradan gelen yuzba~t Ta

hir :Nadi beyi evimde '"1k-

hıdıın,Pii.;kiil>iız beni rımaıı
lıara haber nnliz Bu yuzden 
Yunanlılar heni 15 <eneye 
malıkLinı ettiler. _d~di. · 

llıı sınıda muddd unıuml 
i fmlelere en ap wrerek hep· 
.•ini reddetti. 

\Jııhakenıc\·e ,·,ıpıı ( lıu -
!ilİll) deyam · olıı~;ı,·;ıl ur. 

Rasim 

Bin kutu 
Amerika mekteplileri 
Türk arkadaşlarına 
hediye gönderdiler 
\ııkarn, 2'1 •\·akıt} Anıc· 

rikadaki e;cııç mekkp takbe
lcri 1 lilalialımere 1000 kuru 
muhtelif hediye gi.)ndererek 

buuhırın genç Türk mektep· 
lilcrincı da.il;ıtılıııa'lll rica et· 
mi~lcrdir. 1 !er kutu bir tdlc
he tar:ıfıncl:ın dnldurulınuj, 
üzerine dcrnnı utip,i mektep· 
le <ınıf ve ııuııı:ıra<ı y:ızıl

m1~ttr. 

1 lih\li:ıhmcr hunları nıek
teplilcrimizc da(tıtac.ık Ye 
hediye alanların adr~,J..:rini 

hediyeleri ~ündereıı ,\ nıcri

kalı genç mekteplilere bildi
recektir, 

ilaıı 
4 - 5 ~ubat Kadınlara 

lı ,, Erkeklere 

Türkiye Seyri >daiıı i<la· 
rc,;i nıııtckaidin Ye itamı

~nımiliııiıı kanıııı<aııi 9211 
maa;ları hali\<la muharrer 

giinlcrdc 'erilecek tir. 

--ilan 
Zal'i[:~n \ e 1ncmurin \'t: 

müstahdemini idareye ellıbe 
imali bir 'ene nıtiddctle ta· 

21.00 

hiyo ve 

haberleri 

Konser, 

nukut hors~sı 

!) Hela, L vcrıür Espanynl. 

2) Gregk: ;\üi \ljerien. 

3 l\3lman: \laritza. 

4 G<•ıı~; Dans lfon~rııoz. 
5 Br:ıhrno: "' 

E::ı:::z::::ı::::::::::::::::::::::::::::::~ 

~oooonoooo(i}oo[!) 1! 
i: O.ırülbedaylde: Zaftr s;ırho .1.ıri :: 
!! .ı\lha.rora: \Mol~tt-\.olıt"'1 . ~~ 
;: Opera: I.ing <;.ıng e'ircsi :: 
!5 Melek: h..ilıus !$ 
:: Malik : Ci7.li n1Lmurh·et !i 
ii Au·J ! :'\ T ııkaddes d:ı~ :: 
:: :: 
•:::ı::::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::~• 

lilıine ihail' edilecektir. Ta- Doktorların ispirtosu 
!ipler ~artnaıııe~·i ;;iirrhiktcıı 1 
;onra nıimunelcrini .J siıbat ~;mdi'e kodar '\liı-kiraı inhi· 

' \)~!) \C füıt mektuplarını ela <1ri idaresi toraıındaıı doktorlara 

(ı şübal ()~') Zl\'Hliııe kadar J;JO k"ruıton her :n .'i kil<t 

) .:\'az ını nıtidurliigline tcYdi i. pırto Ycrilmcktedir. i.:pirtoııtın 
cylcıııdcri ıl:in ııluıııır. .l.'U kııru;a 'l·rl.c,r rıbra!' ;atıl· 

l'-·---H·o-ıa·n·d·a·s·e-fi-ri __ _., ına.ı hakkında İdİ>olZ olunan 
kar .r J kı 'tıi ,ckil"c , .. ,dil. 

Fclrnıeıık •diri \1. Ycl<lern 
ı.:1.hldiktl'Jl ~unr:ı. doktllrlcrın i:' .. 

Ren fen dün Aııl-.ırny:ı g-itıııi~-
tir. \luınaifc\·h .\nl:;ratla ti pin"'" <hı ke,.b:d(, <ınlar da. 
caret mtıkaHk•inirı tcııHlkfi eaacılar ~ibi, i<pirtmu :ı.ı11 
içiıı t;ına.rn hulıınac:ıktır. kuru,o t<·ıiarik edcccklcrdır. 

Etibba muhadene:-v•e•t•a•a•vu• .. •n-,;,c.em-iy•e•t•i•n•d•cn_: __ _,,, 

1929 kışhk etibba balo~Ll : 

~ 7 şubat akşamı perşembe 
M M 

gunu 
Perapalaı salonlarında Yerilecektir. 8 

~--------------------------,---1· 
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t KIRAAT 
••aeeeee•e •eeeee•Heeeeeeeeeeeee••,e •••ltlt••· 

Biraz da güğe bakalını ••• 
Eski halk hiklyeleriadea: 

f :~~.~~~nd~~~ıı~u~!~~~~~ Yıldızların arasında gördüğümüz uzun, enli 1 earctle ıue~gnl · bir adnnun ( Tutuku~u ) ü~mi 
't'rilen hir paılağam 'arnu~. Bu kuş<:ağız ~iindii 
ne g<iriir '~ ne i~itiı·se akşaın üstii inrecik 

Bu gfin de biraz ba
!!nıızı yukan kaldıra
lu~ ye orad~ Mördfo. 
ğenıüz şeylerden bahs
edelin1. 

ve beyaz yol nedir? 
ile (•fendi~iue birbir anlattrnns •• 

Bu .satırlarınuzı sıea
eık bir oda Ye 'a sa· 
160da, herhalde~ kapalı 
h' ır yerde okuduğunuz 
~çln başınızı yukaıı 
laldırınea gördiiğü
Oliı şeyler ta' an kapa 

aları, ortaya asıl-

' _JAmbadır, diyece .. 
ı. 

1 11&,.,, biz Mştlniıa 
-., ~şkı bir zamana hı-

. k~tlır~z ralarak size biraz yıl-
~ 81Nup•nı~ '4'Y• tltllllPflatt lnth~delim. 

' d~ken R~Aii. \'e Bulnt. Ol bir . seee 
'6Mekı a~ı, fJ'n.ıeşı Ye i göğe baktığımız 'akit 
~ ka.cıetı., ~'~· say.s'z ) ıldızlar ~~i

gGı.ı ayı, güneşi 'riiz. O ha,·ada kii<;ü-

~Yfet *""" yolan ve lfmanları umumi 
~ .... n: 

: W ıahmtcak 145 •df.t vagonet deınir aksamınııı müna

t ~· ~ perşembe IUİ\ü saat 16 da Ankarada Bolu 
mıf~me &ir'~de .kra edilecektir. Münakasaya iştirak ede
tekllt •eittıplarını ve ( 1000) liralık teminatı muvakkatele· 

tevJni mezkllrda saat (15,30) a kadar umumi idare yazı işleri 
~e vermeleri lı\ıımdır. Talipler münaka~a şartnamelerini 
~ kurqş mukabilinde Ank:ıra malzeme dıurcstnden Haydarpaşa 
~au k<>misvonundnn tedarik ·edebilirler. 

Pek mühim bir müsabaka 
-~ ve gümüşlü alpakadarı 

te C1rivtde Dômuıi marka) 
~ tabemda &amnan A,, mark.ıı 
~ çata}. bfık. sofra Ükımlarını 
~ ~ meşhuru alem Berndrof 
~leri f~ika~ı Anhur tıı:rup 
~.firketi; günden güne anan 
~i ile ileride ınüfıerikri 
~girecek 7.e\att memnun 
:· ...W. JQ kt\'MetW' mük4-
~' Vlfiubaka aenip etmlftir. 

~~:: bit' icarı pottalı üze-
~ı:r Ayı~ çaWJcatık 

eiliıııııa..~ e~inln en lllsuhr) 
.-~ re.nl 1.'ürk burufatile düz. 
1ttl ~ ~ mii111kwı olduğu kadar fazla defa ~azmaktan ibarettir . 
... e:-ıeyi en fula defa yazanlardan birinciliği kazanacak olana: içi 
~- \lekli bir kotu derununda gümüşlenmiş alpakadan 6 sofra 

'ft 6 lr.h,e ~ 6 sofra -1t re 6 deser kaşığı 6 soka bıçağı 
6 4-r bitlaı. lkinQi1igi kuanpk Qlana: İçi ipekli bir ku~ deru

~:da.n 6 soffı Jltşaif. 6 ;ofra çatalı, 6 sorra bıçal;ı. Uçüncü 
· ~ ~ıcak olan1ıra; içi ipekli bir kutu derununda !, ~ ~ . 6 aofra çaıah • 6 sofra bıçağı 

-.. t dıha onuncuya kadar kazana~ıra teselli mükAfan 
_.~_!pekli bir kutu derununda alpakadan: 
O """""' l{ı~ ' e bfr ~ker maşası 

Takdinı ~d.llec~tir 
~1-~ itil'Jıa. ~ k4hn-.k üzre kart posıallar 
~ adrc11li 'e taahütlü olarak nihı) et pıartm 15inci ı~ijne 
'-' ltbribnın milmessih Georges Hilben h Jstanbul 2numarah 
Mı~o. ıdresıne gönderilmesi maduptı.lr. 

... -~ lf'etice mezkW' tarihten on ğün sonra gazetelerle ,..::kdr. 
'MJ ~ itblı cm Ja, &PeUaF hediye: Beyotl'tnda ilidtlat 
Jııa ~ 4 Elils Ktrako n biraderi Halefi , lstikltl ~bade 
"-',..... 0Jaoncu otlu ve Pasce1As) Jstanbulda Altı parmak 
Qr~udt. Lwy birlder&er ve mahdumları ,·e Bahçelcapıda 
~ .uıessesaunda tqltir olunacakbl'. 

~-.. lbtiıqessstliain anüJcAfadarın tafvizi hU1Usundaki ftkri 

~ 
~li?e Birabanesbw.le 

Bakü 

cilt bir nokta flilJI 
pırıldı yan 

birç()ğtt 

)lhhzlann 

biıiıu koca .. 
man güneşi111izdeu bfi .. 
yüktür. Fak.at ondaıl 

çok UL'lk oltluğtt için 

bile daha liİ~lUl~ 

gibi geliyor. 

Bu yaldlllann bir 

kı nu olduğu yerde 
• 

durur. Bir kısmı da 
ay gibi geziel4.1r. 

o 6 µ 

DU~ le parlak \ e U).. ~ 
Tiiccarın bu kusıan mada C\inde bir de ze\-

dınhk bir gerccle gil- • 
ec~i 'armış. Kad111 ga~ et güzehniş, kocasma 

ğt• baklığımz 'akil kar~ı da hw bir muhahlwıi ~okmuş .. ftleğcr 
) ıldıztarm nrasında u- ' kadın gizliden gizliye hir delikanlı ile i~i pi~ir
zun, enli ve be) az bir ıniş .. Y c tiic<·ar t-n de huhınınadı~ı zamanbu• 
de vol olduğunu ıahiı kapıdan it•eı·i s~' gili~ini alır, onunla nzun sa.•t-

. laı· beraber kahrnıL.~. .\k~am olup tn tüt-.~.tu• 
farketıiıi~s:nizdir. . ı ı· d k "d ('\ e a' t et cc met.• oğrnca u~nn ) anma gı er 
Buna(kehke~au)deriz. ,., ogiin olup bitt•nlcri öğreniı•nıi8. 

Hircok, mili~·oulat•<ıa Tiic<-arı nıerkum bu suretle lesbi , ukuf o,~-. . 
1 

) ıldızların bir araya lediği hallere Hilaayct tahauuniil edemiyerek bir 
gehucsindcn \Ü<lut trnl- giin kuşıan işittiklerini z~cesine anlatnıı~ ,e 

~ kuşun dediklerine ılek inanıuaıuakla 1leraher 
ıuuştur. ı ft•mt halde sinirlcndi~ini '\ e nıfil\,zallah hak.i-

Ilu yıldızlar biJ·ibil'- katr.u hö~ lo biı· ~oy ile kar~ılaşırsa i~n Jl9k 
lerlerine okadaı· ) akın f eua· ola(l,aj~nn sn~ lemiştir. 
,e aralm•ındaki ınesafe Kadın, bir n1üddet giildilkten sonrn bi~ ku-

şun çık nuk denıesine inanı'iından dolayı koe.a
·okadar azdır ki hep.J- snıa fena halde danlnnş. Bn suretle kababa,i-
nin ziyası ltirlbirlne ni ba tırırken lbşun bakkından gehnek üzre 
karışır. tedabir araınaga başlamış ••• 

\
1 e @Ö~ ba ttAlllHI 

Yakiı bfı onla" iııee 

beyaz ,.e dunıanh bir 
yol gibi göriiriiz ... 

le fazla fMtlUlyetlnlz 
nede fena havalar 

«f/anzrnlar! .. tecavüze mi maruz kaldıız.ı ? Stat mthteflt ........ ......... .. 
O....._ı 

Biraz sO(Jukkaiıl1/ılr vb çeviklik ~tfniiBl 
hal için kafidir._,, 

crkieğin ıDt yapamıya -
~ nn1atft1P..wcalla il\.\ 
gazetenin kadın karileri 
hep spor yaffl altr beden 
harekatı ve ~vild.ık spor-
la~ meşgul tanınmtf 

Yukardaki resimleri ve a- ka,bn şampiyol:l;lar (11tdır der- Sonra sağ ayağınızı ho~ 
şığıdaki yazıyı bir Fransız sinlı?. yerine kuvYetle da) adınız mı; 
mecmuasında göı;dük. l\lec- Fransµ nteenwası yazı~a o hJr paket gibi tepeden atlı· 
mua kadınların, maruz kal- şöyle ba~hyor: yarak yere dü.,~ektir. 
dıkları ,Jler hangi bir taarl"\12- Hanımlar! .• ıcc.a\ üze ı:ni ma- l\lüteca' izi yere )ınrdıkt,m 
dan ne suretle sıynlabilecek- ruz kaldınır. 'it Biraz soluk sonra kımıldamamaı ı için sol 

Ierini hu resim ve mallıma_tla kanlılık 'c çevildik müşkü - ayağını gfütcrifdjğl ~ekil de 
karileri ne biltlifmektcdir. lünüzü hat-. içi.,_ 1;6fülir. kn ırınız. 

n ·. 1f're bakıp yazıyı oku- l\lütecu iz s~~ cepheden Eğer geriden taarruz vuku 
u.:-... u ... · ı-onra bu işi lıialetta- taamız ederse onu omuzların- bulacak olursa onu koJlarından 
yin her hangi bir kadının dan kanayıp kendinizi arkaya yaka~~ arak dizleri bukmcdcn 
değil sporla meşgul de~• verini?- c~iliniı .. ,, 

I~• vUyetlnden: 
20-J -929 tarihinde ihalesi 

lazım [elen ı 9264 lira be-
deJi keşifli Gediz ·ve ayni 

miktar bedeli keşifli Eme 

kazalarında f nşa edilecek 

Di~panseler vaki olan ten
zihlt h4ddi layik görülmedi-
ğinden miinakasa keenlem~ 

kim ad<lile 20-1-929 tarihin-

iLAN 
ŞirketiAayriye-
Jen • Şuhatm ikinci cu
u~ • martesi sabahından 
itibaren tarife.dç 'l numaralı 
seferi yapacak. .plan vap\ltun 
saat 6 d.a. 19zdan hare
kede 6,~ bahçe 6,18 
Çubuklu ve ~ S Kafthcaya 
uğrrilıktan sonra A. Hisann

a met d 
elan: Mah~uz ~e füruhtu 
mukarrer bir buçuk kilo par
ça kumaş ve muhtelif şapka 
ve bir mıktar adi soma 'e 
tahta saplı pıçak 'e lamba 
ve beş arşm tela ve bir adet 
battaniye çarşuyu kebirde 
Sandal bedestanında 5. şubat 
gıg salt günü saat on dörtte 
bUmüzayede fruht edilece
ğinden talj~ınların }"C\ m 
ve saati .-.da hazır bu
lunmaJan il~n olunur. 

dan itibaren tarife mucibince ı•;:::::::=:;:;=:;::::::::::::::::;=:==::oı 
seferine devam edeceği ilan 
olunur. 

Baker malezal 

Gabardin Mu~ımbal:ır 
l\lanto1ar 
1'rJlmtaj Jak,ctler 
Jtimperler 
Triko Roplar 

J<:ŞYA DAIRESltIDE 
700-100 
200 

J.'unih\ Rop Dö Şambcrler 
Pirene Y linlinden Rop Dö Şamberler 
Sm arc Roplım 
Yunlii Ropfar 
'Kadın Şa~ln 
~tr.l'KLARA l\f ~J ISL'S EŞYA DAiRESiNDE 
küçi.tk kızlar için triko roplar> 

500 
1750-
291 

"° 2fi00 
825 

200 

l\fuhtelif kuma~lardan kıılar için roplar 300 
kuru~tan itiharc!n ki.ıçük çocuklar için triko kostümler 125 
Kız YC erkek çocuklıır için mantolar 490 

·ı··· .. •• ................................ " 
• Büffin Parls modelkrl wullf 1 i fiafla terkedleceldtr .. ....................................... . 
Kundura datresinfn firsatfan: 

Lira 
iskarpinler Velur J)ra \fe ~ Dekolte 2 
.lskarpinler podt>iüet 3 
M~arpinler Baıt marka. verni ve baretli 5 
iskarpinler emi baretli '1 ~ 
iskarpinler baretli 2,50 
lskarpinfer verni gla. e a.ıo 
t karpinlcr Pinct . marka· siyah ve haki ıriten 5 
Emerson konduralar crkc"1ere 8 ~ ı 5 
Eemerson konduralar ~(t taboh 7 



r 

' 
il 
r .. 
kı 

m 
k 

i rki\ ede 

Kuruş 

1 .A)lı~ı J2S 
3 .. 400 
6 • 750 

12 • 1400 

.. 
Gazetemizde ç~an .J.Ul 'ff 

resimlerin bütün hWan mahfuzdur 
Gazete\ e gonderilecd: mektupların 1lzcr1pe 

idare içinse ( ldare ), }azıya aitse (Yazı) 
l•arctl konulmalıdır 
·--·.:;.;:.;~-

Rasılmıpn mektupların iadesinden, lı:ı)mctl 
rnul.:addcrcslz mcl.:tuplara konulmuş p:ıraların 
1.:a) bolma5ından \ e 11.tnların muııdc:recımndan 

idare mesul değildir. 

=30 Kanunsani 1929 = 

fiil\ mekteplerile faydalı eserlin 
ilinlarinda o/o 20 tenzil!t yapılar t __ _.__ 

Bu} ük 'e y~ bjr çok dc'a için 'erilen ilanl4rla 
hususi mahl}'ettc:ki ıl4Dların ucrcLI 

idare ile kararlaştınlır. 

Gazetemize huıuıt il&.n kabul eden yer: 
H. S. H. illnat accnteıl • 

iLAN T.\Rf FES~ 

Satırı ıcur~ 
6-8 inci say!ad.ı ı ı.So 

5 ! ~ 
4 • ' 2 .. ,. 

1 " " 
' 1-8 inci sa~fad.ı 

res.uıi ll~ııl.ır 

Borsalar.6 1 Bakırköy malmüdürlüğünden 
Kanunusani 1929 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

\ık ut 
ı in ılı z lırası 

Do!Jl' 
20 Yunan dıralıınl 
1 R:ı}h.mark 

.ı\\usıu11:ı şilınl 
20 L") Roman) a 
20 l.ın a Bulgar 
l Fdcnıcnk floı ini 
20 Fı anqız fr;ıngı 

20 ltal} an lirell 
23 kuı oıı Çcko - ~loY:ıky:ı 

1 Çer' onctıı " ~o' iyct • 
1 Z<'lotı « Lehistan • 
20 Umar c Yogosla' la • 
:ro Bel~·ıka frangı 

ı Pezela 1 pan)a 
20 Is' iç ı o frangı 
1 Mccıdıjo 

Çek 
Londra üzerine bir lngıliz liracı kuruş 

Ne'> ork ı Turk lır:ı"i dolar 
Pc1rıs • frank 
M ila ııo lıret 

Beı lın .. • • maık 

Sofja • lc':ı 
Drtıkscl .. .. Jıelka 

• Amısterdam• florin 
Ciııcuo • " " franl< 
Prag 
\Jyana 
Madrlt 

• 

• 
Ynrşo'a • 

• 

.. 
• .. 
• 

• kuron 
• ısılın 

• pczeta 
• wloli 

Atına 

Bükrcş 

Dclcırat 

• diralımi 
krns 20 ley 

Türk- Jiras\ dıııar 

Tahviller 
Jqıkıaz dııhili « \IHlcli ~ 

Dılyunn murnlıido 

lkrnmı~ eli clcmiryolu 

1 lanı ul tram'\ay sirkeli 
Rıhtım Dok "\O AnUrcpo 
lııtanhul nnonim ım şırkctl 

Hisse senetleri 
iş banka~ı 

Osmanlı bankası 

ı\çıldı 

990 75 
203 00 oo 

52 75 00 
48 50,00 
~9 00 
24 37,50 
~9 CD 
81 00 

160 00 
213 60 
12C> Oı:> 

0000 
22 60 
7CI °15 

113 00 00 
32 75 

ns o:> 

991 75 
048 87 50 

12 5020 
s aı.oo 
2 ()9 25 

67 :5000 
3 51,lSO 

• 1 71 75 

2 531 
16 ı.1 )0 
8 47,60 
2 98.SO 
4 8575 

37 91 
a4 62 50 
27 72 50 

89 75 00 
226 50 00 
8 80 

• 4 25 

19 
• 23 

J Kapandı 

989 75 
203 OQ 

5217S 00 
(8 50,00 
:9 00 
24 52 oo 
29 00 
81 00 

160 00 
213 50 
1'20 

0000 
22 
'70 

113 
32 

783 

937 
0,49 

12 
9 
l 

67 
3 
1 
2 

16 
a 
2 
4 

31 
a4 
27 

75 

00 

!50 
75 
00 
75 
00 

06 2'S 
55 50 
37 oo 
ll 50 
7500 
52,75 
2'2 25 
5475 
5250 
4l,'25 
9960 
37 otı 

91 
5~0) 

32.50 

99 7'S 00 
226 ()(\ 00 
8 80 

ı. •• 1•• o ı•s 65 
• 136 L oo loo 

..i:=--===·· 
Ticaret ''e zahire bor ası 

fTallar Ti<'aret lıorrn"ı kııtiburuumiligi 

Okl\ası 1 
.Azami .Asgart Çuvalı kilo u 
K. 1•. K. P. 

Ek!stra elti tı a 00 
uğday % Çavdarlı Ekı ıra • 

1650 
1450 
0000 
0000 

umu~ak 00·00 CO 00 00.00 
oo..ııo oo,oo oo.oo 
00-00 00 00 00.00 

ert 5-09 18 00 18,00 
J)oıınıo 00-0C> 00 00 00,00 
IRl'ı t mahlut 0-CO oo.oo 00,00 

-ZAJ-IİRELER-
16 10 
133) 
1300 
0000 
4400 

-tiUBUBAT-
3400 
1(100 

15 10 
ıa 2e> 
12 3, 
0000 
3900 

34 ,.)() 
11:35 

Ririnci yumusalc ()tJ 

Biıiı.ci ı;ert • 
iltınci 0000 

TİFTİK -
Aıık:ırn 000,00 

Akşdıil' 000,00 000,00 

\ nııngı Gu;ı; l llTIU 000,00 000,00 

-AV DERİSİ- 1 

7.ı'rd rn çııti 9700,00 9500,00 
l'an~al' 6300,00 6800,00 
1'ılki • 0000,00 0000,00 
Kunduz 0000 00 0000,oc 

-FINDIK-
Si\l'i fındık 000 00 000 00 
CC\ 1 iı;i 00 00 00 00 

Bakırkoy sakwığacı mahalle:si 'apur iskelesi caddesinde 54·56-58 
G0-62 numt:ralı beş kıta münhedim diikkıln arsa~ı olup 355 

zıradan ibaret bulunan arsalara 21 -1 -29 tarihinden I ı -2-29 tarihine 

müsadif p:ızartc~i günü saat onalU) a kadar mü:t.a) ede} c vazedilmiş 

olduğundan kı) mcti mulı:ımmine::ıi ol:ın 325 liranın yiızde yedi 
buçuğu pl:y 11kcclerini müstahsibcn Bakırköy malmüdüri) etinde 

müteşekkil satış komi.;yonuna müracaatları. 

2 - Bakırkö) ~:ıkızağacı mahalle::ıinin Yapur i,kclesi caddesinde 

Rus tebaasından ku) uıncu kirkord:ın metruk 48,50,52 numaralı 1060 

zir ah ar::ıa 1 O 2-29 tarihine müsadif pazar ğünü s:ıat on nltı) :ı kadar 

müzayede) c 'azedilıniş olduğundan bedeli muhammini olan 530 liranı 

yüzde yedi buçuk pc~ akçe::ıiııi müsta:.hiben H:ıkırkdy malmiidüriye

tindc müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

3- Bakırköy akıznğ:ıcı mahalle:ıinde \"apur i kebi cadde~inde 

Hus t:ıba-ınd:ın ku) m:ın l\irkordan metruk 61 numaralı ahşap üç 

kat \ e çatı aralığını htı\ i bir bap hane 20- r -29 tarihinden 9-1-29 

tarihine müsadif CUJilarte"i güniı saat onaltı)a kadar müza)edeye 
\azedılmiş olduğundan talip olanların bedeli muh:ımmini olan 2500 

liranın ) iizde )edibuçuğu nispetinde pe) :ıkçdcrini müstashibcn 

Bakırköy malmudiri) etinde miiteşekkil satış komi:.) onuna miiracaatları. 

• 
ispirto ve ispirtolu içkiler 

U~um müdürlügündcn 
İdarenin kamyonlarla bir sene zarfında vtıkubul:ıcak nakliyatı 

ilan tariWııden yirmi gün sonra ihale edilmek üzre kapalı .zarf 

usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin umum müdürlüğün 

citaret şubesine müracaatları. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

·-~ 
~ 
~ 
l.ÜTFE~ 

1 ci Keşide 11 Şiibattadır 

jKRA.\IİYELER 

l\1ÜKAFA'l~ 

DİKKAT EDİL 'İZ 

-· 

Bu seneki tanare pi) ankosu şimdi) e kadarkilerin en zen
ginidir. Çünkü: 

1 - 10,000 lira YC daha yukarı hil\ uk ikrnmİ) efor geçen 
sene yalnız ( 3 ) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
°lo 67 :ırtmışur. 

2 - l: 1L1\I lım.UIİYI~ ADEDİ: Geçen seneki kcşidC'
Jerde ~alnız ( 2,000) idi. Bu sene tam: ( 3.900) dür. Umum 
isabet ihtimali de tam· 0 

0 95 ( yani iki mi li ) :ırtmı~ur. 

3 - Pi) anko ) üzünden zengin olanların adedi bu ene 
geçen senekinin tam iki misline çıkacaktır. 

:cmti mahJllcsi ~okağt T. ... ned icarı s ılııla 
hra 

&Iat Karnb:ış 'apur iskelesi :39 :ır~a 2 
Karagüınriık atik ali paşa kilise 5 dükan 21 .. 
Tahta kale Rı.istempaşa tahta kale 90 9.2 maa oda dllk:ln I 2 .. 
Eminönü şchınchmet gc)1:1ni lzmir 10 k:1rgir dukan 60 " 
Bli) ük ada nizam 23 hane 1 O 
Sirkeci eh :ın zade demir kapı ı r aparunan daire 1 1.5 ,. 

Balada e' safı muharrer cmlı\kin 4-2-929 tarihine müsadif pazrtesi günü ~aat 15 t.: temuıJ~ 
müza) edeleri mukarrerdir. Taliplerin icar komisyonuna müracaat eylemeleri. 

satıhk arsa 
İstanbul Vilayeti defterdarlığından: Kadıköyünde J lasanpa~a 

mahaHcsinin atik Kurbalı dere cedit ~air Ahmet Kemal lley 
soka~ı Xo: 29-1 Ok muhammen bedeli 875 lira kırk kuruş 

bedeli defatcn alınacaktır. ~Hiıayedc 2 .,ubat 929 da Def
terdarlıkta yapılacaktır. 

İstanbul Şehremaneti ilanları 

Şercmaneiinden: Bedeli keşfi 39 f lira 22 kuruş olan 
Beyoğlu Tephirhanesi eski çimento, Beton,. badana Ye sai

resi açık m iinakasaya konulmu~tur. 1halc::i I 2-2·'l2 4J tm}

hindc olacatır. Taliplerin ° 0 7 ,5 ni betinde teminat nkçclc

riylc levazıın miidiırlliğline gelmeleri. 

Devlet Demiryollart ve Limanları ümunli idaresinden · 
Aankarada 1\lalzeme daire inden, 1 layd:ırpaşada müb:ıyaa komis

y~nundan ,·agonet demir :ık ... amı mlinakasa şanname ... i alanlnrın 

mezkör mahallere müracaatla iıahatlı şeraiti fenni) clcrini de almaları 
mın olunur. 

Emniyet Sandığı müdürlü
ğünden: 

Pavli Eekndinin 8268 ikraz numaralı deyin şencdi mu

c:ibiıı~c Ecmniyet sandığından btikraı eylediği mebali~· mu

kabilinde ınerhun bulunan Kadıkiiyiindc Cafer Ağa mahalle· 

sinde Rızaiyc sokağında eski 2 Ye yeni 29, 3 ı numaralı mukad
dema arsa clycvın iki hançnin tamamı Yade::;i hitamında borcun 

\ ctilmemc~i ha cbile i tikraz zamanında tayin olunan iJrn

ınctgnhına tebligat ifa ı için gönderilen dokan bir günluk 
ihbarname zahrma mahallesi hcy'eti ihtiyariyesinc yazılan 

mc~ruhattan borçlu Pavli Efendinin clyevm hali firarda oldu
ğu nnla;-ılmış olduğundan ilan tarihinden itabarcn doksan 
bir giin zarfında tcdiyci deyn veya tecdidi muamele erme
di~i takdirde meıkur emlakin hilıni.izaycdc satılacağı ilan 

Niksar asliye mahkcmcsınJefl 
Bengiler mahalle-.indc El111S 

a~aq oğlu 'ere::deri ı ı.toi 
,.c hacı X uri ' c Kirami ' 
'e Kemal ve CLmal 'e~ tc 
Abdullah .\zmi dendi t•ı' d 
fından ~ik-.ar tapu d,ıirc.i di 
i1.af etle memuru ::-;czni cfcrı• h 
aleyhinde ikame olunan d 
varla mıiekkilc 'e muckkıl ' 
rinin koca 'e baba t mcz[, \ 
mahallede Elmalı aittHi o~' le 
.\lu::ıtafonın baba-ı (-,nıaild~ Ol 
h.almak urL·tilc fu-.tla-.ız ' 
niza~ıı olarak otu;ı; tıl!nc' re 
mütcc<n iz tahti ta.::ar~ur ve ı 

matında 1kcn ahiren mcrklı al 
:\hı tafa ağanın vcf,ıtilc 'cc ta 
seti mezhure l Icnımla n1c h 
kuman J facı • \ıri ve Kir 
mi 'e k(;mal ye ('.el. 
miinbasircn nlrırak vefatı ' 
kubulduğu 'c bu urct 
nıliekkillerinc intikali 1 ıı 
gelen ·ik"arın ayrancı çii• 
liği köyliııdc Yaki ü:;t p;eç 
demekle ınanıf :;-arkan nch 
kebir garben elmalı aga-.t o~ 
hı Durmu~ ~imalen kartı -
cenuben dmalı nğ.ısı o~ 
Salih ile nıahdur otuz Ö 
nüm bir kıt'a tarlanın 

ekkillcri ııaınına tc:ıcili 

nında hi.ikum Yerilmesi t· 
lep edilmiş ~lmakla mcıkİ 
tarlada hir hak iddia ede 
lcr. Yar.::a ilan tarihinden i 
b:ıren hir ay ~zarfında l'\İ~ 
sar asliye mahkemesi lw~ıı . 
hakimliğine müracaat ctn1~ n, 
)eri ih\n olunur. _,,A lcı 

ZAYİ: i~ bankası T:ıs:ırr 
sandığı ı 0.J- numamlı cuıd Şu 
mnu 7.<l) ı cemi~ ol<luğunıd· 
ycnbini alacağım. cskic:ıtl 

hi.ıkmii yoktur. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden:· 

Gazetemize bir aylık abone olmak istiyen 

zevat apğıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzertndede şu adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

/şlanbulda Ankara caddt?sind.? (V AKIT) gazelcslnc 

Beykoz Yalıkd}'Lİ Ç!l) 

cadde. i No: 33.J ka 
ŞCKRU .--1111 

t 92:J. ~l~Cl'l· 192' ~~ 
st~ifAKVın~ şu Altın 'e gümüş mnden]eri hariç olmak iizere bilumum ham 

ı:ıaden nakli)aU için l mart 929 tarihinden itib:ıren latbik edıhek 

iızcrc nııdolu·B,ıl!;d t aumcl ah46-346 numara \C Ankara.Kayseri 
hattınd d:ı 16 m.mar.1lı fed\d<1dc tenzil.itin bır Se) ri hafif tarife 
ıhda ed lm' ir. 1 f:ımu1 rn·... tam \agon yiıkii olma ı, ):ı.hut tam 
, J on } uku u cr'ndcn ücret \ crılme i ı.c nakli) atın da Haydarpaşa, 
Derme • İLırıt. i i ~i nl. rı~d b'ri ı mLirettep bult.nm:ı::ıı şaruir. 

Bt nd:ın onra krom n:ıklı. t• d bu tarife ile ) :ıpıfacağından 104 
nuır:ır lı krvm tal ıft •İ bu ) enı tarif mm ınl:r°İ) ete rnıından itıbaren 

1:\ \Cd m'~t r. 

l"a la malumat almak ve tıriied n ted:ırik ctml:k i~teyenlcr i tn

sİ\ on 'e anb.ırlara murac:ıat ctınclidirler. 

4.dalat ve mafsallarda hissedilen 

hat ağrilar romatizmanin ilk ala
metleridir . 

Spirozal 
mahlulü 

uzun zcmandanbere tecrube ıle sabit olduğu 

üzere slırüJduğü yeı e güzel bir 

sükand \'erir • 

(V AKIT) gazetesinin hfr aylı~ abone bedeli olan (125) 

kuruşu posla hava/esile gönderdim. Bu paranın postadan 

aldırılarak derlıal alideki adrese muntazaman gazele göndermenizi 

rica ederim. 

Adres: 

İmza ~M ...... ,., ................ ~"""' 

Ellm.ı bi, 

A Şaban 19 [!][!]Burç : Ce 
'Erbalnln sc nıı , 

Çarşamba 
Erkek: /\1ünas(& ısim 

Oktay Nev" 
Günün nasihafı 

eırıumi idare i.ikı 
~:-;;~~~::;;;~~~~::;=:=;;~~:=:~~~~~~~~~~~;;=:;~~:=;;:=;;~;;;::;;;;~;;;;;;~~~~~~~~~~~~~;;;.;;;;;:...~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~~'.:;:~::=;,:::~~~~:':cs~ıı~l~m~u;dı:ır~:~A;h:m:ct~Ş~~~r - - 1 1114] 

(\'tıkt)ııı :30 kt'uıunusani 192H Tefrikası: 69 tarmaktan kl:ndini mencdcmez,fi. de\am ediyordu. cebren almağa knlkı~ınıık J<cııl kil~ 

Mt:lıarrıı i: 

J1f oris Löbldn 
f\1 kelimelerin kekel~ndiğini 

du) du. "E\Ct .. İşte pcr\'cmbc gunli 
bulu acJğıı... Eskifcnerdc_ \Te 

~onr .. Oh! hakkım )ôk .. Ölme
sini tercih ederim .. Ne isterseniz 
) apınız .. Beni öldurünii~M Sö) k
miyeccgim .. 

~u::ıtu. "Leonar ~ mırıldanı~ ordu: 
O ne~ cndı nalları mı di -

ki\Or ? Kocamı~ c~ck.. S:ı:-a on 
dakıkn ınu ... aııdc_ sonr~ gene gele
ceğim; o \nkit bak nasıl söylersin. 

Kapı açılıp kap:ıtıldı. Şüphesiz 

"Lconar,, "Kal)Ostro,, yu elde 
edilen itiraf tan haberdar ctmrğc 

Mutueirui: 

11/elnnct Gayur 
gidiy0rdu. Aynı zam:ında bciC\a-

bın ne mecra~ '.l SC\ ki Uzım geldiği 
Jıakkında malı'ınat alacakıı. 1'il
hak•ka R:ıul doğrulunc.ı ikisini de 

) an yana oturmuş oklukları halde 

gordLi. " Leonar ,, he} ec:ınla laf 

anlatı~ or " yozin ,, ise dikkatle 

dinliyordu • 

Sefiller! -Raul_ her iki inden de 

a1ni derecede nefret edi)ordu. 
"Rusolcn,, uldenin ııhü enini 

dclikanlı}t altüst etmişti. Hiddetle 

Adeti 'eçhile hemen faali) ete bir şey du) dular mı mi idi? Arkalarında, \'C sebze bahçe- tc,lim etmek ve hakkındn t1hı- ~ ı({ 
gl:Çti. OJ:ıcak hadi"at. ~o.derinin Kulak 'erdi. Gekn giden ~naul,, kadının üzerine eğile- sinin alt tarafın da bey:ız yol icrasına yol açmak dcmekı•ı'> e 
ôniınden bir sinima şerJdi gc- yoktu. Zulmet o kadar fazla rek dedi ki: "Dükler., kö) üne doğra uzanı- Sonra adliye işe nz'iyN ed ı: 

1 

çcrmiş gibi, dıma~ıncl:m geçirnr- idi ki delikanlı kendini ocağın - Korkmayınıı! kızınız "Rri- yordu. Bu yol üzerinde k<>yc Hepsi olduğu ~erde kalakaldı 
du. Bo) le hadiselerde cuzi tered- içinde sanl\ ordu. Fakat kolunu jit~i ölümden kunardım. O da giden \'cya ondan uzaklaşan (Rnul)ün hesabı da lıoyl~ : 
düt teşehhüsıi tebah eder. l\1U\ af- uzatınca bulunduğu me-. ki in sizin gibi şu sandık , e yüzükler kö) !il arabaları göriiliiyordu. Son derece itidal ile ihtiy~r 
f:ıki) et pcr\'asızlıga tabidir. !\ lec- mağaraya müntehi oldug11nu d:ıha için ~izi tazip edenlerin eline Dclıkanlı tam müsait bir nndıı bevgirle çekilen bir <at abtı ,d 
hul mani:ılara karşı laka) tçasına doğrusu mağaranın arkıı:.ında düşmüştü. "J .ilbon,, dan azimeti- olduğuna hükmedince, sebze eden rahibenin birine -.c ı~•~ ım bir araba tarafından cııl 
hıicumdan ha :ıku çare ) oktur. oyulmuş dar bir ınııhaldc bulun- nlzden beri sizi takip ediyorum. bahçesinin meylini sür•allc indi f 

ve hu scdeptcn hayıtnıı~ 
Hnul rakiplerine biy goz aw. du~unu anladı. Eli ~ıcnk hir ele Sizi kurtaracağım. F:ıkat· olup ve dul "Rusölen" i bir tepenin ı 

bir ihtiyar kadına yardım ti 
Bc~i de mıığnradan uzakıa bulu- temas cui. Co1.leri karanlığa hitıniş olıın \eyleri hiç bir vakitte tarafına yatırdı. 
nuyorlardı • llemen şömineye alışıyordu. '"Hııul,, atqin iki na- hiç kimseye söylemiycceksıni:r.. O anda etrafa sa)halar yük • 
girdi. !Hu sefer dik tUlllllll\ ordu. zarın kendine iııitaf ettiğini Bedbaht k:ıdın bu sözleri seldi• "Korbüt,, ler ''C "Leonnr~ 
Maksadı enkaz aracından kendi::.ine göıdü. Bu nazarlar dul "Rusö- :ınlı~:ıcak halde mi idi~ " Raul ,. delicesine bir hırs ile ileri doğru 

sini rica etti. ~ 

Rahiplerin "Dükler.. 1~ , 
~ 

küçük hastaneleri ,·armış 

...... 

ya\aŞ yn\aŞ }Ol açmaku • Fakat len-in idi az ~onra delikanlı uzun diişünmedi • Kadını hemen hücum ediyorlardı • Fakaf ne 

birdenbire en kaz mU\ aıenesini kadının korkadan tagan ür etmiş omuzlarınn yükledi. Sonra mağa· yapabilirlerdi ? Bir Jstikamettcn 
kaybetti . Delikanlı taş 'e tuğla simasını far ketti. rayı kastederek sadece kapatılmış bir araba beliyordu; diğer istika· 
parçaları ile aşağı ymnrl:ındı • Kndının :ığzı tıkatılmamış, vü- olan knpısını itti. metten bir biğeri yaklaşıyordu • 

sölen,, valideyi arabar ı ~erle~ 
diler ve vücuduna bir şal ~ı r 
far. Kadın h:il:\ ayılmıımıştı eta, 
parmağa ve ikinci pıır_m~gı fır •ahiJ 
çalaınış olan sakat etnu tn rtl ti 

biitün vücudtı litreyordu. Dün- Kcndi~i hemen topalarken mırıl • cudn b:ığlanmamı,u. Ne lüzumu Biraz uzakta " Lconat • , Bu şahitler karşısında " Raul ,.• 
ede ede inliyor ve sapkl 1\ 

0 <ll 

Araba yoluna devam e«l, ~ 
yada hiç bir şey bu kadmı kur- danıyordu ı vardı? zafiyeu ve ha\fi kııçma- • Yozin ,. le olan müşavereSlne taarruz etmek ve dul •Rusölen,.I v ' 

( Bıtıııe 


