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Sırbisianda ı;ıaı çı tığı şayıaları var 
~----~~~-·~--~~----~~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~·~------~-·-

Gene Nanş 
tüneli 

Britam ,ı Ad.ıı;ı ik Fran..;,1-
nın Pas de c.ılai~ s,ıhili 
ara5ınd.1 ~bnş denizi altından 
ınu,tzzam bir tünd in~a"'ı ve 
bu tünd d.ıhiliııdcn geçecek 

Efgan ihtilali 
Nasıl başladı , nasıl 

Bu doktor 

Kiındiı~? 

bitti? 
bir clcktirikJi ~inıcndüfı.:r • • • • • 
\".lsıta ... ik ]ondrailc P,ı!·is'in A8r1Prııı. flın tJ(\rclPSl arı~asıı1da 

~ • ~ c at i 13 ,~ ) i 
l<.a)rbp t tireıı 
yaı1l 1~ 1e~Jı İs 

rabtı lıakkınd.t İn&rıltcrc • • • 
hukeııneti taratinddn yaptırılan St\rası lllak.satlara lıızıı1et Pitık.-
pland,111 dfınl\ü m:ık.llcmizdc J • J J 
balı etmiştik. Ru mesele Je1·1 aıı}a~ı] lll<.l \:tat 11" 

ı1c zanı aıı 

) Tcl}JJ]J)] l~ll ? 
y.tlnız beynelmilel bir müYa- " .. 1 ·ı 
sala tcşcbbusu olmak itibarrilc gon ( (ll'l me - Merhum Necati Be} in bck

lenilıniyen ufulii kar.ş ıııba bir 
tıp hatası ihtimalinden heyecanla 
bahsohındu. 

haizi chcmiyet degildir; .ıynı Jllü!'3İ , 
zam:ınd,t beynelmilel (ihan 
~iyaseti noktai na.zarından 
ınülıim bir hadisedir. Onun 
iç~n bu gün gcnc bu mcsdeyc 
bır kcn: daha. temas etmek 
iht~y:Kını lıissl.!di yoruz. 

Iııgiltcrc \'C rr.msa toprak
larım bir büyük tünel Ya:sıtası 
ile raptetmek teşebbüsünün 
bc.)nclmilcl siya~i ehemmiye-
tini takdir etmek planın 
azametini göz önüne getirmek 
l{af i~ii~. Filhakıka bu pJan 
mt11.:ıbınce yapılması icap eden 
clcktirikli lokomotifi er o 
derecede büyük ye kuvvctli 
olacaktır ki bu güne kadar 
dünyanın hiç bir tarafında 
bunlaıın bir misli y.tpılma
mıştır. Bundan Jo1a)1 İngiltere 
hüklımcti matlup cysafi haiz 
lokomotifler ile bunları tahıik 
edecek - her biri bin, bin
beş yuz be) gir kuvvetinde -
büyük motörleri nerede 
yaptırabib:eğini chl:mmiyetk 
ktkik C) km ektedir. 

O halde ~lanş tündinin 
inşasına saik ohm ~iyasi sebep 
ne oJ.ıbiJir? Fikrimizce bu 
sı..:bcp lngilt1.:n:nin. Fran..;anın 
y1..:ni, bir harp tehlikesi halinde 
d1.:niz 'c ha\'a nakliye nsı
tal.mna k:ıf i dcn.:ccdc cmniyd 
ve cihanm bu gunkü ın.ın
zarasınJ oôrc A \Tupa sulhlınün o 
istikb,ıliııc uzun zaman itimat 
cdcmcmclcrindcn başka bir 
şçy değildir. 

Egn bir gun A' rupada 
ikin(i bir harbı umumı 
olurs.ı, İngiltere Frans,mın, 
yalıut FranS•l İngiltercnin 
ın addi ve asgari y .. ırdımııı.ı 
nıulıtaç kalır:;:ı her iki nıcnı
lcl.et arasınd.ı ,ısgari nakliyat 
h.ııııri vao;;ıta ile v:ıpılacaktır? 

B~ı sual ıı1Lıtemadi yen 
1ngiliz ve Fransız ricalinin 
zihinlerini işgal etmektedir. 
l alrnt bunl:ı.r gl.!rck deni.z,gcn:k 
h<tva ',tsıtaları a::-kcri n:ıklivat 
iı-in emin göremediğindm 
11.1115 hog.tzı alundan bir 
llıııazz.tın t uncl ac.1rak iki 
~ı enıkkcti bu tfınd &ıhilindcn 
ışk\ ect:k şimrnJüfcr ile bir-
11.:~tirım;p.: lüzum \ c %<tnırct 
f)urı ııck t cdi r. 
l' H.ırbi uımınıidd1 sonp 
b'.r<ı11 -;,1 ile İngiltere ,1r.1:mıd;.ı 
ır sİ\':l et nıüGıdclc~i ve 

r k "' e .1bcti b;1~1.ımıştı; bu rek.ıbet 
d\.\ .1111 ettikçe M.mş tündi 
11l~\ 1:uu b,ıhis olnudı. Lakin i 1lt1.:n rr.msızların bazı 
~dlk·"ırlıl,1.ın ile İngiliz Fr.ııısız 
)<thıı itil:ifı al,tcdilince \ aziyct 

\l(!b<!ddül etmiştir. lngiltcre 
\.: 1· l J ransa ar,\Sllll a sulh ve 
ıarp . . l ·ı . . t 1 1 ~ıy.ısdııH \! kşrı o mesaı 
'~ 1 ~ eti artmıştır. Binaenaleyh 

c.:pıc. . 
nıt 1.: %,tm,ınd.111 ben unutul-
tu~ . gibi görünen .Manş 
işh:~lı .Pli'ım üzerinde ) Lnidcn 

B l1ıye başl.tnm~ştır .. 
( 1 9 tünel için I ngilizlerin 
mu 

1 
milyon İngiliz liralık 

alın~~ı11 bir masrfı göze 
Jerde tı mc.:;dcyc ne der1..:cc
vlı.Lık{hc:mmi) et atfetmekte 

iltını gö~tcrir. 

( 3) JI~wi~·lc 
tah~il ('d•~ıı Et'-

Dün akşam Ankaradan aldı
ğımız bir telgraf ta, bu neşriyata 
kuvvetle temas etnıekteuir. 

Güzel san 1 atlar mimari şubesi dün senelik kengresini aktetnıişlir . 
Bu içtimada bütün Türkiye mimarlarının bir federasyon teşkil 
etmelerine harar verilmiştir. kogre mfikarreratı tafsilatı (4)ncü sayıf a .. 
mızdadır. gau kızlarıruıı 

hulcl•\ri ye sa -
iredir. Ge~~~~~'.ıf:ı{ii:ı:\~;~~:ıini: Nihayet. .. Hindistan uyanıyof 

«Sende apandisit yoktur. Eğer -

1 ~i •1eı· tal'af -tı 

taıı «Tay mis)in 

apandisit varsa Şll ellerim artık Yunanlılarla müzakeratımız i1 ; f ·zl ( k d . . . .. I t 
hiç bir 1ıastanın nabzinı tutma- neticeleniyor Jrıl l '"Oll!!J .. re llllll Sl) ClSe Cll 

İstanbul nıuha
biri Tfü·kiycde 

sııı, doktorluk e(mem!.ıı Sözleri le .\nkara, 4 (\'akıt) - Burada if" "l, • .. " ·ı 
yarattığı büyük itimada nasıl Yunanlılarla müzakcratm nihni te rtl( llle, leseltzıı·ııız l grı Slll(l 
yakıştırdığını bilmek istıy~nler, safha\ a \ ardığı şa ~ iası mc\ cuttur. • 

~fa ~a) ialara ~öre. _müzakeratı~ 1 .. rı , ... (-l l• (Je ı· r/ı 
o, mevkı sahihi, 111eşhnr ve ıntacı aruk bır gun meselesı /\. l.~ '-~ 

tah~il ~i>reu E
fgan zahitle -
thıin ıneıulckc-

lıazık tanılan tabipten <;>ruyor- addcdilıncktec.lir. Rc~mi mak:ımat ta -------------- -

lar = mlizakC!ratın müsait ... afh:ıda ile- M 
0 

h t !I r 
1
• yet 

1
• s t 1. y 

0 
r I !I r 

Yanlış teşhise kurban ,giden riletmektc bulunduğunu ı-ii\ le il U U 
Necati gömüidükten -sonr:ı mcktctiiı __ - ·--. __ _ 

sözünde duruyor mu? 15 bin lira nasıl sırroıur? Bundan sonra da ı·stı•kta"lle • ll('ı·ı· ıl(' !\\ 1let •. - n , '" ı\nkara buna cevan bekliyor! Birkaç gi.iu evel karadcnizc 
Ru$/ara göre Efgan ihtil8li · · 11 k Bu tc::-his ne :.rnm,1n 'a- göııberilen posta paketleri ara- İÇİD çaJışıcakJar Ruıça ( Zariya Voatoka ) gueteıinden Clll Clllll' a ( 1 . - • J 

rıı · · l ,1, .. ~ 1 • l )"''' pılmı~tır ve bu doktor smdan 15 bin lirayı muhtevi 
'« aytntS » gazetesı l\l'l, lll'l\.l ~ l CH ~ıgan- kimdir '? bir paket çalıııınıştir. Zapıta l kr,enc toplanarak J Iindis-

SOO gelen nusha~ında .. Alttatafı 4 ncü m ıranıızdadır 1 tahkikat yapıyor. tan hayatı milliye,ini tanzim 

~,~~~~ıi:ı~~~t,,:::::;11~ ~:'.: O on k Q ftıtbot eskrim, v o r eYbo 1 mü sab akal arı, ~~.~:!~~~:;~~::;~:'.::.~~:~~ 
ı't"k ~('C.~''lll'~l'Cfe )),._~tıı·ı- hl · · k'l · . ~cı v '- ' - <t_..., l nıtıra ıa~ın, ı~tıra ı e ıçtıma 

lan lrl it•a hal'CkCl,İ DdCU C\ Jemi~tİ r. 
halısetmckre 'e Sin - Kongre reisi Pandit \foti-

• lı\I Xehnr• iki saat ~urcn nur-
' ari kahile~inin neler kunda ı lindistan kadın1ı~ının 
isfc<liğiııi anlalmakta
tlır. Siın arilt\rin bu 

~ 

matalihi oular111 nıiite
a~~ıp 'c külıne fikirli 
olduklm·ıın güslenlik
den haska hir takım 

~ 

~İ) a~i maksathu·a lıiz
nwf. e t ı. i k 1 cı· i n i de 
ıne' tlaua 4•1karmakta-. .. 

yiık.;dtilmcsi Hizuımrndnn 

bah,ctmi~~ te:;t:ttiıriiıı ilp;a;;ı 

icapctriğiııi -.iı)knıi~, badehu 
c.finin -.iya-..cttan tdriki kkli
fini orta\ a :ıtım:-tır. ., . 

Kon~ra rci"i l lindi tanın 
, mm bir btikl:.\li btihdaf etti

ğini s<i) kdil,tcn "Onra halı 

ha1.ınfa ımıhtariyl.!t i ... riyccc-liıiiiiiiiiiiiiiiiiiir _____________ ... ________ ... 

ğini de bcy;m etnı1-tir. 

Bunu mür~akıp. •Gandi•nin 
miihiın bir teklifi miız·ı • 
kere) e konulmu~tur. Bun ın 
kabul olunacajtı ımılıakLtk 

addolunmak tadır. 
Bu teklif c göre llhdbt·m 

kcndi:-inc ımıhtariy~t it:bı i
çin bir :sene mi.ihh:t verccd., 
muhtariyeti aldıktan rıı a 
tam i:stilfü jçin çalı.,a(; ktır. 

Kongre rebi l lindı t. 1 

soaraç yani i'tiklı\l ba r ı 
açmı~, bu miina:::ebdlc 
azzam tı:zahurat 'uku l -
mu~tur. 

Dahilde: -----d11·. 
~iınal'ilt\riıı ist.cdi

kli·ri şuu lu nhı·: 

Futbol 
-·-

BeşikfaşBursa 
Eskrim 

Beşiktaşf an 
Enver gene 
birinci geldi 

Voleybol 
Birincilik maç
ları kısmen 
yapılabildi 

~azi ~azretleri 'i ı Hürriyeti ebediye 

takımını {3-6} 
mağlup etti 

( 1 ) Efgani~laııdaki 
hiillin t~eut\hl ~cfarPt
Jıaueleriu kalclırılma-

Günün ınlihim bir Geçen hafta. başlıy:ı.n Eskrim 'Bir müddctteııheri Beyoğlu 
Si ' maeı olan Bc~iktas - birinciliği müsabakalarına. düıı { \'aycnısc ) yurdunda yapılan 

12) Ef ~an lalt~ht .. ~iniıı • • • de Beyoğlu Halk fırkası üstiin- vnJc~ bol turnuvalarına dün de 
\ Rm•sa llHıfılelİI İ llltİSa- 1 • tt d d'I . t· ·ı kl. l k J 

l'lllt~ili frin lıaı·icc cıekı yur a evam c ı ınış ır. dc\am edı ece ı, nıüsa xı a ar-
~~~~~·~~~~~~~~·~·~\t~tL-11~df~ı 4~ııc~·u~•~d,_ır ... dı~nı~zd~a~dı-r~~[~· ... u~c~ta~rıı~fi~4~n~cu~•a~l~ı~~n~ı~~·'-ıd.d0ı~r~ da blriııcilik nıevzuhalıs olduğıt -N_e ___ ı_e_r 0--l--U--[JI--0-i-.'fl' :;.::~, .. ı":~:::~~~k.;~ol:~~nıc:~::: 

içtinap etmişlere.lir. 

ı\lc ar:ıfı dördı.o~ıi sayıfıırııı1.d.ıd:r 

n_ u ru PH e ~ s o r e s i ~ ü n ue ı nı e ~ i 
Sırbisıwun son oazi;yeli dahil{ bir hwp 
il1ti11ıcılirzi /(ıtooetleızcliı·ecelf sclfilrlellti~ 

.\ 

Sırp başvekili Karozcçle 
l<abiııc azasından demokrat 
fırkası reisi Davidoviç arasında 
zuhur edeıı ilıtifaf üzerine 
Sırp kabıııı:sııtın istifa ettiği 

telğraf ııı:ıluınatı olarak bildi
rilmişti. 

Dün Sirbistanda ihtilal zu-
hur ettiğine dair şehrimizde 

bir şayıa Çıkmıştır • • 
Bugün saat 15,30 da gelme

si icap eden Avrupa ekspresinin 
yaptığı rölarle teyit edilmek 

isieıını iştir • 

filhakika akşaııır. kadar eks
presinin lıududuıııazdan geçli -
ğine dair bir ınalfııııat gelme -
miş , ancak geç vakit bu sabah 

linin çok karışık olması, oradaıı 
bir çok ıııııhacırl:ı nn gelmesine 
sebep olduğu gibi bir ilıtillil 

çıkması ihtimaline de kuvvet 
vermektedir. 

ı\ vrupadaıı gelen ekspresin 
saat alhda İstaı:bulda buluııacağı niçin teelıür ettiği Şark şimen-
bildirilınistir , l\lanıafi ilıtil:ll diferlerinde kati şekilde bilinc
şayıalarına rağmen dün ekspres memekte, Bulgaristaııdaki tek 
ve konvansiyonel trenleri Sir - hattın çıfte çevrilmiş olmasının 

bu teelıürü icap ettirebileceği 
keciden hareket etınıştirler • beyan edilmektedir. Her halde 

Beyoğlu siyasi malıaf.iliııde kati vaziyet bu gün bet:i \ 
~---__.. 

Necati Beyin 
vefatı dolayı -
siele vuku bu
lan taziyelere 
cevap veriyor 

Ankara 4 (.\.A.) - Ri) n!;t;tj 
cumhur kütibi umumiliğindcn . 
Rd:;icumhur lı:ızrl:lleri maarif 'e
kili ~cc:ıti Reyin ,-efau ınunasc
hctilc tazi\ et tdcgrafnanıclcri 

ıı;onderilınek :>urctile derin tleS -
~iirlcrinc işcirak buyuran zc\ ali 
kirama, ilim nıüe:>::ıi•dcrine, --air 

i
l meınk ket tt:~kil:ıtina bu hazin 

, c~ilc ih.: izhar bu) urdukları 
~ük::ıck hi ... <:i)atr:ın bü)ük bir \a 

tan "e' ene karşı he:-lenilen .:.:ımi-
mi muhabbet nişanesinden dola\ ı 
ıc~ckkürlerinin iblağina ,\nadolu 
ajansını ta\ :-it bu) urmu~lardır. ... 

Arjantin ve Kellog misakı 
Bueııoş Ayres, 4 ( A.A ) -

oc Prensa )) gazeie!Si Amerika 
ayan meclisinin (.Moııroc) kaidesi 
hakkında serdeylediği kııyudıı i 

ihtiraziyeye ınebııi Arjantin 
Jıüklımetinin Kellog misaJ,ıııa 
iştirak etmiyeceği mutal.iasıııı 
dermeyan eyliyor, 

-~----
Bir bulgar nazırının istif ası 
Sofya, 3 (A.A) - Gazeteler 

harbiye nazırı M. Volkoffun 
fr,tifaya karar vermiş olduğunu 

yazmaktadır. Bu kararın doğru 
olduğu teeyyüt etmiştir. 

1 

tepesinde üç misi 
öpmek isteyen üç 
gencin davasına 
ağır ceza mahke -
mesinde başlamış
tır . 
Güzel san' atlar 

mimar! şubesi dün 
senelik kongresini 

aktetmiş ve bir mi
mar federasyonu 
teşkiline karar ve -
rilmiştir . 

Haricte: 
' -----v ahhabi kabile -

lerin yeniden Irak 
ve Necit üzerine 
akın etmesi, Irakta 
heyecan tevlıt et -
miştir. 

İngiltere kralının 
tedavisine ehemıy
etle devam edil -
mektedir. Hastaya 

~Iehmet .. \sını 
ilıtiJale dair maınmat mevcut l <nacaktır · 
değildir. yalııız, Sırbistan ah va- [ Altt.ırarı -ı ncil sayıfanıızdadır ] ,__, __ ~ ____________ ... ________________ ..-_____ ._ ___ ..._ 

Eskrim müsabakasında elinde 
bulunan şampiyonlugu hu sene de 
mühafaza eden Enver B. 

.M. Volkoffun Avrupa payi 
talıtlarımn birine sefir tayin
edilmcsi muhtemeldir. 

!L kan zerkedtlecektir~ 

" 
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Alemdara iltica 
~~~~~--~~~~~-

Yeniçerler, ağatan pehflvan ffüseylnl 
parçalamışlardı 

Zaıeu Ramiz efendi
nin ( ~elitni ~lis) ta
ı-aftarı oln~t k~\fi idi. 
Fazla olarak: ( Ka,a
la\a) nefvedilııwk üzre • • 
ordudan k.o' ulnnıştu. 

.\lcıııdar paşa, yeni 
Padi~ha 'e sadrazanıa 
n1iihalif olan her aklı 
ba~ında adanu hinın~·e 
edettk. kadar k.ınl

nnş\ı. 

,e, Ran1iz efendinin 
Rıı~uğa da,·eı edilnle
sine karar ,·erdiler. 

Filibeye hususi bir 
a ti a nı yolladılar. b u 
n1e'ınur Uaıniz t>fendiyi • 
alıp Ruc;u~a getire-
rekıi. 

Raıniz Frendi gelin
ce· .\leıudaruı Yanında • 
( ~izaını eewt ) ye (Sc-
liıni 881is) ıaraf tan üç 
nılilıinı adan1 loplaonuş 
oldu. 

Dunla1'dan .mektupçu 
Tahsin ,.e n1iihasebet"i 
namiz Erotıdiler lstan
bul ilıtih\linden zarar 
~i"lrnılişlerdi. 

~tahin l'a<lisalıa nıeu-• 
supttıı· diye ıneınııri

,·etll'riıulen nıılmıslar-
• • 
dı. Diiiı\a iizerinde 

• 
n1enfü:\tı ('İYıwneıı a -•• 
damlar l(ibi ınuhalif 

olnuvn nanızeı idiler. • 
ı asd ki , A leındar 

Pn~ da e,·i f iki rJcr -. , . 
beşleoıenleYt' basla-• • 
nnş&r. 

J\muiz, Tahsin ,.c · 
Dehi,• Ef eudilcr sabık • 
1drazan1 lbralıinı llil-

nıi Paşa, Rusçukta bir 
nnı hali ret tmç ayağı 
teskil ettiler. • 
.\lenıdar ·~ustaf abu 

saı_:ayak üstünde kay
nıyııı fokuı·dıyan ze -
hir gibi (Biberli ) ye
nıek tenceresi oldu . 
.\leıudar, e\ ,·ela Cele-• 

bi Muslaf u Pa ~aya 

en.ak 
basladı. 

,-o11ım1ama~\ . . 
ArkaS1ndaıı • 

Yt\\1\!' Yft\a!' llll~lı.fıl;i{ 
._ " . " .. 
cı kar null la in ti l aın 
• 
aldı. 

Bir hi<' 'e iueti nefis 
• 

nıes'ele.si yüzü n d c n 
menlteket zarar w1rf1-
,·ordu: 
• 

Ruslann k.arsısında-• 
ki ordu, inhih\I roc·-
eekti , a<;ık«:.ası : 
Alenldar , ordunun 
geri f!'itnıesini isli~·or
du. Alenıdar, birlıa~ına 
Rus 1 ara ıniikaYcııwt 
cdebilecej(ini mi zaıuı
edh·ordu't Yoksa, !ôl..·ut-

• • 
raıanı orduyu a.ltp ~it-
ıııiJe nıecbur olurı<a , 
bu S{'för sad a l'Ct i ıı 
kendiue Ycrileeeğini ıni 
iimit edivordu 'i 

• 
Daha basla nlllksal-• 

lar nu ,-ardı! ordu <_:('
kilirse serbestce isıan-

• 
bul üzerine '"'lrüınck • 
fıNllltını elde etlN>P~i-• 
ni ıni sana·ordu? • 
Bunları zaın:uı ~ö~

ıerip hallrot't'ekti. rı 1 
Fakat: (~:arhacı Ali) 

Pasaımı Rıı~lara ho-, 

znlduğn haberi geliıı-

ee Alenular dayana-
• 

nıadı . Orduya 'ardım . . 
t'lmek llizumunu (ki-
11ine feda ctınck) bü
yiıklfı~iinii gösterdi. 

Ordu erkt\ııı araya • 
~irip nıektuplıır yaza-
rak l<t ,·assut ettiler. 
Aleıııdara lsLanhuldmı 
ayrıea (Haıtı lıiinıayun) 
ile lıedi~·eler geldi . 
Jta.."3; düsn1an karsı-

• • • 
!-!ında lıel1flyi unuttu 
, t~ yahut unutur g<i
ı•linclii. ~ede olsa gön
lii alımuakla beraber 
lıan1h·et denilen sev-• • • 
deıı keııdinde nuncut 
olduf(lıım giisterdi. 
Carlwı Ali Pa.11a lıoz-
• • • 

~unu yeniçerileri bfüs-

Mulıarru·i: Hüseyilı llalnni 
- ~e) h efondi yaz olnıak üzre tanıttık -

ltı.ir istida bizi sahil ımı sonra belınaıneııı
loy. O mel' una had- si fotoğraf ilor çeki -
ıdi ıı bildirelim ! ,-ordunı ? •• 

• 
Diyorlardı • Bu ıekli'f ii zeri ne 
Onlar f nrkındu de- ~·alnız ellerin1i sen1aya 

ğillerdi ama ben da- kaldırarak ya.,1ı göz-
' ama fasi& olooa8Jnı leriınle: · · · 
bili,·o aı. Kendinıi - Ren nıiıteca,·izi 

.. ' & ~- 1 • 

ihten biri ·cenabı lıalka havale 

Cilıa11a -ııazar 

!Jauo •·e k1111ıpa11.1·-0sı 
Bir a;'dan heri Fracs·z mat

buatını iş::;a) eden 1 fano ·Blok 

meselesi büyük G-rıı cımıtnıri- nywro müiıeklddi olmak için 
f;yetiııiıı içtim.'lj\·atı Jı.ıkkmda 

bütün cihaııı tenvir edecek 

derecede şümul peyda etli. İki 
Yahudi tlolaııdırıcıhın en yill.se1' 
sir.si muJ}itlerde kendilerine 
rardakçı bulabilmiş elmaları 

rrnıısız ricalinin ne derece la· 
kayt oldııklarmı nıeıdana koydu . 

.. ..------ - ... 
~ A.':'·) iınzah ınck tup- har~larsıııız O) i.ııııı ~-a-

lan : .... zmıva: E' 'ehi sı>rlaYlıada 
'f h'ltİlı İnliıı ckl\ di Fa;·1.a kivam<•t .\l:lnw-

• • 
olaıual.. lıeu.'siıulr~ im. ti ~ıılıarririıı bu pi-

llttdenıki hu da hir n~- yc~i kinuleıı \C lıanW • • 

Alakaları bilmechurire hükiı· 
mdçc tasdik olunarak !ahtı tt\'
kife alman rn iki kişi arns-.n • 

da Par;s:n yükre:t rosyttıslrıe 

meı;sup dup düne k.ıdar mali 
\'e siyasi muhitlerde si'z sahibi 
bulunan nice şal:siyet1er görrı

roruz • Milyoner sıfatile lıt'r 

mecliste re~' yürüten banker 
Anııır Jan tutunuz da bıı günkü 
cerııiyetin lenalıklnrını ttşhir 

için hlr şaheser kaleme :ılınış 

olan Jorj Ankcti!e nrıncara 

kadar ... 
Sırası gelince bazı fr;ıı-s:ı·H 

(Efendim Şarkı sernıııre dö::· 
ıııck için emin bir ıııulıile mııh
kcız) derler. Do~rnm rğer 

eııı:ıı muhitten mal salla rı ınil

yonları:ıı frangı hiç cbneye 
ıııfıs:ılt ise böyle bir ıımlı!t vt:
cuda getirip yaşatmak her yl-

ğiliıı karı değildir. 

Bu hadisede tsıl lıarretiıni 

nıııcip olan ııoi.ta jorj Anketi! 
gibi frarsadaki atı:~k sukutunu 
teırilı etmiş olan bir adamın 

kt'lldi tenkit ettiği şeyleri fa:a-

IPk bir san'at şulıt-sidir, 
~lilıal<le lnı i~i, bıı AAn'
uıi ügı't'ıınıt:'k it:iıı dr • 
hir ı;alişna tarzı 'ardır. 
Boıın ııasil l'alısnıam , . 
l:h:ım g('ldii'ini sii~ le
~ l'ldir misiniz 't 

Cevap 
ili kfı ,·c 'i hil mem . . 

bilir ın~niz? ~asrauın 
lıot•:unn ,..., ine hir :.,l'('C<' 

lm·sız ~elmiş. Adanı
•·agiz ~-iiklt'ri, dolap
ları, ıızun uıuıı ııraııııs, • 
tahii t•alacak biı· scy 

• • • 
l11ılaııı..·u111ş. no~ ycre 
lıcle<>an 'e sı~inıı ('ek-, 
t:gi iç:n ft-ııa lıalde cmu 
sıkılı111~, sii) lt'ne sii~ · 
lcııe «_:ıkıp ~idiyonnuş 
llegcr hoca bu heylm
de "a,·reti vattıuı \er-

~ .. . " ._ 

deıı kt>Yifli keyifli se-. . 
sile ... apmı• olması idi . Bunu .. l" ı k ·· ' • ~Ttot.ıı~·or, .l\.IS · ıs ~u-
düıı bir arkadaşıma söyledim. 
Bana şu cevabı nrdi: lii~-ornıuş. Hırsıza ı;es-

- Dostum ataların sözünü foıııııi!I : « yahu, dr-• . 
rıbana ı:tma. Nasilıatçının çoğu ıııi~, sizin ııwmlek.eUe 
e:e telkin \Wirken kendi salkımı 
pıbr derler. Senin M. Anketi! "-apı yok lllll a~ık bi-
de bu kabil zevattan olacak!. rak.ıp gitanek. nezakete' 

Dt'i..r/J.ıi11 ıııııaYaf.. ııııdır? 
···:-:..-"il!_ ms.ı~.L-.......... --- -Hırsız hiddetle su ee
b~~un.baş~'\ı~ <,;tk~nll;~lı. ,·abı ,·ern1iş:« kai~deyi 

em<;erı ag~sı c 1 ı- . biliriz tuna o sizin c\'e 
,·an a~, y~ıu sadra- n1alısus dejtil!ıı 
zruu ~.elehı ~lmrtala - ualiııize . ben den ·nı 
P d ıutef ·ı ~ s · · ~ aşa~ın ~ 1 1 e • a- ce\lılN , -ereeej,(in1: Mii-
zır ruı~ı. alı(l Paşa nek.kitiliğiu usul \'e 
oh1'·ermıştı. erkanı \ardır ama o 

(il Müverrihler umumiyetle: bizinl n1enıleketinıize 
( Rıısı;ıılı: >·aranınııı bu vaziyeti , 
hazırladıJ..larını kaydederler. Va- nıalıııtıs değildir! 
nı: orduyu çektirip lstanbuı Bizcki ı · tf vatro ıuüne-•. 
üzerine yiiriimek, vazf>·etıni •. ) kkidl ohnak ısıe,·orn1u-
mamafi : Alem dır .n kedisini \ • 
tahkir .eden Çelebi Mustafa Pa· sunu:t . l:\. •• Runun için 
şadan intikam almak için böyle hi<,: hir hazırlığa ilıti-

yapacafı tabii idi. Ve ı:u Ha- ,.3 (. yok.tur, Bir aksanı 
rckette bulunurken kimseden • , • • 
ders almadığı 1.annolunur. Bu · Yemeui nizi yedikten 

• n • 
gibi ıevntın ilerisini gerisini soıira. llariilheda.' ie ui-
dii~ünmeden bu gibi vasıtalara et 
müracaatları vakidir. Ancıık dersiniz. 
nıiitarekedtn sonra Rus lehli- Eliniıd, e bir gezele 
kesi kısmen 2all olunca Rusçuk 
ı·aranı ordonun geri çekilmesini bir kohul lC bir por-
istemiş olacaklardı. Netekim o j(ram ahrsımz. \"akıt 
zaman başka arkadaşlar da gel· 
mitti. gelince ıwrdt~ açılır, 

cuiın; O her nlahke
nıeden daha iyi yapar. 
llasbinallah, niınt>lve

kil, nimelmcllc\ 'e 
nimennasır ! 

Dedim. Sabık Yere
hatan dergahı şeriri 
ı)oı;tnişiııi A ptiilk.adir 
bin Sutt'ullalıa yara~an 
sey de hu idi ... Allaha • • 
bu teYekkfılünü halk. 
nazannda itibaMnı art
tırdı. O gece n1andıracı 
Halil aAa isminde bir 
ha,·ır sahibinin evine k.a-• 
bul olundum. 

Corba icirdiler. Te-• • 
n1iz bir döşekte yatır-
dılar. Köy evi, falaı 
bana orası cennetiala 

"!bi ~eldi. Etraf unda-" . .. 
kiler hak.ik.awn ınelck 
insanlar .. Ertesi günlı 
, ·ataktan kalknıadnn. 
• 
Misareretiini iki f(eee 
ten1dit ellinl; ikrann 
hi(• boznıadılal' bana 

• 
Seylıbaha diyorlar. 
• • • 
Ren onların insani

,·etlcrindc isli nı da t . . 

eder Jıast.a bir adanı 
·ıllen ~nna okunnıak 
için .atağımın östüne 
diğer lıasLalar ({etiri
yorlaı" Ben de pfıflü
vor, üfürükliyorun1. 
Bihik.meti taab\ oku
duklarını neresi nı 1 e 
şifayap oluyorlar. 

Kôytü' nazarında nıa-

<•:-erdmı aldı~ı ihinda 
,-azılıvsa ~iz de l..ayt-. . . 
e<l•'rsini1~ 

Sonra şn ('İimlf' ile 
makalryc haslar~1111z: • • 
(( nariilbcayi diiu gece 

o L 

«1\i~aııu-'t Ah\mctk•ri • 
pi~-esiııi Yazı :-alııın eı

ıi. )f('\Zllllll hiil:isn~ı 

sııdııı· )) : , 

Yaka\ı ıahii aıılaııııs-
• • 

~ınızdır. Oıın anladı

ğıı11z '"aklınızda kal
dığı ~ihi, · k.ırk t•lli sa
ıırla lıu l:lsa <•dersi ııi z. 
Soııra ı•ser hak.kın

daki muıahlnmıa sıra 

~elir. 
))arfılbPda~ İ İlt' ga

Zl'lt'tıizin ve Ya kendi-.. 
ııizin arııız ivi ise ~üvle 

• • • 
slivlersiııiz: • 
«EsPr aslındaki kyıme\-

• 
ten hiç bir ~ey kayb-
etıncnıiştir. I.isaıı ğli

zeldir. Yak'alar 'c es-• 
lıasın tiplPri ınemlu

ketimizc uy ~undur. 
)ltılıa\cre cforiıı lıik.

meLleı· \t' \ll zaif niik-
• 

ttılcıı le· ~tıd ur )) . 
Şa~·et her liaııgi hir 

st'bt~fll.eıı dola,- ı 'c ya-• • 
hut da kendi kemalini-
zi ~iisıemıek için eseri 
hırpalan1ak istersiniz 
o yakıt de şö~·le ya
zarsın1z: 

(Y Piye:- lınyntınnza 
uydurulamannşlır. Eş
has birer kukladır. 
Dizde bôyle düşünen 
Ye böyl€ı konuşan in
san yoktur. Lisan her-• 
hattır. Alı ne zaman 
bu :idi , ınüstelı<;en, 

san'at sız 'adi !erden 
kurtulacağız. ıı 

nu da biuikten ~li
ra sıra temsile f(elir. 
Lehte ynzacaksnıuz: 

« ArListler eseri -;ok 

zanne sırasına gec;tim, 
cismimi zedeleyen pelı
lhanın da nıoneyiye-

• 
timi yliksellh-ordu. • • 

Hatta iki ak.şanı · so--
nra klhli.iler araların-• 
da nıisareretiınin şere~ 
fini paylaşamaz oldu
lar. Maııdıı•acı Halil 
ağa ona buna beniııı 
u~urun1dan halısetnıis, 

L • 

den onun CYine uğur-
lar. hayırlar, kadenı-

• 
ler ~etirnıişim. 
Şaşılacak şey .• Kendi 

kt•ııdiı .. ı çok ui(ursuz 
geldij:,ti halde başkla
rnıa Jİİmn gelirişinı 
beni de aralluttl. 

Nanuna izafe edilen 

Es,.efin bergüzarı • • 

--~---

medarı Hıiharımı..lır bCiliın. 

(.~ünkt.i o~lunı J\lflJ"tıır;ıya her~ltz:ı rını.tır bcninı. 
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B.tı.ırar rt\Jdi hakaretle t:'dt•ı· k<~~hi ~t-l'('f 
.\cizaııc eder .\ltalıa lc\ekkiit •·oı:i;ıı da, • • 
~iüciiı!üıı yı-U.i~t riitpc Ü('Öııii kt•ndin ul, 
Inıikaıııı umıdaıılar, unutur dostluµıı da • 

• • 

ınüll llHf Kftflltnın ~IHHHll 
- -

Kral eı11zikle IJesleı1ıı1ektc 
. . 

Bazı ecza huldsü/arı ve rl1dyo-
lerapi ile tedavi edilmektedir -Hastaya beşka birinden kAD 

da nakledilecek ••• 
lııgiltere Kralının lıöstaJ;ğı 

t~Uikel i vaz:yetiııi mııhaf;.za 

ettektedir. Telgraflai-;ıı ar~dabir 
müsait bir lisan ~:ollaımıalarma 

r.ğıııen ertesi giiıı om takip 
edili\ telgrafın Kralın sıhhi vazi
yct:ııden otıd',e ile balısetıııekle 

olduğunu görbyolürdtı. 

\'e şu anlaşılıyor ki Kral 
pek ümitsiz b;r \·aziyctte ol
ınas-.ııa rağmen yaşamakıadır .. 

lnıı:iz gaçeteriııln yalmz tel
grafla verilen raporları l.ı~ilden 
ibaret olan r.ewriratı bize bu 
hususta yeni bir şey ögrelınez

ken dün alJıiiıınız bir telgraf 
tıbbi bir lıı gil iz ·gazetesinin 
kralın \'IZl)-etine dair şayanı 

dikkat ınallımatıııı hülasa et
ıııektedlr. 

Bu neşriyattan şuhu anlıyo-........................ -·----··· .... 
ıuük.cı umcl Yarattılar, • 
unıulnıaz bir kudretle 
ib<la t'tlilrr ıı dersiniz. 
Alc,·Jıtc sövlenıek it•-

• • 
tiyorsanız: « .\rtistler 

• 
ıemsil cUikleri şahıs-

larııı ruhlarına gire
mediler, ga~·et cansız 
oynadılar)) diye yazar
sınız. 

~lakaleııiz arlık bit
miştiı·. 

A il 'c ya veli. Alı-• 
ınet 'aya Mehnıet diye ı 

ellbct ltir isnılniz Yardır. 1 

Onu <_;ekinmeden nıe· 
kalenin ahına atarsı-

ııız • 
Ilı<,; korkn1ayın. «RU» 

efendi kimdir, neci
dir, hu işle nekadar 
ıueşgııl olmuştur diye 
ka'tiven kimse sorn1az. • 

Akıl lıocası 

lıürnıet tabirleri @it- ı 
tikç" artiyordu. Şeh
babadan ben şin1di da-· 
ha ınubarek adanı ol
ınuşı.um ••• 

Kliyde, o ~i.iıılerde 
(ilİİycı•miş 0183.ydıın 

n1ezarıma kandil va-.. 
kaeaklar, parmaklığı-
na hacet bezi bağlaya
baklardı. Riraz kendi
ıne geldinı • Asanıa 
dayanarak ağır ahır 
plaja inip dolaşıyor
dunı. 

Jlaniva bir zamanlar • 
çıplak Mustafa nanun-
dn bir nıeczup vardı. 

Sokıtktl\ kinlln ünU
ne sidip de işaretle 

ruz ki İngiltere kralı en sı n 
tc1Töık yatın tıp alemine h\tıı

ettiğ i teda\1 usııllerile tedavi 
görmekte ve hu gayret kralı 

hastalığının \'ahim ı:eticcsi ıKleıı 

bfsbtıtün kurtarııı r.sa bile uz:.k
laştı rmakt.ıdır. 

Telgraf lıcncçhi alidir: 

Londrıı., 3 (A.A) ~ • Loııcct • 

ismindeki t;p gaeksi Kralın 

( Soptkeıni streptocale ) dı n 

ıııuztarlp olduğunu \'e hr.~talıiım 

sağ böbrek üzerinde mahalliieş· 

nıiı bulun;iuğunu yrızmal.tadır. 

J\lf•kiır gazeteye göre Kral 
umumi ve ciddi bir intardan 
muztarip bulunmaktadır. Bezli 
sadır azalmaktadır. Cevfi cen -

bide akıntı hafiftir. Amerikada 
elde edllmif oı.n Dakin nıahlii· 
lü lüzum hasıl olmamasına 

mebni iıtımal e4ilmeıniştir. Di

ğer taraftan tazyikinin azalınası 

ve hastaııın büyük zaf ve der • 

mansızlığı mOplıede edilen bati 

salAha rağmen iade! afiyeti 

meselesi bilyük endittlere seb~ 

biyel vermektedir. Kral azim 

zafı dolayisile emzikle beslen -

nıekteeir. (Kalsiyum ) , ( Paral• 

hyrold ) ve ( strychinin ) hül~

larının tatbiki \-e tadioteraııl 
:zahiren iyi neticeler göstermış • 

tir, Hastaya diğer bir :zatın 

kanının nakli şayanı arzu görnı
mcktedlr . 

Fransada ıslahat 
Parl!, 4 (A.A) - lö Jurnal 

ga:zetasi M. Poaııkarenln biltlln 

nazırlara nezaretlerinin idare

sinde vllcuda getirmek is~ik

lerl ıslahata alt mufassal birer 
rapor vermelerini blldlrmlt 

oldufunu yazmaktadir. Bütçe 

neflne ve menafii umumiye~·e 

mliteallik bir taınm tadilat 
mevzuu bahistir. 

( t•iinkü nıübarek adam 
• 

konuşmazdı) 
- cıkor keseni dese 

• 
derhal kose cıkarılır. • 

Deli Mustafa henıen 
elini daldırır ayucJava • • 
bildiği kadar para alır 
yüriirdü. lşw ben de 
,·ih\yeııe hemen o de
receye )·aklaştını. Köy
de ak.şanı kin1in kapı
snu çalsam: 

- Ah nennıtelu 
nuıbarek adanı geldı ..• 

Se,·inçili kabul olu· 
dun1 .. 
·l\leccani yaşamanın yo-
lunu buldun1. ~urnda • 
burada da çektiğim 

[Bitmedi] 
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Basit fak at fay dalı icatlar f j~~~rın { Gece eğfence~i ') 
Bir tetlff ... Mayiatın aynlrmnı Otomobil ini , motosiklet mi? -

\ lilkt mektepleri hiç ~iiphc ~ 

1;::~ ,.1~ 11·~~~~~1 :,1;~1ı~;~;~~~nd~~ ~ · Dişlerinizin siy ahlanacaQından 
.1.~~'.'~~· ~~~1:;;:c:~~i.dc~;-~11 ;~:; . lkorkmayın-Su :üzerinde yürümek 
11

• vlıctli ük"<ıları huzurunda ı•stersenı•z-yenı• çeşı•t posta kutuları• 1 tıt ın nıil\·crrilıkrin haknı· 

'..ıi ıitriycccktir. S d Jl d kJ• derlI.Şfİ 
ıncli 'al(anın i~·intlc~ iz. an a arın d şe 1 ~ 

lln n etrafa <laj);ıttıj!,ı derin 
hı 1 Le ın tlal~aları bizi -:ır;
llıı , c 1,1111 hır ı;iinı:tcn 

~' , eri ızi mcnctmi~tir. Bu 
' :;,.:r, ,·arpıntılı zam,ınianla 

ı lkı a\llııılı\ ı;iircn, i·tikha\i 
rcdchilcııkr, tarihiıı bir

h:ı-; :ı. ınla hir kanlctti~i 
l ık 1 alıtiy:ırl.miır. Ccne o 
' . 1 tn ,ırlardır ı;i, tarihlerin 

" m yerlcr;ndc dururlar, 

Tersıııe çel'irdigiııı iz d(•rt 

köşe bir lel'Sİ üstüne koyduğu
nuz boş hir surahiyi gösteriniz. 
Soııra iki bardak getiriniz. 
lluıılarııı birinde bir az şarap 

-- j 

Hürriyet tepesindeki hadise 
- . 

Misleri öpmek 
isti yenler 

Maznunlar hakkındaki 
daıJanın rii 'yetine başlandı 
Bunlardan en büyüğü 19, ortancası 18, en 

küçükleri de 16 yaşındadır 
!lir mi'ıtldet <''el 

lliirri~ <'I ıe1w~i ei\ arııı

da ırpziııeıı iiı· lli~. i'ıt· 
~ ~ ·' 

ıı;e 111·111 t e ea ' i'ı z i'ı il \' 
' 
ıığnııııı~laı', k<·ııdilı•ı·i 
~ . 

ni iipmek. i~ıc~ <•ııh•ı·p 

kaı·~ı Jıa ... ıoııla ıtıiida

f aa t>tkr.-k k.uı·ıul

ıııu~laı', 'fakat ~apka-

olllara lıaknıı~ urduk 

hilı•. l\.ırhıı·a, <lağlaı·a 
hak.ı~ ordıık! 

1 )aha kiic;iik 111ttzıı1111-
lar, kadııılaı·a gıizleı·i

ııiıı IH'İil' lıilt• ili~ıııt·-. . 
dikkriııi iddia Ptlilı•ı-. 

X t'lit•t•ılt•, ıııahkt•mc• 

salıitleriıı l'ağıı·ılma~ı-. . . \l k .. ,tın ccrc)anlmna Hı· 

'uı et \ c, irkr. Gc:rçi nadir 
Lt .. lcr. fakat bıınu da ta· 

ıı t ulnıalıyız. Ciınkll cmhırın 

. ·ıı tı 1 !arı i-..lcrin azttmcti :tn-

ı·e ikincbiııde de a>1ll miktarda 
su bulunsun. Sonra su ile şarabı 
~urahi iç;ne dökiiııüz \·e karış

tırdıktan saııra suralıiyi billur 
~·· l'l ı ile kaııaymız, ı·e onu 
bır orl ü ile örtünüz. 

' hu·ı 'P ha ... ka lıazı e~
\ ahu·ı 111iih'l'a\ izl«ı·iıı 

111 kar:ırlasıırdı. 
• 

~··················~ 
' · k a-ırlar.ı -ııtar, a ırl:ırı 
' • \.,!arına Yer, '.vıfL· ı c 
1 '''L t- r<1kli1°T\arnk ,ckildc 

< lılurur. 

kıl bınıızın her yapra· 
• 

1 < · Ye her ı ~nı hamle 
1. ırnı, hln lıu lıı.i ıııu oku. :ı-
1 1.. \(; '-c m ktcpkıinin 

L ; ııı ut, l ır :ıdını ılduv;unu 

ıı L • ı . llız. tıpkı dag, t rma 

· ~t'Jrn 1;1ziyctir,dcı iz. O, 
·1 çıkt•,ı tı·ı!\ın 1 ııt ın lıu-

ı lıı" inıı :,:ürclıilnıl'k 
l., · t.. (; i'ıni\C n. ·lrllf i"l' 

ı ,le inkıl:\bı zaman ı e 
n l c kr arka,ınd n 
u L r L k 1 itun huducl 

·c, r
nd ıl i 

; , 1 ,ıı eli l,;ıı rn .ıhiliriz. Dun 
·' :ı ı n 1 , nk ı 1 ;r· cin 

ı• Ll ,.·.nrdunı. lf.:ı 

'm• , r, 1 i l , 
l ik t ' '(~' 1. 

ı tc c ı.o· ,111-.r k' r 1 i· 
~ ' r'·n".ı. ol J nl; 

' l){ı~ ·ı..: du_u ı ıı en .1 
't 1 'ı ıl l ır · ddi. 

le j, im ı -

ulı, , t; a 1 p·ıl ilir bir tc'·· 

ı.. ' 

'"'" l: ! l 

.'I le lcrdi ılc.ccııı 
• l ,ı neti ı pL k \ nindc 

' i ir tc..,ı·.., 1 o:dL
~' ı Ln p.ırlak bir <lilic ,,;,. 

'•}• '· \iadem ki ahali kn~tı· 
) , , ı iz de onlara Ln zah· 
ım t·•l, en krılaı 'ekli lıul-. ; 

n; U;ı ıııukcllcfV.. Butıın ı aıan 
d !l'İ hep hirtkıı daHt et· 
· ı • ı erimiz ı ok.:ı, efcrbcr· 
. , . nizi 1 ir ~ a; ıra•ında ta\ıi 

. '" 11. 

\fc,c'a on altı.ıııdan yir-

1111 ıc kadar olanları bir 
ı , .ı rnp.ılıııı. iki aı ,onr:ı 

"·' .ı lıc• >cııcliklcri ç.ıi;ıralını. 
1 cm ı cr-LdiJ,, hoca,11.lık 

tim . huıı bir ailenin lılltıııı 

(', · ı \\! lti .:;aattı.: 1..undakta
hi , cıJJ:ırilc her:ılıcr nıu~

k, l 1:1ziyctkrc ,okıılnıu~ ol-
11.,, llu çıık ha\ ırlı bir iitir, 

; c z:ılınıct l.arı•tırmadaıı, 

. ~önuldcn hilnıct c-
L:,~1. 

H: 
. leçlıul doswma: 
B.ıhscıti ·iniz mektubu alma· 

llını. 

0U yapıldıktan S(lllra \ıeş bar• 
daklardan lıiri•ıi bir raf diğe

rini de diğer bir rnf illerine 
koyunuz Ye her banla.lia şeffaf 

bıli'-r<laıı birer liııc:uı tabağı 

örtünüz \'e her • birisini birer 
bezle iirtrıııüz ı·e srıze başlırınız. 

1 lanımlar Uendilcr: 
BirJZ eı·eı öııfııııiizde yap

tı mı gibi eğer şarabıma su 
ılive olunurea ( suralıiııin iıs

Jııdcn ürtiiylı kaldırır ı·e muh
tdil mayii ı;G<krdiktcn <onra 
tekrar i'•rlersiniz) hen derhal 
lıer iki ıııaı ii pek knlaı-ca biri
biriııden ayırırım. 

Bu bardaklardan lıer birisi 
ho tur. Şiı 1di bcıı raba ve 
sup swı ali ·i lerkedcrek kendi 

l'anilk'arr' a o itmel c riııi cıııre

dı)Orlilll \'L' hunları süyliyerck 

lı r r '· i ı !il\ ü ele Jldırırsıruz, 

. uı ı,; in bo nida ıı, ş rap ı·e 

qı ı;ır da 1 ııdi 1 ~nlakl rıııa 

geç , ; oh.hık:<rı . ri"ıi:·. 

Oyunun icra u ·elf· 

Sı•r: 1 :ıırn dibiı~e kl: "1 lıir 

d li' açılını ıc lıı; delik biraz 
1' 1 ·· •.u iie kup :' htır. 

S r ıi.ı sıy1.1 :;:r.lıiıc !,oy-

dukt .ıı sıım.ı lıill[ır kapağı 

1 .: .ır ıc l• ı.ışza l !mumunu 
çıkarırsınız. Smahinin altındaki 
tep i aslen bir kuludur, kutunun 
fızeriııde ı·e suralıiniıı altındaki 

kı'1mıııda lıir delik ı·ardır. 

Surahi:ıin delii:i bıııııın hizasına 

getirilir. Suralıiyi lıird:ılıa gÜS

t~nliğiıniz sn ada lıillür kapağı 

açarsınız. 

Oı·akit şaraplı sıı 

akarak terısi şeklindeki 

kutu içine dolar. 

dipten 

maden 

lhrdaklara ·' eliııcc ." üzerlcriıı
deki lıilllır tabaklarııı dipleri 
deliktir ve içlerinde ;,I irto 
rnr<lır. 

Bardakları iirkrken delikler
deki balınumu tapaları .çıkarırız. 
İspirto bardağa abr. Bardak
ların birisinde pek ciizi anilin 
boı aoı oldıığaııdan o barda 'a 
akan ispirto şarap reııi;ini alır. 

( 'in1ktoii:lu 
• _) -· I,_ 

Bu t(İİn l\arilPrinıizc <> Oi)i~ıi lpıııizlt-- kı!'ııııııııı kii~iiltiilıııii~ 
hir amt'ı·ikaıı lll!'('!llıta- 't'll hu kiit·iik al<'t sı·kli.. Yt•i s('lıir eıı 

1 l ··r ·-· · 'ıı:ırmak.l:ı lıa"ıırılııwa kii,·iik ıel't'rrii.alıııa ka-~ııı ı a tt•saı 11 t•Uıgmıız 1 

altı sa\ anı dık.kat J'('~İmi tliiıııııi\·ı· ha!'laı• Y(' <li~- <laı· lıu lllİİest>~~ııiıı pitin 
takıi·ıı; etlhorıız. Bıı lt>ı·iıı Üzt'ı·iıı«Jı•k.i l<'lr- iizt•riıHk ıı;iirülıııt•klt• 

• • 
rt·!'irnlı·r bize aııwri- l<'ri. !'İYalılıkları orta- 'ı• İl'ra t-ılileet•k tadilat 

da 11 k:tld ı rı r. 
kan kal'asrnııı lıa ... it ra- ('\\(•la hurada yapılıp 
ı ı ı ı· :~-Sn iiz(•ı·iııılP l.(<'Z- tPertilw t•dildikten !'mıra 11.at ıayal ,,. 11.011 or 

nwk kiıı 'Pııi lıir ka- ı - ·ı· ı .. l"I ıc·m ı·ok "'' ı·risli veııi ıPgem ır~ı· Illl'\ 11.ıı ı e 
• , , • , ık. Kiiı·iiİ.. lıiı· ıııaııi- ' ı 1 ııı· 

fraıların: haber\ f•ri- • • l\.Ollll al'al\. • 
Yehn ı sağa . ola t't'\ iı·- .) - ınınıaı·al: l'C!'iııı 

'01'. İzah edı·liııı: • · ·· 
• ııwklc~ lek. k.iirekli hiı· ~ 11 iizı·riııde 'iiı·i'ınH'k 

l - C )toıııohil ~ekliııl' k:nık sııraıilı• 'iiriir. wııı , iil'ııdc • a:etiı·ill'ıı 
~okulıııu~ lıir nıotosık.- Baİıııak, <it'' rilııı~k. lt>lı- ı;ir alt'Iİ, (G) ı;umaralı 
lı•ı. Bir ıııolo!'ıklt>I likt>si ~ ok.ltıı'. İeap e- ısp ic_:iııt' sn akıııldıgı 
fiatiıw nıal olaıı hu der.:ı· ic;iııdc ~ofraıııızı ıak.dirılı· hile 111ulıtt•-
aralıa i ıı:-:aıı ı llloto!'ı k- k 11 rıı p. yeıııegiıııizi ~ i- , i ~al mııı ı:-:laıııııa!"ıııa 

Macaristanla L~histan arasında ll'tiıı 'iil'udu iki hiik.liiııı ~ı·hilirsiııiz •• ıı iııık:lıı hırakııı"aıı 'eni 

Büdapcştc, 3(ı\.A)-lelıbıan ~apaıı ralıabızlıi{ıııdaıı 4: - ~ikat(O .• i'lıriııiıı c;t·~il lıir 111ektİıp k.~ılu-
rcisiscunıhm·• ile /\\acar naibi kurt~ırıııakıadır. Yt'llİ iıısa edifpc•pk. ol:ııı sıııuı gü:-:tt'l'ntt•k.tedir. 
hükfınıeli yeni sene miıııasetiyle i============~·===,;·=======~======::,=:==='='==:~==;;== 

T•mır· •t mcsclcsı· .\ l l ıırız kon-1·:-dn tebrik telgrafları teati etmişler- .. .. f\ \ ru pac a {1!7 ~ - a ... .,,.. - . 

.\KIT 

dir. ı\yııı zamancta .\ıacar naibi Kom, i~yonun içtimiiıea doğrn 
- hüktımeti Lehistan reisicttnıhu- 1 arıs, ( A. A) _ Tamirat ll111ft1/l'ft I'<' ftrtlı-,rrla 

komisyonu tamirat meselesini ~ /. · 11 / /' 
Necati Beyin hafırası 
göz yaşlarile yadedildi 

'pirto inhi~nrı memurlarından 

tı lıcı le l'111·dar hanımın akit· 
dıın ı-"adıki11 undc rra! \li 
~ındaki hanelerinde ı apılmıj 

, irçok zc\ jl hazır hulnnınuş· 

rı he\" mi1li mücadele z:ı -
d.ı \nkaradaki matbuat 
ınea i-::ınhul btihbaraana 
r olarak gönderilmiş , bil -

re .. m~n matbuat müdur -
il1ı eımi< değerli' bir ge. 

hakkında saadetler te . 
ederi?. • 

run~ Macar liyakat nış:uııııııı 

biıyiık salibini ilıda \'C Leh 
reisicıımhunı da naibi ıııüşarim

jle} he hususi bir mu rahlıasla 

beyaz kartal Namındaki en 
yüksek nış.ının biıyük salibini 

göndermekte 
etmiştir. 

olduğunu iblağ 

-
Fırla kqgresi 

Aıılcara, 5 ( Vakıt ) - lialk 

fırkası Ankara kıza 

b•fiin loplılıı1e1tır. 
kongresi 

hal \•e tanzime memur muta- SOf!ll ,· ŞU f et <'lift 
lıa~sıslar ağlep ihtimale güre lkrlin .ı \. \ . \lcmlckcıın 
gelecek hafta tayin eyliyecektir. 1 hiiıun ak-omımfa hir n 

l\evyork, 4 (A.ı\) - Tamirat 
... oAı.ıh. d.ıl;ra .. ı hukünı • 

umum ajanı M. Parkcr Gilbert ı· 
tamirat bedellerinin tesviyesi <ürmcktc ı c mchzıı. ' • 
hakkındaki raporuna ait Alman len kar ı •~maktadır. 
tenkitlerinin İngilizce metninin Siddcıli bir ~rip >al~ınınıh da 
süratle \'c natamam olarak mC\cııdireıi ha er ıcrilmckıcdir. 

kıraat edilmiş olmasından ımin· Roma . .ı \ .. \ İki günden 
bais bulunduğunu beyan etmiş- heri mclızul ;urcıtc kar ""~mak
tir. Tenkitlerin sebebi yortular t•dır. Lombardirnda , c ,\penin
doiayısile tabii teahhur etmiş lerJe ~iJJetli lıir rırıına hüküm 
olan Almanca metni Almanların 
henüz okumak fırsatını elde sürmektedir. 'chirlcrin ı c '<) -

etmiş olmamalarıdır. ltpların seviıesi yükselmiştir. 

l·,clki p;un oı~;lcdı.:n :--onra .\r

n:l\ utkii' tindeki kız kollL·jinc.lc 

\ı.:rilcn hır miı::-amrrl·Ül' ıncrhum 

.\ı.:c.ltİ Be\ in muaııcz hatJr:ısı 

ıalchcdcn \leliha 

\ıni ıc .\lııznrra .\li :\'azima 

luıııımlar ı:ırafındaıı. uful eden 

hüı ük inkılapçı hakkında üç ••

at d~\ aın eden bir mu~ahahe 

~·apılmıs, h:ı?.urunun samimi güz 

~·~hırı ara<ında müsamere~e hi
tam 'erilrnifdr. 

• 
elleı·iııde k.alıııı-.ııı· • 

• 
O Yak.it «I )ari'ılaı·pzı•»tlt• 
hulmıaıı hu ~ <' k.il d <' 

• 
hir <·i'ıı·ıııiiıı f aiti ol

duk.la rı iddia~il<• 

ale' hl<'riııı• <hl\ a :wı-. . 
lan Ül' ıııazınıııdmı ı•ıı 

hiiyiiğii oıı dokuz ':ı-. . . 
~ıııdadır, adı ıırı~ııü .. 
• 
diğı•rleri i~ı' dalıa k.ii-• 
c_:iik, Halil oıı~ekiziııde, 

.\ pti'ıllaı i r oııall ı~ıııd:ı 

inıi~f('I' ! 
• 

llulıal..c•nıpl<•ri i ~· i 11 

i~ıaııhııl ağıı· l'<'Za 

malık<·ıııe~iııe 'ı·ı·i!Pıı lnı 

iiı· g<'llC.:h'll 11 ii~ııii ~ t• 
ı·elıı tl'hli" olıı:ın1a-;-.. 

dığırııh 11 ıl:I\ a k. a 1 ı-
" Ol'tlıl . . 

Hu 11111aıllcle ikmal 

('(Iİfıııi..; C lll:tfık('FıW 

llii:-ııİİ\ ii dı• diğc•ri gilıi 
• 

JllP\ktıfl'll 111 th:thf'-
111('\\' ha:-lam ı~ı "" . . . 

İıııı;iliz kız llH'kh•tli • 
111ual1 i ı ıwlt •ri ı 11 it• 

iil· )li.-iıı İ!'imlı•ri 
• 

olan 

\'iıı-

krit, ~İvPI 'ı· Pi\ odur. . . 
Kendileri !'ah~i dtl\ a

la r 111ıla11 \aZı,!;l'<'Iİk-. . 
lt•riııdeıı ıııalıkı·ıııı·' e • 
"<'lllıİ\ orlaı·. ;-.. . 
)laz111ınlarııı ('il hii-

viiğii ohuı il iisııi'ı "tt11-. ' , 

ları ~ih h·ıl i: . . 

-Kızlar lıizi giiriiıı-
• 

t't' hiz hiı· st·~ yapnıa-

dığmıız lı:ılılt• ku~kıı

laııdılar. ~apk.a, paı·

ıliisii.c;aıııa. ııı· \ar~a 

,-ı·rli \criııdı• lıinıkı p 
~:wııh~r. Hiz dt• t·~
\alarıııı c·oh.ııılaı· al

;ıı:ısııı, di~ ı• nn1lı:ıf az:ı 
f'lııu•k ish•tlik.İs!I• lıf'p
!'İ hu kadar! 

- Üpıııek i~h·ııu'<li
ııiz ıııi"! 

- Yok fı•ıı<liııı.ÜpP
t•ı•ğiz dı~ ııt• lo:wak "! • 
llcııı zorla ~iizf'llik. 
oluı· mu? 
Hak!'aııız a <l:ıha 

biz ) akla.~ıuadaıı L.aı;
aılar. 

- Siı 

rel falan 
''a!lnnz't • 

uzal..taıı iı-a-
• 

etnıis olına-
• 

e işareli't Biz 

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

izmirin ihracatı 

mıh on kılo u 

zuın . -.J. ınil~ on 

k·l ) incır~ 1 ~;; 

nıil_\ on kilo tu~ 

tün, O mili on 
l(J, ı p:ılamuı , 

\nlı.:rika\.:ı {fi 

mil on kil > in-

ci r, J mi h l n liiıiıiıiıiiiiiiıııiiiiiiiiil 
üzi.ıın • { .ı 5 

.l n1iT\ ıın 
edilm' tir. 

mihon l·ı , t tu , 
kilo pal ıml't ihr ~ 

* i ın1ir 'l'i\'..:.U ... t 'L ~ı ı 
\l, !cı ,do il 11 • il. · 

ı~ (n"' 
ıl l,) 

cd imi ıır. 

Sakaiya (5 ı yaşmda 
J~ .. ı ... ı .. chird "l·n~ 

rcfikiınız :l i ci al 

t ın 1 i c:d ri 

·ı 

~ 
( ı.i eli ~n ,ı:ı 

re! ~, r fıkı 

t m i dı.:riı. 

Çarşanbada bir hadise 
Bır un t\1.:I (' r 

rınd:ı 'ak:ıl.ı a ı 
k 

· m·mtc iki r 

rn ılır tarafından •c\ k d lıricrl c 
[İl".11'.l tC'°l'hbü:-. t.:tınj..,)ı,;f \ 

t.:ınirıni dinlt.:m diki r· den 

,ı ı 

d -
• 

rülınü ... lı.:rdir. 

\!akıul h•Hlutların c ' ıl<fı 

Cnıcdc halka tc lıir dıl i, r. 

Trabzonda bir ziyafet 
SO\) ! 1 İ'

k iı ın elini 
Trabzon ti cart 
nıÜnk Sİ i C· 

çen 1 ün Tı ah· 
zon hrıı lerın 
bir zıı afet 
çekıni~tir. 

927" J\ L t nLu: 

'dinden '1!8 

liıılliiiiiiıiııl I\' uı 111t C\' c1in · 
kadar Tr bz 111 

d1n irana, ıran·· c ol.·rak R. 8 ı 

dcı c ı ukü ıııtıl t"1if C• a •C\ k • 
dilnıi ... tir . 

Düzcede (69) meldep 
açıldı 

[) · c ,J ( \.ı\)- IOnwısaııiııiıı 

birııci r.ünü f>uzce d lıı!;nde <ı l 

mili t ıııcl.tclıi coşhuıı tezaiıuı at 
ara ında açrlnnş_tır. ı ·a} mali ıı 

Be ı ıki ı cteı le harf inkıl,ıb -
mı dair kilf :u:s ı crnıı tir. 

* Piızce, 1 ( A . A ) - Ilı ün 

O üze niıı '.NO kö) ünün ı u t r

larile ihtiyar he~ eli az sı k2za 
merkezinde bir içtim~ ıspnıır 
l:ı.r \'C kaymakam Orhan Saını 
Be)' kendilerine iki buçuk sa.ıt 

devam eıı~u müfit bir konfe· 
rans uerek harf inkıHibıaııı 

istihdaf etti· i ga) eleri izah 
ttnıiştir. 

H:riknm~ın millet ~tiepkrıa. 

dıwum .ı.w. ck1« 11 J ı• 



Efgan ihtilali 
[ t'~ttar;ıfı birinci ~a:, ıfoım11.dadır 

i~taııa giden K:lzı 111 pa
"a iıe,etine dt' Homha
ya d:t kalma!.. kin ıa-. . 
talimat ycrildii!iııi yaz-" . 
ıı ıa k tatlıı·. 
u'fa~ ıııisıı iıı ask!'ri 

ııı i'ı lıaı·ı·iı·i dt' El'gaıı is . ' 
ıaııda kopan is~ anın 
hiı· lıt•dpfi , e lıiı· lidt'l'İ 
lıııhıııııı:ulıgıııı oınııı
iı·iıı bastırılsa hile a-. 
1-aıııPlt' ıııalıkı'ıın ol-
dııı:-:111111 izalı ı•dh oı·. . . 

is' aıı l'Sllasıı ıda in-
• 

ı.:iliz ta' varı·lt·ı·i bir -. . . 
• ·ok i ıı g i 1 iz ailesini 
1 iııdi. taııa uakl t•tıııi~
ll•ı·diı·. 

( De~ li Ek.·prt'i') ga
zı>tPsiııiıı Yl'l'digi ma
lıııııata giire llintlistana 
ıınl-..lohıııaıı aileler ara
-.1111la :-;ekiz Ti'ırl.. aile-
i ılc huluıınıaktadır. 

Futbol 
'. ·a ı tıir nı.:ı a .ıını:ıdJıJıı l 

lıak:bı diin 'l' 1 -a1>.Sllll 

: tatlyoıınında 
• 

~·apıl-

ınıstı t'. 

n'uıulan t'' f'l Besik-• 
t:ıs - J >arib-.afaka kii
c·iı'kleı·i ar~\sıııda ~hiı' 
ıııfo•ahaka olıııııs Yt' • 
ıak.ıınlaı· (2-2)yı' lıcı·a-

J,pn• k:ılıımıı~tıı'. 

S:ı:ıt l-1:,i30da ha~lı
' aıı ıniisahakaya Be
, iktas IH's o\ uıı~·usHHU . . . 
İll'iiııtii lakıııulaıı al-
ıııak ~urrtilc isıirak 
< tnıi~tiı'. İlk. lıalht~ ııtı
ıla o~un Rur:;:ılilarııı 

faiki\t•tilt• ha:-;laııııs '.-
1111sa0f il'l<•r o ~lak.ika i-
ı·iıult> ilk 1-(ol 't' hiraz 
_ oıll'ada ikiıwi goltı at-
ıuıslnrılıı'. Dı'' ı·e sonn
ııa do~ı·ıı Jksikıns Si'ık-. .. .... 
rii \t' 'Esı·ı-fiıı allıkları 

• 
12) ''t •ile lıt•ı·ahel'li ••i \ ~ :"'I 

tt•ıııiıı eıl<'lıilnıi~lir. 
İkiıH'i haf'ı:n ım fl<>si-. ' 

kıa-.111 lı;\k.iıt1i\1•1ilc has-. . . 
hıııııs 'e i Jı ı·a lı i ıııin 
arJ,a) a ~ aptığı i':t~ ıl:u·
la µ:ol adı·diııi (6) ya 
'iiksı•ltıııi:-;Liı•. 
• • 

lbfl;nııııııı ııilunc-
tirn• do;<ı·u Besik't::ıs 

~ .. .. 
ak' lıiııe 't•ı·ilmı lıir 
ıwı'ıatıı l'<'Z:tsı Busa
lıl:ıı· taı·af ııılkn i'wiiıı-, 
('İf gole ıalı' il rdiıııis, ' , 

\(' 0~1111 :J-(), Be~ik.-
tn-.ııı galihh eti it• ıwti· . . 
.: lı.•ıııııi~liı'. 

(~eı·Pk ıııisal'iı· takını 

ı' gı'ı'ı'ksc Be~ikı:ı~. 
<'ok ~iizı•I hir o' ıııı • • 
!!·ii~ı<•ı·ıııilı'ı'ılir. 
' Bur:-;alılaı·dan lıillıasa 
İl>a.) t:ok İt•ıııiz hiı' 

.,, 1111 ınııamıs \l' takı-. . ' 

ııı111111 :'ayılaı·ını )ttlııız 

ha~ına k.(•11di:-;i yapmış
tıı'. 

Buı·~a takımı ealıstı-. ' 
j::ı ıaktirde iaıaııbıılnn 
hiri ıwı. sınıf takımları 

:ç-.11 ga~ rı kabili ilımal 
hir kuvvet olacaktır. 

( Taynıis ) in J,:ilıor 
muhabiri son irtica 
hareketiııtlt' mollaların 

amil olduklarım izah 
rtnwkte 'ı' im hususta 
bazı ıııalt'.ııııttt 'eı·nıek.
lcdir. 
~ikaııo Tribün K:\ -. . 

hil ınulıabiı·inc 30 k:\·-
ııt'ıntw' el tal'ilıli ııwk. -
t u hu ııda ııı fı rlt •ı •i it> ı·i ıı 
k:iınilPıı dağıldıklarını, 

ı·lic'at euikleı·iııi, or

dunun lımıları ~idtlPt
h, takip pyiediğiııi ha
lıcı· 't'rıııektediı'. 

llugiin (K:\bil) de tabii 
lıavat tı•c:-;:-;iis etnıis hu -. . 
hınıı~oı'. 

r l'ill .\ma1111llah lıaıı 
lıazrt•llcri st'r he s t ç e 
hiitiin ~clıiı'lrri g<'z
mcktcdiı'. 

eskrim 
• • 

r t .. u;ırcıfı hlrinci a~ ıf'ııııı:t..dctdır J 
!\\üsabakaya Galatasaray, Har

biye, Rober Kollej, Beşiktaş, 

Türkiye eskrim yurdu iştirak 

etmiştir. Dün evvel;i hı!ıç yapıl
mış, geçen seferden finale blaıı 
(8) miisahık karşılaşmıştır. 

I3u kırnıın birincisi dün 

anlaşılmıştır: Birinci Beşiktaş\aıı 
Fnver B. dir. ( 1-1) vuruşa karşı 
(70) nınış yapmıştır. Robert 

Kollejdcn Rus lstuvrof ecnebi 

olduğu için derece haricinde 
bırakılmış, bu suretle Harbiye
den Kemal ikinci olıımştur. 

Üçüncü Galatasaraydaıı Kamil 

Beydir. 

Flore müsabakası dün hitam 
bulmamış ve gelecek haftaya 

tehir cdilm'ştir. Şimdiye kadar 

alınan neticelere 1'iire bu kıs

mııı da birincisinin Türkiye es

krim yurduna meıısu p ,\ \işel 
Aznavur isminde bir ecnebi ıin 

olması kuvvetle talımiıı edilmek
tedir. 

, ___ . ____ --

Voleybol _l _____ _ 
l "tt.ır.ıtı bir nı.:i ~aytf,ıınızt.l.ıtlır 

Bugün yalnız bir müsabaka 

yapılmış, Bakırkiiy ile Pera 
kulüpleri karşılaşmışlar ye Pera 

galip gelmiştir. 
Günün en mühim bir ıııüsa

sabakası olan Gal.ıt, saray -
Vayeıııse oyumı, Galataearay

lıların, kulupleriııin fahri reisi 

merhum l'\ccati D. in hazin 
ölümü dola}·ısile bir ay için 

bütün Spor şubeltriııin faaliyet

lerini tatil ettiklerinden dolayı 

yapılaımmıştır. 

Va, rnıse kulübümle bu mü
essif hadiseden dolayı, Galata
sarayııı hu hareketine centilıııer.-

"'ce ve çok güzel bir şekilde 

mukabele ederek, hCıkmcıı galip 

~eliıııııesi icap ederken sahaya 

çıknıaııııştır. Bu yüzdrn her 

iki takını da sayı lıesabile 

mağlup addedilıııişlerı.lir. 

Gelecek hafta mevsimin mü

him maçı, Vefa - Kabataş ara

sıııda yapılacak' ve bu suretle 
voleybol birintisi meydana ko

nacaktır. ................................................ 
larııı alt'Yhi ııe hi tnw-• 

sini:' rağmen huııu gü~-
lerıııi~liı'. 

Kdıköyündeki maç 
fenerbahçe, Süleyınaniye bi

rinci takımları düıı Kadıköyün

deki sahada dostane bir maç 
yapmışlar, neticede fenerbalıçe 

sıfıra karşı on sayile galip 

Hasköyde yangın ---
3 dükan küloldu 

niin sahalı saat altı
da llaskiiyt e kupaı·a
hanr :'ok.ağında Osııı~1ıı 
ağaıı 111 KnhYl'siııllcn 

)agın ~ıkıııışt.ıı·ı.. 

Osnıan ai:(anın kalı

' t•:-;i tanıaııırn ~ a11dık
taıı sonra aıc, h·ı· 'a-

• 
rnııdaki 115 numaralı 
diik.:lııa, ondan sonra
dra 113 nuınaı·alı lo
kaııl.a\ a siı·a,·et etnıis-.. ... " 
t il'. Yaıı gı 11 li ~~ d iik:lıı 
yaııdıktaıı solll«l siin
tlü ı·iilın(iştür. 
Mangala düşüP yanan çocuk 
Be~ oğlunda Hendek

le oturan Saııu\el E
feııdiııiıı oğlu iki yaş
larında Heınics diin 
tn de oymu·h.pıı ıııa11-

• 
gala düşıııü~, ağır su
ı·elte yaıııııı~lıı'. 

Kubbeyi soyarken 
-

Ayasofyanın kurşunıarı~ı 
aşıran hırsızlar 

Kubbeler üstünde 
heyecanlı bir takip 
E\elki geee .\yasoi'-

\atla biı· nıahalfo hekı·i-. . 
sile iki k.ur~uıı lııı·sızı 

arasında lw~ ecanh bir 
lak.ip olmuş \(' lıck.<:i 

sil:ih istimal Plnwk ıııeı·
buı·i y '' ı i 11 de kahı il". tı r. 

E\ l'lk..j· ,.(ı ı•ce sahaha 
• 

karşı saat üı; hi"ı~iikta 
iki ııırelıul ada111 .\Ya-, . 
~ol\a eanıiiııiıı knbbe-

• 
siııe ip atıııı~l:ır 'e ~o
kaı·" a ı·ıkııııslnrdll'. . . . 

Bunu ~üı·en hek.ei 
' 

Hasan da aynı iple ku-
hhe' e rıknııs, lıır:ızları . . ' 

ko' alamağa başlaı111~lıı'. 
L:ikin gayet lıızlı ko

san lııı·sızlan vakala-, ' 
nıanııı i111k.:h11 k.alını-

yı ııca IJ:1sa11 ağa ha. 
'aya rıı· l'I sil:'ılı alnı ıs-. .. " 
L ı I'. 2u sih\lı St'Sİııi 

müleaakıp kubheııin 

damından hir •· ıı' a 1 • 
diisnıi'ıstiir. Bil:'ıluu·ı· hu . ' 
ı;u' alda 1 7 p:.ll'~a k111·

suıı lıuhıııııınstur. . ' 

Yakalanan onlar mı? 
Polis ikiıwi ~ube nw

ıınırl:.wı Colak Sak.ir .. . 
isıııiııde h i r ktll'~tın 
lnı• Si ZI 

n(•nıziy i 
il<' <ll' h.a <la şı 
vakalama~a .. ' 

nııl\ aff ak ulnıu~tur. 
' 

B11 atlanıların ~ alı11z 
kursıııı siı· h.a liıı den , 
yiı'ıııiye yak.ııı s:llHka
sı ':11·dır. •:otak Sa-.. ' 
kirle aı·katlaşı Heııızi 

hakkında yapılan tah
kikat hitnıi~ Ye ('\rakı 
.\dliy('Y" giindeı·ilnıiş
ti l' • 

Palto çalarken 
İshak isnıintle saLı

kalı bir yahu d i E -
minöniintle iki ))alto 

f :.ı k.al cok "e -

\luh:ırriri : 
J, ı.cı\· t I:\ 

!\Tütcrl'inıi c 

(), R. 

Evel zaman içinde ... 
Bir fil bin tane piyade 

askerine bedeldi 
- 60 

ikinci ha1111ndan ..:onra 'J'iınu· 

run llcüncli 7.e\ cc:--i aynı tnera:;iın 

d.ı.irt:..;indc içeri girdi~ o da ken

dine ait \"ı..:rdı.: oturdu. Bu ... ı.:kiklc 

doku.1. prcn ... c... içt.:ri p:irerck 

her biri kt.:ndi mevkiinde oturdu. 

J lcp6İ de :ıyni ... ckrldc p;i ) inmiş~ 

aynı nıi.ice\ heri erle sü:'.'lı..:nmblı..:r-

ı.li. Bunların ::.ekizi 'J'iınurun 

zc\cclcri, biri ·rorunlarından 

birinin harcıni idi. 'l'iınurun 

:1.cYcclt.:ri ~u unvanlarla ranıhyor: 

Büyük J l:ıııını. cıckc nnlnttıi!;ı

nııx \·cc;hilc hu hanını krnlıçc 

nh..:\ kiind1.:dir. Kcr disi dnha 

c\·cJ Scmcrkant hükümd:ıri olan 
z:ııin kıztdır. E:--ki Seıncrkant 

hükiinıdari !raıı da .. ~amo da h:\

kiındi. \dı k:ızan handı . 1\az:ın 

h\ln \alidc:-i tarilfındaıı a~il 

oln1akla hı.:rahcr haba::ının kiıTı 

ıılduıtu nıcçhtıldli. 

l\:ıxan 1 lan cı.:~sur hir kun1an

dan oldup;undan nıiitc<tddit zi.111.:r

lLr ka:t.aııını~. hir kanunlar \'C 

cınirh:r i:'tar t:tmi~ti • hunlar 

'l'imurun idarl':->indeki ,-crlcrdc 

'riınurun ikiııt.:i zc, cı.:..;i kü\'.ük 

ı l:ınını uııyaııile nıaruruır. lhı 

l lanıııı 'l'unı:ııı a~:ı [ I] nnıııilc 

maruf hir l\ralın kızıdır. Tuman 

aıta ~\ ndrahoh ülkc,inc h;_ikiındi. 
'l'inıurun Liçüncü zc\ cc .. i 'l'ukcl 

h<tıHnı .. dürdUncii. ZC\ ~c~i (\:lpan 

,\fülk, hı..:şint.:i 7.C\l..'l':'İ \lunda.:. 

aA'C hanım. altıncı Zil\ ce~i \·en -

~;ara~a lıanıındır. 'l'inııırun d. lkt•
zuncu Ye :--onuncu 7.CYı:c-.i (';_!\·her 

hanımdır. Timur bununla ~eı;cn 

agusto~ <ıYııH.lu c\·lı..·nıni~ti. ['.11 
Bütün hLı hanunlar yı.:rlcrinı.:. 

oturdııkLan :-onra \-c her "l!\. 

hazırlandıktan :-onra içki h~.;,J:ıdı 

'c uzun hir 1.aınan de\ unı t.:tti . 

T·:,·,·ckl hanıııılara ~·~rııp uıktirn 

olllnnıuş. ...onra onlar,1 kı:'rtık 

:-lidü \"crilnı.i-.ti. 

'l"inıur hl:ni YC arkada-.1n1 o

lan ilnhirnt ü,tadı \Hıın>ıııu kar
~ı:-u1a çag·ırdı 'c \Jfoıı-.u~·a ken

di dile lıir kadeh ~arap uzattı. Ti

ınur benim şarap içınc<.lij};nıi bili

\nrdu. 'l'iıııuru'l1 clindı.:n alınan 

şarap nıcrasinı < dairc:-indc it.;ilir. 

İnsan bira?. nıc~afcdcn 'l'inıurun 

karşı,ınc.hı. .-.ag dizini yere tlı.:\"

dirir. sonr .. ı kalkar. hir adını 

ileriledikıcrı >oııra iki dizinııı 

lizcrindc L"µ_:ilir. ~onrı.ı a~ a/};a kal

kar, 'l'irl'lura y:ıklaşnp;ı ıcman dix 

ıtükl.'.r. kath:lıi alır. :-nnl'a biraz. 

geriler, •onrıt hirdaha di1. çükt·r. 

hir ~ udmuda hu tun kadehi iı,_·cr. ................................................ 
medeıı ,-:ı kahı ıı nıısı ı r. . ' 

Güverteden anbara 
Diin Kurlll'f'Slllt>de 

' . 
Kutlu isıııiııdeki Ya-
11111·.ıa ~:.ılı~aıı h.iiıııi"ıı· 
aııwlı-siııden .\ li oğlu 

Sait, µ;iiHwl.edt•ıı ıliirt 
ııwıı·o dcriııliil;iııtkki . . 

anhara dii~ınii~ti'ıı· . 
Sait ağırea ~ ;walan
ııu~tıı'. 

Kayınbirader 
Eniştesinin dişlerini kırmış 
B:ıkırkiiyünde O:;ınaniyeJe 

oturan Cafer efendi ismic,k 
biri, brı~ik çnkt.ııı beri 
dargııııııış. Cocuklarıııı gör
·rn:k nıcsde:;inJeıı ar,ıLırıııda 

veni bir ılıtil:if cıknııs. Bunun - ' . 
üz.:rim: ise müdahale eden 

jçriktcn ~onra elini ba~ına ko~ a
rak 'l'in1uru scliiııılar. 

.lrkada;ım .\lfoıı<o bıı ıııcra

sinı d1.ıirc~iııdc içtikten ~nnra 

bize rehberlik eden iki ıncnıur 

ile birlikte yerimize döndük. 
Biziın adamlarıını:r. da izaz c

diJi~·ordu. 'fiınurun huzurundtt· 
hulunnıaJla. l:İ\ ık ~iirülnıircn ~c

filrcr ba~ka çadırlarda iı·erler. 

1 !cp:;i de yiyor, İÇİ\Or Y~ cp;lc
nirnrlardı. Timıır bir luıl'imalı

sus C:'cri olarak biziı11 ad:unla
rnnızııı lıultıdtıKU çadıra kendi 
İÇ[İği ~araptan gönderdi. Bir ta

raftan içki içiliyorkeıı di~c:r ta

raftan tertip edelen cj};lcncc.!lt:r 
hi.lşlıyordu. 

( Bituıt:Ui 

1) K!.hi.iu bur;ı<la yanılı\•lr. ('iin-

J..ü. hanımın atlı ~·runıoın.. h~ıba ... ıııııı 

adt J·:nıir :\-lnıu.;laf;ı dır. 

:1 l\.l;h ijo. ('c\ her l !;ınıııı~Lın h,·hs-

t:dcrJ..cıı ( 'chcr kalf.ıl;ır ıııdikc~l 

ınana:-ınd;ı ııldu~u için il;:\, c <.:di~ nr. 

hu. da ~ 3nJı..;t1r. 

Neler oluyor 7 -l·,.uarafı birinci s.ayıfanıız<laı.lır 

( ".,t tar;ıfı hiı inci· s=ı.yil'cnıi1.dct.lir 
Sıı-Jıi~tamla siyasi vaziyet bir 

ıııüddettenberi gayet karışıkt 

bir hal olmıştır. 

Sırp Başvekili Korozeçle 
kabine azasıııdaıı demokrat fırkası 
reisi Davidoviç arasında zuhur 
eden ihtilaf üzerine Sırp kabiııe
>iııııı istifa etti.~i tciğrai ma!lımah 
olarak bildirmiştik. 

Kral "Alcksandır » ııı hashlı

ğına rağnıcn başvekil Rorozcç 
İıf Davidoviçi kabiıl edip ara -
larını telife çalışması bir netıcc 
verııı~ıııiştir. 

Diğ·er taraftan ({ Zagrc;p » 

matbuatı soıı « ı\\açek • karar -
ııarnesindeki ıııiiddeiyatı miida
faada berdevaıııdırlar. Hırvat -
larııı eski bir saltanata malik 
oldukları cilıetle Sırp ııiHuztı 

altında boyun eğeıııiyccekleri 

tekrar edilmekte, bundan başka 
Sloveııleriıı, liırvat müddeiya -
tın iştirakleri kuvvetle ıııemııl 
bulunmakta idi . 

Aynca biitiiıı bu karışıklıklara 
mani olm~lk için bir askeri 
Diktatörlük teessüsü ilıtiıııali 

Belgratta ileri sürülmekle, fakat 

bıı Diktatörlüğün kimin tarafııı
tıan deruhte edilebileceği hak -
kıııda hiçbir fikir yiiriitülıııe -
ıııektedir. 

Sırbistana dair son biliııeıı 

haberler bundan ibarettir. 

lral{ ve 
Filistin fl e 
ll:ı~daL ,3 ( \ .. \) - \ ciılıalıi 

kabilelerinin Irak '\ccit hududu 

cihetinden \eni akınlarda hı.ılun

ınaları bir miktar cndi~c tc\ !it 
ı.:rn1hLir. 

Jl·ak nrdu~un:ı nıcn~up kıtaa

tı n:ı.klcdl.!n hu~u:-:-.i hir tren Kcr

heh\yc nıüte\ cccihcn Bağdııttan 

mlifarakat crınisrir. Bu kıraat 

karakul \'i.lZİft::'ini ifa c.:tınck 
üzre çülün f.!:Jrp nıtntakaiına 

µ;Undı.:rilccktir. 

,\mııııın. ı Fili.cin) 3 (.\. \ -
( llii~ tt:r 2.i toptan ınürckkcp 

olan Ye hudut kuY\-ctlerint: ıncn

:'Up bir ingiliz zabiti ile t.:ınir 
.\lıdull,;hın lıir mümc>,iliııin 

kuınanda>ı almıda bultıırnn klll

ı·ctli hil" kol 13eni Şakir kabile

si azasını tecıiyc etmek Li:t.rc 

p;cçcn cunıartl.!:O:İ gürıii .\ının3.n

dan mlifarakat ctıni~ür. Hu 

kabile efradı son zamanlarcla 
ı\bdull:ı.hın t:ınri hili\fına :\cc.:it 

ara;d~ine akın y:ı.pnıı.şlarc.hr. l\:o
Jc,n hedefine yası] olınuş ye 

Sayıfa 4 

Mimarlar topla.ndılar 
-

Türk mimarları 
federasyonu teşkiline 

karar verildn 
Giizel saıı'aılaı· nıi

rnal'i şubesi, seııelik 

k.011gı·l'siııi diin .\l:ı) 
k.üsk.liııthı aktlctınistiı'. 

' . 
icı.imaa st>lll'inıiz nıi-

• • 
ıııarlarııulaıı bir co~u 

• • 
istiı'ak "tıııislenliı·. ' . 
~linıar 1\eııan Be) 

koııorı•t• reisi iııtihaıı 1"I ' 

edilcı·ck t'kseı·ivet lıa:-;ıl . 
olduğu yoklama ile 
lrspit ellildiktcn soııı·a 

koııgrf'yi kü~at rlıni~
ı i ı· . 

~laaı·il' '<·kili ııwr
hnııı .\ct':Hi IH'yin lı:ı-

111·:.ısıııı taziz İl'İıı iki 
• 

dakika siik.ı'ıt ı'tliltlik.-

tPn soııra k:lt ihi 1111111-

uıl Sırı·ı bry siiz ala
ı·ak. r~ki idar<' ht') t'-li
nin hir srıwlik nıPsai 

l'HJIOl'lll 111 oktılllll~ '(' 
faali~ ı't inden halısel

mi~IİI'. 
İd:u·ıı lıeyı•ıiııiıı ı·a

ponı tas' ip <·diltlikh'n 
soııı·a. 1 ~iizel s;ııı 'aıl:ıı· 

ak:ult•nıisiııin ıııiıııari 

~ulJf'siıulmı 828 scıw
sinde m,rzuıı ohuı ~l 

"f'llC ıııiıııar ııaıııına :,, .. 
Ş<n ki llry, 
nı ar 1 :.u· ı 11 

i lı i lıa k !arını 

, eııı nıı-
• 

kot1 "l't1 YC 
;-, 1 

hildiı·mi~ 

YP ııw ı·l nın ı \ eeaı i lw-
yııı ııiizel san 'atla ı· 

yon hali ııdc iuilıal 

edceı• k l !' ı·llir. 
2 - Yt'ni idare lıe~ -

eti fodt'ra~Ynn tPslJlii-, . 
tını yapaeaklıı'. 

3 -· Y11 ııi idare lıe,. . 
eti fedt'rasYoııa aza iıı-

• 
tiiıap etııwk sal:'tlıi~ e-
tini haiz ol:waktıı·. 

Rtı projl'yi lmzıı·Iı

'aıı 1-(Cnt' mimarl:wdaı ı . . ' 
Erip, Samih Ye )laeiı 

lw~ lcı· a~ 111 ıwoje~ 
,\ııkaı'il ıııinıal'laı· c<·
ıııi~ eli koııgre:-iııe tPk
lif l'lıııck iı·iıı hiı· k.a · ,, 

gİİll en'I .\11k:tl'~H<l • • 
l!İllll i slt' rd İl'. 
L' , 

Bııı ı laı· a vııı zaınaı ul 
• 

nıcl'lımıı Seı·ati Bcviı 
• 

ııwzaı·ıııa ıııiınal'i ~· ;_ 
hri'İ naıııma dir ('t'leı ı 

• 
hO) <l('ttkial'dır" 

l>iiıı y:ıpılaıı ~ Plı 

i<laı·t• lı<')<•ıi intilıahııt(h 

rı·<laı, .\ı:ıruııı, ~ıı·ı·ı, 
~e,ki, Tarık. H~ l\cE-
• 
aıı BP~lrı· Pkseı·iy<'' 

kazaıııııısl<ınlır . , 
- - ---

Havalarda 

Tayyare kazaları 

isp&nyol tayyareiarinden 
haber yok 

\ ladrit, .ı \ \. ,\. ) .l I . 1 -

den heri karlıul· 

ak.ad t' ııı isi ıı iıı \ f• ı ınuş olan j..;pan-

güzrl saıı'aılar hiı-li

giııiıı 1 l't'~sürii iı·iıı s: rl'-. " 

eııiı:-:i ııwsaidt•ıı hahs-
ı•dt'l't'k lıaııı·a:-;1111 te\
kı ile 'aıh·ı ıııisliı·. . . 

St\\ ki lltntlcıı :oııı·::ı. . . 
g\'llC bu ."l'IW llll'Zllll-
' 
1:11·11 ıı laıı Faı·ı ık Rry 
\' Pııi Tiiı·ki~ ı') i inıa1· 

ı•ıl('t'""- olan tür~ mi
ırnwları nı ıı lt'~kih'tl i'ız
lığı ııdaıı sik~h •'l elınis, 

-~·nkaı·:ld:{ '~· İzmir: 
deki miııı:ır eeıniy.-tlpı·i 
ilr. İstaııılıultlaki ıııı
nıal'i ~u ht'si ııin biı· fe
dt•rasyoıı lıaliııde ıes-, . 
ı·iki mcsai~i lüzu11ıuıı-

lla11 lmhs<1 tıııi~tiı·. , 

T:.u·ık B. minıaı·ların 

ıııiistcı·ck ınrııl'a::ı.tleriııi 
• 

, ika~·c , e ııwskk.i Le
saniidü temin iı;in 21 
a ı· k atlas ı ı.aı·af mdn n , 

lıazı l'laıw ıı bi ı· pı·oje~i 

koııııı·e) c teklif etmi~
tiı'. Gf•ııı,: ıııiıııaı·hu·ııı. 
Lıı teklifi itlil'akla ka
bul edilıııis 'e alkıs~ . ' 

laııımsın·. l\ar:w üt• nıa-
• • 

ddl'tfoıı ihat'Pttir. 

'ol dcniz tay~ ar~
:,indc:ıı hah;ır ~ok 

tıır. Talı:'.ıTiı·nt tek 
~if cdilıni~Lil'. 1 )j 

,l urnal gazcrı.:.:.iniıı (Jcandnn 

tihbarııı:ı nazaran _\\ı.ı;;.llo hurr 

nun ···arhında İ11anrol ~ıhlıncL· .. " . 
rini h~unil hil" Jcniz Li.lYy:.ı.rt: .. i 

bulun 111 U.;'[U r. . ra Y'" ;:\l"t:L'il c rdl' il lıi ı; 

bir c::;ı.:r :ıoktur. 

Fasta da bir tane düştü 
Rahat. :l ( .\ . . \. ) - !lir 1:11 • 

}:lrc bir ı:-[ik~af csııa.:>ınlla hall"/ıı 

ni bir şekilde ycrı.:. dü~nıü~ 'c 

rakipleri bir 111lilitzinle lJir Ç~ll n~ 

tclcl olınu~tur. 

61 saat havada kalmış ... 
l.osaniclı·, . .ı ,\. /ı.) - \ ıı, 1 

det rL·knru eltin t~k sarılılt dır 

tay~:ıfl: tararıııdan l<ırılıııı;- r 

'l'a', nrv ha\ ;.Hla benzin tı.:d ı it 

7 ctnıiş 'l" hu ~tırı.:[le O ( s~L;.ı 

dakika ha,·ntla kalnıı(;;tıf. 

i l. I'. /L 
Yapm" adamlar 

.ı perde 
'.\lııharriri: Karcı C,'a;ıek 
,\lütercimi: 1 laliı Fahri 

1 -- Bütün Ti"ırkiye 
dalıilindeld ıııimar ce-

l'l::R,\I 1 Sİ:'\l':\1.\.\1.\D.\ 

İki filim birden (\"olcıı n- .\an. ' 
miyrleri dit' fcderas- a)flCa mükemmel \'11\C[C • 

• 8EWGWWWl·•·Bill!l88ffiB!EC!IGI!JG • 
Cafer efendinin k<ıyınbiraderi 

,\Justafo efondi ile :ıraLırınd•t 

kn g:ı çıkınıstır. 

:0-!ustafa efendi rni)tesinin 
dişlerini kırdığından derdest 

edilmiştir. 

pcr~cıııllc ~ünü nıc\ul şnhin • Ben 1 llir Reji<iirli fred Nib}O' nuıı son bcdiıH 
ogluııu rehine ve birçok deyeyi • • 
de cezayi nakdi olarak getir- : •••• Düşman ( Lilyan Giş) • .••• • 
mi~tir, 





Gazeıcmlzdc çı~ln yazı ve rcslııılcrl& 

bütün haklan mahfuzdur 

Türklycde 

K~ 
ı Aylıfı ı;o 

~ 
Kunış 

400 
900 

1600 
3000 

Gazeteye goadcrUecck oılltuplann üztrlnc 
idare tçlnsc (idare), yazıya aitse (Yazı ) 

işareti l"!'_ulmalı~ır 

3 • 500 
6 • 900 

12 • ı;-oo 

B~ı..lmı\'.1Jl mektuplann iadesinden. kıymeti 

muk.adcİcrcıtlz me.ltuplara konulmuş paral.ınn 
la) bolmil!ıından ye llinlann münderecatından 

idare ıne.ul değildir. 

Mahlulatl vakfiye Müdüriyetinden: 
Kıımeıi 

3824 Lira 
Bedeli müzayedesi 

4150 Lira 

'l:ıhmut Paşa camii Ekmekçiler kapısı pişigAhında duvarla muhat 

(190:') ar<ın mengenehanc arsa.ı (4150) lira da talibi uhdesindedir. 

Fazbsına talip olanlar yüzde yedi buçuk p<'Y parasile ihale 

~olan 9- 1 -929 <;arşamba günü .aıll on dordc k.dar mahlnl:lt 

kalemine müracaatları. 

Muntazam ve Lüks postası 

lnönü vapuru 7v~s': 
PAZAR günü akşamı Sir

keci nharnından 

hareketle Zonguldak , lnebolu. 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ,.e 
iskelelerine uimet ve 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Mesade 
hanı alanda eski Loid Triyes -
tlno daireai. Teldıın: lsıanbal 
2134 

Seyrisef ain 
TrabzOA IJiriHi pastası 
(Cumhuriyet) vapuru :' k.ı

nunsani pazartesi 12 de Galata 
nhamından hareketle lnebolu, 
Samsun, Gireson , Trabwn, 
Rize, llopaya gidecek ve . dö
nüşte Pazar iskelesile Rize, 
Sürmene, Trabzon, Tirebolu, 
Gireson, Ordu, Ünye, Samsun, 
lnebolu, Zonguldal!;a uıı;rıyara
cakur. 

Hareket günü ,uJc 
olunmaz. 

Antalya posflsı 
•------=---~il (Çanakkale) vapuru 6 kAııun-y ık 

• sani pazar 16 da Galata rıha-e encı mından hareketle lzmir, KÜiiük, 

VAPURLARI Bodrum, Rados, Fethiye, Fini-. 
ke, Antalyaya gidecek ve dö
ni4te m<zkılr iskelelerle birlikte 
Andini, Kalamaki, Sakız, Ça -
nakkale, Geliboluya uğrıya

cakar. 
na dolu 

PAZAR 
·· ü akşamı Sirkeci rıhumından 

harekede doğru ( Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Gerze, Sam
smı, Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Gürele, Vakfıkebir ve 
Trabzon ) iskelelerine glde
cdhır. 

için Sirkecide Mes' -
anı ittisalinde Yelkenci 

hanında ktin acentasına müra
caat Tel lsıanbul 1515 

Mersin sür'at postası 
(MAHMUT ŞEVKET PAŞA) 

.-apuru 8 kAnunsanl Sah 

(12) de Galata rıhummdan 

harekede çarşamba 1 O da 

lzmi.re muvasaldt ve aynı 
günün akşamı hareketle Antalya 

Aliiye, Mersine gidecek ve 

Taşucıı, Anamor, Alıliye, An

ıalva, lzmire uj!;rıyarok gele -
cektir. 

ı 000 Ambar kum} ihaleoi 
600 , Çakıl 6· l ·929 Pazar 

Yukarda yazılı iki kalem 
malzeme münakasaya konul
muştur. Vermek isteyenlerin 
o gün levazım Müdürliğlne 

gelmeleri. 

Gümrükler umum müdürlüğü levazımı 
müdürlüğünden: 
1- lzmir ithalat gümrük anbarlarının ı:ımiraıı 4 kanunusani 9'29 

dan itibaren 20 gün müddeti• kapalı zarf usulile münakasaya kon-
IDUftur' . 

2- Bedeli k-.ıı 71400 yeımiş bin· bir dürt yüz liradır. 
3- lhal< Ankarada gümrükl<r umum müdürliğinde yapılacaktır. 
4- ihale günü 26 kanunusani 929 tarihine müsadif cumartesi 

günü saat 14 te dir. 

5- Yüzde yedi buçuk nisbeıindeki teminau mııvakkaıclerin ihale 
gününden eni Ankarada Gümrükler umum Müdürlüğü veznesine 
ııcvdii. 

9- Talipler tekliOifnameleri h:İ,i mühürlü zarfları muayene günü 
Te saatten evet Aankarada gümrükler umum müdürlüAinde müte
tekkil mübayaat komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde vere
çekleri muayyen saatin hululinden sonra rnku bulacak teklifler kabul 
edilemez. 

'l- Şartname ve keşifname sureıleti lzmir, lstanbul Gümrük baş 
Müdiiıiillclerile Ankara Levazım 1\lüdürlij!;inden istihsal olunacakar. 

8- Şarmamelerde me\cut şerait haricinde bir gılna tcklifat ka

bul olunmaz. Bu gibi ameliıatl• meşgul olduklarını musaddak ehli

'yed fenniye vesaiki ibrazı mecburidir. 

(Vukt)ın 5 kanunusani 1929 Tefrikası: 50 
............. _ 

ihirbazın kızı 
Muharriri: 

M0t·is Löbldn J/eluuet Gayur 
Sustum. fakat vicdanen ne 

milcadelerde bulundum! içimi 

eııdiee, durmadan kemirdi. Bu 

• 

rı;ı 
~ 

= 5 Klnunsani 1929 = 

6 
Sayıfa 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
Semti 

Topk•pı 
Bang•da 
Ahırkapı 

mahallc>i 
Arabali 
Kürkçüba;ı 

ı\vcıbcy 

;okagı 

c;c~mc 

numara.:-ı 

:..'0·5 
nc\i 

hane 
icarı muhaınminc.:~i lira 

W sancvi 

• 

Y cnimahalle 15 
l'asarmacıı.,kaıazı 3 

5 
Çakıraıta Yanakikalfa 10 

• • 
• • 
• • 
• • Edirııckapı 

Fatih 
Top kapı 

• 

1 lacıllQyrettin Küçükkaraman 33 
Bayc/.it .\lcı hano 8 

• 

maa oda 
hane 
düktln 

~8 

60 
84 
48 
20 

IUO 
.ıo 

şehri 

sc.:nc\·i 
• 

llurgaz llirbtıısta ile zarlık .5-16 h;ıııc 1 öO • 
Büyü kadı Karakol '27 • 100 • 
Kadıköy Caferaıa İzmir 41 • bOO • 
llal:\c.la ev>afı muharrer emlak ş<raiti mukorrercsi Yeçhik icara raptedilmc>i için '2.1-1929 tarihine 

müsadi[ çarşamba glinü ihaleleri icra edilmek üzre müzayedeye \azedilmiştir. Taliplerin emvali 
rnctrakc icar komisyonuna müracaatları. 

Semti :\lahalleoi Sokag1 .\:. .\"e\ 'i İcarı muhammeni 
Kadıkiiy C'afcr ağa :'\ecun 17 hane 360 lira seneYi 

" ,, Pc~temalcı 5 • 60 ,. • 
• • .\loda caddesi .58-89 • 480 • • 

BaJada e\safı muharrer I0-1-~29 tarihine müsadif pcrşcnbe günü saat 15te ihalesi icra olunacakur, 
taliplerin emvali metruke sauş komisiyonuna müracaat edcmcleri, 

Semti muhallesl sokagı Numarası nevi icarısabıkı 
Balat krabaş \"apor iskelesi ,39 arsa 2 şehri 
Kıragümrük atikali paşa kilise 5 dükan 21 • 
Şehzadebaşı Süleymaniye Kcmeralu 22 • 5,50 • 
Eyup t:miı1>ulıari Topçular 20-22 • 4,50 • 
Tahı:ıkala Rüstempqa Tahtakala 90-9'l • maaoda 12 • 
Tahmisönil Şehmehmec lzmır 10 k~gir dükan 60 • 
Ay,·an aray atik mustafapaşa Pazarcı 6·8 bostan kulube arsa 14 
Sirkeci E!V'IDZada Demirkapo J I apartmanın birici dairen 15 
Köcükpazar Demirıaş Kantarcılar 14 ktlgir düktln 5 • 
Büyükada Kizam '23 hane ' 10 • 

Bal4da eysafı muharrer emlak şerait mukarrere;i \ecihle icare raht edilmesiçün 1-24-929 
tarihine müsadif perşenbe günü saat onbeşıe ihııleri icra edilmek üzere müzay<deye nz edilmiştir. 
tali !erin emvali meırüke icar komuS\·ununa müracaatları 

Düzce hlJkimlij/inden : Düz
cenin Cedidiye mahallesinden 
Hacı Davut kerimesi ve KAmil 
efendi ze,·cesi Saadet hanın vekili 
avukat Fuat bey mückkilesinin 
ze\'ci müddei aleyh Konya Ak -
fehrinde hacı Rüştü bey hane -
sinde hoca Hasan efendi mahd~mu 
Kimi! Bedri efendi aley!pe 
ikame ettiği boşanma davasıılda 
ikametgahı meçhul bulunan mlld
dei~"i1•.!b ,i~cn' ~ 
tebligat üzerine gelıı;ıed1&ln4eı 
gıyabında icra kılınan muhakeoıel 
aleniye neticesinde tarafeyn ata -
&ndaki mU.cerek hayaun çekilmez 
bir hale gelmesine sebep olacak 
derecede geçimsizlik me\"cut olup 
barışmaları ihtmali de olmadıj!;ı 

ve geçimsizlik sebebi müddei -
aleyhte oldağu bişşehade sabit 
olmuş okluğundan müddeiyenin 
müddei aleyhten boş kalmasına 
müddeialeyhin ahar Z<' esi olma· . 
sına mebni kanunu medeninin 
142 nci maddesinin tatbikine 
mahal olmadığına \"e mahkeme 
masrafının müddeialeyhe aidiye • 
tine kabili temyiz olmak üzre 
24 k4ııunevel 928 tarih 538-764 
numara il~ hüküm verilmiş ol -
dağu ve işbu ihbarın tebliAi tarihi 
hükmün tarilJi tebliAi addoluna • 
cağı ve il~mı gıyabi gaibin ancak 
talebi üzerine gıyap masrafıAı 

tediye ettikten sonra verileceği 
aksihalde hükmün iktisabı kat'iyet 
edeceği, müddei aleyhin ikamet. 
g:\hı meçhul olması heSabile keza 
il~nen ihbar olunur. 

Devlet matbaa:;ı müdür
üğiindcn: 

Köy kıraatı 
llaarif ,·ek:\leti 

Tarafından neşredilmiştir. 

l-iatı 15 Kuruştur. 

ADLER 
YAZI 'MAKiNESf 
YeBI Tlrk lıarflerini hati 

111 mDkemnııl " en eap 
nık~ makinedir • 
1- Alder fabrikası 1898 

senesinde ilk evci ı azı makine

sini imal etmiş bir müe,sesed!r. 
2- Bıı markalı yazı maki· 

nelerinden şimdiye kadar ,ıoo 

bin adet saıılmışıır. 

3- Adler Fabrika;ı .10,000 

amele btihtaın etmektedir. 

Tedi yatta tc•hil:lt. 

Satış yerleri : Is -
tanbul Esnaf Ban
kaSI ve Rişar Volf 
Galata Voyvada 

Han - 10 

Bakteriyolog Dr. Hısan Sami 
Bakteriyoloji labotaıu,·an 

Pek dak;k kan tahlilitı. 
(Yaserman teamülü) küreyvat 
tadadı, ıifo ,.e ı•ıtma hasta
lıklan ıe;hisi, ıdrar. balgam, 
cerahat tahlil:\tı, Ültm mik
ro>kohi ile frengi taharrisi, 
kan çıbanlan ve ergenlik için 
husu~i aşılar. 

01\·anyulund:ı Su1l:ın \lahnlU[ 
[Ürbcsl tar ısın ~da Tclfnn r~. QRI 

- - --- ---- ---- -· -· 
ediyorsunuz. 

Size hem dine, hem de dev

lete taaltık eden bir sırrı tevdi 

etmekle hata işlemediğime 

eminim. Badema siz karar ve

receksiniz Monsenyör! Lazım 

geleni yapınız. İcap edenlerle 

müzakereye girişiniz. Mukaddes 

bir vedia olan lıaziııeyi kimin 

ları küçük sandık budur. Onu 

yanıma almağı tercih ettim. 

Monsenyör, bu sandığı alıp 

göturünüz ve içindeki kıymetli 

taşları tahmin ettiriniz. Ovakit 

söylediklerimin doğru 'olduğunu 

ve rahibin dediği ve clile büyük 

bir define karşısında balundu

ğumuru anlarsınız. 

Erkeğin vücudunu 
güzelleştiren 

Rt:SEL KEMERi 
Bedenini
li inceltir 
ve otoma
tik bir ma
saj tesirile 
zayıflatır • 
ususl taz

yik ve tri
ko s u'lı Ufiıı 
eondertce 
aıastikiyeti 

ve ön ta
raraf ı n uı 
gayet mukavim olması itiba
rile arzu olunduğu kadar 
uzatılabilmesi sayesinde he!' 
tarafı tamamen doğrultur. 

. ( R U S E L ) kemerini gi
yiniı sizi _ıençleştirerek, vü
cudunuzu yumuşatacak ve 
şıklaştıracaktır • Musavver 
tarifemizi isteyiniz. Yegane 
satış mahalli İstanbul şubesi 
bulunan Beyoğlunda Tünel 
mevki inde. 

- ] . Rusel licarctlıancsi 

......... ········: 
i ASTA-LÜKS : 

• ••• 1 1 •••• 

: : iRMiK MAKARNASI ı ! : : •...•••• •••.•••• ı . 
i "'\ST"'\ LUKS; 
• • • 'lakarnası .\merikanın en • • • : birinci İJmi~indcn \·apılmışar. : 
• Bütün .hıupa makarnalarına • • • • müreccahtır. : 
• • 
iDalıa tıcuzdur: • • 
: Bir defa teı:rübc her vakit i i kullanmak için kafidir; : 
• her vt:rdc ara· 1n11. • • .. J • •••••••••••••••••••• • • ı·k. . . • • .... tısat sanavı tcsısat •••• 

: re i~lctmc 'I' ... \. $. :. 
•••••••••••••••••• 

\·ermedi. 
Bu hadisatın ne olduklarını 

sen de bilirsin. Evvela frans.1 

ve Pnısya arasında h.up zuhur 

etti \"C bunu bir çok hac.liseler 

takip eyledi .Kardinal müşkülat 

arasında kaldı. imparatorluk 

zirüzeber oldu. Fransa istilaya 

ugradı, ve aylar geçti. 

bekliyordum. Kimse gelmedi, 

ve bu mesele hakkında kimse

den bir şey duyuiadım. Hüdut 

tıp lıil! yerindedir. Muayyen 

ailnlerde « Ger » kilist" hade
mesi ıarndanı yakıyor. fakat 

siyah elbiseli adam, h.l.la •Ran
devu » mahalline gelmtdi. 

müthiş sırn beraberce mezara eline teslim edeceksem onu Onun te'ıninine göre· granit 

hüdut taşı içinde bu kıratta 

on bin kıymetli taş vardı. 

• Ruan • işgal tehlikesine ma

ruz kalınca kardinal kıymettar 

bazı evrakı lngiltcrcye gönder

mire karar verdi. Almanların 

şehre girmesinden bir gün 

evel yani kanunuevelin 4 ünde, 

pıskokosuıı emin adamlarından 

« )ober • eşyavı ve şövalye 

• dö Zob • ın emanet ettiği 

sandığı bir arabaya koyarak 

« Haver " yolunu tuttu. 

Ne yapmalı idioı? Kime mü

racaat edebilirdim. Ruhban, 
rilesaaıııa mı ? Yoksa Fransa 

kralına Dit? Hayır bana tevdi 

olunan vazife muayyendi. Onu 

götürmek ihtimali beni ne kadar bana bildiriniz ve ben de size 

üzüyordu! 
Monsenyör bu alışanı bütün 

düşüncelerim, endi§elerim, geçti, 

Bittesadüf şu şatoya gelmeniz 

ıradei . rabbaniyenin bir tezahürü 

mahiyetindedir, Siz hem bir 

din reisi, hem de bir hükümet 

recülüsünüz. Piskopos olduğu-

icap eden izahatı veririm. 

Kardinal dö « Bonşoz • şö

valyenin sözlerini kesmeden 

dinlemişti. Meseleye pek te 

inanamadığını şövalye « dö 

Zob • a söyledi. Benun üzerine 

§Övalye çıktı ve az sonra kü

çük bir pelesenk sandık getre

edi ki: 

Şövalyenin ısrarı ve göster

diği deliller üzerine, Kardinal 

meseleyi takibe ve bir sureti 

hal bulur · bulmaz kendisine 

haber vermrğe söz verdi· Miı

kaleme vad üzerine nilıayet 

buldu. Pıskopos vadinde dur

mak istiyordu. fakat hadisat 

1 ün sonra « )ober •in 

Türk mektepleriyle rıydalı eserle 
0
/. 20 tenzilat yapılır. ----· Satın Kuruş 

Bllyiik \"C ya bir çok defa için ,·erilen il;lıılarla 
_... husuıı;1 n1ahlyettetl ilAnların ilcretl 

6-8 lncl say!Jda (2,51l ' 

idare ile kararlaştırılır. 

Gazetemize hususi il.in labul eden ycr 1 

11.S.ll llAnac aecocası. 

-------· 

s • " 2.~ 
4 • • 4ıJ 
2 0 • ıoo 
' • ... 20V 

1-8 inci sayfada 1 !ol 
resmi ililntar 1 

lsıarıbul sihhat 'c il'timai nına,cıwt ıniiılii .. 
• 

riyetindc : 
25·:.?-928 tarihinden itibaren gerek mckrcpten nc.;;.ct etmek 

surctllc ,.c gerek zayiinbcn ve ya suvcri saire He ııu.:ıh.ıi saniye 
diploma almaıta teşebbüs etmiş bulunanların diplomaları Fakültece 
\' ekalcıi celileye gönderilmiştir. :\ lumamelc tesciliyeriııln icra>t 

için beyanname vermeleri !Azım oldu)lundan bu gibi erbabı mcsaUhiıı 
15 şer kuruşluk pul \e 2 şer adet futoğaflariJei beıannam iml:l 

etmek üzere Cağalojtlunda i\lüc.lüriyete müracaat C\ lcıneleri ve 

diplomaların muamelci tesciliyesinden sonra kendilerine verilece~i 
il:ln olunur, 

·--·-·--· Büyük tayyare piyankosn 
Ahııırı keşide «11» k~\nunusaııi 1929dathr 

Bu keşide, ikramiyelerinin gerek büyüklüğü ve gerek 
sayısının çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin ve en 
ümitle dolu keşidesidir. 

En büyük ikramiye 300,000 liradır 

Bundan başka 1 tane 100,000 
1 « 50,000 
(( (( 30,000 
(( (( 20,000 
(( (( 15,000 
(( (( 10,000 
2 ~ 71000 

. 5 « 6,000 
15 « 2,000 

100 (( 1,000 
,.e bir de ••••••• 200,000 _ .... 

liraltk ikraııılyı 
« nıük~fat 

vardır. • Posta 'e telgraf unıuın nıiidiirliiğü la yazını 
nıüdüriyetinden : 

idaremiz seyyar ve nakliye m~murlarına imal ettirilecek 1.50 • 
180 takım eibise ile kasket kapalı zar[ usulilc münakasaya konul• 
muştur. 20 kanunusani 929 pazar günü •münakasas.ı ıcra olunaca
gından ıallplerin bubaptaki şartnameyi görmek için her gün şartna

medeki tarifat dahilinde hazırlanacak teklif mektuplarının tevdü 
için de mezkur tarihte ve saat on <!ört buçukta lsıanbulda \"eni 
postanede mühayaat komisyonuna müracaat cylemelerL 

türkiye bankası 
Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müc:tOrtük 

Ankara 
Şubeleri: 
A~KAUA . .\DAX.\ A\'VALIK 

KAYSEHI 
llERSI~ 

ISTA~Hl'L Tlt\BZO~ 
IZMIR GIRESON 
S.\'1S[~ EDRE1IIT 

Müsait muamaıa t, kumbaralar kasalar 
-~~ 

ikinci Ticaret :\lahkemesinden: 
"iiflis l lasan Tahsin Ffcndiye 
ait Beşiktaşta Çırağan sarayı itti
~a1in<lc Pa~:ı :nahalle~indc Saic 
Kaptanın odun deposunda mev
cut elcktiriklc müıaharrik ağaç 

bıçkı makine>i , kiihnc ~ah-anizli 
;aç ve kırık cam parçaları, des
ıerc, sandık alatı edevatı bir bu

çuk ton miktarında hurda muh -
teli! ;aç çinko, çubuk demir tel 
iki yüz adet ;andık başlıı;t ve 
rnireden ibaret eşya 7 T~ini
sani pazartesi ıı;linü ;aat onda 
bilmü7.açede füruht edileceğinden 
talipleri~ r:ıktindc mahalli mcz
kılrda hazır bulunmaları lüzumu 
ilan elunur. 

cenazesinin « Ruan • dan IO · 

ki'omdre mesafede « Ruvre • 

ormanının bir hendeğinde bulun

duğunu kardinala bildirdiler. 

Vesika dolu bir çantayı pisko

rıusluğa getirmişlerdi. fakat 

küçük arab~, beygiri, ve küçük 

sandık meydanda yoklardı. Alı

nan malumata göre betbaht 

lrizmetkar Alman pişdar süva

rileri tarafında:ı Posuya düşü

rülmüştü. 

Talisizlik devam etti. Kanıııı

saııi ınebadisinde Kardinal 

• Borşoz " Şövalye « dö 

Zob " tan bir mektup aldı • 

İhtiyar Şövalye vatanının mağ

lup olması yesine tahammül 

edememişti. Ôlüm döşeğinde 
Kardinala şu sözleri yazmıştı. 

« Hüdut taşının bulunuğu 

~ Recep 23 [!] Burç Cedi "' 

Cumartesi 
Erkek ; Mü11Q3ip isim Kız, 

İs} mdiyar Alan 
Günün naslluttı 

Ya~ar. e~cr yn1cu ynlunJ.ı ~.:n:k 
- . ---- --- -- -

'.\fc~ııı müdür: .:\hw.rt Şıilrti 

mevkii gösteren parola küçük 

sandığın dibinde yazılıdır, P.akır 

13ındanı bağçemdc s:ıkladıııı. • 

Şu suretle ele.le !aşın yerini 

gösterecek bir alamet kalma

mıştı. 
Şu süretle meydanda ıre;c-

leyi tenvir edecek hiç lıir cfer 

kalmamıştı. Sandık ı;:ıJ.ıınıış 

olduğundan Şuvalye « dö 7.< b •· 

un söylediklerinin s:lılıat.ııı :s

pat edecek bir ~ey kal~ı.111ıış 

bulunıyordu. liiç kimse ll~ları 

bile görmemiş. Acaba bunlar 

Şöval~nin semerci hayali değil 

mi idi? Sandıkçanııı içiııdcki 

taşlar sahte mücevherler, canı 

parçaları olmak ihtimal! yok 

mu idi? 

Kardinalın dimağını ya,·aş 

(Bitmedi) 


