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Af illet mekteplerı sayif~sı 1 

6 
Gazelemiz, buy~ irfan ~ftrbdrl;jirıtk yeni okumaya b&la • 

yanlar için , bir hizmet olmak. üzre /Hr millet mek_tepteri sayıf'"ı 
aımışlır. Mütehassıs bir kalem tarafından yazıan bu dersler, 
beıinci wyıfamızJaılır, 1 
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Hırvatlar istikldlleri için harekete geçtiler 
Sırbistandaki buhran alelade kabine tebeddülü değil, bir şekli hükumet buhranıdır 

Hıruntlnr, ~ım ~n~imiyetin~en ~unuımıyn ~nlı~ıyorlnr 
IIııv-at riiesası Sırı) kralil<' nıilzaker•·dc 

kral Aleksandra , buhranı halletmek için 
Hirvatlann istiklalini tanım.ak icap ettiğini 
aksi takdirde bunu elde etmek için bilfiil 

uğr~şacaklarım söylediler 
- Ve ilave ediyorlar: · 

(Avrupayı hayrette bırakacak 
işler eöreceeiz •.• 

----
~l. Meclisinde . --- -

Necati Beyin muazzez 
hatırası yadedildi 

Merhumun Jii)ri de san' atk&rlanmız 
tarafından ziyaret edildi 

Ankara, 5 (Vakıt) B. M. 

M. bugünkiı içtinıaında reis 

vekili Rafet B. merhıııll Necati 

Beyin ufulü ebedisi .dıolayli~l~ 
riya•et divanının ~tllerını 
bildirmiş, merhumun istikliil 

ve inkılap mücadelesindeki kıy
mettar ve civanmerdane hizmet

lerinden hararetle ba\;hetmiş, 
nıüteakıben Nurettin Alt Beyin 

şu teklifi müttefikan kabul edil

miştir: 

( Çok kıymetli atkadaşımız 

merhum maarif vekili Necati 

Beyin muazzez hatırasına hör -

meten bugün celsenin tatilini 

teklif ederim.) Meclis pazartesi 

günü toplanacaktır.· 

* Dün bir çok şehirlerimizden 

aldığımız telgraflarda kımettar 

Necatinin ııfulü ıııunasebetile 

matemi teellüıııler izhar olun

maktadır. 

................. ---·--- ...... . 

Ankara, 5 (Vakıt)- Şehriniz

den Güzel San'atlar birliği ve 

talebesi namına buraya gelen 

murahhaslar, buradaki san'at 

müntesiplerile beraber İlk ted -

risat müdürü Ragıp Nurettin 

Beyin refakatinde merhum Ne -

cali Beyin kabrini ziyaret ederek 

iki çelenk koymuşlardır. 

, 
illi ,,., .... t '7 ...... 1 r 2 

•• t*tkll ctl.t'lihe 

Yugoslavya bJ suretle ikiye bölünecek 
Dün gelen telgrallar Sırbis- man bunlar bir l(abine buh - lerlnin teminine IJllf-

tanc'a ihtilAI zuhuruna dair olan ranı olmayıp f a/eat ~"l(Jt hükü· langıf( olduflu takdirde 
fl\aıetlerin doğru olmadığını ve mel buhranı olduğunu beyan al.tluıyı davet edebi~ 
1 Jın at rüesa>1 ile kral Aleksan- elmiş/er ve muhtelif unsurların leceğini, fırk.ların it-
dr arasında müzakerat cereyan adilane bir nispet dairesinde tihadina mtlsienit bir 
ettiğini bildiriyor. temsil edilece"i(Jeri bir kabinenin kabinenin bir tahrik 

Bu müzakcraun ne netice Ye- leMilinl tasvip etmişlerdir. mahiyetini haiz ol -
rccej!;i şimdiden tahmin edilemez. Bu hüktlmetln vazifesi yeni makla beraber Bel-
Yugo Sla' ı • saltanatı gibi dört bir kanunu esasi tanzimi olacak- grat ile Zağrep ara-
lıcş muhtelif millette husul bul- hr. sındaki mtfnasebatı 

muş olan gaırı mütecanis bir .\tiııa !'i, (;\po)- J lırrnt daha ziyade fenal41-
küıle isinde zuhur eden ihtilafın rci~lerindcn :\!. :\laçek Kral tıracağını, Hırvatların 
kolayca halli! tes,iye!lne intizar ile vuku bulan mülı\katı hak- b/Jyle bir kabinenin 
<'llilmeoi abestir. kında ~u beyanatta bulun- yapacağı inHhabatı da 

ınu~tur. 

meşru addetmlpecek.
lerini söylemiş 11e de
mişdirki: 

- Maksadırıt0 luı-
• binenin değıl, f,akat 

• 
si:ttemin delfşıntt-'tlır. 

Belıı:rat, 4 ( A.A ) - l<ral 
birfiıirini müteakip ıtırN.t klı
ylü hrkası reiai M Makhek 
ile M. Prebiçheviç ve Daide
viçi kabul etmiştir. M'. Matchek 

yeııane çarenin her biri bir 
p,•r!amcptoyı. Ye bir tıl)lıaınete 
mıııif ola~k tarih tıarşt 
vahdetler vücuda getirilmesin

den ibaret olduğunu beyan 
eylemiştir. 

Belgrat, 5 ( A,A ) ...- Hırvat 
Köylü fırkası reisi M. Vladko 

bugün Kral tarafından yeniden 
Saraya davet edildiğiı'ıdea Zağ

repe azimetini tehiretmipir. 

Belgrat, 5 ( A. A ) - Kral 
tarafındln müşavere1e davet 

edilen liırıat muhafefet nisleri 

kanunuesasinin kraliyetüt muh

telif hiziplerine bir illthtariyet 

ve bir hususi parlaıı*lto bahş

edecek surette tadlini talep 
eylemektedir. Müşa-vitreıer de

vanı etmektedir. 

Ragıp Nurettin B. merhum 

1 a1<kındaki bu samimi ınuhab -

bet ve al.ikadan dolayı maarif 

namına izhar hissiyat ve büyük 

ölünün san'at 111üntesiplerl hak
kında besledl'ği ümitlerden 
bıllıHtuıipir • 

Necati B. ahideai 
Üniversite idaresi merhum 

Necati Beyin muazzez hatırasını 

yada ve ·ıe olıtiak üzre r 
abide rekzine karar vermiştir • 

Ukraynalılar 
Profesörler bugün memleket -

ıarlna dönüyorlar 
Bir müddetten beri şehrimizde 

dulunun L"kraynalı profesürler 
hu gün memleketlerine avdet 
edeceklerdir. lstanbulda ,-e An -
karada Türk inkilabının muhtelif 
cepheleri hakkında tetkikat \apan 
L'kranya alim \"C şairleri mem -
leketimizde gördükleri misafir -
per' erlikten dola) ı şehir 'c 
darülfunun emini beyleri ziı aret 
ederek teşekkürlerini bildirmiş

lerdir. 

Prihiçe,için teklifi mucibif1ee 

diin mil)on IJınata iki buçuk 

tnihon IO\ene \C 3 milıon ho<

naka i-ıikı.I ve muhıarit) et Ye

l"ilmiş ol•a dicut bulacak mütc-

- Kral iki milletin Y<\>i 

bir ademi merkeziyet -.ıyc

,inde yekdiJ];erinden tefrik 

edilmedikçe buhranın halli 

imkan<ız uldu~umı açıkça 

<iiykdim, 'c kabinenin ta

dikn te~kili ta<\ ip cdilme
dil);i takdirde 1 lın atların is

tikhlllcrini elde etmek için 

up;ra,aı:aklarmı ilave ettim. 

Avrupayı karakış bastı 

ktralı Aleksandr 
rileı...ıte etlrllterio t.ahrana 

bir boJ ç.....ı Utıaacaldv 

kiıdclerin federas}on ha

toplanmalarına imkAn kal

ur. Bu hu u ta dün al

telgralları be~eçlıi ati 

yor uz. 

, 5 ( AtıeksariUos ) 
rciuası SırlMtan kralı 

kabul etlilJtlr}m za-

J lırrntlar .\' nıpayı hayrette 

bırakacak i~Jcr ~iircceklerdir. 
Bı.:l~rat matbuatı 1 lırvat 

rci,Jcri cnrafından ileri ;ü
nilcn taleplerin Bcl.c:rat ile 

Zagrchin aııla,ına,mı imkan

,,. kıldıji;ını yazı~ orlar. 

Allna, 4 (Fos)- Sır
bistandaki dahili buh
ran kabinenin istifa
sından sonra vahim 
bir şekli idare mese
lesi mahiyetini almış~ 
hr. Devletin tehlikede 
IÜJliUı valuleHni kur- ı 
uumak 4fn fevkalAde 

- 1 tedhirlere mura , 
edilmesi alAkadar ma
hafilde dtlfiini1luyor. 

Belgrat,4(Fos) -
Htlstakil Demokrat 
fırkası reisi M. Peripi
f(eviç Sırhistanda b111-
lıyan k.bine buhranı
nın yeni hir aytuete 
ve ldJrriyet prensip-

Paris , 4 (A.A) - Avrupada şiddetli 
bir soğuk hükümfermadir. Münaka
latı işkal edecek ·derecede kar 
yağmış olduğu bildirilmektedir. 

Evelkigün, saat 15,30 da 

şehrimize gelecek olan Sem

plon ekspresinin gece geç 

Yaktc kadar gelmediğini yaz

mıştık. AYrıtpa ek.<presi an

cak dün sabah saat 7 ,30 da 

Sirkeciye gelebilmiştir. 

Trenin bu teahhuru Sırpls

tanda zuzur eden bazı iğtişaş

lıırla alakadır addedilmişse de 

y:ıptığımız tahkikata göre te

ahhur Balkanlarda hülı:tim sii· 

ren kar fırtınasından ileri 

gelmi~tir. 

Sırbistan ve Bulgaristanda 

kara, yolları kapamıştır. Tren

lerin seyrüseferi çok nriı~kiil 

şerait içinde vuku bulmakta

dır. Birçok Jıatlanla trenler 

hiç 'iy.emcmiştir, 

Ekspres rrcni hilha<>a :"ırp

Bulgar hududunda çok müş

külata uğramıştır. Keza :\lilAn 

havalisinde de yollar kapan
mı~tır. 

Kar fıronası yalnız Balkan
larda değil bütün .A uupada 

büküm sürmektedir. 1 !atta 

'apoli, Roma gibi nadiren 
kar gören Cenubi İtalya 
şelıideri bllc kar altındadır. 

Holandalı bir asanali/ea heyeti ifkba/ıarda Çenberlttaşta 
sondajyapma/t. için müsaade almıştır. 811 amJiye nı!li«&inıle 
asan all/eaya tesadüf olunursa, taharriyahn yapılması lçill cıyrıcıı 

müsaade alınac a/t.hr. 

~~~------..-----~~~ 

Bu doktor 
kim? 

-------

Neşet Ömer B. izahat 
• 

verıyor 

~ ·ay evel .}~pılı 11 1rıua) ·e .. 
• • • • 

ııe ne ııelıce ven1ıışt11· ~ 
Necati merhumun Ahlıati için hiçbir 

ıey ihmal edilmemitffr, deniyor 
:\ lcrhum .'\ecaıi Beyin hasta - 1"5,...~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,..11 

lı~ı ve hiç intizar edilmiyen Sünün bHlisası 
ziyaı üzerine bazı iddalar ileri 
~ürülmüş, bu me) anda teşhis 

hataları ihtimallerinden de bahs· 
olunmuştu. l\lerhumun çok ac~klı 

ölümünden bit'. iki saat evci 
.\nkara\a mu,·asal:lt eden Üni -

' ersite ~mini Dr . .'\eşet Ômcr Bey 
gerek bu neşriı at. gerekse dün
kü nüshamızda " llu doktor 
kimdir!" seri:\\ hası alanda çıkan 
telgraf hakkında bir muharriri -
mizc şu sözleri süylemiştir: 

"- - :\luhterem \"ckilimiz . c
cati Heı in ebedi ga\\ıuheti cüm
lemizi \e Darulftinunu cidden 
mücccs~ir \C clemnak cuniştir. 

.\nkaraı a muYa>alaıımızda :\c
caıi Be\ in. birdenbire ha~lıınrak 
~aika,·i bir ~urcctc ~c) reden. 
kan~rcnli apan<.li:-ittcn mu,.t:ırip 

bulunduğunu 'e tam zamanında 
ameli\ c icra edilmiş olduj!;unu 

, !!:"rdük. Fakat ıı;erek amel il c gc
; rl'k~c muahhar tcda\ i ma:ılescf 

tc:tirini gösterememiştir. 

.\pancJi,itin hu ne\i siıraıle 
başlar ye inz;ır iriharilc pek 

mühliktir. 
"ecati lle\in sıhhati hiç hir 

suretle ihmal edilmemiş 'c geçen 
s e izhar olunan apandhit 
şuphe>r üzerine hundan takriben 
2 3\ c\ el umumi bir mua.\cnc 
) apılmış. a\ ııı zamanda mide 'c 
bar.aklar ronıkenle de tetkik 'c 
foın~ranarı te,pit edilmı tir. 

Son olarak, mide 'e barsak 
mütahaw•ı Dr. :\'1ehmet !\Amil 
l}cı in de hazır bulunduğu kon -
si.il tas) onda da bir anırokolit 

teşhisi konmuştur. 
Vekil lle)'İn duçar oldğu 'a -

him şekildeki apandisit hiç apan• 
disitc duçar olmamış kimselerde 
ilk defada da vaki olabilir. , 'ccati 
Bey gibi bü) ük bir \atanpcf\ erin 
sıhhati için ihmal edilmiş hiç bir 
şey }oktur, 

Kendisinin ziyaı cidden he
pimizi dilhun eımişıir. 

• BU doktor kimdir'/. mese -
lesine ·gelince. bu hususta biç 
mah"lmaum yoktur ve bu sözle • 
rin bir doktor ağzından çıktığını 
pek uıınedemem.. 

Hariçte: 
Amerika &yam 
Kellok misakı
mn müzakere
line batlamıı -
tır. 

Roma sefirimiz 
Urutuvayın 

Romadaki se -
fırile birmuha
denet muahe -
deai imzala -
mııhr. 

Dahilde: ---·-Darülfünun ta-
rafından mer
hum Necati B. 
namına bira
bide rekzedi
lcceldiF. 
Müzelerdeki 
mücevherlerin 
sablacatı hak
kındaki haber
ler tekrar tek
zip edilmekte
dir. 
Cemiyeti bele
diye salonun
da da bir mil
ld derıaneıi 
açılmqtır. 



YAKTI G ~tmu~anl 

1 TÜRK, l'ARiff!. ·oE MEŞHUR VEZ1~E1' 
;ı - -Atenulor itfa.staja paşa 1 

J i;Pek~r~ır,da ~ 
~r ,, ' g 
~ ~-· la.r ~ 

•--.AY ffıtt..ıı ,---• 15 ... _ Kellog misakını görüiür~mı = J. 1 
kruvazörlerden babsetliJorlar ~ 1tV.rwı.c.a § 

Pehlivanı parçafaddar ,·:ı~igıon. 4 c A., ) D\M ~ Muharr1fi: ."ı'rulri Eıenı ~ 
~ CıJ<rıl·Jar dorum:<! ti11h:ri -~ • <l\ ıın mccli-ind11 l\ello mi ... alôıııll.> ~ taınamüe ll:ı attan alı(\mıc; bir ~ 

ınuz:ıkcrc ... i c ... na-ınd ı .ı, .ından = = ~ romandır. 'ı cpn~ni bir ıne\ - E 
Rusçuk, idama mahkum olan Nizamı cedit 
ve sultan selim taraftarlariıe dolmuştu. biri - bu rnkık İ-pan~ a-.\mcrika J zu. , cpı.:eni: bir iı .. Jup. sizi ~ 

harhi t.:•ll:ı-m<la mc\Cut bulun • ~ !iiırukh\ip gotµrccektir. <.ık- E 
P(lhli an pnşa [1] 

'f'niecrilt:•rt• Taha k-. 
idim etllH"\ c na~la-. . 
ıuı~ıı. hatta ep~yi za-
ıuaıı<lanheri askerin 
(aluft•) 'e (uu''aribiui) 
t•ah\lordu. 

• 
.\~m zamanda, oı·

duda 'uhau Selim t.a
rafüuları dh .-:: 

• 
~ a J ar et k.ethu<lası 

Refik e RPi~iiJklittap 
(Galip)efendilN·i İstan
bula bildiJ'misti. Efen-

~ 

<)ilerin azli ( 2 J ferma-

nı g~ldiği uuuau, Peh
li au paşa~ ı ~ eofr·e
ı·ilcı pat·calauu.)ard ı. 
Oı·du yi11(• kaı·ı::uıı~-

11. (Galip) 'e (ltef ik) 
efendiler karışıkhktan 
i ... ı ifade ederek, gizli .. 
(•t\ (llusçuğa) k.açabil
dilt·r. 

PehJh an ağa llli'-'e
~ in Pa~aımı başına 
~eleulel'i hi r hir an
laH ıla r. fili 

rında ~ilim, f atiu, zeki = 1 k -mu' olıı' clı lıu harbin m~ıhık :rı ar durunca ım~cnin canını § 

1 
oldu u "ıbit olacaktı ,, demi~ ~ qkmJ\:ıcakcır · ~ µiin gürrnü~ zatler idi. 

f~alip Ef t•ıu.li: 
.\lem<lal'a iltihak t•l-

1 \c lıu harbin İ p..tııı'ıı tııra ınJıın ~ liikir- aı·ıvoı·~uuz ~ 

f 

miiCC\ .ıli bi t.1k;m- h: ma~ ~ Bır n . :ıdar;ll i'~niz ze\·- ~ 
lıarı.:kctlcrlc Amkı j],,ı ... ı Ct!-hrcn f kiniz ı ,,ak ka1mıY{lcn1,tır. ~ 

tigi zaman (-15) ya~ ın... 1 ~ ( r.ıtla biri1ıirinc zıt fıl~irlcrin ~ 
kabul utirm~ .oldup;unu ili!H:. § lftlue-;- ıuT<la ba:ıla\an ınuc,ı- ~ 

Ja~ dı. flarİCİ) {\ Hl{'~('- c\ lcmiftir \J. IJarQCh mi,tı.kıı,ı fz .dclcl ·r ııi g11tccck~iııiz c rdl:ı g 
le l~ ri ndc , ll ku f , t• ıncmlcRccin muhtay_ o1dugu kru- fk~ lü <lt ~üncecklcı i ara-ınt!aki ~ 

11
. ') J \tızorlcrc ola~ ıhçiltlCI lı ru ~ fark ~kııkl:ı fabr~~anın n:ı~ıı ~ 

e ı "eı ı e nıe. hur it i. - J -~ ~ cenk\, l'tmh cccgi ıniıc:ılaa~mı 3 çal'JJı,,tıı,rını \ uzuhl ı ~c, rede- ~ 
(:? 16-1801) dt~ Fra u- sct'-<lt:tmh. ir. ~ c 

1 
'"inir ~ j 

~-::t .M:wera :.u·ı'. or~amı ==~ 
:ı\a.'a ~idiı, « ~lı!->ıt' )) ı·t 1 d ;ı. t· -._.., 3 ya an mUHatera l ~ U ı m c:ıdelc,nin her -:ır- ~ 
miik:il(;'ltlC~İ i~lel'İJl(J(" l{omıı ;i .\. \ Jfl22 ~ı:nc- ~ h M "iZİ b:ı,,tanba_.:ı :ıracak • "§ 
diı•avef gö~terıui. li. -.ipdcn 19_;. -.ene-ine 1,:ıd r, uku ~ nr. l lı.:rn h\ç z hınct çekme- ~ 

• ._ - . ~ d~n ... J lauı.ldc clahıı. km' etli s 
n 1·1• ;,,:fiil" C\Cl ( l'f•;- hıılaıı ınuhacel\:t ltnh:l\a ahali - = 1 1 l :: u ~, ~ \ • :: ı· '·ıc m ccrn ırını ı.n rt.:t c ;:: 

siilkiittap) oldu. ihı·a- .::inden ld0.ooo kı~i ~.ı, hc.tirıni,rir. ~ okmacak-.ını;ı;. ~ 

1 

1 o" .\ngcle.,, ;; \, .\ - ~ l liçlıir mu~' ,·ele ha\ at ~ 
hiın Hilmi Pasa ile l\uc-.tain \Jurk hmindcki tlk ~ kau:ır 'dut dcAıldır. ~ 
birlikte h.wekct etmis- .. :ıhııh'• ın"ııı·t:nin gtcc ~:ırı-ında ffYakında l"alı·ıı sütunlarında~ 
•ı·.[;-"J(',t)k .ı1• 1.!\~el)ı' \e ha\adahulundııgu miıdd1:t mcc 3 k•ı\-'"l •k E " v u ~ ~ O , • d',l !'lllllZ.. ~ 
• · J • • .ı.. muu 88 :.aata hali~ olll\ ordu . - -~l) ~Ui\ ı~ ~r l t_:lll oo ~ Cıkrıklar dıırunc:ı nıııJıa,·- E 

\[ez kur lll\ varc 'iıruıııi~c 11aza- ~ 'elenin (kğil ha' :ıtın ralılnti § 
'u~rulnıu" zatiu hiı·i - · -• .. " ran ta rand:ı daha fc,;,la ıuiıddet ~ fotoğraUarilc doludur. ~ 
idi• de\ ıın ı:cmck fikrinde hulunu)OI'- ~ :::met· ~ 

l•e·fı·k "". ll~l(''"',·t e"t•ıt- l ·ı· ·ı . l . "h. ~ lkn ne ~kir i terim. nede ~ \.1 ıfl _ '~' I' (ili.. ,ı\\ arccı crın ıı.:nzın ı maç- ;:. . . .. _1 • : 

d
. ı· . . § ınace.r:ı. unutını:r.Jc.ı<~ kış ~ 
ıye µe ıncc: l.ırı dı~c.r ta')·1n#r ııralınd:ın g gecelerini r:ıhar. rahat gcçirc- '§ 
Bn zat da. sıJaı·rt !ı \ıtd.ı temin cdılhordu. "§ ccğiın: ,<l\:r Cllİ/. <;ıkrıkl:ır g 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ğ duruncLı ,ize ~a' et ;, i bir 'E: 
Mektup<.·.n!uklnrında hu- <·l·l'İ) rn·a.trtıun 'alHih· = 1. · · = 

,, P ~ arkada~ olac.ı~ Sıe\ ':ıl 'e ıutlı ~ 
h11m1u~.IUk:\bı hfoua~ ım ( 4~ ) inci ( Orl~l~llla ) § ü-.hl1>ılc c:i c kendini ~l·,dire- ~ 

nlek tn pcu hı ~n etmiş l i. me nsıi p itli Jfo klH~ili ~ t • J,ıı~~~~,~:1•;;"uıuıı•ıııı,,11111ııııııııııuuııı,11,111ıııııf 
TPceddiit taraflar ith. ziva<le teuıa\ülii ol
Zamanın en kı~·nwtli n1akla ll'h'll'llf°itli. 

Rekabat olunca 

adamlaı·mdan hiriydi. JfoHa iki st·m· r' el 
Tabii ida.nufan kat,;- Tmn dijrt seuc ı·i'k:\ı• (.\'iı..auu ePJit) alPylıi-

t ıklarmı dP ~n,-lediler. nwkfup<_:nluğ'mw mu- ıw İ!'IV:\ll tid<\11 ıtte~hur 

\·n"in to\l. ;i .\. \ - Rii~ıer 
J'ı,,,i:ı. umumi ıniıu[ırti ( CunôrJ 
İngiliz kumpnm :ı-.ının 'apurl:ırın.ı 
~ll\ork ita an:ı \Olunda- ı\mcri -

[:--ki :--adraz:uu.İhralıim hnfaza etmişti. ( t~<lil:nc) <."'emi~ ·t.ine 
lll.lıılı· ı)•'\"•ı •l·t)J·• \ ~ultaıı S~limi ~ali~ • k 1 ı \I u:;c. " c. u • - tıe a l\ <l~l "i\Se- • \-
lt•nıdaı·m , aımıda idi. 'c dohnı!"iile Xizaım .l · 1 

Orduyu . a' aklandı - eeditci t~\rafları idi. uı •f nuı:l u ( a ~ ı ı. da 
· · Bu iki miilıim zatin (3000) ~ii' aı·i ile im- · 

ranık. kcutliuj zorla d \I 
1 

tlat rtrni~li. ispanya bü1çesi mütevazin 
azlt•ttireu Pdılh anıu fc- a . t)HH ar ım~a) a il- A lt\mdt~I' (•Ski (<>(·a~.nn) ;\1.ıdri1 . ..ı. (.\.' - Ximrc,mi 

tiea (•tındc·ı·i. (llu~~~uk) bir tcbliil; bütçenin L.pam:ı 
t•i akıbetini i~itti. Meuı- k' . . . - tlilU \in as :nas so- uınunı ın:ılİ\c~i \a:t.i~ctinin mcm-

JıUJl oldu. )'t•ui meınu- 1 ta ı ~-t·HJ \)t\J"LHHH ma- ~ll\"O~lu .• i.:l<' 1 İ,1' !"İC- nuııİ\c,thah~ olduğunu p;{ı•tc.r -

• 1 ) IH'U kH\\Pllt•ııınt•!-iİllf• • 'ı J • " m~ktc luhnduf;u1u bc\an ctmck-
rı~ cH o mı (lh•~na ~. a. ı uet t~u wı·ı ~Hzii imiin-'t•hep olmu::'l ll. ccdir .. IU\'ı\ZCOC [~j,, cnilıni~tir. 
lw.rPkeı etti. [4] de kat• isvan 'ak' ası --
.\lenulaı· dn, (Bo~na) Edip 't' lh·fik cft:1t- olmu~lu: ._ Parağuvay- BolitJ~ mesela~i 

dHcı· , Y3Zİ ~eli .. \lam- _ ı ~ t :ı il ı) '' ı;•c.'\ kı' 'üı• l{io <le Jaııcro. 4 \. \ " harekctte11 <"\ski do~tu ;., " u h~ 
.. j ı: dara anlartılar·. Yeni- (Selimi Salbi) lrnl't'Ujl, itµ) ter l\olİ\\a ijc Par:ıgc 

hı·ahiın luhui ı·~~~ a ·ı··- b' . :ır~mdaki hudut ihtil:lfıııın tcş-
ç ı·ı •~ten 11· fa,,-da (. · 1 .~.c.<\'''' <"'"•<lı·tıı·) 1:-'-.'''-m u kabil, ik i KU(h·et Jj - M\ ' H..., \ İ\ c.si için h~l°C\ an cclcccl: müz:ı.-
~(kiilii p mu u ı azam .. "\tmi~lcı·di. 

mÜ~\İJ" ~\7.tUlUI. v • haJ'p ~ apılmak ilttimalt nıımc~ıı 
.\ruk llu ·uk, ıuemu.. 1 1 ... . .

1 
ııı Yahut .t-\"ğa P:ış:ı. 

· · l " l ti 1 ° Jll\}t: ı~ı m l. f .UL c U 1 t•ı·. [21 iclam de' il,· .~ .. il .. (A.,1111) 
J'J ~ cı Jlll en az (' i erek ~ r \' azi~ f~t. giin ~ihi a:ı\İk:)ı• y:ıinız Refik Efendiden hallSCdt>r. 
İÔanm mahklİIH olnn jt)j : • ( Ce\•dct Paş:i) idarıı kaydeder. 

imtinaı iizcrinc bazı gaz\:tclcr 

~u i1:ah:ıtı \ erı ~ orl:ır. 

Brezil hllllut ınc't:J e~inden 

llola' ı kendi i d:ıhı Bolİ\ 'a ile 

ihlihlf halınde lıuluııu~or. Bu 
( . 'uhan . ' •liıu \ e .ı. ·İ- Doğrusu: (Süleyman I aik ) 

~ (•\'t>J· 1•l"")'}l'llll l\t""ı · ı"htı"l,'ıf l' "'r·1ıha\1 m"\Ctlr mesele -- ' u. ': u ' ~.... Efendinin dcdiğı SJ.İbi ( a il ) "' '· "' 
zaıuı ct:)tliı ) t.:'ı·af • 'lı•l,•t- ı ı d ~" \<L ıuau filan Hchlemt·~ ip 0 uıa 1 1r· 
1'1 ile dohtı) yiikliuü Pi 5Çcmazi}eleHI (1222-.1807} 

- orduyu it;indeu bozma- (4] İbrahim ı !ilmi I?c\~a hu 
ahm~l1. \ a S~H a:'tı kft\ı•ı le\ jl s~ı_r.elle-tt ( Rusç

1 
l1ık ) aranınd:ın) 

p f .k {' r L"t • •• •• .. • • bıuaye c nyrı l I. 
l.f" 1 'C ıa 11• •~ıen- gohu·nu•z hu· hakıkct (5l 17senç şoııra sndraz:un da 

dilt•ı· Helıi~· Tak iu 'e idi. ı olmuştur. ( t230-1S'>4) 

1~.amiz Efeueilt·r a~ a- .\lcuular keıuJi,(Yt'nİ- bir~~iır.Orfa: oda, bölü!\ hep 

\.Vakt) iu () K:luuuuStuıi l 92~) tcfı·il~ası: 70 b!r kaC' ru. han' o 
d • 

.Jlz,/nıt·ı·n·i: Hiiseyiu Jlalnui 
t'o~o;{rafiJ,·ı·iıı paralarını hcralıeı· ~ah ilden ara-
<'t•hiıue atı' ordum.. thklarım ~n~ lt'di.. İrıan-

llaki11P il;"\ pilaj<la \"• p~ ıuak istemediın. Uu la
in k amuıılocıu ~u·us111da tifenin arka~ında gene 
tlol a ~ ın anı u t•ezaşım bir dın ak faslı ~ez.in
C,:Pktim. Şinı<li oralara leyerck ti1,rt~lint .. Kalı
uğı aınıyorduıu. Faltat. 'cci i~n Slka olm~ulı
<"•.~k ta~f .. . . lir ğtnı ı;'nıiİa elti. 
~1111 phlJ kah ~isi el- Makinemit~ .. ah ile 

ki\afetilc bana foto-
• 

ı·aflarını cekı iı·diler •. 
" 

noı bol pm·a 't•ı·diler. 
Aldıklarmun i<·iuclt• • 

. el" eti ~ıdık.la\:a<-ctk o ~ • 

pozlar da eok değihh. 
İusm c..lt•ııilt•u umhlt'ı
k.un ~uralwıinc uilta-

'"' 
'eı ıni olur '! Hil'iuin 
• 
ll~lhos ~örtlii~fırıü ~)le-

• t. ' 

ki Jıos bulu ' oı· thı .. 
Uen" uöruüı;üuı hu 

~ "' 
ı·-agb~U t'H ~ oz hu hwak. 
makitıomln tekrar ptn.t
da dolaşmak t•t•sa -

rt.~ini aldiın. KeuJi
ligimdt•n th'ğil at?!tt 

ccleulm· olur:"a ! o tora-

de alakadiır gu tcrcbilir. 

\ işın~toıı. 4 • \ . . \ - B(>li' -
ya s.diri ile Paragc nrn~ııha~f.!.Ü· 

zarı .\mcnl-.a ittihadı birli~inin 

lll\:l°:l im salpnunda hnkcın pro

tnkolunu irnt. ı ctnıişlcrdır . 
;\Jt;ra iınc \ 1. Kcllllg rh a•ct 

~üıı hiı· ka•· otoıuohil 
t ~ 

~t·li~ 01·. (:uıua ğünlcri 
zh are ileı· arl.J\ oı·du. . ' 
lleuim Kil\ ostaki mi-• 
~afcreıiıu hafta~ ı ğcc-ıi. 
lk·k.l~diklt"\rimden h:ll:\ 
bir riiıg;\r alamadnn, 
l>a' ak, kar, ikram • 
i1.az kar1. ık ıalmf bir .. 
ha) at ğt·~ iri~ ornm .. 
~imde bir ka<· kish i de 
'- .. ol • •• 

i't(iiriikli' urum . . l;c-
• 

ret olma;:ık ta\ nk. \ n-• 
nuırla 't•reuler tlt• 'ar. 
~\l:'u)aı1 ı~tl:)ya ~ef•inıne-

., • ' 4' 

nin 'olunu totum ama . 
~u miibal"ek adamlı-
" 
ğlnnu f n~as1 n1ey,da-
na '·ikmaum• i.: i ıui 

~ .. 

Drahmi zarar var! 

Pirede mühim bir 
yangın oklu 

~\ıiıta, 5 ( .\ po) 
ı•i l't'dt• ('1 kan 

'a u ~· nda . . 
000 hiua yau-. 
mıstır. tla~a-

• 
rat 50 
JHidİI'. 

mih ou <lJ'aJı-. 
.\tiua, 5 (A .. \)- l>i

ı·•'(lc rnüht•rileriu ik -
uwl Plnıeklf' oluukları 
150 haraka zuhuı· (' -
dt•n hiı· 'aıı~ıııda 'a -. ' . 
11up idil olnıu.)ur. 50 
uıilvouluk ha~aı·at 'a-. 
ı·<lır • 

Meksikoda 
On bir haydudu 
kurşuna dizdiler 
~l<·k~iko. 5 (.\ .. \) -

,........, Trt•nlt•ı'(' lıiicunı 

ve taarı·nztla hu
hm mak la maz
uu 11<'11 ti i' a 11 ı 

harp lnızuruna ~:ıkaı•ı
lan on hir a:si diin ~a-
hah .\jia~ . Kalit\tılc!'\l.t' 
kur~una dizilıni~lt"\f' 'c 
eadddt•ı·i dt\miı·volu . 
ho~·uıwa h•lgraf dit·ek
lt,riue nstJm ak tn~Jıiı· 

• 
<•(lilm i~l<· rd i r. 

ispanyada 
Meçhul dtr nastalık biiküm 

sürüyor 
"folt•t f> (~\• •• )- Bu 

ha alk ~ıu biı· 
lıa~ıahk hiikiim ~iirmc-
kh·diı·. Fakat huıımı 
hİI' W'İp IHİ ~Ok!'la ti
fo J)HJ oklugn met,:lml
tliir. Hu gii n 1 ;J ki~i 
CHıui"ıstür. • 

~ -·-
Kralın \ıuthfı 

Yeni bk değişiklik yok 
1 ondrıı. 4 \.A. . ahııhlç-

~ in kralııı al1\ alinde lıir ıcbeddiıl 

olmad1ğı :ı.nlıı~ılmıştır. 
-ı.co-

Meşhur bir tayyareci öldü 
( >rli. 4 ( \. \ ) Tcrnii' <.k 

İl tlu Frans 'apurunun k:ıra ile 

irtibatını Cl'tnin ctmi, olan t:ı\ nı

rıed Dcmougct bir otornohikll'n 

'Eşrefin bergüzarı 
- - --......... __ _ 

BumlaL.1 'Ul.lcr m.cll ırı iftih.ırıımlır hcnim. 

Çunku o !um M t.ıfa\.t bt Uı:mnıllır benim 

28 . 
~liplw ~oktur oldu~urn1a i~ı·eii11 ~(·kri lıaı·aın 
Bizec nıcnınu hiı· ri'a~·dtt• hnhisin kall·a. ı 
.\]ıiı•t\UP kP' !"İCI' it•rnck~c nwı·amın it·me HW\ 

d ~ • 

S<·kı·c miiıır·<·ı·dir ııihay•\l.h\ Jıahi~in kaıı·a~ı 
( Devam olunacaktır ) 

Sebuhyan 
Bir muha.denet Efendinin konkÖrdata mesalesi 
muahedesi im- temyizden nakzen geldi 

zalandı 
\. \.) - Burnd~-

ki Tiirki\ e b~" ük elçi ile l"ru· 
gu:ı\ urıa elçi i iki hükıiınct arı

ı;;ında. bir muh::ıd~nct muahctlc-.i 
i ııızal:ı ını~l:ırdır. -ırakta 

Kabileıerin tecavüzü 
l.outlı·a, 4 ( .\ .. \) -

({ il oy t c· r » .. \jaıı~u ı ın 
i~t ihharaı 111a ııaz:ll'~lll 

Loutlraya ~t'lcn tcl~ı
l'Hf lanla ~u ıuah'ınıat 

\(•riJivoı·: mulaiı· ka-. 
bİl<'~l llt' lla'll~U p haıı 
e!-iha~ ahi1·t•11 Irak lıu
dtHhınu µ(·~:•)t'PI\: lruk 
eı•aıisi11dt' cadır kur-

" mu~larqll'. ~I a aha 1.a 
hunlar <_:ok kalıuayıİ) 
asıl ~l'rlt·riıw tlöııınüş-

lrrdir. f ı·ak arazisine 
'uktı bulan akut. ne
t iet·~i olarak İngiliz 

' 
askt•ri tay, arelcrh le . . . 
icra ohm~ın tc~li ı• sc-
1'twi ıuJ~n lteri Yeni hir . 
akın 'nku hulmamıslır. 

~ 

EranS!z meclisinde 
Paı·is14 ( .\ •. \. ) -

tanhul ikinei tieaı·ct 

malıken,c.sindt' nuu·uf 
ıırnııifaım·a ıaeit·lt"ı·iıı

Ut'll r a lwa m s., hn l ı
~an ffeıuli11in il'J:)~ırn.t 

k.aı\tı' 'crilmis, Sehulı
varı Eft"\ıuli ko11kordaıa • 
aktiuc h~~,}hhli~ <'l -. 
ıııi~, ıı\'tict•d(\ korıkoı·-

" 
tlaıa akh'<IHmi.:<ıt i. . 

Fakat, ala<'akhlar<laıı 
hir kısmı, llH'\ <'U<1tt11 

l\oııkordaıa akHııe ınii
sit lwluımıadığmı id
dia <•lnıi~t·r, mahk.P-

nıe tPtkikat ~apnıı~, 

'nzh eı!n buua nıfo"a-• 
it huluıuuauı~uıa ka
rm· ernıiş, konkorJa-. 
toyu tast ik. tnıemişti. 

Ta tik.ini isteyen a
Jaeak:h hw ta rafı ndmı 
lenn iz olunonau bu 

" 
hükiim, nakzau ~cl

ıni~tir. Yakıuda iki 
ı,araf olan alaeakhlar 
tekrar mahkc•me hu
ztu·uuda kaı·sdasuklar-• • 
dır. 

Kanmm (•sası mueibince ---------
parlanlt~nıouun de,·rci 600 Java 
ietiınai\e~i 8 K(\nuuu-
~ . 

s.midc ac·ıl:wakhr . Ui-
• 

'a~ct dl\ anın11ı intiha-. 
hından sonra umumi 

Emanet 928 !'cnc!'i içinde 
muhtclH kim::-clcr aleyhine 
600 da\·a açmış, Emanet a
leyhine de 300 d~wa açıl-

mı~tır. 

~i\a~('t hakkında ınii -
:utkt)ı•e \le ıniinakasa Tayinler . 
at•ıhwak ve bu esııade Lüleburgaz Kaymakamı Şefik 
ı•:tdikal fırka~ı haUı Bey, şehrimiz mülkiye müfettiş

Jiğilie tayin edilm~ir. harckt•liui ta!'irih etme- .,.. __ ..., _____ _..,... 
Varım astr evelki 

\ahim -urcttc mecruh bli~mli~tür. .Üt' nıt•<·bur olacaktır. 
---o.v:e:oo- t../ VAKiT Hawada an çek kim kalacak? M. ı•u, aukaı·c hiikti-

ı.o ... \ngdo'. 4 ( ı\. \.) Tek ınetiıı faali~t'l progra
saııhlı - K~cion mark - C&)~arc~i mmm nmli ~ah\huı ik-
Kont ıcpUin kabili .cd' halo11ıı 
t:ırnfından knr.anılan 111 "aat 4b 

<lakkalık rekoru kırmak için ta\ -

nmliııe matur mesaı 

lplüulamm ıne<'lisiu tas
' ihiııP arzt'Ôeeektiı·. 

™ 

6 liallllllllSOlli /879 
SırbiJlan aa~iri muntazama -

sına 20 tabur piyade daha ilti· 
vesiçün Harbiye müdflrü lsk_ap
çina nam mec//şi mihuMUHlan 
talımal talep eglemi~ . 

sr\\ u~saıu .. kileri de ~örtliim,Perran Tek durınak kabil mi? 
Uizinı HPylPr.hanmı- Hurrem. Xrf•ihe;l"u. uf tek (]uran yar mı?. 

lar, hu ~cH.lalı al:t\ ı l\' ilıat. .. Plajın tn ilcrisin- - Hurreıuin ııişnn ... 
.\t•aba gelnıi~t"('t'klci·- Jt) tenha hir ~N·inc 1ı~1 1Analh Reşide)i 
mi? ~le~ircyi dt>~h;tir- •:ck.ilmi~IPr iskemle, nasal avutn) orlar '! 
tlileı• mi"! ma!",l, <_:adır Şt'msiyc - Doğru u o- sirra 

Ren hu endi~etle iken filan ~elirlıuişlt•r .. Yol hen d~ \akı( df•ğilim. 
bir ğiin otomQbillPı·iıı . crwtlcrini a~mışlar... - Aamn . T ehil.. A-
~wa~mda Ünıerlc Sadı- yiyt)cf\k, işret hN" ~C) ınan Nebil ! 
km arahahwmı ğörnu\- miikemn1el. .. \tı~llrıvoı·- - e Yar'! 
~ e~ im mi'! Rir ;ıe tlikaf. lar .. Eğleniyorlar:nu dört - Şu dört sarho~un 

f otoraf ilerini (•ekcbil-
uik.kaı CltİIH ~oförfcı•- S~\dllh. ha~att dört .. 
rn" hir az ötede dola- kol i~kandhil gibi bir sen •• Azicik ~ahı ı· lı 
şıyorJar-.. oyun yapn11~lar... .. 

Va ~'daltlar? Hi'· -~laıhtn1 Ulvi llev- olunüz .. Ben Omerle 
~ipt\~i~ onlar da bu~ Efendi? · Sadıgıu ğözleri öuiin-
radadır.Na~ıl olnms ta -CifHkte... qe dolaşıyorunı • Deni 
hen k~riClerinc dikkat -'l~Y'!cleri de bu ta- taıumıvorlar .. Filha-

kika tanınacak bir hal
edeınooıişiıu •. J~1zleı·~ - ı·lr&., çifle.şıı~ıe •• de değihn .. Saçım, 



ı q Sayıfa _A~f!_fi kAnı.ınıı•~r.i __ 

ha~ı ;.!('('l'"'İ ııwııılt·kPI 
ıııii111'\ \ t•:•lt•ı·i taral'ı11-
daıı \l'l'İIPll ıııii:-;ııııe

l't' , .. ııi lı: ı"h·ı·iıı \Pni . . 
. ('lll'llİll f,ı~ ıııı-ltaı· lıİı' 

t 'r (. .., lul LL" tll L.ll,,i 
ııı~ıı L pk .k .ısl.ın 

lı('( 1 i \ ,, :-i ol ıl u !:i ı m da 11 . . 
r.ı . . "' l d. ı,Lı, bir 'ı' ıııillrt ııı<·ktqıll'ı·i11iıı 

1 ,,bi .ı ~il <·ı•lıli izah' lı11~11~111ı

ıın ,lbki l'lı\11lllllİ~ı·IİIH Pil 
Jlll 

• h; tl '\ı \ c i tc t 

ul, •ı \ ı IL:ı'gi • lı, Jıi~ 111111 kl:u· İı'aık-
ı .ımaıı ır 111L vdaııda. 1 ),·- llilnıi~tir. l\atlııı. f't'h.t•k 

•. • PL ı~csinJc :ı~l.ıı Lırı inle- I .. .. I I' I ·· ·· ı f • 19.29 senesi her memlel--ette türlü türlü tezahürat ile istikbal edildi: Süpheoi7 l,u 
1 l 1 ı l . J'll 11111111 ıa "- Hl,\ 111>. Hl' • '•"' · .ı ll ıa;ıq ıır ll ıcre tezahürlerin en canlısı mektepli çocukların teşkil ettiği bu güzel rakamdır . 

• L •tın ııldukl.ırını sii\ lemi- lt'haliikll' ıııekl.f'pkı•ı• 1 İngilterede bir ilk mektep talebesi 1 Kiinunsanide verdikleri bir müsamerede 
! .. • mı:. 1 Ronı.ı 1 ııııı dl'\ aııı ('(lllddediı'. böyle bir resim çıkarmışlar ve bütün gazetelere göndermişlerdir. ( 

~ < ı ını;:-fLrli .ııılı 'erdarını M il' 1 'lk 1 
'ı,1ı11 ıcrc ımıııadınıı;. · ua 

1111
"

1
• 

1 •(·ı·:c ır~· z b t j Efgan } 1111(111/ılrıı· 
L 'll' S<: .llkkli ,<Ö- ( ~azi !ıaZl'('llt 1 1'i1lil1 ~ ('- tJIZ s~ u 1 "" .. 

kri ııııırı:,·.m ,ali.an gilıi ııi Jı:ırflt•ı· lıakkmdaki N u Prens Mahmut Omerı Ordu ve donanmala-
,ıL11·,uı t-ınlıır -.0 .ız:ıda ün 1 ı ıı ı B'r kadı"" d ... t k · d' ı 

1,:;;uııd'.;c ıi~;~:ı~~k '1j~~~ ;~ı\\~;~;:: •. :~~'.:ma~ a ıa~- I - ! i l .\ lı i ı~~~e ~~l~ı·iıııizl' rı~tiı~a :'~(rı~ ... )1yo~-~~ 
' 1i ı.. - Feci bir surette yandı • ı ı 

930 T h · ' "l'lt•11 11ıal11ıııata ıı:ııı oı·• ıı "' ı owııı-o ger.; kı 'ıll \ e _l'J 1;a,1ıııııı a rı rı il l 1 . l lı'ır ,... iin ,a ıa ı :->:ırı)Ll'l<: ı · · · · 
c 'et "- cd'ıkt .!olu, dik ~iil'l'Ef,gaıı k ı·:ı 1 H' ma~ıııııı ıa~\ı~ı·~ı ıt·ııı 

kadın yanarak ııillllı-ttır. · 
,ldi ,l,; k.ı ":ıııd:ı hep - · - ·ı · \'C'ııiz(•lıııısıııı l'l\H~t·-yenl. harf ı'nkı·ıa·bının 1·ık \ak·a ~ııd ır. aı t'~111e ııH·ıı~ıı 11 'ı' . , ıl.ırı lı:ıtı .ıdıııı. Gazck 
h.ı 11 .. nıı re ıı:ııJeh;Nlll' neticesi anlaşılacak ~tlrl)crdc \laden malı ile-- kı·alııı l'(•i..ilıi olaıı Pı···- tiııtk ('('l'l'~aııedt•ıı ıııii-

(, ilı.ı ıs1;.ı ıııcYJ;ııı ol.uran ,inde hcıcata~ "ık:ıpıııl:ı '.!lı 11 ~ "alııııııl Oıııt•ı• uı·ta- zah.t•ı·at d('\illll (•tli~oı·. 
• l ·,·ıtk.tr lıi.: ic fotnıcııil: ,, !l;30 Talıı•iı·i ııüfu~ıı 

. . ı l I mııııaralı "' <k rıtur:ıl' halılsı <l ı l I l liiııl..ii İt'lİııı:ıtl:ı t'lll ._il. Dı. ıtk arastırd•gıııı 1t;ı11 ya~llll a ıazıl'lık- aıı 1>.:l~ ıo llllbhll'. 
1 l:ı,an :ı:.:;anın Zl:\ cc ... i P~tl.ar-

k hıılc .: ısi, ııı ltulıumı lara ha~laııa•·aktıı'. So- 111·(•11-..· lliıııli.;t,·ııııl·,t 
il . · nklı F:ıtııı:ı l l:ıııını dun -:ı· 

lı:ıı·p ~.wıııif,•ı·i \i' ;)() 

.... t. 1.:\.h.:n L 'r ırh güzt.: ıgı 
1111 ıdıııı kaldanıı i':-ki lı:ll'f'h-rl.- Lıalı ta-lıkt:• y:ııı•nal t:ı cıl ııı 

Hcl'l ,cı n, tı:ıııa mlc !-W~'f'll St'll(' ~ :ızılıııı~ ıı •ın.r::ılı ııflcrk.ıı ıızll'i c bir-
-'·, •'r ı • 'llL P.ı ~ IJızı. ohm lr\ haları si\kiil- tkıılıirc· ren.ılık ~clı•ıi·. Pnn· 
f • IJ ı,lıg olırct giiıdcrı•ıdc ıııiissı• dı• ııwh:uıiııiıı ~alın ıı,tıiııc tlti~nııı,u· 

ı otura, d 1111.m di'ıııp- ııun.ıaralaı·ı d':ııı dur- ı:ıdc lıiı; ki•ıı·c hulı ııııı:ı-
• bİ ııldı ıı ı• /. n ı g.ıliha dıgı c·ilıctlc lı:t) µ,ııı hır lıaldc 

il · ıııak1adıı'. Eııı:ıııt'I t:ılı-ı mu.· 1 ·• ıtl'ı J • '"ıı.ı.:ı- atc;in ıHı ıdc k:ılaı /:ııallı 
.. 1 .. rı,·,.:orıı ,ırıml., riri ııiifu~ lıazırlıkla-

c ,IL'ıı.' tır: \·c ıı.ı ıl bı 1 ,ı .. , kurt ırı':ıııı.ııııı-. \. 
· ı·ıııa h:ı ... t:ıı·kı·ıı ilk i~ • ı.,ıı cnııı ll un ıu,ııl- · 

·r? L , ı ıd " uı ı ı- ol:ıı·ak hu p..;J,.i ıııııııa-
J ı '~" ıırı ,,ır n'lnbr. 

J 

ll" ol ı , ını, ııı, 

. ,ı.· • ı oıır iı hl.hl .. ı e-

~"· 1ıılr1ı ıı l:ı et 'a ı
, ıı . ., ' uı. ı J3J,k 

ı .ıtı ı !. }) 

~ 
Elektrik tarifesi 
K~lıııııı~aııi a' ı wııı . . 

··lı•l..ll'ik t:u·ifi·~i sirkd••e 

t:ıııziııı 

lt•hli'' !" 

. . 
\C Eıııaııelf' 

elıııi~tiı·. Bu 
ııa ıı<1zaı·aıı l'ickı ı·i~iıı 

' 
ilın alı ( 1 7 ,5) knruş 

>larak tı•spil t•tlilıııiş-

İ I' • 

l':I l:u·ı ıl d:(i ~ti l'i 't't. k 1 i I'. 
!1;10 ıaİıı·iri ııı<•ı·ald.ı 

hck iP ııi l ı ı tt1 k ll'•Iİ ı·. 
C}iııkii lıarf iırkıl:lhı-

11111 ~ı'rt•fli ilk i~t:ı1i:-

tik ııl'fit·ı·:i !l:10 da 
aııl:i~ı l<wakı il'. l'i 11 ıaki
ka \J~7 t:ıı•ilıiwll' oku
~ lifi ,\ <1/.UJ:l hilıllİ~ Pll

lt•l'İll , •• kı'ıııu ıııiilıiııı 
• 

hiı' t·k~<'l'İ\ l'l h_•skil . . 
l'derPkl'ıı, lıal'l' iııkıl:ihı 

~a'"' f'sindc bu ınikta-. ' 
rııı ~a~ anı hayret hir 
d•·rl'<'Pdt• teııakııs t'tlİ

gi aıH'ak 930 H111e~i11-

dt• aııla~ılae::ıktıl'. 

'- H."" t. 

1 ı-.t . 

\,ili, L l'l: /.,t\ •ıt·ı t 1 

1 ım'-tır 

Aferin oda şıya 

k ı.H 

c: .. ı· ·1d:• I" Lk )•ıı v 
il L -illdl• f 1 J 1 ı lk \ [l)•\r 

tu .ıı • ı " nk. lılar I· ı 1 c ıı 
/.l irmh, l ) · çal ırk, ı l ı 

'ıa,ı lıclı-ıct t:ır:ı ınd:ııı 

fl, nu-.t .. r. ) lll ., 

l ZL rint..• hıı.za~ ına ... lrı 1 ıı -..ı 1 • 

oda h:ı;ı lııı-,11,ııı t:liııdı:n '>ı 

ı;:ıı!;ı ;ılını;, 1 araktıla ı.. ıtur

ınu-:tlır 

Tosladılar 
Diin Ccrndııı idare-indeki 

otomohil ile C'ı:milin otoıno· 

bili 1 lolııı:ıh:ılwı:dc· çarpı~-

nıı~l:ırdt:'. J lcr iki 
h:1>arn ııı('rnmı~tır. 

otunıobil 

.\ll;\lı.\h:ıl ~i'lıriııd•• 

İıı~iliz ıııı·ıııııı·laı·ıııııı • 
ıH·zaı·ı•ıi alıı11da idi \C 

!'ıılıı·i ıı·ı·kı·tıııh e!'ı•triıı<' 
• 1"' 

k:ıra ta~~ al'(·~i ~ip:ll'i~i 
gii ı·i'ı :-İİ 1illiis1 i'ı I'. . . . ................................................ 
d:ıiı· ııaıııusıı iız<'ı'İııp 

:-oz H'l'lllİ~Iİ. 

Aı11eı~il(ada l1iı,. ftt(~İa 
·o~ork. ~ \._\) Brok'i ı ~:ı Lizcrindı.: )jızarını~ bir hindi -

caddc-.inin hir ap;ırcmanınd:ı b r l·ulunınn-.ına p;ort: h:lcf ul:ın-
- - 1 J~!ı"" \t:ınek Yerken ha.va j1'·1zıııın :t.:ı\ cc ılc karı:-ının ,.c uç 1111:-J · l'ı' 

firinin cc:0ctlcri zahire o-ı it\: 

mohnuk olarok bıılıınmıı;;tı.r. ,\i;ı. 

" t·ıro[ıaıı nıcn[cz bularak inli-
~. • ctn1c!"'i ncticc:ı-indc ho~·ukluk
arı ihtimali derpiş edimcktt"tlir. 

Mücevherat meselesi 
doğru değil 

1li'ızi'l•·ı· ıııiidiil'ii lla
lil HP\', hi:l('('llİI• ıııii-

• 
'l.akı·ı·C'Sİ i('İll .\lık:ll'aıl,\ 

hııhıı ıııaktatlır. Bıı -.('

' alıattp zi 1 !\ ııwt ıııi·ı-. . 
t'I'\ lll'l'lt•İ il !"illl~I lhl'\ -

zıılıalıs t;lılıığu k:nıl-
• < • 

l'ılilıııt'kll' i"(' ıl<', ıııi·ı-

zeleı· ıııiitliiri'ı hu lıu -
!ıiı· ı·ol.. 

tlt•fahH' ll'kzip i'lıııi~. 
ıııİİ('('\ lwl'lt'ı·iıı. aııfıııı

"wai!;ıııı :-ih lı•ıııisti. Bi-
, f " .. 

ııa('ıı:ıl~ lı, hıı ilıtiıııal 
ıwk ku\ \('Iİ dı·~ildiı·. -
Kanalizasyon 
Şirket bir senelik proğramını 

ikmaletti 
l\:ıııalizas\ 011 si ı·k .. ı i . . 

lıir "'<'1t('lik ıııe~ai pı·o-
~ı·aııııııı iknı:ıl ('lıııi~tiı'. . . 
Biı· -.,•ııı· iı·iıHlr E~ ip 

:-Pi ıııeı·ı·al:ıı·ı. : ıi, :ııı

\ nlu kaııaliza \01111 • 
iıı..;a ı·ılil111istİ1'. Bu -.ı'-. . 

i•ıı· ılı· l ıı 1 :ıp:ıııı. Yt·ıııi"' 
1-:ıııalı ~apılaı·al ıı. 

Eıııı•ıw ~:!B hiıh·ı· iııf' 

(7:!0) hiıı lıı .ı talı i:-, l 
ko\lll:tl-.1 dıl'. . 

Museviler 
Hahanıhaneca idare heyetini 

intihap ettiler 
1 ' ı} r 

](. •t.. t 

on ki h; i ı' ır 

1 ı:ı k 1'c \' 111 71\ • 

13<., .• 1 l:ı ,,111 de ıdi, İ 

l 

il 

, L. P 

,li, Tiye:ııpu g:.ızcfüı•ıiıı >al•itı· 

Da\ it l'irc,ko Bey bu ıııcyaıı

ıladır. Ycni heyet lıir içtım:ı 

.ıktnkrı:k l lalıanıluıııcyc nit 
i,kri nıuiahrl' L<kccktir. Bu 

llll') anda ııcscn ><.ne ynpılıp 

hı; klııııctc :ırzcdikıı niz;ıııı • 
naıııcııin ta-tikini rit::ı i,·in iJ,j 
ki~ilik hir h<.yct :\p\..ar~ya 

gümkrilı:ı: ·ktir • 

tı 1 ıı· sı ı -
l b. 1 

iT\~\ ı ıı ıd~ ı ,ı kt \ il\\ d. 

( lflfi-... ı ll 
1
llL.l ll.: (ll l' l\ ., 

lrl,d,lceı l.ıı~•ıl, ıır I• 

bulu ı ı ı tcL ı . 
~ 

, esiz adamı 

B Hl 11 j) l LI'L L' 

1 İ .ırıdiı ıt gc ·cı 1 
lı 1 İ\i1 1 

1
._ ', OL.ll l 

d ıbnı rı le , ' ' 
ııl I ı ıcıı ' ,.ır ıı~n < 

İı.ı oııı . ll mel ı.ı ı· nı' ı 
hl 1\ li ır Ll\I .1 1 (L l .lfl 

ııl.ı dıgı ıııı 111 .k t' ,oı-

1•.ıl'.ıf, LlıılıI'tlU' it Zl •. 
l · ııl "ıll in1i 

Hu ;ıidisk uıııitoluı• ılı l ı 

ııı .ııı .ız.ıl.ır• ıın lıir co!J .• 
lııwıııs"' gorıılcccl, \'l [ı;1.Jc 
~tlnr.l g1.: L·ccl\ ıh.:"il, ilin1 , .: 
lc'l ul'.ıbı din,! 1 ıs, 
dı>ııı:,1,ıir. 

-
Hayvan borsasında 

Memur ka~rosu tenkis edildi 

(13) memur 
açıkta 

il a) ı an bo· >ası lıe\ d iJ 
~ıııiıı lcLuıdi iı !ilılıı ha' k i ı 
\t..kıl1.:l-... on u c\e ınuı,c 

1 c.:lılı .i i 1 ıı 1 ıı :ısl 1ı ı , 

1 

ı·<k'ılrttcıı lıiç l·ir ı;:ı · ' ı 

, lııı • ,t r. Deıcr ıı ,. ıı 

.... , ı r ııaz«ran lı~Y\ an l ı -
sıır ta ;• :ıtııanıesı k.ı t ı·ek 

dıı cc d cJilıııekkd . /. , h 
bL ı d ·ııınsll .. \ ııı ı 

i fare ıı ~. bı yaı ı 

l ı 1 ı \ 
ce l .. n r l 

fır. fmd t r .ı 1 
1 ( ili \" 1 

•ı 

1 ı r '\ 

ur 

, .. 

l • 

Af irac kecesi 
' 

iı • r ı 

( l 

•.., Plrç 
il;·ıı clıınıı r. 

' ,, 
İllJL 

\ı c 

L j ( 

; . 

ll 

200bin muhacir mi ge'er,ak? 
~on znmnnlard:ı 'ırh1>t.ııı

d:ın (. )hin nıııJı:ı,ir ~cimi' \c' 
t\ ııadol u) :ı '"' kedi hıi,k rd•r 
rcnideıı ('.!00) bin mulıuı ir 
~ckn:gi hakkında bır haha 
yoktur. 



VAltlT 6 k!nunu~anf 

Hazin bir yıl dönümü l 
er.esinde yazılını(tır _ 

1 
SülcyınaııNazif Şeytanın eli altında Aile ismlermin. 

- 1•21 

~~~~~~~~~~~~~~~~~llür sene evel aramızdan 
'luellif l'\akm I Iı.:r hakkı m:ıhf uıdur ~ 

j()RJ A:'-;KETIL NER~ll ayrılmıştı 

Mısırh mürşidin felsefesi Dün b;-müna· 

·Hakikati akıllara göre dağıt- sebetle bir ihti
ma/ı , zayıflardan saklamalı• fal yapıldı 

- 22 -
a: Buda » diyor ki: 

« Ben bfıtün kardaşlarımın 

a; ladıkları zaıııaıı akıttıkları 

IYÖZ yaşların yeklinuııu döktiiııı. 

Onların bütüıı bir cihandan 

duydukları elemleri dtt} duın. 

Şimdi artık tebeı:.~üın ediyorum 

çünkü hürriyetin var olduğunu 

an1adım . Ey azap çekenler, 

cğreniniz! Size hakikati gös

gösteriyoruın. J-fer ne isek bu, 
düşündüğümüzün muhassala -

c:ıdır. i\\evcudi~ etimiz fikirleri
miz üzerine ınüe:sestir. fikir

lerimizden mürekkeptir. Eğer 

bir insan saf bir fikre istinaden 

stiyler ve hareket ederse saadet 
c nu bir gölge gibi takip eder. 
Kan kanla silinmez. Fena örtülü 

1 ir damdan yağmur na:ııl ge
çerse az düşünen bir kafadan da 

ılıtıras öylece süzülür . İnsan 
bctekrar yer yüzüne avdet 

cc'erek ektiğini biçer. İşte Kar-

1a mesleği böyle diyor. ~ 
( Dammapada\) nam ' serden.] 

Zaten " tenasüp» mesleği en 
zi~ ade şarkta intişar cim işti ,.e 

rn ziyade şarkta tc:sirini grster

miştir. 

« İrving S. Kooper » der ki : 

« rliııtft:ki elini ve felsefi bü -

nıı meslekler tenasüh nazariye
ciııe rnfıetenittir. rlali hazırda 
1 ütfın şarkta takriben 650 mil -
}Onluk bir insan kütlesi yani 

e} leyen Jıakikati dinle: Allah 

birdir, ve biııazirdir. Ey! eziyet 

çekmiş olanlar, geliniz sevininiz. 
Ey ıniicadelc etmiş olanlar! 

geliniz dinleniniz. ~ \azideki 
çektiklerinizle galebe çalacak

sınız . Eğer hak kelfüııa inanı 

iııaıııyorsanız, galebe çaldıııız 

bile. Çüııkü muzlim mcvcııJi

yctleriıı zincirini devrettikten 

sonra, nesillerin eliın halkasından 1 
kurtulacaksınız. Seviniz; çünkü 

muhabbet ~ kfıl :o dür. fakat 
zi}'ayı seviniz, zıılıııetreri sev
miyiniz. 

Cihanda ki sefer iniz ernasıııda 
gayenizi unutımyınız. Ruhlar 

yiyaya avdet ettkleri zaman, 

l!azatta iken yaptıkları hataların 

lekeleriııini esiri meycudiyetleri 
ıiyerinde taşırlar. Bu lekeleri 
imha için, azap çekmeleri 
tekrar dünyaya gelmeleri layın:-

dır. Saflar, kavih~r, onlar 

Şemsi ilahiye iltilıak euerler. 

{Bitmedi ) 

Adliye vekilimi~ 
.\ank:ıra. ;) \'akıt) - .\ dlh c 

H:kili .\lahmut E~:ıt B. r:ıhatzı-

lanmı_.tır. 1 hM:ılıP:ı eh<lmmi~ etli 

değildir. 

Cemiyeti belediye 
c:e mi ye ti hrlt'<IİYt' 

im ~iin to planaı·ak ~iif 

i~lf'rini ~ül'ii~t·t·t•ktir. , . ~ 

Dün hti\ ük edip Sülc\ maıı 
~azıf merhumun \efotının Liçün
di \ ıl dnnümüne [C:-adüf edİ\ or
du. Hu müna~cbeclc merhumun 
takdirkarları ile do-tları 'c ta le· 
be:ıi kabrine ~itmişler 'c çok 
hazin ve -:.ımimi bir ihtif:H ~ ap • 
mı~lardır. lhtifı\le Kuleli. l lalıcı -
nıtlu. Dariişşcfck:ı \e muhtclil 
mektep talebesi iştirak etmişler. 

merhumun hatıraları \·adedilmi~ 
,.c Kuleli a:ıkcri fücsi 'cakbc~in -
den ::;iikrü Ka\ a Be\ tarafından 
şu hitabe irac cdilmiqir: 

Efendıler: y 

Bir kbmımız diz çokınu-. , c 
hir kı:-mımız uzanmış hir 'a;ı:i -
~ette hulunİ\ orkcn. 'atanın iş~a
linde kantiikiircn hü\ iik \;ı,.if, 
i-\1\nk.lr ruhunu 'e fani 'iiı:u 
dunu 'u topraklar içeri-ine bı -
rakmı~ hulunuvor. Blh Uk bir 
he\ ecan mtıı hai nlan bu adamı 
kardc,lcrimize te\ di ederek di\ O· 

nını ki: · 
~i;r,iıı 'anını;r,da \atan hu mu -

kaddc.; iilüııi.in g·iiğ·.;timlc parıldı-

' an düf!,ındcr, delik dc;ik olmu~ 
kırmızı ~:ıraları ) okrur. Fak:ıt 
harbin en korkunç \C en huh . 
ranlı zam:ınlarında kakmini hir 
k1.:-kin kılıııç gibı i-cimal eden 
hu güzide adamı hir ~dıit gilıi 

~:ıııınıza kabul ediniz. ~ 

Nazifin kabri 
Emanet merhum :ülc\:man 

Xa;r,ifi~ makbcrcsini yakında in~a 
cttireccluir. ,\ lakbcrenin kroki-i 
h:ızırlanmı~tır. -Belgrat elçimiz şehrimizde 

.\ukara, 5 ( ~\ .. \ ) -
Htll~ı·at St'f iri IJavdar 
Be; hu ak~umki ·f'k~-. . 
fH't'~lt ~ i~ ı a11 bu la ha
ı•t•kPf etmi ~tiı·. 

ı. eşeriyetiıı lıcıııeıı hemen ııısfı 

1 e113sfıhe kaildir. Oıılarca tena
s ıh münakaşa kabul etme:z bir 

beclihiyedir. » 
r, Boı~a . 

Kanunsani 1929 kambiyo, nutut Cumartesi fiyatıan $nndi pek eski ve müterakki 

bir medeniyete 1113lik olan ını -

ı:.ırhlara intikal edtlim . Rahip 
J\\orö », a. fıraunların esrarı o 

nam eserinde bü} ük (Epram) iıı 

vüsat, vaziyet ve şc~ liııin, .\ lı -

sırlılarca ilmin hali hazırda 

meydana çıkarını~ olduğu bir 
>k lıakaikin ınalfıın olduğunu 

,._ c.termektedir. » diyor. 
i\\uter.•kki (( ;\\ı:>sır »111 c)Jü-

lcr kit:lı » nda ruhun tecrübe 

de\ resi tnm olunca 111sanın 

1 alıke iltıhak eylediği haber 

'liı. rılıııektedir. « O \'akit msan [ 
aın. kı rıı!ıuİıda ınüstetir :\\ev-

cı du ebedi yi taııır . 1 lalbuki il 
ıııı b"tiiıı me\cudiyeti müdde

iiııcc aramıştı. Ancak ftzaili 

a <ikiytsinin l,u\\cti ile lmrtu -
lan f l,ık » tapnıış olduğu 

alıe mutabık olarak nılımıda 

ı ıkişaf eder. Ve ruh « H:ılike 

r i.cu » liyak:1t iııi kendinde 

t ı ur. » 

:\i.ısırlılarda, lı. kik.ltm öğre

t mesi bir çok m. nialar Ye 

ı ühiın telılikelere atıattırıl:trak 

.ıpıfın.Jı. 1 lakikaı·ı vasıl olac.ık 

J ıürit bu tecriibderi ınurnfia

k 1) e• e • eçirdıkten S( nra b.r 

, dııı t sı. iri kendisi 1e bir l>ü
k" ııü~ Papiriis » uzatır \e, 

- Ülüler kilabmın ıı kavlince -

( ıı:ı derdi ki: 
Ben senin ızüfıknıi) en 

l uıışir nin; senin ilahi qılıu

ı un; bıı da kitabı lıayatıııdır. 

( Jeçmiş ınc\ cud iyetleriniıı dolu 
<-ahif eleri ile, gelecek . hayatla-

r nın boş salıif elerirıi ilıfüa 

ediyor. Bir gfın bu kitabı s(:nin 
~ niinde açacağım. Şimdi heni 

t nıd ıı ) al f'e \'akıt istersen 

c ~ır geliriııı. ., 

.\\ısır mürşidi telıııizine n:ısıl: 

• ı-ıa ıl·ati akıllara göre tevzi 
t 't<.:I'; z::ıiflerden <:aklnmalı, )o}·

<a te cııniin ederler. ıı di}'.ordu 
i ·, k·ıdııı Yunan miirebb"si de 
t ıııı;zinc şu sözleri söyti~·on~; 
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kabulü etrafında 

Bundan bir sene eve! tah

riri nüfus esııasmda Türklerin 

de aile ismi almaları ve bu 
isimledn fülırir esnasıııda tes

piti mevzmıbalıs olıfıuştu . Bu 

kere gazetelerin kfıifcsine ise 

aile isiıııleriııiıı kabul ve tatbiki 

zımııında T. B. ,\\. .\ \. tarafıııdaıı 

bir kamın lftyihası lıazırlaııclığı 

yazılıyor. .!\\illiyet gaıctcsi bu 

m üııasebetle. neşretmiş olduğu 

bir beırtte herkcsiıı bu lıusu!ıta 
şimdid~n lıiıırlanarak keııd isine 

bir isim ~ ma~ını ve lıükfım et 

tarafıııdaı~ J~amın çıkarıldığı 
e~nada mnkamı aidinc bildire

bilmek iizre bir aile ismine 

sahip olııı::sını teklif ediyeırtlu. 

Yakıt ı;!azdesiııck urettin 
Bey de binılerimizin s.onuııa 

(gil) l<lfzmın ilhak edilebileceği 

ıııerziııde wr teklifte btrhıntlu. 

Aile isimlerinin bizde de kabu 

lüııe dair iazla ~öz söyleıneği 
zait addederiııı. Bııgüıı ıııcdeııi 

ıııillctlcri:t k:lffesiııdc aile i~im

teri ıneVttıttur. Şimdiye kadar 
aile ismi kullanmamak dolayısı 

ile ailemize mensup bir çok 

'kimseleri taıııyanıanrn]{ iztırarııı

da kalıyoruz. Aile isimlerinin 
kabulü dolayısı ile değil bir iki 

göbek, halta on beş gıjbek sonra 

ailemize ıııcııstıp şahısları isim
leri dolayısı ile taıııyabileı:cği-

111ize şüphe yoktur. 
Aile isiıııleriniıı kabuliine 

mütedair iaideleri t-::dat ve bu 
hususta Jıükfımeliıııizce i tilıaz 

olunan kararııı i.;abetini uzun
boylu izalı alııwk ni)ctimk 

değiliz. 

Bıı ıırnkaf.arnizle kabul edece
ğimiz aile i<~iınlerini11 ne ~lkilde

olacağıııı münakaşa ed.:rek bir 
teklifte buhııııııak istiyonız. 

Kabul edileçek aile isimlerini 

ıncscl:i ( Ç:ı'tü·c.ğlu .v1Jfımel ) ye 
( ~\elımct <. ılıkoğlu) ı.,ibi şiındil,i 

malılasınıızın eveline \'eya sıJıt

rasıııa getir·nrk şeklinde ıki 

türlü kullanmak ilıU!11ali vardır . 

Talıriri ııiifus esıı:ısıııda aile 
isiınleriııiıı yazılırken fil;in oğtıl

larıııdaıı fil.in diye yazılması 

teklif oluıınıu~tıır. l lalbuki filan 
filiıııoğlu demek de ıııfııııkiiııdiir . · 
Şu halde blı şekillercl~ıı lıaııgi

siııi kabul etmelillir ? 1 lerııe 
kadar lisanımızın .bünyesine 

(fü:ın oğull\'\pzdaıı fil.iıı) demek 
dalıa çok yaraş ıyor ise de hil

uıııunı me<:t8li ıııilletlcrin kabu l 

etmiş oldukları aile isimleri 

doğrudan .doğruya ıııalıl.4:staıı 

sonra getirildiği cihetle ~ \Ttı

palılarn uymak dilediğimii tak

dirde hu şekli kabullenmek 

z,mıridir. ı\\alıaza bu şeklin de 
keııd ine ına lısııs mahzuru var. 

~\esela birisinin künyesini ha

basının ismi ile te5bit -etmek 
icap ettiği takdirde (filfın filan

oğlu} oğlu (filan filaııağlu) de

mek hizım gelivor ki bir sürü 

o.~lu lfıfzı kullanmak surrtile 
bir tenafür hası 1 oluyor. Fakat 

bu şekilde, bir çirkinlik ornıakla 

beraber bu noktada Avnıpalılra. 

tt) mımıanı ı;'. \ı.;iıı gör HI en teııafü r 

mühim bir sebep teşkil etırn:·z . 

J\ile isimlerinin, nıahlasl:ırırı 

sarasına getirileceğini kabul 

(!tt1kten sonra da isimleri ne 
şekilde intihap edeceğimiz ınev

zuhalıs olabilir. Anadolu Türk

lerinin hemen hepsinin ailelerine 

ınafıc;us isimleri vardır. Meselfı 

bir köyde l~lettayin bir Hasaıı-

dan hahsoluııdu mu Karaibl'ahim 
oğullanııdrn veya Uztınlıasan 

oğnllarındaıı 1111 olduğu tasrılı 

cdilerı k kimin kastoltmduğu 

tes.pit oltumrr Vakıt gnetesindc 

çılrnn henttc de b.ıhsol utıdıığu 

gil i J\ıı:tdollıııun hazı kı~ııııla-
r . 

rııı.l:l. da J lapııgıllcr, ,\ \~hnıet-

gill r cli;-crek aileleri aytt:ırlar. 

Şu snretle .Anadolulular için 
' r • • 'ı ' ısiııı seçmel< gfıçlüğ·ü 

büyük şehirlerde oturanlar ve 

kemli aile isimlerini u ııutaıılar 

için varittir. İstaııbulluların pek 
çoğıımın da aile isimleri var ve 

ıımıtulıırnmıştır . Binaenaleyh 

böylelerin eski aile isimlerini 

takıııınaları pek tabiidir. Tur

şucıızade, Kati pzade, Yelkenci

zade gihi aile isimlerine sahip 

olanlar hu isimleri ıııalılfısları 

sonuna getirerek avneıı ktılla

ııahil ir l er . Aile isinılerini unut
muşların da kendilerine yeniden 

hircr isim intihap etmeleri 
lazımdır. 

Ancak kabul 
isimler ne şekilde 

1\caba bir kaç 

~deceğimiz 

ora'Caktır ! 
scnedeıılıeri 

kııllanmağa b:ı.şladığııııiz gibi 
babalarımızdan aldığımız isim

leri hiç bir şey il!tve ctıııeden 

kullanmalı ıııı? l<anaatiınizce 

bu ıııiilıim bir nokta dr.~ildir. 

Aile isiııı kriııden kJst bir 
ailenin aynı isiın tah+111da ta
ıııımıasıJır. Burada yeknesaklık 

ıııiihiın bir amil olamaz. Şu 

suretle kabıı I ecleceğ im iz isi ııı
lcr somıııa (oğlu) Ukabıııı ilave 
edehileı:t:ö imiz ,, ibi (oil) VC''a-·'":t- b ;::-. .J 

lıut da (zade) J[ıfzıııı da koyabi-

liriz. Halta Iaalettayiıı intihap 
edeceğimiz bir ismi de hiçbir 
şey ilave etnıedeıı çıplak olarak 
aile ismi şeklimle kullanmaınız-

da hiçbir malırnr olıııasa 

gerektir. 

Avrupadak i medeni ıııiPct

lerde yaııi Almanya, f'raıısa, 

İ ııgiltere, İtalya gibi ıııeııılekct

Jerde aile isimlerinde ( oğln) 
v.s. gibi yeknesak tel:Uiuzlıı 

isimler yoktur. Bu şekildeki 

isiııı ler Ruslar \-e Ermeniler 

gibi bir kaç millete inhisar 
etmektedir. Binaenaleyh, faraza 

" f.sl<i°Fi » isıuini k.abulleıımiş 

bir ailenin kemli ine « [skici 

oğlu »f'« EsKi9;zn.scji;g@ci~ib1 
veyahut ta doğnıdaıı doğruya 

« l:\kici .,, iiııvanıııı vermesinde 

lıiç bir fark olııııyııcağı 

zaııııındayız. Yalnız dil imi:d 
tiirkçeleştirıııeye ç~lıştığııııız bir 
sı racla farisid.en al ıııııı ış ol:lıı 

zade lfıfzııı ı kullanmamak tabi

atile daha ıııuvarık olur. 
J\ ile ismi olmayıp ta yeniden 

i:.iın bulmak zaruretinde olaııla
rm da ıııeslekleriııdcıı isim 
alıııaları fena bir diişiiııcc değil· 
dir. f.\escliı .ı\lın:ııılarm da bugün 
meslekkrdeıı alııııııa bir siirii 

isiııııeri vardır . ı\\üller, ı\\ayer, 

l 'isclıer ,.e Sclrnsler gibi isimler 
değirıııeııci, ı.ütçü, salıkçı ve 
ayak~:ıbıcı denıek olduğundan 

mesleğe ta:ı.lliık ettiğine hiç 
şüphe yoktur. 

Bu lrnrnsa mütaallik tekliiimiı.i, 

eveleın irde aile isiıııleriııiıı 

ınalılilsların sonrasma getirilmesi 
ve sanat'ten alıııma veya evelce

deıı ıııevcııt aile isiıııleri sonuna 

da oğlu , gil, veyahutta hiç hir

şey getirmeden doğrudan doğ
ru3a çıplak olnrak kullanılma -

sında hiçbir fark olaııııyacağı 

ıııcrkcziııded ir. 

"(/ /111111 /; ,, (i ( 
-----· 
4<Q)('(})({J) m~kii~e 

Pazartesi gönü alımyor 
Ankara , 5 (Vakıt) - Devlet 

dairelerine al ın:ıcak 4000 yazı 

makinesine ait 15 teklif zerfı 
açıldı . Pazartesi günü en ıııu -
vafık tcklii belli olacak, miitea
kıbeıı de makineler satııı alına

caktı r. 

Ticaret Odası intihabatı 
Tit•at·e ı. Otla~ı me•·li

~i ~:m·şamha gfinii fo , _ 
kal:\de hiı· it ~tima ak-• 
lt'tl~<'t' kı ir. 

Bu İf•timada lPef1id(•n . 
dh an riya~t't, heyeti 
idare ye komi~youlara 

• 
aza intihabatı yapıla· 
aktır. 
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\ :ıpma adamlar 

4 p<:rdc 
.\i t h. ırı"ri : Karı:! < ':ıpe;k 
,\ 1 Lilcrcimi • l lalic Fahri 

I L\ZİX Bİ ll f>L(JI 
l·:,hak D:ıriilicaınlar umumi 

nıiidiirii \c I.\hik .\lü-kiir:ıt İn -

hb:ırı ınuanıclfıt miitlürii \lclımct 

~el:\h:ıttin he\ in rdika •ı 'c .\ltuni 

zade kerimL .;i l'iırkcınal hanım 

dcııdiıınin tliin gcı:c µ;cnç ) n~ ı iıda 

diin yetim bırakarak \ llahın 

rahmani\ etine ilcic:ı ctti~i hli\ ük 

tcı.:..-iirlcrk haber alınını~tır. 

Türk kadınlığının 'c fa~ikti 

ahl;\ki\ cııin bir Linısali ohm ıııı;r-

hunı1.: ıı in na-ı mağruru 1.m giinki.i 

pazar ~iin~ _.a;ıc IO da ~iılcyına· 

ni~cdc Jl)iJ-mndl)a.(Lk. _}.lin{'lr 

Sinan caddc ... imkki c\ imkn kııl· 

dırılıp K:ıracaahnıct şdıitli.!."indeki 

aile kabrine ddncdilccd..tir. 

Cenabıhak Zı.:\cİ St:l:'ıhanin 

hen'. kardc~IL·rinı.: 'c dij!;1.:r tıı -

allükatıııa :-abır 'c cahaınnılil 

ih-an huvur-un. 

FEH.\11 Sİ.\E)l.\I).\ 
Bu g-ün -a:ıt 1-J. ce matine, Kom k 
Cc\ tkt \c 1 h:rmine hanım ıı 

i~tirakile .\ltın lokanta cinaycu) 
~inrnrnmızda ( :\aınu::ı ) 
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llil:ll ~inema~mda 
tı k:i. .;ani pazar ak~amı .1 hö. t k 
filim lıirdı.:n l\:ııılı m:ılıct - lk l/. 

iiriimcck çı:tc-.i - ı..:ı;r, mı l•:rkd< nı· · 
a\ rıca \ar\ ctı.: hi.incrli kiipcklcr . 

Bükreş sefirimiz 

Hüseyin Ragıp Bey 
Ankaradan geldi 

.\nk:wada hn hı mu. 
Biikrl'~ ~t't'fr inıiz llü
~wyin llagı p Ht~y c.lii 
:.;elu·imiz<~ ~el ıni.s ti ı·. 
.ı ~- " 

)hnnaih'' h, nıezunhc-• • 
ı i hiwm hulduğunda11 
hil'ktH" •rl"ııw katla .., ~ .,) 

Bi'ıkrt'~e :.?:itleccktir. 
, t. 

Mzsır sefiri 
~lı~ıı· ~t'firi diin .\n

km·aya ~it ıni ~t. İl'. Ri · . . . 
hafta ~om·a dünere··. 
Sol\ a \e Biikrese ha·-

~ . 
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• 
Bu keşide, ikramiyeleriııiıı gerek büyüklüğfı ve gerek 

sayısının çokluğu itibariyle 5. ci tertibin en zengin \'e eıı 
iiınitie dolu keşidesidir. 

En hiiyük ikramiye :100,000 liradır 
Burnlan haşka 1 tane 100,000 

• 
1 (( 50,0,00 
(( 

(( 

(( 

<( 

C) 

5 
15 

100 
...... 

« ao,ooo 
(( 20,000 
(( lü,000 
(( 10,000 
(( 

(( 

(( 

(( 

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

.. 200,000 
lirahk ikramiye 

(( ınük~\fat 

'ardır. _______ , ,. 
Bel a ğrısı 

Siyatik ağrıları 

Cilde temamiyle nüfuz edf'rt>k ona tutlı 

bir sıcaldıll ver en 

' ' Spirosal ,, mahlülü 

bu" ağrıları derhal teskin edar. 



o Sa-nfa 

ı=vakıJin 
KIRAAT 

HOCANıN SEVİNC. 

Bir gece Hoca erkende yata
ğına yatmış, tatlt tath uyurl<en 
bahçede bir gürültü olduğunu 
duyup uyanmlŞ. Perdeyı arala
yınca dışarda bir hırsızın gezin
diğini sezmiş. Hemen yayınt altp 
bahçedeki hırsıza nişan almış; 
hırsızın yere devrildiğini görünce 
.cene yatıp uyumuş. 

VAKiT 6 K!nunu:'anl' -

:\luharrirl 

1'11f.t.41.. SadJIUll/ı 

Baba 
~~ Ertesi sabah bahç~Y! Çtk•,!l.ca 
gece t'bğt okun kendi gomlegıne 
saplandtğ e_örmüş, hemen 
çarşıya çıkıP fükaratara sadaka 
dağıtmış. 

Baba. bak: Bayrak~ 

.Kaya araba araı-~ 
' 

Er 
Er 

erkek 
Beye 

. Hocafendi~ ne oldu? diye 
soranlara: 

_ Cantmı bi*1 kart dün çama- ~ ~ ~. ..!fl,y ~er r. pw· 
şar yıkamış, benim gömttl .................. - ............................. ...ı...-----·--·--~--.. ···-------· .. -+-· p--···-·---·P-------··-
iPe sermiş; ben de· avluda hırsız var sanarak gömfeğı okta vurdum, eevabtnt vermiş. 

. Oyte ise neden sadaka veriyorsun? · diye soranla a: 
~ .... h beni o saatte cömleğin içinde olmakian muhafaZa ettrdEf, onun · 

...... ·:.·.-:,::····· ~ziiı1i.alfeiiir--~~~~~~~~~~~ il ~lll~T ;EKTE;lERl 
Bsl&l ~ ı..klel '14'1 t~siri al U d • k k ·ı • • • 4-28 Kanunucvel sayısı yen • 

unda hir'ÇC>k ,191• \alnışıarı \n- ne zye aza"°n arı erımızı11 harfJerıe ve bir çok müfit v.. ALfAU r~ 
1" '.lıftınucörea pzetemiıı bir ı;iı- mütenevvi lıultuki ınakMeler v4 UJ.jJ 
tun açmış. asıl tertddur edilen isimlerini Refredivnruz tqınyi1 Js_ar~rJM,ilç .çı~~tır ~ ~ --~ ........ 
kliAlÇ}~fiıt @ıru imlıHıu-ım b\1- '.T ~ J Iu.Jiu~ nıfmtcsiplt;rine tavŞiye ~ ~.11.L. 

ederiz. 
Bii~iikteı•in ımhl~-atuttt "~ gun 'e ou son 

iı,1h\ kaidelerhıt• güre 1(lrtip et.lümi .. wı 
'eıü AJfub dir. 

T•da 11Ö5ter:11tcı) e haşlamışu . , •••= 
Qµnı ~_, edhorm•.; ~h:ı- 2J9 Sıva~ küçtik sıhhiye 1 ba:ı:;ı :'er miircttihi ı\rif Zeki Adliye ı.ini: 

zınna irrılıl. lfıgat"dir . memurları mektebi mi.ıdiirii Rey. E illl e mit,.ddeiumlfmi12'fılt 
~~ tekelH.ıf, r~ tekellüm, Dr. Siirc~ ~ a He~. 2-~ \fü._kiır:tt inhisar J:lqJnılc fakül~jMdiu bu sı>neı.,j 

...A:I(; teklif, J.<'; tekcmmiil, 240-lzmir reji Pabvikaşı ig~resi Kadıköy mıntaka~ mezuol~r.ıpdafi Nail Bey ta~·itt 
~("•tekme, J .<: tekmil, ~,.(.... :t}'8rtimanındu .\)ika· .M\ıni.)r kooırülürli lh!'.ın Be~. edilıniftir · 
.:r._,G tek,in. ~ ttkC', A: 

1 
llamm. 5J55 \y,~ık Ali Bey llİl•TIİic•alİre•ı•,ı;e-za~l·ıi•l'Cİlll• 

t<.:kir, :,.e tekin, ~ ~. tcf,k,._ 24 t-Çankm tclgra:f mu- ad;to;ı yatı mcktchi müdiır-lı 
~-~ ~atin, .;. ~I ıık(ku) • habere mcmurlarmd:ın 1 Hlmi l lasan Hn!"ri Bey. borsası ~ 
J-"1-ı ~~ ;,j• )\i t H\huk(ku). Be\·. 25 :--Jzmir Rıhtt)JI ~irketi Bıı fıalla1 TiC':ıı rt hH'~:ı~ı 
_1,..ı ..... 14..,. ·d ] \fı" iY· l\,'llibiuı\llll'llİlıV-İ ta1·afıuıl:uı l r-
,,.~ ~...,.~ ~..,, tt: • ' ..,. ' 242 - Rafrn da,·a,ckiJi istatistik mcmum 1 mail Fa- ıilı.nM r. 

teliiki, ~' tc:lhİ;., ,,~v tclc7.- Hikmet ijçy. ruk Rey. 
• ..,._,I,.,!: tı.:l ~ P, ~ı._: 24.l.-- \nk<ırada IJ.a,riCİ)C 258 kmjr fücsi miidür 

taltif, ~.:: terin. ~telef, .J:..i• nk·\lct,i tc~ı;.ifat miid\iriycti mua\ini r~ridun DunJ4r 13<:). 
uıtMfu~ ~ 1 teh\kki, "-:r; tt;I· l.::'ıtiplcrindcn Siılcytlh'lll Kc- 259 ~lani:-;a orta mektebi 
kih, ~ili telkin, f;.:•11 telmih, ırı<,lcttin BJ;;y. tarih mrntllimi .. .\li l la~dar 
..i .~; tilmi~ , .;,; tt:lc\ 'lin, .;t 2.+4--Gircson J lilmm ya- Be,·. 

tı.•hc, ~,ı; tt:hi, .j.,I; tchin. 7.ıcı oglu l\lu tnfo llii~yin 260-llukuk f-ıkultc ison 
Jl., .. :ij.J: tcldotottrttH , ~i ney. UC\ rede &ı;~ Bey. 
tdyirı. J:~ · tqm<ı ili; ,f:· tc 24-5 \nkarm.ln l limny~i (BitQlecii) 

1 iiU, \S~"-· temadi, J',\;· tc- ctf:t1 ccn1i~ eti m\:rkc1ti umı.ı-

sa:ıt 

uz, .., ,· tem.as. t:.:s· tema- misi muha,.cbccbi Bekir Sa-
~ ,.4· tema r, rı..· tamam. 

mi Hey. 
:. tamamı, ..:. ... \ · tamamiyet a46 Bakırl~ö;v, Cı.:.\ il'Jik. 
i • JY tcm.l\ iıl, c:_:· tamct- ) eni Yol X J 2 S.mıJ~c 
U ~, Jt:: tim ,1), ..,l!:" telllC" ) hımm. 

.-:ısr· tcmci4 ~.JJ.· teme'-\. 
247- .\masya a~ır f.."Ci:<l 19.00 Ü"tütrn mu .. iki h~eti 

,. .ı. • .AS· tcm,U~ ~..r· tcmcr- a1..a ndan Ihsan Be~. 
;; .i temrin, ~..ı· reme _ 20.;;o [,ham 'c tah,·ilat k:ınhi· 

248--fkftcrd:ırhk Emlaki ~o ,.e nukut borsası ha

hcrlcri. raı;at merkezi 

raporu. lstanbul saati. 

ii),_ .;.~ tcmckkiin .:.,5,· 
kin

7 
J--~· temkinli, J· tı.-:- mil!tyc kalemi Sami '.\fusc:ıfa 

jı·"· tcmcbi7., ~..ı:. ..ı..:. ~: Bcv. 
lle~tirm.ck, ~~.:.·~.- temel- cı-t-'9- Kadıkii~ ti, :\liihiir-

·•c ıı clarda karakol solt· li·ındn X elft ~ . ..,.; t mellcnmck, l:'\ 

11 . l · 11 k ı 37 Saf er Be~~. tcrnc ı, "- • teme Cı ·< rn\ 
.: temelhık,ki.ı>, d.l• temlik, 250- f<'atih ~tpazannd:ı 

meumıh1 "°. temenni. Kırkçe~mc sokağında N. :;2 

~ l .!'iO Tarihi muı;iki : Lj,ztin 

hav at 'e asarı 
21,.~ Koııser: 

ı) L.•azt.tn asaı-t 
~ SolQ pi\apo: Ômer 
Refik ıı tıı.rıJfından. 

CMlflO 
• f~?Q 

1385 ..... 
• f,ı.Ji 

-AfVON
oodo,oo 0000 ,~ 

lıir 14'0t<>Q ••« 
~~ıııl kil OOQOOO ~00 

- TİFTiK -
\ık a ~ OQQ,()Q 
ileri 2.10,00 2~qpq 
\ ıı.Jl:ıgı Ouz ) 11ıın OIJ0100 Qdf>1op 

• (leşimlçı· - M~şlJ r - Hik~~eh'r - Şiirhw. 
fW.=1'-~ 

Teı.t•Mapı..tM>lNNI. 
'Fe'~ yeri~ İıkdtıpı wa.tba.ası ~ 

nıüchirli'ğil. 

aha esi So • ı ~. 
Hoğaziçi Yeni mahalle Eski Pazarbaşı 84-86 maklup maa d(ikin 

. .. -
NiŞAN MER.ASfMi - Balar. 

kijy Qı"IJ'lp ~it nı~ru 

s.bıkı mcr.bUlll RAşiı ltQYİn ~~ .. 
Mefİ Feııflröy ffk -C~ -.l • 
Hmlerinden Mtıuzez hanunlı 

Bakırkö)· ilk mekttın mu~mgı ... 

lıstjffdcm Keruıa. b~14\ ntfafl nıe· 

fMİJRi tarafc~.nin ~ıl°l \C 

e\iddasile her. iki !llPllliaİn •Hm 

4J'l\~lıl!"~ IJJP.f~~ gpde 
1tir b6y.ıı.ı buır. oWıtP halde 

Muu.za hanıllMR 11-awdNlaki 
ı.nesinde icra ve tes'it edilmi ur 
tebrik eder ve saadetler dihrlz. 

İ§Jjlla., Ku .. vet ve SıWw için 
en ıtüCfŞİ\' ctevııdıa; Bihunum 
eczanelerde bulunur. Umumt 
bepoları Bomooti r.brikası. Tele
fon: 8'Jyotllu 583, \ e ~bulda 
EkreQ) .:"iecip ecza deposu. Tele
fon: istanbul 78. 

~ teme~' uç. j>'. tcmmur., tatma Zehra ~nnım. 
~ müy~ı..iı.~·temiz, .:o.:ı,:_ 251-Gircson istihlak ta-

Yeni Mektip \eni ı bir bap hane Tevellüt -- AV Df.RISI """' 

"k, .ttl j.i temizletmek, ha1tt\ik memuru l\fu:rnff~r İ'stanbul müddeiumumisi Keıtan 
f;ll'P.ii'Jcmck, .d..:.. ~· ~- Mehmet Be\•. Reyin evelki ğece bir ~ 

.ıf ... ~te~i7.leyi~ 25~Ka tamuni~raat bıuıka~ı çocuğu doğmuştur. Ebeveynile 
u:C.\I). ...,._ teml ıv., ttluhasebeı.if\(fc l\.~Jii Hey. birlikte m..es'ut ve mun hayat 

Bitmedi J 253~rqan .Bey maı- temenni ederiz. 

Müş~mi~: altı (~ ilP matbah, dört hail. sahrınç \e bir mıkrar bab91-
lllil~ U\'S llfı lll'4harr-çr maa dük;\n hanenin hedelii $11cUl ~sittc tedhe edilmek üzre 6 t-:W 

tarihine mfö;adif pazar günü sa;\t 15 ~ bihnüza,·c;dc mülki~ eti saııl~. · 
2 : Taliplerin 'üt:de ~ edi lluçuk hesabile 300 Jıra teminat akçtlel'inl malşandığına teslim o4er:ek 

l•ca.kWı makb&P v• )":\ tPUtı:her hankf. -lcnıbikı )'ÖYmÜ meıkll• l.la ali ...... saatı-~ 
3 on nıunui.iJacaaı e) lemelcri. 



.. 
.\.BU .E Ş.\RTLARI. 

Gazetemizde çıkan ) azı \e resimlerin 
butun hakları m.ıhfuzdur -·---

·ı urkl ede 

Kuru 

C:,ızetc) e o dcrılecek mektupların üzerine 
idare ıçın c İdare , ) ıtıı) a aiısc ( Yazı ) 

t rcti konulmalıdır 
l A 
3 • 

ı ı.o 

"00 
6 • Q(IO 

• ı:-oo 

n ılnı• lll mektupların ıadc lndcıı, ki\ mctl 
nuk.ıJdı;rt ı m ktuplara konulmuş paraların 

k ) b 1 ı d.ın 'c ıl.lnların munderecatından 

Rize vilayetin-
J • Pı c-II p.ı il •u· uen . ....... ni .JI r ci kıl · 

mt:tr :ıundakı '\l•hat d1.rcsı uzc-
rı de i oh acak ,_. m~tro 

Jira 91 kuru-ta it .. ret 

tarı~ i ıhalcdcn icıbun .. 'Jl 7 :ı d.ı 

ikmal 'c te-.Jim oluıımak uzre 
in•aau kı1nunıı aninin ~J inci 
sah gününe k·ıdar kapalı zarf 

usıılile mlinaka~:ı) .ı konulmu~tur. 

lutcahhit inc;aat hitam na kadar 
Nafı.ı daire~inin rnıı:.s:ıdd k bir 

fen memuru istıhd:ım edecektir. 

i\lmafık \C mutedıl şer. it der 
mc) an edildigi t:ıkdirdı; ~ e\ mi 

mezkurıın ;;:ı:ıt J 5 te cnciımcni 

'·ıa ette ihale muameM )apıla

c k r. Talip olan! rın ~anname 

'c ke-ifname ureti mu~add ıka-
1 ı ını ~afia daire~inden al:ıcak

l:ırı 'e mUnak:ısa~ a i~tirak için 
verilecek teklif namelerle tcmınat 

C\ rakının ihalat kanununun mc

' adı m, h u•aoı mucibince tanzim 

' e ita e) kmeleri il:ln olunur. 

lstanbul buinci ticaret mahkesfnJen: 
Bcvoğlunda Alhamra sincma:ı 

karşısmd;'I 317 numaralı dükanda 
mukim manifatura ticaretilc muş
tegil Yorgi Coli-. Efendinin 1 
kanunu •ani 929 tarihinden iti • 
baren il:\nı iil:\~ına 'c mc,alıhi 
ifl:l~i} enin riı'} et \ e tCS\ i~ CSİ 
zımnında aıa\t mahkemeden Da
niş Bc}in JÜi komser. A'>ukııt 
Şinasi Be\ le Be~ han 1 [anımın 
mll\ akkat sindik ta} inlerine ,.e 
mağaza ıle depolarındaki emuli 
ticıırirc -.c eş~aı zaidci beytiyc -
sinin temhirine H e\ rak ve de
fotirinin celbine ve kefaleti mu -
saddaka irae edcmedıği takdirde 
haps ve te\ ~ıfine ve bu baptnl<i 

kararın mu' akkaten icra~•na 

mahkemece karar 'erilmiş oldu
ğundan kanuıınamei ticaretin 170 
inci maddesi mucibince daimi 

- sindikleri intihap olunmak ü~rc 
esbabı matlubun iş' u 1829-cncsi 
kdnunusaııi•inin ~irmi birinci pa
zane~ı günü saat on dbrt radde· 

lcrinde mahkemenin iflas muameld
tına mah~us odasına gelmeleri 
)uzumu ilan olunur. 

lstanbul bırinci ticarfi mahkemesinden: 
Kazım nğa tarafından Abtül

vahit ve Sabit Efendiler aleyhine 
ikame olunan davadan dola} ı 
Oalatada Kemankeş Kara Mus
tafa Paşa sokağnıda piyazcı 

Sabit Efendinin ikametg5ht nıeç
lıu ! olduğundan ililnen tebligat 
j çrasma karar verilmişse de 

mumaileyh tayin olunan gü .de 
gelmemiş olduğundan bitta ep 
hakkında l 1. U. M. kanununun 
398 nci maddesi mucıbincc itti
ha?. olunan gıyap kararının 
141 nci madde ımıcibırıce ilanen 
tebliğine karar verilmiş \le 
emri ımıhakeme 7-2-929 tarihine 
m; sadıi Perşembe günfı saat 
13,5 e muallak bulunmuş" oldu
i't: ııdan n umaileyh Sabıt ff endi 
ye\ mi mezkfırda ispatı vfıcüt 
ey en ediği takdirde bir daha 
n u l akcn e} e kabul edilemıye -
c i ve vakiaları kabul etmiş 
addolunacagı il n o'unur. 

ıd,ırn nıcsul dcğıldır. 

Sadık za e biraderler vapurlar 
Karadeniz 

:\Iunt ,,;,m \(' Liiks po~tası 

İnönü vapuru~~~~~ 
Pazartes.

1
gun.u akşamı Sir
kecı nhtımınd:ın 

han.:kctJc 7.onguld:ık , inebıılu, 
'\am:.un, Ordu, Gire-on, Trab
zon, .\innene 'c Rize 
i~kclelerine admet \ c a\ det 
edeceklir. 

Tafsilat için Sirkecide .:\ Icsadet 
hanı alrında eski Loid Tri) es -
tino daire'i. Telefon: İ:.tanbul 
2134" 

ilan 
KHye· 550 Bc)aZ Pe)nir 

650 Reçel 

l"zunkopri.itleki .\skcr ihtiyacı 

için ben eçhibala iki kalem er
zak 30 kdnunue~el 928 den 17 

kanunu:.ani 1929 tarihine kadar 

) irmi gün müddetle münaka:ıap 
çıkarılmışnr. Talip olanların de

pozit akçclerilc birlikte L'zun

köprüde müteşekkil komus~ ona 

müracaatları ilan ol un ur. 

it..AN 
J .üleburugaz liakimliğin<len : 

Lüleburgaz beledi} e dairesine 
duhuli}c re.:mindcn medyun İzzet 
:Hey zade Hamdi Beyin borcun

dan dolayı evclcc vaki olan i!An 
mucibince l\luhtar çifliğinde mah· 

cui! arazi~inden bermucibi ka~ • 

di ~c-mi hiss~i şa~ iası fndelqı.Li
zn' ede (~083] lira) a talibi ala-

caklı belcdeyc uhdesine ihalel ev
\ eli) esi icra kılnımış ve tarih 
ihaleden itibaren 15 gün nihaye
tinde ihalei katiyesi icra kılına

c:ığından talip olanların yüzde 

bı:ş znmmilc Lüleburgaz icra 

dairecinc müracaatları ilan olunur. 

\·ila nlf eıwiinıeni dai -. 
misinden: 

Mahmut paşada Kürl·çiı hanın
da kfün 11 numaralı oda icara 
verilmek üzre 27 - l - 929 tarihine 
ınfısadif paz:ır günü saat on bire 
kadar müzayedeye konulmuştur. 

Taliplerin encümene mürncaatları. 

Türkıye iş Banasından: 

Ankara ldarei Merkeziyeıniyle 

Mersin şubemiz için Fransizca 
iyi bilir ild daktiloya ihtiyaç 

olduğundan talıµ olanlariıı 

şnbenıize müracaatlari. 

süt ninelere ihtiyacı olanlara 
Süt nine) e ilıtiy:ıcı ol:ın Jar her 

ne zaman :ırzn ederlerse ıirdcki 
:ıdrese mur,ı..::ı:ıt c~lc) in. i\füte

addit sut nineler bulunduğu iJ:\n 

olunur. 
Kadık 'yde i-ma~il Hakkı Bey 

ok ... ğında 73 num;'lrclu 
hanede !•'atma 

rı;-ı 

~ 

·Seyrisefain 
Trabzon birinci postası 
( C'umhuri~ et) \ apuru 7 kı\

nun•ani pazane~i 12 de Galata 
rıhur11ndan hareketle İnebolu, 
Samsun, Gire on , Trab:ı:on,. 

Rize, l lop:ı} a gidecek 'e do
n ü,tc Pazar i:,kclc ile Rize, 

ürmcne. Trabzon, Tirebolu. 
Gire on, Ordu, Ün}e, :'am-un, 
İnebolu, Zonguldağa uğrı) ara
cakur. 

I larckct gtinii ) ük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
( Çanakkale) vapuru 6 kı\nun
~ani pazar 10 da <Jalata rıhtı

mından hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, Radu:., 1 "cthi\ c, Fini
ke, Antalyaya gidecek \C dö
nıişte me:t.kôr i•kclderle birlikte 

\ndifli, Kalamaki, i\larmari Sakız 
Çanakkale, Gelibolu) a u~ı} a· 
caktır. 

Mersin sür'at postası 
( i\L\ll.\IUT ~I~\ l\ET PA~A) 

vapuru 8 kinunsani Salı 

(12) de Gal:ıta rıhtımından 

hareketle çar~amba 1 O da 

İzmirc mU\ a:;al.ic 'c n) nı 

günün akşamı hareketle .ı\ntaly.-ı 

Alaiye, Mcr:>~nc gidecek \ e 

Taşucu, Anamor, ı\lıiiyc, An· 

calya. İzmirc uj!;rı~ arak gele -
cektir. 

Ayvalık sür'at postası 
( ~Icrsin ) -.·npur.n 8 Kanun· 

sani salı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mınndan hareketle Gelibolu, 

Çanakkale, Kıiçükku~ u, Edrc· 
mit, Burhaniye, Ayvalığ:ı gide· 

cek 'c dönüşte mezkur bkelc

lerlc birlikte Altınolıığa uğrı

sacakur . 

Gelibolu için ) alnız yolcu 

alınır yuk alınmaz. 

(l500)adet eğe (15000) atkt 

zımpara kılğıdı ( ı 0000 ) kılo 

kazan tutyası (4500) kilo kar

fiça ( I 500 ) kilo Kalay kat'i 

ihaleleri 19 • ı · 929 Cumartd· 
(7000) metre Tente bezi 

(88) roda m h:ılat ( 42 ) roda 
galvanizli çelik tel lıafar. 

Kati ıhalelcri 21 -J -929 pa

zartesi. 
(1200) metre bez horcumfı 

(100) metre lastik horcuın (l~J 

ton eh an üsüipü. 
Kat'i ihaleleri 22- J -920 Salı. 

Yukarda )azılı olan on bir 

= 6 Kanunsani 1929 = 
Büyük müzayede 

Merhum Reşat Fuat Be ye ait olan asarı atika ve ııefisesiııin 

müza}edeli satış sureti katiyedc yarınki pazartesi günü saat ikide 

Çarşu~u kebirde Sandal bedesteninde icra olunacaktır. Asarı 

atıka ve nefise meraklılarının nazarı dikkatini cclbeylerz. 

Mühim ilan 
1 stanbul Ticaret ve sanayi Odasından : 
Scnelık Oda ücreti k:ı) di) clcri ile kazanç üzerine mc\ ıu Oda 

resmi her ::.ene olduğu gil.ıi bcr\ cı;hizir tertip dahilinde !lıiısil edile
cektir. 

Kanunsani r - 8 Fc\ k:ıl.ide , c birinci ~ııuılardaıı. 

• 9 - 1 G ikinci ve üçüncü .,, 
11 J :" - 2.3 dördi.ınci.ı Srnıfca muka\) et olanlardan 'e siın-

" 
Şub:ıt 

" 

~laı t 

" 

24-. 31 

ı - 7 

w - 22 

23 - 28 
1 • 7 

8 - 15 

16 - 22 

~J - 3T 

::.aı lardan. 
'ıı:il numarası. 

1 • 1500 

1501 - 3000 

.rooı - 4500 

A-501 - 6000 

;-sor - 9000 

{)001 - 10500 

10501 - 12000 

1 .. 001 - 13500 

IJ:iO! - 15000 

Odada ınukan et tacir 'c mi.ies esclerin borçlarım I~tm cct\'el 

veçhile mua~) en olan tarih!ertle rc:.mcn Oda , eznc:>inc tediyeleri 

lüzumu ilttn olunur. 
.31 \lan 929 tarihli hu suretle ccza<:ız tediyenin son günüdür. 

l\Tu:ınen müddet zarfında1bu iicretleri tedi)e etmi)cnlcr bir nisan 

929 tarihinde Uç misli ecza tahakkuk euirilecck \.'C artık iicrcci 

ka} diye ın:ıaceza talı:ıil olunacakur. İşbu ilan senelik ka) t ücreti ile 

kazanç 'crgi•i üzerine me\·zu Oda re~minin tedi~ esi liizuınunun Oda 

tar:ıfmdan re:.men alakadarlara tebliği mahiyetindedir. 

Manisa vilayetinden= 
Bedeli keşfi 

Lira kuruş 

5~707 37 
f nşnnun ne\ 'i : 10 kilometrohık tcsviyci tlirabiye 

2 ,, • şose tamiratı 

7 :ıdet 1 mctruluk menfez. 
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2.l metro UJlindc kuru dll\ ar 

öO ~ ,, perc 
Aksaray '!\Tarınara ) olundal batida gij:ıterilen Tnş:ıat .5270'7 lira 

.37 kuruş bedeli keşfi ü:1.crindcn 26-1- l 929 cumartesi günü aat 

(1 ı )c kadar mLiddctle 'e kapalı zarf usulilc münak:ısya konulmu~tur. 

Fa;,.la rnalıimat almak i~ti\"cnlerin Yil,\yct ~afia başmühendi~liğine 

mlir:ıcaatları . 

İstanbul vilayeti defterdarhğından: 
Satılık tarla, oda ve ahır Oöztcpede Mehmet Efeııdi malıal

lesinin göztepc sokağıııda 9 9 r\o 4 dönüm I evlek 315 arşın 
tarla ile odalı ahırın 1-8 hissesi bedeli defaten verilecektir. 
J\\uhamnıen bedeli 250 lira , müzayede 8 kıinunsani 929 da 

defterdarlıkta yapılac.1kt1r . 

• • • Satıhk köşk ve bağ 
Göztcpedc Mehmet f.fendi mahallesinde Göztepe sokağında 

2-4 Na köşkü ınüştemil bağm 1-8 hissesi bedeli dcfateıı verile
cektir. ~\uhanımen bedeli SOO lira müzayede 8 kanunsani 920 da 

darterdarlıkta yapılacaktır. 
kalem malzeme miinaka.;a}a 

konmu~tur. Vermek j,cc,enlc· KAGIT VE KARTON MÜNAKASASI 
rin ~artnamCjİ gormck iizcrc Tütün inhisa rı Müdüriyeti umumiyesinden: 
her giin mlinaka a~tt i~tirak et- 27-12-1028 tarilıiııde kapalı zarfla ppılan kağıt ve karton 

mek için de lıiz:ılarında vazıh mfınakasasında \erilen fiat haddi lfıyıkında görülmediğinden 9-l-
!'Ünlcrde Le\ :ızım i\ Tıidıirll.itünc ~ -ı:ı 929 çarşanba güııu aleni miiııakrsa yapılacağındoıı Tııccaranin 

lıııııiigı.c.ım.c.ı.er.i. _______ =-_.:/ yevmi mezkurda saat 10 ela 1'\übayaat komisyonunda ispatı 
vücut etmeleri ve şartnameyi görmek üzre her gün müracaatları. 

Türk mektepleriyle faydalı e~erlerln ll4nlannda 
% 20 teıızllat yapılır, 

lLAN T~RİFC:Sf: 
S.ıtırı Kur 

Bu) uk \ e ya bır çok ücf.l için \ erılen 11.lnlarl.ı 
hu5usl ıııahlyeuclJ lldnl:ırın ucrcli 

6-8 lncJ sa} tad.4 J ı,;ıo 

s " • ·~ 
4 • • 40 idare ile .kararl.ı, tırılır . 

Gazetemize hususi llAn kabul edeu yer: 
H." I I llaıı:ıt :ıcentıısl. 

2 o • • 100 

ı " " 200 
1·8 inci Sı1~fıd:ı \IQ; 
resmı ılAnlar j 

Hilaliahmer cemiyeti mer
kezi umumisinden: 

Cemi) eti mızın Eskişehir Cl\ arındaki an1>ar bin:ılarınııı alckurikle 
tem iri \ e tamirhane ile ::;u motorunun tahrikine kati elektırık kuı;. ' 
\eti isuhsali için ic:ıheden tc:.batın icra,ı tal.bine ih ılc cdilccektır. 

Anbar binaları churınd:ıki u kunctiııdcn iımlade etmek \e ckfo 
mc\ cut bulunan LUl'bin makına:ıilc diğ1:r elckurik le\ .ızıını kullanıl• 

mak \ c lıuıılar<lan m:ıda iktiza eden le\ azım celp 'e tcdarık edil
mek uzere i1bu tc::i'atı deruhte etmek isteyenlerin mahallinde tetki· 
kat icra ederek me\ cur malzcmc Ye ~:ıirc) i görmek sı..rctile \ apl.1 

c:ıkları re:ıim 'e pilanl:ırl:ı teklifnamclcrinin 1928 :ıcnc•i k:lnl.ın::ani· 

nin on beşinci günü saat on \ cdi) c kadar Ankar;ıda I lil:ıli.ıhmcr 

merkt•zi umumisine tc\ di etmeleri ondan ııonra nki ol.lcak teklifa· 
tın kabul edilıncyece~i ilan olunur. 

KOCAILİ ENCÜ~IEXİ DAİMİSİ.\'BE .. : 
( i 9 l 3-l)lirıı bedeli keşifli \da pazarı Kemalettin Sami pa~:ı ınckt1:bi 

in~aatı olbaptaki ~artn:ımc~i mucibince 19 kanun ani 9::?9 çarşanba 

giinü saat on beşte ihale edilmek üzere k:ıpalızarf usulil.: miinakasa) ,ı 

'a:t.edikliğinden makbuzile "e ıniiza\Cdl' 'e miinakasa k:ın~nundaki 
tarif at 'eçhilc ye' m \ e saatı me;1,kCıra kadar l\ı)caili 'il.i) ti eııciımcni 

daimi:.,ine 'c ~artn:ıınc:-ini gdrrnek \ e taf,ilat ıılmak bti~ enlerin 
Kocaili encümen kalemine müracaatları • 

İstanbul Şehremaneti ilanlar• 

Umum yük, binek arabacılarına ve hususi araba eshabma: 
Şelıremanelinden: ~ehin.le ~cyrli~cfor eden umum yük 

binek, hususi ve 7.iraattc kullanılan tek ve \ift atlı araba 
levhalarının yeniden imal ettirilmi" levhalarla tebdili tc
karrur etmiş ve bunun için tarihi ilandan itibaren 20gün 

müddet tayin edilmiştir, 

ı\ Hiddeti mezkıirc zarfında :ıhlkad:ıranın ~cyrii der 
merkezine müracaa.tla muamelci tebdiliycyi bil icra nrn
bal:ırına yeni ıc, ha almaları \ c hit<11m miic.hkttı.: c ki ve 
tarafı emanetten verilmemiş le' halı arabaların .c~ ni..,cfcri
nc nılimani.:ıtla e~halmıın da tccziyc:;i cihetine giJilcCl..'Q:İ 

ehemmiyetle ilıin olunur. 
----------------------------------~ 

Şehremanetinden : ~lctrosuna 125 1 uru~ kıymet tal...dır 

olunan Fatih yangın yerinde .Altımcrmerdc K:ltip l\lu-.ia
hattin mahalle:;in<lc 1 lckim o~lu Ali P, caddcsindt' GO 13 
60 I 4 numaanlı ars;ılardan miifrcz ı 2-8J metro ı ıunıbb,u 

ar:,a pazarlıkla .;atılacaktır. Talipicrın 8- f-92•ı ·llt ~um! 
saat on beşe kadar 1crnzım mudurlti~tinc gclmckri 

Kadıköy dairesinden: Kıl.ıltoprak civarında ba~ıbo~ ::-a-
hip. i:1. olarak bulunan Koyunun 2..J. saat zarfında ·ıhibi 

zuhur etmediği takdirde dairece c:aıılaca~ı iliin olunur. 

lstanbui birinci ticaret dairesinden: 

l~afail .ı\mram biraderler tarafın
dan btanbul Tahtakalcdc 35 
numarada S .. ~lcnaşc ve Fis şir-

keti ale) hine ikame olunan scnc
te müstenit 9~8-1I57 numaralı 

beş yüz lirıı alaı.::ık da\a ının 
e:m:ıyı tahkikatında ikaınetgıihı 

meçhul bulunan ınüddciakyh 

hakkında icra kılınan il:\nen teb
ligata rağmen yC\"ıni muay} ende 

i-p:ıu vUcut c; kmediğindcn hu • 

kuk u~uli.i muhakemeleri kanu -

nunun 328 inci madde~i muci -
hince h:ıkkımla irnhaı k•lııı:ın 

gıyap kararının kanunu mc;:klı • 
run 141 inci maddc:;i mucil>incc 

il:\nen tebliğine kurar \ l:l"ilmi~ 

'e emri muhakemenin :-i 1 k:imın 

sani 927 pcr;-cmlıe r,iinii ~aat 

13.:5 :ı talik kılınmış olduğuntl..ı.n 

mumaile) hin ilanın neşri tarihi· 
nin l'erda,ındnn itibaren bir ny 

zarfında müddcialc} h itiraz etme-

diği vc ye\' mi muay) ende gel -
mediği taklfü"dc \'akıalan kabul 
etmiş :ıddile bir daha muhake -
mc~ c kabul olunnıı) acağı ilan 
olunur. 

Alı ha) tıtr mektebi rcktorlıi
V;unden: :\ lcktcbimi:r.in me\ i'ii 
münak:ı,:ıda olop henuı ill'llt-:ıi 

icra kılının:ı~ :ın crz:ık ekmek 
l~t ~epzc mekulatı h:ı) vanı~ e•İ 28 
k<inuıı:-ani \'ar:-;:ınb:ı günii lmlcr.-

ze,·:ıl ant ikide a) rı a) rı ihaleleri 
icra kılınacağınd.ın Talip olJn
ların } • ;, nıii ınezkMJ:ı mu--csatı 
Tüccariyc 'c ziırrai\ c muh-i!Ji 
ınes\ıfüigündc muha) ,t,ıt kuıni
::.yonıına mürac:ıatl:ırı. 

~ Rcrep 24 [!] Burç Cedi A 

ı ı Pazar 
Erkek; Alıinasip ısını Kız; 

Sungur Periharı 

Glinün nasihalı 

E 
(Y· kt)m 6 k~\nunu~ani 192~) Tcfrika:-11: jl. 

~liffüilır IID~?4111ffi IR\n?4n 
J söyler gibi yeknasak ve ahenk

siz bir seda ile anlattığı bu 
hadiselerin ifadesi niha} et bu-

iktidar gösterdı i 

rek haliııc bırakılnı:ılı mı ? 

Yoksa rollı elirıcleıı almalı mı ? 

lıa}atıııın ilk dini faali}ct, bir mulıiti 

temayülünü bu diişkiinluğüne talısis elti. (( nvıııanyan )) tol 

kurban etmiş ve ikisinin birden bol para yedirerek bunları 

Yedi azadan 
heyet bu toplanan para \uı 

idare edermiş fakat dcfineııiu 

nerı.:dc olduğunu icleriııdcıı 

yalııı?. biri bilirmiş. İhlıl"l bu 
manastırları ınalıvctnıişti. 1 ak, t 
define o!Jt(u yerde kalmıştı. 

'-1 ulıarrıı ı: 

.ıJloris Löbldn 
yavaş b1ı düşünce istil<lya baş

ladı. Ve bu mesele hakkında 

şuküta karar \erdi • Şövalye 

«: dö Zob .ıı un su) le<likleri 

birer mulıayyclc ına.lısulfı efsane 
tel1kki edildi. Böyle saçmaları 

M uteı c ııni: 

ıllehmet Gaytu· 
etti : 

- fakat Kardinal kat'i bir 
karar ıttihaz etmeden naklettiğim 

şc1 lcri bir hatıra halinde kaleme 
almıştı. Bu miihtıra bir köşede 
kalmış; vafatından bir kaç sene 

tekrarda ııe fayda vardı? Kar- ' sonra, kütüphanesi satıldığı za-
dinal bunu diişfıııerek sordu. 

fakat ... 

Raul bu naklolı.man şeyleri 

dikkatle dinliyordu; heycanla 

~ordu: 

- fakal? 

« Jozcfin Barsama :o devam 

ınan evrakı arasında zuhur et
mişti. 

- Bu mıılıtıravı kim buldu? 

- « Bomaııyan » ••• 

«" jozefin Balsaıno :ıı bütün 

naklettiklerini başmı eğerek söy

lemişti. Tıpkı bir ezber parça 

ltınca gözlerini kaldırdı; ve 

« Raul » ün nazarlarındald 

parlaklığa şaştı, sordu: 

- Nen var? Ne oluyorsun? 

- Bu hadise beni fevkalJdc 
alak:ılandırdı. Düşünse:nc e:-Joziıı:o 

yavaş yavaş ve üç ihtiyarın ifşa

atının saçtığı ışık sa} eşinde, bun-

dan bir asır eveline kadar 

rücu ediyoruz, ve nilıa;:ct o 
zamana da kunınuviistaya ait 
bir sırrı keşfe başlıyoruz. 

Zenciri hadisat tamamd ı r. 

Hiç bir inkita noktası yoktur. 

Bu zencirin sün halkası ise 
cı:Bomaııyan:o dır. Acaba ırBo

manyan» ne yaptı. Rolünü ifaya 

a: Raul :oün lieyecanını gören 

a: Jozcfin Balsamo » nakliyatına 

devam etti. ,\1aıııafih tereddüt 
ediyordu . çün}cü en mühim 

noktayı kendisinin alakadar 

olduğu l·tsmı h~ııü?. söyleme

mişti. Fakat « Raul o diyordı ki: 

- devam et Vozill':o .•. de
vam et ... ı\\ükemınel bir yol 

üzerinde bulunuyoruz. Beraber 

yürüyelim. Nçticede elimize 
geçecek kısm~ti kardaşçasına 

paylaşırıı. » 

<( Vozin » dedi ki: 

- « Bomanyan » ın tıııctini 

bir sözle ifade münıkündur: bu 

adam ş~ref düşkünüdür. Daha 

le5iri ile « j(zvit » cemiyetine istediği gibi kulla ııyordu. 
girerek, mühim bir mevki İki seneden beri devam eden 

işgaliııa muvaffak olmuştur. talıarriyat oldukça nıfılıiın net:-

Mulıtırn eline geçince nıcstoldu. erler verdi. Evvela idam edilen 

Vasi ufuklar nazarları önünde 
inkişaf ediyordu. Amirlerinden 

bazısmı iknaa muvaaffak oldu 

definenin elde edilmesinde ınü

z:ılıcretlerini elde etti. «Jezvibı

lerin ellerindeki • bütiin kudreti 

rahibin oc fckan :o manastırı 

ve,wedarı o: Nikola » olduğu 

meydana çıktı. 

Daha sonra eski vesaikı araya 
araya bfıtfıtı Fransız manastır

ları arasında vaktiyle taati 

kendt ımıvaffakıyetiııe tahsis edileıı muhaberatın dosyası elde 

ettirdi. Etrafına az çok naınus
kar az çok borçlu on on iki 
sa.bık derebeyi toplad ı . Bunlara 
nıes'eleııin bir kısmını ifşa etti, 
ve cümlesini her işi yapmağa 

amade bir hale sokmağa muvaf

fak oldu. Her birine bir sahei 

edildi. Bunda görüldüğüne na

ıaren pek eski hir zamandan 
beri bütün dini ıniiesscselerce 

« Ko » memleketi nıana~tırla· 

rına bir nevi fışiir verliınckle 
imiş. Bu iişür para ihtiyat ak

çesi olarak hıfzoluıııyorınuş. 

Def iueııiıı Eon mulıafızı i!ı 

rahip • 1ikola idi. 

«Jozefiıı naısamo» bu s·ı

leri söylcd iki en sonra ttzuıı 

müddet sttslu. «Raul şedit bif 
heyecan altında bııluıııyorJtl• 

7-or zapiettiği bir. tclıc} \üçle 

mırıldandı : 
- ı 'e güzel )arabbi ! l" 

harikulade hadise! Daima aklııı1 

gelirdi ki mazi atiye böyle }er 
yurdu İ)ellisiz nice defiııclC 
bırakmıştır. J lem başka türl 

( Bitmedi ) 


