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Yunan matbuatı hezeyan ediyor 
T A.T A.VLA YANGINI EYİ BİR . VESİLE OLDU 

Yanan Istanbulun bir mahallesi değil ı Manüellef 
küçük Y unanistanmış 

Şel1irler kralices111jı1 
;) 

·· k o j) a r ı ] d ı 
]~lenizıni kökiiı1d.eı1 
d i )rorlar 

~'atayla yagınınm hariçteki aki .. Jeri halı\ de,·am cdi~or. 

' t 

Ankaradan dönen· 
Mahmut Ekrem B. ne 

söylUyor? 
Bu der~ senesi ıarf ında <ırtJ 

".llekteplcrle orta mu:ıllim mc:k
t~plerindc ted-
Jisau kolıı)i -
laştırmak ' c Ufak ll~dan hir miidclet evci Cskudr o tclafU kabil olmıyacak felakete uğra<lıgı zaman 1. 

ser hır te "Lir ahlmeti gcUcrıni)en memleket dahil ve haricindeki c.onebilcr, ecnebilerin 
gc: :~~tanderi (·.kudar gibi J~mnbulun bir ·ernti olan Tatavlnda (200)kulubc yanınca harekete 

ç 1 er, kı) ametlcr kopnrdılar. ı ı 

--:;::==~~~~!!!!!!!!!:~=====:.....;---.--------'!. «itap buh
ranını orta
dan kııldır

B~ Ya) garanın en son c t:ıı 'ayanı dikkat kı~ını Yunan gazetelerinde gôrlilcn neşriyattır. 
gel Bız .hiç şLiphe yok ki her feH'tkctten tee:; iir duyanz. \'. c bu tee~sLiriimiiz bilahara vukua E 
Zeren ?ır diğer hadise ile zail olmaz. fakat bug(in Tata\ la yangını dolapsı ile )'unan ga-
nı· clcrl tarnfından yazılan ya7Jlar bize \İmdilik bu teessiirdcn daha başka şeyler dii~iinıne- , .. E._r_A""'A_B_K_A_e_..,_ 

ı.1. lazım geldiğini anlatmaktadır. 

mak maksa· 
dile bundan 
lakriben bir 
ay c\•el ls· 
canbul erkek 
muallim mek-
tltııi müdürtı 

l\1ahnıut Ek-Ilı< Eğer TLirk tebca"ı olan yiızlerce 1stanbu1Iuyu acmacak bir Yazircttc bıraktığını hatırfa
la; aydık hıç ~üphe yok komu~umuz yunanı tanın hakkımızda hala neJcr dlişiindiiğünli an· 
~~}a Yc~lc olduğu için 'fata\ la yangınından memnun olurduk. 

~ Tatı:ola yangmı hciJr;k.ındaki yazılarım nckleıiığlmiz Yunan gazeteleri : Palris, Elmilci ıJe E/,eflron olma i rem, fülkiyc 1. E. M. mektebi 
müdürü lU- muducü 

rta,1r;trıacla çıkan ve ı~enizolosun Yangın Elenizimin lardır. Onların Efen- 1 ilk mektepler için 
. aı el; <>A.6rı olan •Patrıs,. gazele- • .... lf . Mf. vekdletirıce ha-

lt ~;: çıçek açtıgı maha eyı disi bu hallerinden te- zırlanan talimatna-
'iifı ek Yunanlı bir rııh yaktı. Artık meşhur essür duyamaz. meviurünca •AVı"'a-

~an Ta/avlanın yan· T 1 k ı· '.T 11" ., _ _, "'' 

';;4sı Bizans elenizmin- b altav ka ykol turd. stan- Türklerin küçük Yu- mızda neşrediyo-
e buyfik bir matem u so a ann a evsiz ruz. 

-.c 

Bursa 
J\1ul1akeıı1 esi 
Son haberler 

Kısmımızdadır 11.Pjndırdı. yurtsuz bir halde bey- nanistan diye andıkla-
stanbuı·~ ha h d rı T ata vla yanmıştır. ırı ua mer .. u e yere muavenet 

r et tanımayan bir esa- b ki' l · Şehirler kraliçesinin 
,.ete rağmen bir çok e ıyen er esır rum-

Efean isyanı etrafında 
.,,..~~:!Ier müddetince ISDBDJB~-Diı' -,·syan Elenizimi kökünden 
de 1 ateşi s6ndürme- koparılmıştır. 
el,. '11ıuhaf aza elmiş 
'4 eratınıin en iyi fidan- --- Alinacla çı~atf (Elef/ron Vimane 

ı-::111 Yetiştirmiş olan Bertaraf edil- gazelesinden 
,..,4Vl h "T•tavla! .• Bütün bır tartlı, bir efaane· 

Old a mahvu erap di "'i haber dır. Blzanaın yedi tepeıinden biri üze· ll. 6 

E''"i~;~ . gazetesi de diyar ki: veriliyor rinde, m•irur ve ıalranc yiikaeliyor. 

Tala.la, •eneler ve ıer,Uzettler araaın

d•, aırf yunanlıf• yalcıı•n ren1ın1 1 
muhafaza etti. Ne minareleri ne çeıme• 

fmnnullnh Hz. Mirnıev lnurens . 
Jaarruzu bazırıan1yor i syam ~~rü~ler~en 
Ası reisıerden biri daha Vazif esfn re lngiltenin 

memlekete hakim arzusu da ·re~lnde ifa 
'.Jlmak istiyor.. etm ~di mi? 

• 
h lenızımin matmahı Elycvm hudutlar gene 
~Yali İstanbul pek kapalıdır, ve sıkı bir 

dgf bir clarbaye he- sansör cari 

~~u. 8H~IK UHZtrlor~Hn ~~ZllHfl 

len, ne de ıarln andıran bir te:rl vıu· 

dır. Tatavlanın cıki vı ahıap evlerinde 

halis bir rum ldtleıı dalgalanıyor, " 

K--..fl_r_ teu~il e~irnt. 
il -·

UQün de var 
\r -·tı•tl1>11rlar açık de-
ı~ıe~de müşkülit 
l< ıçindeler ~~ç .. 

\: ta el ıı tınası dün de de- 1 : "~ 
1 r i ~tı '.1 r. Diin kısa fasıla- 'f · ' 
f t k ı h liııdc kar yagmış, 

r d tutunmamıştır. 

1 Limanda 

\'C burada bam hqka bir kalp çarpı· 

yordu- Alevlerin yıktıjı enkaz altında 

hiç ıüpbe yok kl,Tatavı.nın ruhu maıun 

kılm ıtır..,. 

Yardım 
Cemiyeti belediyenin 

tahsis ettiği para 

Hilaliahmere verildi 
Cemiyeti beledire son içti

maından birinde Tatavla lıarik

zedeleri için ( 5000 ) lira t -

t ıı ı· \ " ımand,ı hiç bir kazrı- ı sisine karar vermişti. 
P olm, mı ır. 

• t _ Denizlerde 
Ju ı 1 0 u Ut < raburuııJa karaya 

to} '.tınu yazdığımız (Omıli~ 
(13 •lı~ aınıı lir lt tahlise ridcn 
tı rı : idtaı.ı.isiyc 1:ıpuru fırtın~
ta hı a tıııdcıı kJz zede varu-
1\a.rabı ş ınamıştır. Mürettebat, i 

A~· Ra}a çık:lrılmışlardır. 1 
len ,;a. vapuru iki gündür bek- · f:'. 

r . l\c l halde henüz gelmemiş
{{ re d c:ntcJerr gcltıı malfımata ( ~ 
k en 

1

1
g _r vapurler scf1:rleri'1e 

ttct ti r ntışkufatla devam ctmel:- ! 
s . 

\ Yrısc:ra· . 
a un 'ınııı ( Cumhuriyet ) 

ı· 1 Trab tııru Ü zonda l<amdcniz 
( ~\ers,11 ) 

11Ycdc hulunmaktaclir. 
Coren1ey ' Çanekkaledc iş 
ın · erek ( 1 b 1 
1 ır. (C • 1 ı o uya ıreç -

e lellild Jl~lııil · ') dün sabah 
C b1 ı ..... t .' halde ancak aksam 

( ·•ııştır. -;; 
Jer 

Ot ... nlcrde Er ~ . 
taı tı11 { 1 ekı ~glıde karaya 

• 1 ıçh rd g ) vapuruı u 
ı,c: i ı er 1~ün Alemdar iahli
' 1 ~ l 1ı ıyc hareket etmiştir. 

Set 1 u lUl d d M M • 

t ıı ıt lth r e unuu vazı-
ıt Şid~ aza edecek ve mu

t C:t k etle esecek po~Tazla 
t.'t 1ağacaktır. 

Tevkif edi!dil<l;ri haber verilen eıkJ 
nazırlardan 

M. Lanş ve Sancez Guerra 
:\ladrit, :10 (A. A.) - Ga-

zeteler Siyudat-Real hadi ·e
sinin i) i bir surette netice-
len mi"? olma.ından dolayı iz
harı m~mnuniyet etmektedir. 

El-Dclıate gazeteleri tayya
relerin Siyudat - Real şehri 

iizerine bir takım beyanna
meler atmış olduğuna ve bu 
beyannamelerde bilh{lssa "Bü
[ . .c\lt taralı 8 uncü s:ı}·;t~mızdadır ) 

Bu para dün J-fillliahıner 

veznesine teslim edilmiştir. 

Vali konağın a içtima 
Muhittin beyin refikası h~111m 

pazar günü için 60 maruf ntı 

Vali konağıııa davet etmiştir. 
Bu içtimada Tatavla harikzede-
!erine yardım meselesi konuşu

lacaktır. 

Tatavla yangmı hakkında za-
bıta tahkikatına ait evrak bazı 

noksanlaıın ikmali için dün ad
liyeye gönderilmi~tir. . 

~utııoco~ emllt -----
ili~iği ohnıyan cml:Hd 
nıilliyc .satılacaktır 
-·-

Ankara, 31 (Vakıi)

Emlaki milliye müdilr
lüğü, ilişiği olmıyan 

emlakin icara veril
miyerek derhal satış
larına başlanmasını 

telgrafla emreimlşilr. 

~<:rc:ıs aley.~inde Bt:lçikada komünistler tarafından yapılan nümayi:; 

Paris, 30 ' L\) -- \manul Londra, 28 - Amele flr-
hıh Kabil tizcrinc l th iık bir 1 1 · ı d '"'I ·ı· J ..... ası, me > u. <ırın an •' . erte 
taarruz hazırlnor. ,f,\bildeki 
ecnebilerin İngiliz tan·arelc
rilı.: nakline tekrar başlan
miştir. 

Pcşa,·er, 30 (A.A> -[IW
yterJ - Afganbtan hJkimiycti 
için yeni bir talip zuhur 
C) lem iştir. Yeni taI,ip CiLmi 
kabilesinin rebi .• talik Ga
ll'-Uddindir. ~ausumlift şiındi 
(Gardez) deki Rralın ~ Ya)i 
askeriyesini tehdit c J Jost 
eyaleti ccnubiyc ... inlıı hakimi
~·etini iddia ediyor. 

Paris 29 - Srn nıalumata 
göre Efgan asileri ı::c; .. i r f:ı.bi
bullah aleyhindeki cnrcyan 
gittikçe kuv\ etlenmektcdir. 
l\1crkumun serdar Kebir , 
l\lehmet ve Osman hanlara 
kabineyi te~kil llu"ll:sllnda 
vaki olan mürncantlan akim 
kaJmıştır. 

h:l\ a nmm ından ~u btizahatta 
bulunrnu~tur: 

Bugun myyarcdliktc adi 
bir nefer ~ıfatilc hizmet eden 
mc~hur mirnlay Lorens .1 Iint 
Afgan hududunda ne k:ıdai 

nuiddet kalm~tı ~ Bu ınınta

kada hizmeti esnasında fl'a\·-
:-- J 

bubet için mezuniyet almış 
mıdır? 

Bcrlin, 30 - İngiltercclc 
l\Jiralay Lorens aleyhinde 
bir cereyan baş gfü,tt.:rmi~tir. 

Buna sebep Loren::-in l fabi
bullah ismini alan Ilcha sakayı 
himaye etmesidir. 

İngilizler kral A mamıllahın 
biraderi lnayetnllahıı1 kral 
olmasını istiyorlardı. J .. orcnsi 
bu hususta çahşmlya gönde;-

'l'rOçki· _, __ 
RusYBdaA ~ıtar1lıyor 

lcrinin btih-

mit B. lerlc Mahmul ~rem B. 
• • 

muallimlerden Refık, Malik, 1 l:ı· 
run Revir, Aptülkadir, Sadi, 1'.I)• 
met Refik, Emin Ali, f !asan 
Fehmi, Mehmet Emin. İzzet, 
İbrahim Ilnkkı, SarııcetLin H. lı.:r Bcrlin ga:r 

bnrına nazarn. , çağırılmışl:ırdı. 

Sovyet hiıkCı

meti Troçkiyi 
harice ncfyet
meğc karar ver . 

==~=:::.. Bu he)cte Ankıırada muallim 
Hııyri, LOtftı, l fo) ri B. !er de l· 

mi~tir. mum:ı· 
ileyhi kabule 

1 
tih:ık etmişler 'c bir ay • ıırc11 
çıılışına nctice~indc bütün maııu· 
eller haıırlanmışlndır. 

meyyal olup 
olmadıklarına 

dair muhtelif 
huk.-lımctlcr is-
kandil edilmi~-
cir, M. Troçki 

Şehrimize gelen son malı.'ı

mata göre, hükOmetimizin 
muvafakati i.izcrinc, sabık 

soviyct riiesa.ından Troçkinin 

lstanlmla hareketi tckarnir 

etmiştir. Troçki geçen haf tn 

1\irkistanda menfası olan 
Yemi şehrinden hareket et-

mı~tır. !\kı1fi Rus nazırı 
Batum yahut ode ·a tarikilc 1 

şerimizc gelecektir. Troçki 
bir kaç giin İstanbulda kal-

dıktan sonra Berline gidecek
tir. 

Troçki hundan evel Balkan 
harbi e::ınasmda bir defa daha 
J ·ranbula gelmi~tir. O tarih
lerde h;, içrede Jir,m isminde 

bir gazete çıkaran Komuni t 

talebe i ara ında Lenin He 
Troçki de bulunuyordu. Troç

ki bu g•ı7.ete taraf ındanc.fan 
Bulkan harbi ~afahatını takip 

etmek iizre istunbula gondc
rilmi~ ,.e uzun miiddet şeh
ıimi/.dc kalmı~tı. 

Troçkinin he:;- alu glin sonr,1 
.,l:hrimiıe muYa~alet edeceği 

tahmin olunmaktadır. 

Şubat llMlAfı y ann 
Şu hat maa .ınm ita

sına 'ar11ı haslanacak-" ., 
tı ı·. 

._ •.............................................. 
mi~lerdi. Lorcns bu sırada 

)kha Saki ile tanışını~ ' c 
onu teşvik ctmi~tir. Ancak 
bn suretle Bcha Saki Kabile 
girmiş ve kcndic:;ini kral ilan 
ctmi~tir. 

Bu hadise kr;ıl hanedanı 

ara .. inda bir ittihat tesis et
mi.,tir. l Jcrkcs asilere karşı 

birleşmiştir. İngiltere lıiikCı
meti de şimdi siya etini de- , 
gıştirerck Emanullah lehinde 
bir vaziyet almaktadır. 

Uu heyetten l 1. Revit. 1'..min Al' 
J Iasan Fehmi B. lcrdcn m:ıd:ı~ı 

şehrimize a\ det etmişlerdir pun 
bir muhar.nriıniz bu he} etten 

( Alttnrnfı 4 uncu ~ayıramtzdadır ) 

Günün hulasası 

Dahilde/ 
M.M.K. dün top
lanaraki Gümlcü
neye nakil mes-

elesi hakkında mü
zakeratta bulun
muştur. Türk ve 
Yunan hükumet
leri icap eden tah
sisatı gönderdikle
ri zaman komisyon 
şehrimizden hare~ 
ket edecektir. 

' [Yazısı (3)untü saytl.ınıızJa 

* Şehrimizdek be
yaz ruslar, mem
leketimizden çıka
rılmaları için tayin 
edilen müddetin 
temdidi için hüku-
metimize müraca
at etmişlerdir. 

{Yazısı (4)uncü sayıfanıı::d 'ır] 

* Belediye azalığı 
namzetlerinin tes
biti için yeni bir 
usul konulmuştur. 

[Vazısı (3}uncü sayıfamıı:dadır/ 

Haricte 
' 

İngiltere parlamen
tosu hususi içtima
lar aktederek Manş 

1 tünelinin inşası et
rafında müzake
ratta bulunmakta
dır. 

[Yazısı (4)üncü sayıfamızdabf 



VAKiT 1 Sııhat 

P TÜRK TARlHi DE =MEŞHUR VEZIRL R ı1 esnu~ ..................................................... :::::Jt 
n . . /ılcmdar Mustafa ra•a cwÇ _ Y 

• ,. AY HAK"' • • .,. .ıo ... ~~ iT ünel ( 4) senede inşa Jelılecek, (30) milyon İngiliz lirasına ' 
isi anbul dehşet ıçındeydı ı , nıalolacaktır. Uzunluğu ( 24) mildir. 1 

·Ku-yri·~ıu--·y-if ~ü 1 
- l\lııharrirı : Eşrrf - ~ - - -

J CJ1İr:cn aı:.Cıs11ıa rol rı'rilnıis. srtl)fk 1.11 ı·-., C • _I 

oırıkonı 'l'rıı·ı·or Pusrı1111ı kesik ba,çı 
• .1 .1 

~elıre fı"<!lİrilnıı''itı' j c \ ... 

x 

... ······-·-········ tııı.._ ı ~) ... ····--·········::::" ·······-···········- f) .............. .. 

Bel:iye intizar da bir baş<a beladır. Vakıa felaket geııncd 

1 ie15ketten korkmak kadar ava.naklık (lj olmaz. nen fikrimi i. 
1 izah için ( oğluma bergüzar ) namında yazdığım [2] 1 

i ileride ııeşrdecek olduğum kitapta bulunan atideki kıt'Jl 
yazmayı miınasirı giırdüııı. 

S n iLi :ıyd.ı ,\f nıJJrııı 
R.ımiz Ekndiı~ uıııuylli 

'l d 1 1 'l"flHtıılft. ~· 1 

nem ar "~ a«ını .ırı "... I' Kıt'a 

• ırınıı,u. Ekıı,hı asl.ı vaııın

d . .n ;ıyırmak i tcııııvordıı. 

manileri bırcr birer ortadan L~r 
kaldırıp yt>k diyorlardı. ·-~....,;'="-~~·~ .. - ~,.t. • ı Gelince bir felaket çaresi sabrü meta.nettir . 

Felaket ııelmeden havfeylemek aynı felakettir. 

1\kıııdar lstJnıbula ilk1gd
,Jikl ri gur Ramiz [fcmliyi 
dinleyip de 'SUitan Mu. t.ıf.ıyı 
( Daı ut p.ışa)d.ı tcYl;if ~tme
diginc pi 1 ın:ııı olmuştu. 

Selimi S:ılbin bu tcrcddıu 
ıüzüıı,Jeıı elden gittiğine 
J,Jni ıJi. 

S. dr:ız~m olunc.ı R.ııniz 
1; li:ndidcn b.ışbsın:ı clıcm

nıiyLtı rnıcz oldu. ı.ı) 
R.ımiz Paşayı birden bire 

vezir ve ardından Kapudanı 
derya yap!\ cnncsinin sebebi 
Jıikm.ıi de bu idi. 

Alemdar sa,!rnzam olalı 

hemız 2 j gun olmuştu, bıı 

l.ı a zaman i~indc şuphcli 
:ıı!.unlJr üçer bscr yok cdil
nıış idi. 

H.ımiz paşa l\apud:ını dcry.
olunca, ::\iı:amı cedit alcyl:
t.ıtl.ınn,bn »on birk:ıç kişinin 

ıcmizlcnmdiııc"gayret edildi. 
( unki.ı ı lalı ata ba Lınılma-

"" .ı kanır 
:ısl.ıml:ırın 
d ;ıltınd.ın 

çıl.ırnıal:m 

Yerilmiş iJi. Bıı 

nıulıa!cfct edip 
yeni bir g:ıilc 

ilıtiPıali \'ardı. 
~.m i.:r.ı.ıu ı 2 2 j rc.:cp 

:ı:-111 n Hrin.:i gı·nıı ba~bndı. 
I ı.ıııhıl Lı,I ı l fidayct 

f•._:ı,li ~z!c,!ildı. )Crİnc 

ı\!cı ,,ı.ıra llll'.,l cbLt reı s! l 

.d. !·~;\ tcndilli T.ılıir Ef,ııdi 
t.n ;n d:.ındıı. 

'> t:tıl'.:cri A _.ısına erte i 
g '1 yı ·I vc6kli. \~anııı 

;l. ll,'İldi_İ g-ı;I' ( 2 rClll' 
s~l-·k kJynı ıl..ıın 'l'J\·1·:; 

p.ı< •r n kc ik b:ışıııııı "t"~ı
hıılJ ı::dirildiı.:iııi görrnlcr 
dch··d İç;ndc 1-.ildıla~. 

Kinı ede a~zıııı a~ıp d.ı: 
Yen içeri • Ja.51 ıı den 

,1\,;gi~ti .. !1ıni~ r 
Diyc.:d ce .ırd blııı:ıdı. 

]\ b.ılıçı isy.ııııııı çı1 .. ır:ın 
r lfo{:az pmaldarı ) ort.ıdaıı 

i-.ı1JırıJslı. 
Bıı is:rıı;ıt on şidJct idi. 

.\ rdıııd:111 ıd<ni t'>l:ilıata 
b~şl.ıııacak11; rccd1in ııçıııı.:ıı 
plınıı yrııiçs:ri oc:ıgr s.ırafi 
tDcli çeleboıı)uıı l:ı.ı ı kesildi. 

Y :ıhudi s.ır~f tan cidden 
uıdişc cdilil'lmlu. 

ı\<kcr' ı l:ıkıt h:ışlayıııca 
şııı hesiz yalıu,liııiıı ıııcnfa
aını;ı ,Jııkıııu.:aktı, o zaman 
veııiçcrilcri p:ır.ı kuHctile 
dLk edip teşvik cvlcycrck 
bir fcs~t çık.ırma.;;ı ihtimali 
\ ar,fı, lı.ıtt.ı gizli tı.:>ı·il kıe 
lı,t,Lıdıi!ı tahkik cdilıııis idi. , .... 
c = 

Artık lstanhulda kendi · ~~:--:~;;~~~~;~~~~r.~.,..=~·-::r.J b.15larına kaLıcakl:ırdı. \. aziı Ctl c,.;....::;:;..:_ .. _-= = TRA,N$VI: ~sr: "'KCT, .. !· LOOK INC N·EAST 

"zaten lıakım idilt:r. F.ıka\. "'"'"A"
510 ıt·!~~~.;.r:: ~T,.,../Z' 

t;ıınamilc hakim olup her· - ' 
şeyi ele alacaklardı; nııfuz 
ı·c hıdrct kendilerinde kala
caktı. 

Alemdarın Rumeli a;keri 
üçer beşer yüz ki>ilik su\'ari 
bölükleri halinde sokak ı·c 
c;ıddclcrdc dcılaşıyoalardı 

~tılıalk ar.ıları ile ç;ırsı 

pu.mla urğuıı>ıızluk edenler 
katlcdili yorlardı. 

Parmak kapı, Okçılar, 
Aks,ır.ı · semtleri lllSJll 

ccsctlcrilc ıloklıı. [ 2] 
l lırsı1.lık yapanlar bile adi 

l:ıir tahkikattan sonr:ı i,Lıııı 
ediliyorlardı. 

lst~nbııl hiç bir zaman 

Man r t'inı:!?ıı:ıin 1•tll meç nual.ıırıha çıkan blr krokbi 

LonJra. 31 (.\ .• \. Rııner) 
l'nrlamanmnun ılzalarıııdaıı hir 
\"Oau -'l.:ın\' tilncfının Jnı;::r~r prrı
it> .. İnı·1 nıünaka~a:-<ınd;t hclunınak 

u.z~c mı.:cli.stc i.-.h~tı ,. Jcut ı.:\'lc 

mışlcrdir. Projenin muhtelif <,ıfa· 

hatını tckık i~in mLiteatltliı 
komitenin ıc-kıli fikri ~crdnlun 
ınoştur 

İrat olunan suallcl'C C'C\ :ıp 

ıJn, a'1\ 1"1Paldakı ulan kurut- ınckte olan ,.ı..ı m huıı wku t• 
mağ,1 ınalı'J-IS lVğı.:t' hir tünt·lin r1fınd:ın tt.:Ji,·c c<lilmckrc olan 
'ıı ud.ı ı: lltit> •in arfoluılacak 1 · murur ücreunin tüne 'l' gıı~ ri sali 
ıır l"ın ı. :O..ıııilıoıı in~iliz li· olarak (,l) milrnn ('.200) bin in 
;:ı -ı .cifr <•l:ır·ıJ.; in~a nlun:ıc:ık 

giliz lirası 'aridac tcnıin ctlecc-
:ı .. ıl k:ın:ıla tah .. ı;, edilecektir. 

f{İni ı c huna IAckcl / 800 ) hin 
(,'ıft turt:lin her '.J,irimlc l'alnız 

lil':ıdan ibaret olacak u:a.n L"ıncia 
hır ı ol l ı.Iunıc ıktır, Bunlar 

r na,·lunun\1n za;nınilc ha~ıt hlan takriben tıorc Sl'ncdc inşa edile-
' .ııchla~ın (1) ınilrnn k:ıdar ~'h 

l'ı.ktrr. ·ru 1clın :ızur-' '2-l ınıl " 
,-l:rcn, ,\fan~ tünelinin t·:-ki t;ıraf- ol:ıcolktır min ohınıln i~lctınc ını.ıs:ı.rifinin 
tarı \ı3ron Dcr13nıcr tlcm~tır ki: 1~>1ıdra , .ıı ( .\. \ Parla· tenzilinden sonra safi (.ıı ınil)·on 
Tunclin inşa<ı (,tuz milyon İn· rncnıo •lt.1.ının ulıııku hu;u,i kar bır:ıkac:ıj';ını ye hinaenaleYlı 
giliz lirnsına malolacakıır tlıı içtimaınd:ı l~ıron 1 krl.ıııjı:, hazır •" IO temettü te\'7.İ cdile\ıilcce-
mchl.ığdan beş ınil\·ornı teh~i~ da her ~c·n '\lan$ dcniıini geç- jt1nı hcy.ın ctmi~tir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Masonlar Tıp fakültesile müftehiriz 
bukadar <ühınct gördugü .. 811 akşam TokQt/iyanda 

ziyafet var Yoktu. Fakat Avrupada birkaç ay kuşbakı~ı tetebbuatta bulunan 
. R:ııııiz pa~a cı.Ilafitn Efen- zevatın müderrisli~e memur edilpıelerile fakülte 
dil'i umttnıııs dc,i!il,!i. sukuta bafl•tm!tır 

Hafit Efendi Alemdara Müessesenin zengi~ bi; butÇeye·ihtiyacı vardı,. 
ukdim edilen guzd (K,ını~r-

Bııraya gelen İstanbul gazetc
tııp)ın hatırı için 1 tanbıılda 

· !erinde tıp fakültemiz hakkında kalmıştı, R:.ınıız paşa ı .r.ır etti. 
«I lafitıı Efı:ndi Kastaıııonu\'a doktor arkadaşların yaplıkhn 

miıııakaşaları okudum . 
Tıp fakültemizi hali lıa1ınla-

Stırüldu. f l) 
( ı 9 Recep 122; ) ı,l:ılı.ıt 

filen b:ışladı: ki şeklile gerçi Aı rııpa tıp 
iakiıl!elerile > ıyasa seneler, 
lıatta asırlar lizıınuır Fakat ne 

Hitm~ı.11 

1 ~ .. \'akii ınczkorc ı uku
ur:ı mı .ctefıkan ltu çuAun re, i 
scha!ctlcri cbcp oldujl;und:ın naıi 
tA'a!l•rırıı.l..:.1 ncıd tencf!ıir o\Jp 
R:ımiz Pn anın re:\ i ınJccrrcdi ... 

ıuc~.hla mut habı olduğu ec·"ucn.-
.. 1 fat'-1 hir ı.ızc ı iğit enamı 

,eri[ ,ırk.:ı ik nılıttchlmcn ka 

P"" getirilip dcrh•I .\k,ar1" «· 
hili iinundc id:ım cdiltdiktc p:ccc 
cunihi semadan nur indiginl ka 
rakol neferi gorüp hahcr ı cr
diktc. keı lıı et oadrazama bılifodc 
asla. chcınıniyct \erme} ip: 

() da l:\zım ı ar,ın ahıreıtc 

hnna ;c!ılnı ct'ie ... _ dediği mcT· 
11dir. 

f,ı; l lafit Efendinin Kanıcnaba: 
.\lemdara sil:"ıhlaaını çıkarL diye 
tcnbih etme,; hutlİn tarihlerde 
• \lcmdarın Ur.crlndcki tabanca 
ı c bıçakların çıkort•!ın' ı ınc;,. 
lesi olarak gi»tcrilil r.. gü~a 
l\amcrıap· 

'\man hen ,ilahtan korka
rım. diı·c cill'c edip .\kmdara 
<il:\h,;ız. diı·an:ı çıkmak iılı adını 
ı ermiş.. hundan ne \'lkHI lıl< lıu 
kanaatta dcgiliz. l loiit 1 :rendi 
lıelki: 

- Alemdarı >ilahlarından ayır, 

onu tc-hır c~ "endi-ine kadın 
ve şehvet lezzeti t:ıcor. () zaınan 
hizmet cdcr .. in demek i ... tcmiş 
olacaktır. Yok;a iki bıçağın 

çıkına-ı ne diri' 

olıırs:ı olsun ceçcıı zamanların 

ilmi ve knni mahrumiyeti içimle 
bir çok fedakarlıklarla Yiıcud:ı 

.,etirileıı ve 1'ugüııe kadar 

kanaatk5r ve mlitcı·aıı çalış.111 

tıp fakültemiz, umıtmamalıyız ki 
ın em lcketiıııizin biricik, ama 
biricik kn ıııü~sseessidir. 

Tıp fakültesiııin kiırsikrinde 

senelerce A \'nıpa dariılfiıııunla

rıııda tahsil !!Örmüş, tdebbuatta 
bulunmuş, beynelmilel tıp aleır.
lerinde marul ve nice doktorlar 
yeti~tiren müderrisler l'arkeıı 

memleket tıp fakiıltesile ıftilıar 

edebilir ve etmelidir. Yazık ki 
son zamanlarda Al'rııpa dariılfiı
nuıılırında hir kaç ay kıışbakışı 
telebbııatta bulunan b:m ze,·a
tın ıı'luallinıliğe, müderr.sliğe 

memur eılilmelerile fakiılte biraz 
sukuta başlamıştır. lltrıa rağ· 

men arkadaşlardan birinin tav
siye etliği gibi fakülteyi kapat
mak, hem acı. hem gülünç olur. 

fakültenin bugün en muhtaç 
olduğu şey nedir bilir misiniz? 

Vasi lıiboratı11·arlar idare ede
cek, zengin külfıpaneler vücuda 
getirebilecek, bihakkin miıder· 

ris unvanına layık hocalarını 

Srıfiye Ab ha, 71 

kendisine rapteJccek bol bir 
bütçe. 

Dokto·larııı meslekleri hari
cinde t·a5ka işlerle ınr~gul ol
duldarındaıı şikayet ediliyor.Ne 
kadar haklı 1 Anııpanın hemen 
hiçbir }'erinde doktorlar icrayı 

saıı'at \'e)'I\ hocalık ettikleri 
zaman lıaşka bir iş ile ınrşgııl 

olmazlar \'e olmağa da ihtiyaç 
lıi setınezler. B:zde ise doktor
lar hayatlarım çok giıç temin 
edh·or!Jr. Para kazanmak için 
1. ~ işltrle meşgul olmak, 
h ca iseler tıp fakültelerine 
Iı~srdilecek fenni ıne>ai saatle
r:ni nl rinde hususi muayene
)'~ 1 rctınck ıııccbıırıydinde 

!.alıyorlar. 

Avrupa dariıHünunlar.ııd:ıı 
büyük ınüderridcri fakülteye 
raptetmek için lıer ııe lazımsa 

yapılıyQr. Alınanyada tıp fakül· 

Tiirk ıııasoıılaı·ı ıliin 

gere mcrkPzlerinde se-• 
ıwlik irliınalarıııı ak-

• 
{ l'dl' l'P k oriil'İİ:-lll Ü ~le l'-

t°" ol -

dir. nu ak~anı da 
Tokatli~ anda ziyafet
leri Yardır. (~dcet'k

hnfta !.-ı·ııı'' i haloh11·1111 
'''l't'Ct' kleı·di r. ................................................ 
leleri seririyatııııa birir.ci smıf, 

yaııi ücretli lır.staları prcfcş"'re 

aittir. BuraJa hoca liıısusi lıas

tarını kabcl, muayene ve tcdal'i 
eder ve bu suretle bülii!ı gün 

kılinkte bulııııur, •S:Sl 111lara ı·e 

talebelerine fenni tetrb: u lta 
rehberlik eyler. l •ırada beş 

sene çalış1n bir cv:.tor, d«ğil 
bizdeki gibi günlük hayatını 

temin etsiıı, ailes;nin her türlü 
rcfah;nı, kendisinin her sene 
hiç olmazsa lıir aylık seyahat 
Ye tebdili havasını lemin eden 
servet sahibi bir adamdır. Bizde 
mesleği ile on beş yirmi senede 
zeııgiıı olmuş kaç doktor gôs
leri!ebılir? 

lıcrçi doktorluk ticaret değil
dir, ınaııcvi ıev~fcri olan ınu
kadues bir vazifedir . Fakat 
doktor olabilmek için senelerce 
çalışan, icrayı san'at ettiği 

müddetçe letebbuat ın r'ıııriye· 

tinde bulunaıı, kendisine dok -
torluk ı:ibi ağır ı·e yonıcu bir 
vazife tahmil edilen bir iı:sanııı 
biraz refah içinde yaşanııya 

hakkı vardır. 

Fakülteyi kapayıp o masrafla 
A vnıpaya talebe göndermek 

{ Vakt ) ııı 1 ~ııhal 1\l29 L<'frik.ası : ü:J den l\.urlarırlar .. Sar
hosu zahıa 11ğrasırlar .. 

mat 'eı·iıı dihiııl' hat-• 
biz hilnıiyoı·ıız .. 

Namuslu 
o"otlar 

. . . 
J\"~ riy<'f hiitiiıı rh aı·n 
vayılır .. ~ihavrl zabı-. . ' 
ıaya aksl'dcı·. 

' 
)Jalıalle(le p<'11<·cı·e-

ıl<'n prııreı'"Y" şüylr 
dedikodular olur: 

sın ... ZaYnllı Fiınal hi 
• 

koraya düsııırdi,lıiiliin . ' 
ıııallaı·ıııı nıiilklı•rini 

~allılar .. Elin "apkırıı

ııa 010;1 / ııil aldılar, 

('\ l' fiil Jl:li'<ı "Plil'miyoı· 
::""I t ' 

arahasıııda hrclaYa o-

- .\ilah gine bildir
ıııesiıı oı·aya dostlari-

• 
la h<'ı·aher kiitii karı-
hw "iderleı·mis iı·t>r·-

~ .. ' ., 
lı•rıııi~. Pek tenha' er-, . 
ıııis. Türlii rezalet 

' 
olıırıııu~ . Se) rettin 

·V~- ... ~·.· ,.,.· .... ._ ... ,,.,, .. - lf aıııın hn IH' rr- ı-o. ırn ı:ı~ıyorııııi~. ı\1-
<'ak herif hirdc ·· --ıe-

kibar· lıaıııııı ef Pııdiyi 
Jlulıarrıri: llii.~cyiıı Ralımi zaleı gN'r varısı .. 1 k!' 

' ' 
Şrrafı•tıinlP ~pnı'iyc 

,;ıı· kın('(leı·ilt' varı-
" 

:-: rak hih iik aııaarıııın 
fn:cladırı:İ kusarlar. ko-, 

l'a kaı·ı o mi'ıl:\lılıaın 
'iirlidile ~arlıo~uıı ku
dı,z k<.'11:11·1 :ıra~ıııda 
k<ıla 'ı•a ı•aıı 'rrnıcz. 
O ıi<; iı:-1~111111111 t'll na
zirl uz' ııııa sn!t!ıraı·ak 

ı-:m <wısilc kPııeılr.ııeıı kesi tatlı uvktıhırııul.ııı 
• 

paı·nıaklarıııın arasın- H) <H~dı:·dılar . . Sıcak 
da sıkar.. düşeklerindl'n kaldll'-

ikisi alt alta, iist iistl' dıtar .. 
sol' alla yuyarlaııırkrıı - Sc·yfrtiıı ka1 ı:a
sokaga İıirikt•ıı ınahal- ııasını hoğtıyorm·ll~ ... 
le!iy(• Fiıııcıt ll:lııım Eliıı<lcn zor kurlarıııı~-
l\apıyı aı_:ar.. İ~<'riye laı·... . . 
ı!olal'im· •. Kııvnmınyı j - lsittim.. lsitıiııı., 
ınıılıakk.ak biı: öliiı;ı- Evlere' ~eıılik öyle Ja-

. 
lik. ka'. ·ıı:ıııasıııı lııı<T-

" ıııağa J\alkıyoı·. 

- Elhellc d11~·ıı··ı~-
sım11zd11r. Sl'YfPllin 

' 
hiı· kilıar lıaıııma ~ii-
ııııl 'erınis. \'cı:;il kav-
ııakla irmisleı·: · 
-. Yesil · kaynakla . ' . 

ııcresi'! bakınız hanım 

ııe seyir yerleri Yare' 
.. 

• 
ora) a giHiirnıii~. Ha-
kıyı ~a:·alıı sanıpaııyayı 
arlik' lıcr , Liirhısüni 
ziflt>ıııııi1;lpr . Kurak-, 

kurağa, dudak dııda
~a. .\rtik iHcsiııi ne 
bcıı siiYll'Yiın. ne sen . . 
diııh• . 
birine 
ını!'la r • 

' 

l\tn· ııakta lıiı·i 
• 

iyice kayna-, . 
- Kihaı· hanımın 

Saadetten glıraz da ancak zevki istihsal. 
Husulü maksat uğrunda çalışmakta saadettir. 

Cenabı kuyrnklıı pek ıılzlı nüzııl ediyor. Çok naz j;C 

1

. nşık usandırır. O gelip dünyayı ınahı·euecck deye korkuyoru · 
, t lal bu ki ı·tıkırıı teşrifi uza.lı!<ço uzuyor. Biz ise lıii kor~ıı 
'[ bclasile diinyada saat bcsaat eriyip duruyoruz. lşte bu gu 

ı
. uç ınıyıs. O mübarek, gö:;tc hıyrıığıııııı oynatıyor. Biz yerJe 
! t:r tir titriyoruz. Bazı zaman oluyor iti bir an cı•el ölııı~Y 1 

edivonız. Hatta bu yolda şoyle bİ' · 1 be:ayı intizıra tercih 
kıt'a söl'ledik. 

'1 . 
Acele eyleme ey 

Kıt'a 

kuyruklu, 

1 

Melekilmevti eve celbedeyım. 
Sonra beyhude ezilmekten ise 

Bari aen ııelmeden evvel gideyim. 

l lali lıazırda l:ııynıklıı yıldız aşık biz ise maşuk 
: liriz Bu muııaselıellc bir fı<r:ı yazacagız. 

Fıkra 

, 1 Maşuk heybetli b!r 
· ' ejder agzında bulunu

yordu. Elinde hançer 
; ı aşık etrafında dola~·· 

yordu. Fakat maşukasını 
kurtarmıya cesaret ede

.' mlyor<lu. Yavaf yavaş 

1 
maıuka&ının bacakları 

git gide ta beline kadar 
ejderin agzına çekilmişti. 
Yalancı pehlivan gibi 
etrafında dolaıan aşıkı

na (iıte gidiyorum, biti
yorum) diye halas için 
yalvarıyordu. Fakat yıl· 

dız kadar, cebin, edep
siz olan aşık yanaııp 

1 maıukunu kurtaramıyor· 
, du. Nihayet maıukayı 

, ejder kollarının alt na 
ı-

Şehremini hasta 
Schrcmini il. iki gündcnbcri 

r:ıhat:-'17. oldu,itundan makamına 

gclmcmcktedır. Afiyet tcmcni 
ederiz. ................................................ 
fikrine gelince .. Evet, Avnıpaya 
miınıkün olduğu kadar çok 
t. lehe gönderelim. Dolaştığım 

memleketler dariil!iınunlarında 

yczlrrce Bulgar ve Yunanlı 

talebeye trsldüf ettim. Bunlara 
mukabil ııadircn tektük T:irk 
talebesi görülüyor • 

Avrupaya talebe ı:öııderelim, 
fakat avdet ettiklerı zaman !:ıun
ların görüp öğrendiklerinden 

istifade etmek yolnau bilelim. 
Bir istatistik yapılmış olsa göre· 
ceksiniz ki bugün Avnıpada bi· 
hakkin tahsil etmiş bir çok etıb
bamız \ardır ki bunların fenni 
meziyetleri layıkile takdir edi· 
lir bunların ilim ve fenleriııden 
istifade edilse fakülteyi kapa
maktan daha hayırlı olmaz ını? 

Dortmunt .. Ro:ıc:atal 

'Dr. Safiye Ali 

kornsı yok nıu? 
• 

- Yar kür olası he-
rif .. 

- Bu kepaz<'liklrre 
ııasıl müsaade ediyor. 
Karısını kıskaıııuıyor 

• 
lllll? 

-. ,\ kardeş, sende 
daha koyduğum yerde 
othıyor!'un, şimdi kıs
kanmak yarmı? benim 
karım ~wninle oyıııya
eak, scııin karın be
nimle O) nıya.cak ... 

- Domuz eti yiyen
ler karılarını kıskan
nıazlarmıs ... • 

- O herif yemiş nıi~ 
- Onun yen1ediği 

halt kabnışıııı'P 
•• 

vanncıya kadar yottıı· 

Maşuka yahut kız ıkl 
kollannı tamamile ejde
rin ağzından gererel• 
aııkı cebinine hitabell 
(Artık şu fırsattan olsııll 
bilistifade gel cjd rl 

öldür, beni kurtar) dedi 
isede öteki korkak gele· 

miyordu. Bu cebaneti 
göreıı maıuka ( senill 
gibi aııka lanet olsun ) 
dedikten sonra kuUarıJll 

uzatıverince ejder yutıı· 

vermif. Biz de kemali ••' 

bıraızlıkla kuyrukluyu ıtııl 

bekliyelim, e~raili mi bel<· 

liyelim şafırdık! 

·- (Devamı v~r) / 
";J 

Varım asır evelki 

VAKiT 
1 Şubat ı s71J 

._...~ - --
Üç mah müddetle tal// edilnıİI 

olan (Jsıarbul) gazetesi dünka 

gün gene int;şar •yllyuek ıv 

mukaddemeyi yazmıştır ; 
• Üç mah için /ayin buyu ' 

rulon maddeli tatilimiz bir haf 

laya tenzil buyruldu. Bu talil' 
den bize terettüp eden zararın 

esefin/ tehvin eden bir şey ı'>(Jf" 
.., oda bu ııtsile ik matbual 
hakkınba bir menfaat o/nıaf110-
$fG'tr. 

Şöyleki /!mabat bir gazeli 

hakkında /ı6yle bir tedbir itıiha: 

olunacağı vakii tetbiri mezburufl 
IT'eclisl vü~elada tezekkür '~ 
td(arriir etmedikçe ıtlihoz olufl' 

mamasına karar uerildiğlne nıul
lab olduk. Bu karar h.,f?.kınıit' 

da vukubu/an muameleyi bi:itrl 

edcbilecegım/zden ziyade nıuo· 1 
heze eder. ~ 

- dı 

- Ö ... Allah l<n·ı~1 ' 
nı yersin .. İeim hı;Jafl' 

• 
dı •. 

- Dur dahası yaı· .. · 
Koea, pinpon bir ilı~ 
tiyarnıı~.. Karı ziı·ıOI 
Jıir !.!Cll(' •• 

tJ il J' 
-EYclden hizinı !'' 

t(" 
kaklardaıı dcyelcr t-

11' ccrken her adını :t 
• 1 (1' 
şında haynuıların 1 r 
Yunlarındaki çaııl•'. . ~ 

şöyle dernıiş: Dr11~ 
d . D . ıcıı engıne.. eııgı l · . (''' 
gine .. J>engi deıı~ırı. 

11 
Artık bu nasihatı wL·1 

kaldı nıı'l 
lııll - Deve canla)'• ~ 

ne dedikleri~e kll1~ 
• (Bilıll.fı 



,ı .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. 
El ; 

C) 
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Yerinde bir ihti,at 1 

E r randa hiıkumt:tle a-.ikr 
hoıı:az hnğ;ızn, Cinde 1 

k ccncrallcrin hitm ... z tlı-
cıınıcz k:l\ ı:;a ı hu kum ~u-

rtı) or J . 
1 , "P<ınyada da ordu 'c 
<onanın · 
1 a ıwnn ctmi.... l f a ... ıh 
:ıhıı·. karR"a~1lık, bir .kl\·.mıct 
ı.tı\:ır k. . . 

J uı enın :tltmı u:-tiinc 
~ctiıiyor. Bcrel,et hi;ı:lm iilke 
ııu~Lı · r 'C iıkt'ın · · ..l Ama ıı· 1 ıçınuc. 

l7.t e de ha~ka hir mlicadclc 
'.ır. hu,. ·ı . 

<l ı c rasntnncnm 
tız1:1'ına h" . ' • :ı:, ıç hir miımrı..:kc 
ılc ull . 

ı.ı ~ :ına~ına1. ka, ~a ı. 
Bnk ır . 

1 • 'lllız ~azetclerrn h:ı_.-
ıklan 

nra,ındn. en g(ıruncc1.:k 
~ Crlcrit1 t c c, ra manenin bir 
klılig-i çıkıy()r. 

'I ehi" k 
h. ıg orkunçtur "iddetli 

ır rt···· y' . v.ı._urın çık<ıc.ıj!"ınd:ın~ 
1,ırL•tnitl . k 

crı <tğ;ıt parçaları gibi 
tıçurac.: rı 
1 L~tnı. <lcni;,,in n7.ıp k:ı-
>:ırut ·ı • 1-,'lnı, üfkedcn ba ... ları 

<ı).tnrmı l 1 . 
~ <: ıı ğaların d.ı~lardan 

•h;ıc·ıı.. ·ı · ' 
, : 'ı-1111 ı .111 eder. J (erke.,_, t.ı-
l)ıi t ·I· l c ,ı.. ı.nır, fal.la ınirlcnir, 
ı:;ı:ce fcl·ı• t' h ıoı· 1 1 '"c ı Ct. J\ ere, U\ l!· 
Sl•z k 1 • • 
• 1 • ;ı ırııır. Bir de hakaNnız, 
u \ Jlll . f • 

• ınu1c eh kıp k11.ıl bir p;u-
rupın ~ıne i g'iimcr. l.ln\ a. bir 
en liJ.. •rcc" . . 1 1 
1 ı-., ...... ını mu ır. n çol, rı -

lı;;;tı 1. 
1 · < t:ıın ıı;uklc:rk <irtulur. 
·l:\İni , . . . 

h·ı ;;:c .ıreç donmu~"entz 
1 c h 1 1 l urguluj!;un. hu her· r, klıır 

1 t-
111

• fırtınafard:ın C\ clhi 
"rırJ..tın' l . 
ı. a ı\mctlcrı 'I\ :ır, 
'-Cildi f' . . . Lnc. ı~cnı.1.1 nrctmr:-ınız. 
· .ıhah ı 
111 

<ı ur, bulut ... u:ı hır ::-1.:-

d·aıd.ı ne ~ uk .. cliı. Jkni1.d · 
.ı g·ı . 1 

tı·r ' ~11~ c dur ... un en kııçuJ,. 
çırpınma hik , ok. 

Crı/.J .. · . . . 
. · 1.:ıınıl.1 <>l!;Lı...Cllrıır h.·k-
ıur lı· ı. : 

•l!\,ır ... ınız. ı.., et Ltrnfı
%-.da 
h L Pek tatlı 'c ince hir 

• 11nr rı·l • ·· ı ı 
ı:- ınunun ren" 'c ı"ı.,-

tan 
l;ı, Orulnıu~ diıhcr u'uhl•~U 

h..ıhırını dizilmi" t.::iın r ... u-
11111 
li~lc . ı anda dcgil,inı.1_ :viı-

1 • 
111 mubah ''<t) ıJdıp;ı ~iın

• 11'1 . 
l tıınden hir yı(:!;ın tak-

' 1)1 k . 
1 aı.;ıdı glip j!;eçmi:;-tir. 
1 rıı 

ı ınra re .. mi llll l"~;...e-
rın 1:"ıdd" . . . 1 ·ı .• 

l\ Ut ıı;ım c o •rıuı 
'·firı-1 . /:"! 
~ ,''l..re ~Lr bulımık hn)lı 

· 'r i... Gerçi ha\ :ı !...: dar 
't, r · • . . 

1 
';;;. rL·nl-.ız hır -.er 

lı d· l 1 1 ·ı · .. 
• )tı\Lıh tı.:~"ı at.ı. ı ... -

\ (j ı• . . 1 
1 

• ra ahıp olm·tt an, 
lı \ crınck kola\ dl' il 

'1 1 • .... 
ll t·ıl dırtk ,.,t ... mak 'c 

r·ı 
"I • 'a1.etl!d1crc 1111.:-.hur : 
tı a )Uliınu ... _ il~ CC\ap \l'r

\reJk h.,h iken ne di~ c çctr" il 
ı hır l ... 11 r .ıpıı~or:- H\anın 

1 at (;\ 1 her tekzip cdhinde 

11 1 
l 'le du':'iinur. ha\ ıfl.ı 

rl •n 1 
t '· 1 i ha\ ı.:t huııa rn -.a-n . 
ı tıc rıııı cıldu. \atık ~u\ -

1 . c 
1 ıc ıl. dt:mi, or .... ı<lece 

tııı 1 • • 

Hl • 1 tdıil,.,lcr ne:-rı.:di~or. 
l ~ e llldc hir ihlİ\ .ıt 'c iki 

r t • 
1 '"<lir. 

~ 
Fırka 

Beled· -·-
tin. ıye aza namzetle-

~1 ~asıl tesbit edecek? 
clı e t 111aretindc ~eni belc

~7 ıh.ı rı . 
fl t:ıkı r. 11111 ıntihabına başla-

/\ liıgın11 • 
k bu ı maluınata göre, fır-

defaH · t'I u uın11 .. 111 ı 1apta namzet 
b 

11 de., işt · · . ~ 
eıed· b ırınıştır. fa·elce 

· l}e aza 1dar ... 1 namzetlerini fırka. 
" 1ercr defa 1 

1 lesbit cderkan, bu 
. ıer nah· 
ıctare 1 

1Yede fırka nah ive 
1eret· J 

~clecek r 1 
(
4) nanızet tasbit 

( • ırka ·d 
4) ~att ı arc haycti bıı an b' · 

tclerek ·ı· ırını namzet kabul 
' ı an cd k . ıe 54 az ece ·tır. Bu suret· 
cakttl\ a llıtntzedi ilan oluna .. 

Ştın~ik• 
tıuın ~ ~. nztlardruı (20) katta· 
}J:elttea:11e~e.ii Wıınin an .. 

• 
ı, ne er 

-7-

111 tf,,nne r·af 11111 ordusu İnµ:ili-.:.-
~ 

lcrrle11 su11ro Elı·N·fl,'\"(' !!.'İl'İı!('(! -Niha\ct j .. \ana bir \eçhc \dil· 

ıııi"ci: artık onu itlan• ccıııck 'c 

lunınıu halinde ~eni ohjcktıfkr 

ihda, ctıncktl'n h:ı,k,ı lıir i~ kıtl

mnmı~ demekti. "'Ynnhu .. ınll\:ıf· 

fııkh l'tinı tetkike ~cl~n ıııinıl!ı' 

•\ iJ.:on .. ··\ c\h=l:l~~chc .. \c k:ıl'~ı 
hiı h rı.:kcc ıcrıı,.ını ıııthıl ren j .. -

ti\ ı ırdu. Filhakik:ı '1\iı l·kr ')u 

cıhcttt!ll -ı a\ :ıL ordtNıntın :ır

k.ı ıııı tchdi cımcl,k idiler. 

-r:I\ ':t'- şim.ıl i tik:ıınclind\! 

ilcrilerkcn. - bdt.ll:ıh-. "'\. ni 'J•' u 

ımıhafn;1,a t·deccl: 'e dcmir\tllll 
h:ıtuna rn3rrıız e~ li' cccktı. °"ekil 
itibari le ilh:ıın mrıhir.:tinde i

m.ıkla beraber :ı h..n hı emri 

kat"" i ifade eden bu teklif iir.o

rinc '"Fm al_ ordu'u .ı J,uııuna-

. :ıni 1<H7 de h:ırckcıc c:~çti. Hu 

ordu t3kribcn mı lıin ki~ilik iJi; 

di>rt ıopıı ın:ıhut nıııclıın:ınd:ı c-.ki 

l\ruplnl"·\C on mitr:ıl~o1.u \,ırdı. 

Si\ 3Jı bürrııı-lu ~c 'iilıc' ıı.ı .. :ı~ireti. 

1ı~, az p;ıdnmı .. "Gufa •. tar. 1\0\ u 

1,ırıııııı ~.ıncakJ; "Hifıı .. hr 'afışi 
:1\ habr çıl ararak. k.ırm:ı k:ırı~(k 
hır "'Lil ultu ilt 'rıl:ı ~·rktı1dıırı "' . 
z.1man '"L{ıruı .. ~ kıılhınin kc~ rıc 

duhiui!,unu. lıch:c:ınl:ı çarptıgını 

hi"l·tıi: pl:ıl\l rq_tlıik ıılıınu\or. 

harckw giri~mck h:ıkkı \rJpln

rın eline 'dili' c ırdu. \nık keıı

dıni tııt.ııım urdu: bir -.cı•c\ c ka

dar '"'~am- J,apıl:ırına •.:ırıl:ıcaı.:ını 

4'l, ide ~;;~ li~ ordu. Filhakikıı he 

~hı hirk:ı~ :ı~ farh ile ckığru 

çıkıı 

i\ıimct Şdki \U\il~ )U\:ı,; 5<İ

ni•nc-e "l .orcıı .1 d h:ı i"in h "lıın-

J!;İCında lıuh nulJugcınu rıııl:ıdı. 

İkı ııç lıah:ılık ıkri ~ i.iru~ üş 

h:ırcl,cti onun alırım <td.ını :ıkılı 

. . 
l:ıma~n ıncchur • k:ılh c .rı r, hir 
rn, ~ııııı pa\ l:ı ~ ııı:ık i \·iıı !ıl•~.ı:dıı· 

ŞI\ orl:ırdı. füı ::.u-amı.:; h de\ i 

urii::.ünün hararetini 1<. kiıı içııı 

ktl-\ul.ırııı .u~u ~ctı,mi~ord11. 

Fakat m; olurııa ol-.un! hJl'ikul:\dc 

bir nrn .. ·crn ~eçirılmc i. İngiliz 
. 1\ " ca ... u -1 nt n 'l:rt-ıızc, c pc.-ıııc c hO· 

şaıı rııhıınun tahmin ellİ\ordu. 

.. l~h ech .. ~ e ':ırildıw r.·ıın:ın 

ınndrıııı M.rlıc t lııılduhr. '"El· 

\ cdıc,. komaııd:ıııı orada bulu

ıı:ın iki 'üz ki,,ilık kıı\'\ (•tc 

sonuna k·ıdar ınuk:L\ emel etme· 
leı i hııkkıncfa r.ıliıııat 'erdikten 

sonrıı gccciİ\ in dc,·c ile clcmir 
\olu i--tik:ımdindc uzııkl.ı ... u. \hı· 

h:ıf11. ku, \et ihrnç olunan İngiliıı: 
lı ıhrh c Jl:ılıend.ızlarıııa k.ır'°ı bii

~ ük bir k:ıhrım:ınhkl:ı mukabele 

etti. ~~rifin kll\' eti gddig; ,,_ 

r:ıda harp bitmek uzcrc idı: be

de' iler son doA"i.ı~mc\crc hüciım

den backa hir şc~ y.ıpm:ıdıl:ır. 

Bed \ :ı k.ıı..:ınılmı~ nl:ın bu 

ını"arf:ıki\lt. \roıpl:ırı \ c " F:ıy

~:ıı _ ı ihıi~ :ıı ... ızlıg:ı Se\ kcdcbilir · 

di. Ch le~ :ı! Cuziıkmclcri ik· he -

rahcr zar Ll"in semeresini j,tir:ık 

l'tmi.;lcrdi. llii~ le bir zihni~ etin 

lııı:.ulünc mani olmak 1ıir.ıındı. 

•o :ındcn itıh;ırcn. zımni bir 
nııık:l\clc ik, " Fu\:;ıl ..... pey 

g:unbcrlik ., roliınc kendini 
ha rcdcrck. funli) etin ırf Sİ) :ı::-İ 

m:ılıi\ ~ ttc olan kısım ile ınc~gul 
oldu. ( ·iinkü bede\ ilik :ilcmin.dc 

harıl - !hcr~c~ den e\ el • ... ira,ctlc 

idare olunuı. " Lorcrrs M t,c 
crifin olllun:ı \'CS:t\3\1 ck ... U.• 

~ ~ . . 
euncmcklc bcr.ılıcr, kcndıc;iııc 

i~cirak eden ha.t.ı refikleri ile 

:ı·kcri harck.ltı hlarn c c:ı ... ladı. 
Ü'l1,;cl tı. fül rh cnın "'J h ech'·-dc '· l'a) .al ,, ın munt,ız:ıın ordu -

, .,rd J.!.İ • r ... ndı.: u . ~ a ı:;" • l'ulııı· !'.Ullıt gdincc .:;:ılıık hir < l·nıittılı 
mı u. İnti1. ım okw. ı :r/:·k < .. - z::ıhiti ol:ın '" Cnfı.:r .. p ı .. anm 

ll\ nı dıı. -cuh ~ cna- 1-:ıbilc,.i dradı id:ıl'LSindc idi. 
d:ı~ r~relcrı \ c kenen kele .ı\ la l\itıoıcdi 

LK MEI<TEP ER 
1"aliıu~ tna1nP:;İ 

·y aki!.nda tatbikine ha anacak olan 
t · matna eyi neşrediyoruz. 

~~~~--~--~~~ 

Tatiller Mükafat ve mücazat meselesi 
Talebe nasıl giyinecek? Futbol memnu! 

\laariF 'd,:llcti ilk kdri 
'-:it ımıduri~ eti uımııni~ 1.:'i 
' c ta linı 'e tcrhl~ c he' eti 
t.ır.ıfınd:m h:1.1.ırl:111nn ilk md,
tcplcr talimatıı:ınıl· .. i ~akında 

mc' idi m1:rİ\ ctı.: komılm:ak
tır. T.ılinıatn:ınıc:nin e-.:ı,lt 
noktalarını 116.redi~ onıt:. 

'"lik mcl,teplcr ~az ... onl.ı
nnda açıhıcak , e ilkbahar 

-.onhınnda t.ıtil cdih:cd,tir. 
1 lcr , il,h ette ~ehrin, kcı aha-. ~ 

ı.ınn, kt'.ı) !erin iklimine. ik
ti ... adi, içtimai hallerine p,tire 
tedrisat miıddetini ba~lnm:ı, 

bitme 11:iınlcrini ınnhalli ilk 
kdrisat nıecJi ... terinin karnl'ilc 
maarif eminliği tayin eder. 
Tcdri ... at aradaki I,uçiık tatil
lcrJc hafta tatilleri de dahil 

olmak tizrc bir senede, on 
binden fazla nufuslu ~ehirler
clo kırk, daha kiiçiiklcrindc 
otuz beş, köylerde otuz haf
tadan fazla az olmaz. 

Köylerde tedrisat ıamanla
rını mahnlll maarif idareleri 
tayin, maarif emini tasvip 
cdel\ 

Tedrlsat ,tevreslhin inkıta· 
-sız tabut ftiilalı ccreyw 

caiı.dir. Bunun ta\ ini dı.: Pltıd

dct u:.-uiunc tabi~lir ..• 
-Talebenin kı)arccçc mut-

lal,a ~ ı.:1-ııc-..al, olma-.l t\zım 

dc~ilc\ir, çocukların ınilH ın.ı. 

muh'ılı kullanıunbrı, t<ı,arnıfa 

alı.:maları tL·nıin cdilmtlidir ... 
~ 

'· ~\l:rddi miikı'tfar, miitazat 
yoktur, mu:rllimin .jf:ıhi tak

diri miı!Sıfat, ihtar, te\ hih, 

ders mahi ~etinde olını) an 

gezintilerden, hiı~ iik payclo -

larda oyunlardan men, ba:;-1 ... a 
mektebe nal,it cezalarıdır. 

Ilcr hangi ~ckilde o1ur~a 

ol ... un d ılltıni cc?..a yn ... nknr .• 
c: 1uallimlcrin giin nöhct

cili~i ) oktur, hep. i . ınıflanna 

ne1.nrctle miil-cllcf tirlcr -

'" ~ lunallinılerin talebe ra· 
nında ~igara jçmcı;;i memun· 
clur.,, ~ 

"'- on iki sınıfnın seçilen 

iki~ rdcn dürt ·i,ilik bir hay

siyet divanı kurulması, mek
tepte bir duvar ~"fiZCtcsi neşri, 

' I 

şayaynı tavSl;yedir.n 
"Futbol şiddetle memnu· 

dur .• 

f ahslsat getir gelmez Giimül
cineye hareket edilecektir 
~luhteliı muhadelc 

komi~\ OIHI hP' eti u-. . 
rn11mi' <"\si diin ... ah,th 

• 
~\l.H.- ,asın riva~etinde-

• 
ki i<·f iıuamda tiirk ht·'-

~ . 
4'1 i mnral1ha~asmtla11 
uı\i~a' ir Fuat '~ has 

~ . 
kiİIİ p ~lukdiıu Ue) l<·r· 
hulurnnu~lardir. Ha~ . . 
ımıı·alılıas (~emal lliis
uii B<1y , c ~·ehil B')Y 
rahat:'ızhklarma hinn
eu i(•limaa j. 1il'ak Pdc-. . 
m<•mbl<\rdir . Keza . 
Y tmarı Basmm·alıha~• 
nı. f H ya inan dop los 
A ııkara(1a IHıhmdu
gımdan yurnm 1H'y(•ti 
unıralaasa .. Jndau da 
\alrnz .1. Foka~ istiı·nk . ~ 

chni~lir. 
Hiiukü İdimada ko-.. 

nai~,·oının Giimiileiııe-. 
't' ua"-li mes(1lt•si rnli-• 
ıakcrP edHıniı-:tir. 1 :u-
hatla Gm·hi 1;..:11'. Yn .. ra . . 
nakli l:'tzııu gelf'lı ko-
ınil"youun tcahlıul'u • 
e ... hah1 izah edihni:-\Iİr. 

~ 

Koınis' onun <1t·rhnl . 
GiimuleiııeY(' JıaJ'ekcti 
ieap etmekte L <· de 
hunun iein h'ızım ~e-.. .... 
len tah~i!"at g(•1me-
diğin<l•·ıı hemen ha
re~cti mümkün ola-
mı~ar.a~ı ır~pit <·dil
mi!-'tiı·. Binacnalc' Ja 
htz;IH g(•lru faltsi~atm 
ir~ali TiiJ'I\. H' \' uuan 
hii"-üuıeıleı·iu(' te'kiden 
'azılmn~ı na.' f' talı:i~at . 
crclil• Hf•lmez '~iiJniil-;:-. ~ 

c11w.n.~ JıHl'eket edil-
nw. ine kar:u· 'eril
mistiı·. Komi~' (ıu diiu
kii ·if'limada t'tnzı idari 
ıwt~<'lt•lt·ı·i de iutac· .. 
clnıistir. 

Tii;·k hasanm·ahha:--ı . 
fıeınal H ii~nii Ul'\ 'a-. . 
rırı .. \nl arava lmrel\eı . 
(

1dt'l'Ph1 İl'. 

Maruf B. 
Matbuat ıslahatçısı birdenbire 

düşüu ötdli 
Uiı· 'zaınalm· Babıali 

<'İ\ aı·ı uda dola arak .. 
mathuatı h.lalı it_:in pro-
jPh't' haz1rh~ an ~Jaı·uf 

hP' b-mintle hir zat . 
1 iircmi~ı i. ~ lnlltaah rın .. 
kapılarını uşmdıı·mak-

lau ha~ka kim~cYr zal'arı . . 
dokuruuıY~u hu 1,a-. 
'allı ~diiu nc~il hl)l 

lla~f ıı·ın caddeı--inde 
Y tı. .. iıf ma kain rsinde 
ol ururkt--n üzeı·hw hir
denhiı·c f'enahk µelıni..,, 
san dal ya elan dii~i.ip 

illınii~tiiJ·. 
~ 

icra c il<'lı hnmve-• 
ı ede ~laruf Beyin ~e -

' 
tci kalpten öldliğü an-
laşıl nnş defni e 

- G 

C ~ nı i İ11 şal: 111111. ])İ r fa)rdası da 
- ----j siz aınclcyc iş bulmakhr ki •. 

Yeni p;emilcrin in~a--ı. ı\ 1- yapılmaktadır hi hunun ıçın 

man donanmıı:;ınm ih) a 'c (!1000) :mıdc çalı~mııktadır. 
idame-.i için l.\zım olı.Jtıp;u . Bu . uretle i~-.izlik buhranı 

gibi ikti.adi :;elıcplcrlc de za- itibarile Almnnyada ikinci 
ruridir. I•: ki gemilerin yeni- derecede ~elen ~KieL .. eh-
lc::-tirilme:-i kafi dcgildir~ hem rjı1dc iş,.,izlik az:ılmı,.. oluyor. 
de böyle bir h:.ın:ket ınak,a- Eı:,ı:r mezkur tCr!"<ınedc bu 
dı tcminctmcz. Bu ham ha- in ... a:ıt kabul cdilmiyct.:ek ol-.aydı 
rekct rakip oJumıNı zallit- o zaman •· Kicl ,, de ı 500ki~i 
terin 'e a•kcrlerin terbiye ı;-.,iz \ c peri~nn hir . urcttc 
se\'iyc:-i cllı~cr. Bu terbiye) i ~okakl:ııdn knl:ıcaktı. Btı cndi-
yiik,cltmek için a::;rl ı.;emilt·r ~c iledir ki, parlamentoda 
in ... <H hl7Jmdır. •· Cutl.mı .. kredi H:rilınt;~i klıindc rey 
muharche:-inin nericclcrindl"n , 1:ritmi~tir. 
de aııhı:;-ıdığına ~üre, haddı Bu kredinin rnldı.::dilmc ... i 
z:ıtında dü;-m:m filo:-undan 
dun olan bir filo ile faik bir 
lc::-ir elde etmek miikiın ol
mu. tur. 

Bu ... urctle harpte km' ci 
ımmc\ i~ \; de muhafaza cdil
ıni~ olur. l~~cr l·umanclan YC 

cfrnt, :e;iri~tiklcri bir muhare
bede kendi gcmilcrinin c ... ki 
'c gerek ~tır'nr, ~erek kud
retçe dii:;ınandan dun oklu
ğunu lıilccck olurlar:-a nııi
) etleri her halde k<itlı olur. 

nu zırhlı gemilerin in:-a ı 

a~ nı xanıanda miıhim hir 
ikti..:acll ın~ eledir. 1 lcr :-ene 
hn gemilerin nıa ... aıifi :ırtm:ık 
tmiır. ( r <)27) . ene ... indc hu 
nıak ... :ıt u.!.!TLllldn (:300000) 
lnkiliz lira::-ı ~arfolunu~ ordu 
ki hnttı harbe dahil bulunan 
iki c!'>l,i geminin, '· Eba. ,.,., Yı.: 

··ı la!'>~cıı_ (:-:;ooo) lirn ın:ı ... a
rHi de bunda dahildi. Bu ~l·

milcrin yerine ba::-kalaıınm 

jkamcı..i kap etmektedir. 
(Pnnzerkrcuzcr) zıhlı~ınııı 

di.irt mil~ on 1ııt,riliz lir.ı ... ına 
mal oldu~u tahmin edilmek
tedir. 

ln-..arıt her halde hem milkc 
' 

hem de milH ikti ... at için fay-
dalı bir :;cydir. 

111' zırhlı ~cmi. t: Deut
chc wcrkc ~ani nt l 'icl - de 

tii<xar !:!,Cmilerinin fiatını da 
yiı k::.cl tet.:c kti, bu şuphc ... L-:d i. 

Yani hu her ::;ene ( r 20,oou) 
iı1~ili.1. liralık bir . uk ) ıikliy1.:-

cel·ti • ı labuki ~ i m el i 
yapılan tni.HtrHin yiizdc 
\'Ctmi miktan yani düre - ~ . 
milyondan (2,< 00,000) linM 
ücret olcırak milletin cchinc: 
girecektir. Bu ~metle xırhh 

inşaatı me::.cle ... i jçciınai nok
tai nazardan da h.ıllohınnıu:; 

demektir. 

lfü kelimede Alman bah-
ri~ c ... iııin 'arnn ınudafoa ... ıııa 
\'eni bir 1 tı\ \et un:-unı ilıh c 

ctııı1.:-..i bir \ :uikdir J,i. \ cr
:-a\' ımmhcdcsinin hiikmü 
:ıltında ba~h.a hir rnrztl•t 
temin cdikıncz. 

B:thriyl\ c 1,i hnq) gc·milc-
rinin ) erine ) cnikrini ikame 
ctmcclikÇl' b.ı 'azifL) i t.1ına

milc ifa ctmb ~a\ ılnıa7.. . . 
Bu gemilerin in>H lı:ıhri-

~ ı.:ııi 1 harp ıı;in J,m' d mn
nc\ i~ ı.:-.ini ~ uk-.dtnıck Jw ... u-
~uııda c ... ,, ... 'c ı;.arteır. :ı~ nı 

z .. m:ında bu :-ana) i. nll -.ai 
, e ik tba t nokrai n:ıı.<ırı ml.ın 

da hir clkınmi~ et \l: ıııc.:n

faati knıin umi~tir. 
(Bit ,(' lı) 

ispanyadaki 
~ 

ısya 

( t r h birinci ~ ır.ınrn~cl tlır 

tim t ... prın) a a"udcdir. 1 kmcn 
k ... lim olunur.. 'ı cık-.a ~ rırrn 

boınbardm:m edilecek iniz_ 
cknilmi..: o!du..,uııa dair hir 
tcluTaf nc-.retmcktcdir. 

Otul. dakika sonra topçular 
~C' 1,ulcc\ :;İ nokta lam ko~ 
mu:;- olduh.l:ın miıhimmııtı 

oralard:.ın alam!, l~ı...l:ılarına 

~itmi,.,lcn.lir. \hilb.i~ e memur
ları , il.1~ etin hlarc:,ini ellerine 
almı-l:ır 'c tabi1 ha~ at ha~
lamı~tır. \hinakal<\t ,.c muha
bı.:rat hemen te-..i cdilmi~tir. 

* ~ludrit. 30 ( \. \ ) - 'irnclat· 

Rc:ıldc hir eli' anı h:ırp tc~kil 

cdilmi~tir. :: ·hirdc ·iıkünu tnm 

hiıkiiın ~ürınckt_cclir. :-;:ılıık n:ııır

lıırd:ın 1.an, \ :ılıın~t:ı t~f..j( edil· 

mı_.tir. 

Paı iF-, 30 ( \. \.)- l ,o jurnal 
p;n1.cte inin Stn Schati) enden 
iı..tihbnrma ııal.arnn s~ın"fü son 
dl:re~c ~iddctlıdir. l 1 udurlar ... ,_ 
kı bir tara ... -...ıt altındadır. 

i ... ~ <l\1111 muharrikleri l 'ran
sncla ikamet etmekte olan 
Ald.::.andr Lliru. I'clik::- C:am
hcı: 'c A lba olduıttı ri\ nyct 
dilnıektt!dir. 

l larckau sabık hariciye 
nımrı At,rilcranın idare et

mekte olduıtu ,-~ kendi i
nin le\ J..ıf edildiği .Ö)kıll

mcktcdir. 

* !\1:ıdrit. so ( A.A ) - :mn 
mccli5tc \1. Primo Oö Rl\"era 

Si\ mlaı ltc:ıl mL .. l'k~iniıı t'.lm •• m~n 

kap:ıPmı ... o!d11g,1ınıı lıd ın ctı· i,· 

tir. l\l:ı:ıın.ıfilı :ı,ilcı ıı• prlı;..ı .ıını 

elde dtilıni, ıir. 

Jl'll<'r:ıl < Jrrı:ıı -..ılı.ılık\ in hu

tlal Hcal sdıni... \ c el ı'in l,u -

ın:ıııc1 .... ırıı l lıııc :ılrnı,ur. 

l\ lumnikdı i ~ :ın ctmi~ olan 

:ıl:I\ i' ıhitlcrinin mc:' kur bulun -

du"'u kı .. 1:1\ a p;ıcınhtir. l\:ınn ıın -
l:ırla :\Jaılrmcn 'ol.ı ·ık:ıı ılını,, 

ol:ııı fll\ ııdc hl\' etleri gdmi tir. 

:\ l:ıdrir. !11 \. \ ) . :ıhık 

ha,., ekil 'c ınuh:ıf:ıı:ık.ır fırk:ı,ı 

rci-.i • anceı Gucrr:ı h\ıtn hare

keti iizcrinc \'alan-. J,urhuııJc 

Gr:ıod:ı te\ kif cdilıni;oıır. 

7 ş b 
Hilôtio~ er günü~ür 
O gün her tarafta müsamereler 
verilecek, aza kaydedilecek 

7 şubat l lilaliahnıer güniidıır. 

Bir yevmi mahsus olan bu gün 
için Jiil[ılialımer tarafından aza 
knydi ,.e müsamereler için ha
zırlıklara de\'aın edilmektedir. 

7 şubatta her· tarafta şubeler 

tarafından müsamereler verile
cek ayrıca İstanbul merkezi 
tarafmda.n da Ti'ırkuvazda bir 
çaylı dans tertip edilecektir. 

Bazı esnaf cemiyetleri 7 şubat 
günündeki hasdatlnrınt HilAli
-allmere tcrketmişlerdir. 

1 

~ 

B
a:r.ı rcliklcrimizdc - bi~ \ 

de yapıyoruz· 7.abıt1 
vakaları ya:1.ilc anlntıl 

dıktnn ha;oka rc ... imlc de t,ıs· 

'ir ediliyol'. 

Zabıta Yaknlarııu bc"e, al· 
tıya ayırmışlar: hmızlık, öi• 
diirmc, intihar, , •. ~· b\\lllan.ıt 

muayyen resimleri Yal\ Ha• 
kıyorsumız, hm•ızlıkları hcf' 
aynı kasketli adam rapıyor. 
daima ·aynı bedbaht kendini 
öldürüyor. 

Hu mücriınlcri tc\ kif eden· 
de hep ayni poli" memuru. 
Bir deniz ka.?.ast oba batan 
hep aym gemidir. 

O reı.:iınlcrc baktıkça hu 
başmdan hemen her gun f\.'
IAkct geçiren biçarcll'rı.: :u.:ı· 

mak bt!rorum. 

• 
Beyaz Ruslar 

Geçen ~ene ~dcccklerdi; 
p;idcm~diJcr. ( :m-:ctc

, lcr, :;-ubaun (\J ında 

l,ridccq~ini ~ :ızıyorlnr. ı:l.!,cr 
gene bir engel çıkmaz ... :t pek 
yakında, ı .. tnnbula ~bırlan.:~l 
göz dih.en Ru ç:ınnın :-on 
tcbaal:m hur.1dnn a~ rılıp ı.,i
dcceklerdir. 

.:\ Iutnrh.cnin ilk ... tnclı.:r" nele 
ne) eli onların hali ? • ·ıtkcc 
düre J,clinıc-.ini oı.;rl.ndiıdm 

I' U çanın Yanıın~l.ı .,tmı.İi hile 
l•onuşııl m:ı...t, bana miıt.trd ... e 
~i.inlcrini luıtırhıtır. 

Cit ... inlcr hıkalım: çlınh:L 
burada ikt:n hu beya;.~ Ru-..
far, 1 wnhıılun ) iı.1,umı cpi 
l\ız:ırttılar. 

·r4fk if"lt( 
---- -

Uilu~et --f nıoneı 
Yeni teşKilatta Vilayet 

lağv mı edilecek? 
Dahili\P \(\k:'tlt·ti \İ-. 

h'ı~ (•tt•lt· Emmıetin f C\ -

hidi J(·ır1 ıeıkiJ,atıoa .. 
de' anı eli w:ktelir. Uü-
t iiıı diilnn hc·lrtli\r . . 
ır.~l\ih\tı hakkında ma-. 
himat eC'lhhedilmbtiı·. 

{u mah'ımnı( .ı) kı:-nıa 

1<'fri 1 <'dilnıi~t i ı·: 
1- Fı·aw-.ıı lwledivf• . 

l'\İ~l<-mi ... Bu ~i~t<·rn(l 1) 
lıül fmıet 1ül'~tfından 
ıaıhik <•tlilnıcl\tr .. tiir. 

2 - .\im nan\ a 'l' • 
lhısvada tathik r.dilrıı . 
'al'\at i \ \l'tı pa ~i~ı ·mi. 

v - İt1:!İllf•re !"İ:;lt·mi 
t. 

4- .. \mt\rika :--bl<'ntİ 
~imdi~ e ı\ada) apıhm 

ptkikat ·'l'a ı ... 1z ~i~h--

minin mu\ afık oldu
~unu te~hit f•tıni. tiı·. 
t • 

'l'c\ hil ~ekliud tC'~-

1'ih\tm ha~ında ~' 111·-" .. 
f'ntini hulmıaeaktır . 

Tekmil maal'i f mu' a
zeuci uımmıiy<'~ c <lP
' r edilec<·k, llcl'lrthu·
ltl\ mli~tekillf'ıt Mali-
r 'c rndt r\d ik <·ek. . . 

Poli · .taudm·ınn Zahı-

lai lwledh·<· ile tevhit 
• 

cdileeektir. 

rt'lİlllC 
Tabip h'.zet 1"iımil Beyin 

kerimeleri l lnnım dendi ile 
l\Hihendis Ü::.mnn J hi ... nlilk\ in 
yclimc cemiyetleri dLin IZ"ı'.et 

Kı.\mil Beyin konaklarında 

kra edilmi~ttr. Her il i tarafa 
s:mdetlcr temenni ederiz. 



Bursadaki muhakeme 
Dün de muvacehelere devam edildi 

ıı .. Bunlar kumarhazdırlar, esrar 
içerler. Bütün hapisane b~ıalsa gider
sem çocuklarımın ölüsünü öpeyim!» 

il. r ·ı. ,1 l (\akıt) - Bu

J\l n mt:bhme)c, ı!•İ\"ur .\Iİ

fl'l1 rrL,\tlLchc>İ\· le lıa>laııdi. 

A'i malt'ım taklibi hiiklinıct hi

Uyc,iııi maznunlardan i~itr;ini 

("cınalJı.: ~örLı~nıc-th~ini, Cc· 
rıalir 1 urı,ındaı ı ele aldıp;ını 

~abridtıı d.ıyduf;ı;r u >i.iylctli. 

(\ııı:ıl i>c bunun J;ıınu~madığı, 

c"er kcııd -i mlıhbir rıkt 

cl:i ı i,;) i <ilıihlariyle tııttura-

1,ikcLj!;i cc•rnbını vererek t ah

kik~ t L n.ı<ında «1ukcan do

narl~ k ıı huıların sıcakta 

poli> .\1. ilc koru~dukkırıııı, 

kıımab:ı/. cıld-.klarını, . rar 

içdikkrini 'iiylcdi n; 

- Hlitiin hapi;ane bo~aba 

gidcr>cm çııcuklarlmın öllbll· 

Sl.~U üpeı im, dedi. 

i\l li.J,kiunıunıi, CeınaliT' bu 

>t•zlLrıııe kar>ı: 

- \ ltida!aa nıukndde;tir, 

fakaı lu.kı'ımetc rn,,dahak 

.l'llilmci'- s, ınun~u oln1a!'1n1 

tcme•ıııi ettijtinı bu cürmün 

tahkikatı diirıi;t, >alim, kamı

nidi r . .\laznunların hep;i •scr

sc mdik, ~a~kındık ı diyorlar, 

ıfadckrinde tadil:\ t iddb etmi

yorlar, uıry i k ~(·Jrcn ,·ar~:ı 

kılk"!n, <iiyk,in dedi. 

C.:mal, ,\ linin iddiala rını 

rc<klctti. 
lla..,ri i ... e: 

- llLl İ-nıik 111.l'Clllma 

ıh L - llidır. iliz allahtan kur

k,ırız, bunlar k•ırkn.a1., dedi, 

1\Ju't.ıfa "k n ,1\ acdıcdeki ifa

ULnı'l kıraatini ı.ıtNrrcn talep 

ederek. okt.:ıtırken alı\k:ı ile 

dinledi, acayip hard.ctkri ile 

herkL•i ~uldunlı:. 

Cerke,; KadL nı :ı<ker oldu· • 
,_unu, cı:zanı .ıffı:ttirir i z, dc-

ıli ı:Jui İ>in kand·~nı. tc~ki

Jıi ttan haberi olmrdı!tJııı >üy

ıcdi. IM.id İ'1ntıil d~nkli 10 bin 

lira •çin Cemali k~ı;ırnıak ifa

ck,in td:rar etti . 

.\lndcnıkı l<t:ınhı:ld:ın 

ok.ıdar silah temin etmi~, nc

ıkn tııtturmam• ;lıır eli' c <ur 

du. 

C:h ıır .\ li· 

-·- ll e:ı ihbar ettim ,;ukcc. 

~artlı ycminiı' a>lı ycktur, 

ıled i . 

J)utu\ ı.lP ,'-i : 

-- , ... Llır. hep bLr:ılıcrdik 

> ıtta !ıapi,ınc tahkikat da 

polı-; ıT' dıırı. ık ( · "Lll ]isa

l ırd~'lı ",J< -ı de muhl•i-

1ı. le liITt. din'crnLd L'T d:cli. 

Bıı •ual c\ liy.ı" .~, 'cı 1 ır;nin 

~ Jt'brınc J o'-ııu~, pu'.i' 11. 
:ııınl .. r·ı Turkı;L olır;ık di~ ki

nin m .t .ni :ıııhıtnı<.. '.hı,

r.ı[a \ c 'i:ı 1>rt tckr k.ılt.:ırak 

~ 'tır ;cin: 

Ilı ,; ıh.ı de iıı c r;ır 

i~wun din ) emin ete". hu 

ad• :ı l .Nn<1 ı ~ lmir c<'cr. ye 
ın• .. ,i bunıl.tn ''L" { .... t1 t;r 
~ la L:mı: ilµ,k h ı sr ~ •. ya 

ku dı. 

İkinci celse 
Bıı,,a, 11 (\ ',kıl)- o;ıe k n 

sonraki cel• •de g:ınırıııı ınıı

v cdı •oııe deıcııı cuildi. K.inıil 

çan. 

- Bizi j andarııı:ı kuın:; ıcl a-

1111111 <,.'a.kırdıll'ıı ıı duyan "1Ü~

külsuz bu d~\'cf i b ı \•1ka ile 

I' .:ufa· !'.Warak • akça abn 

kiile k.ıçtı , lkdi. Sıhri tunu 

tcti i ede rrk: 

- fiııdu , t~kilalfan ııoli< i 

~ oııra haberdar et:•Jer, ded i. 

0.hııı ı\li laz Aliye ailen, 

di !;i cinın, laz ,\ !iıe ili sandık 

bom ha~ ı ne ıaıran g~t i receks iıı 

drdığıni sö/eyıııce laz: 

-Babamın fabrı;ası mı var, ya

yalandır. Bunlar ba!ıJ,boınbaları

dır dedi. l l akkı çavuş, beş tüfenk 

vadetmiş, Sabri ile istetıııışlcr. 

Sabri Çarnşmı İ slaııblıla git

tiğ i lııberini getirmiş, halbuki, 

AıAürrezzak Çavıışu o ı;ün şe 

hirde gorıııüş .. 

I· -refin nıııvacelıesi yapılırken 

Sabri ı:;ıhur ı\li için: 

- Bir güc lü~ fazlarını, i~imizi 

pazar. çekseler andan fazla para 

ederim, dedi. Ya tal çı, Colak, 

evlıya, Kocabaş Hüseynin mu -

vacehelerinde şıyanı dikkat bir 
şey yoldur. 

l\\uhakeıııe cumartesi gününe 
talik ed ıldi . 

lla!'im 
·-------· 

Manüelıer 
• l sttarafı birinı.:i ayı!anıızdaJır l 

J. E. :\1. :\1. müdürü :\lahmut 

Ekrem B. ile ~ıırümüşıur. :\lah

muc B. dcmi~tir ki; 

- Biliyordunuz kj i\ ank:tra-

da ona mektepler için ;\ Janücll.r 

yazamak için toplandık. ,\ luhte

lil branşlar için birer kom isyon 

ayrıldı . llu komis~·on aı:ıları orta 

mektep cleolerinin en c»slı nok
ta>ını ınpl anp :\ lanüelkr 'ücuda . 

;!;<tirdiler. llu :\ faııüclkr. tol ebe

nin dı.:r~ çalı ;maları için p1.:k 
müfit olacaktır. 

Bundan maıla ilk mektep 

m~aUimlcri de bunlardan müs

tefıt olahilirkr. 

C<ki mektep kônplırile bu 
yı.:nı .\ T:~.ıücllı.:rı :ı.ra ... ınd.'lki nis

pet !ı'ıkkı~d:ı şu fikri \erednr 

.\lcscl:i fizik dcr,i iı·in li;c (2. 

'c '-1~ için \·azı lan .\lancidkrin 

mecmuu ( f ~ı!) ~an fad ı r. Riyui

l c üç <ınıf i~in f ,JO sayfadır. 

T orih kit·ıplorilc manüellcri 

ara,ııHlak ı ;a)ıfa ndedi 1-'\ u

mum der,Jcrdc ıakribcn l-5 tir. 

.\!tdeni millcılcrin climlc>indc 

bıl\ le 1n:ınth:Ucr 'ucud:ı ~ctirilcrek 
talclıcyc ıc.hil:it gu>tcrildij!,i hal

de. bit.de ,imdiye kador ihm,ı 

olunmu\tu. lliııacnalc~ h .\1. T. T. 

he) etinin hu him~d takdir 
olunmalıdır. 

.\ Ianücllcr ta1namlanmı~tıi". lia· 

;ılma; ı de .\) ;ırt iptida-ıııa kaLlar 
lı;;,ccktir. Bunlar 1e n de\ let 
math:ıa~ında.. hc.:ın de ... 1ir n1ar· 

haalarda hn,ılacak, )et' jck 

cektir - ... 
Il<'\ az ru~Ja r . -·-300 kişi Brezilyaya gidiyor 
~c' rimizık kalan lıeyll. 

!' u larn h t hatta hitam lıu

lan ı ılılılct .wrf nda nıe111le

],ct• ııizi teri etmek mecburi

', tı ,k olduklarını nmıı~nk . " 
llqa1. Rıı,Jıır ıriıhlctin tem· 

di<l iç•;ı ycnidtr lıul,ıimetc 

ın: acaat et ni;lcrdir. Bu mı· 

r •. ~1t.1 he "dl ~l'.Vap ,!~IPıL· 

mh uınıakhı be· alıcr mıihlctin 

l: az daha tc•ııdit cdikccf;i 

ur .ı-ılııı.ıl.ıad:·. 

.,dırinıiz,lcki Rl. larııı SC\ -

k1 <- i,tg-al eden Ccmiycti 

ak\anı 111ua\ enet iıl rıı-tı tek

r·"· mulı celif nıcnıktlcrc mu

,J\ Lllet ederek bir nıiktıır 

daha muhaci r k:ıhulıiı ·i te
ınin ctmi~tir. 

Brailrny:ı gitmek iizrc 300 

kHlik bir kafil e lıaz ı rlanmı~tır. 

Bunlar <uhatııı 1-! dünde 

1-t.ınhuklan hareket edccek

kn1ir Yuı::o,l:ın·a h u kıimc

ti \'eniıkn -100 ki~i kabu 

lı ııı t: murnl:ıkat L'tmi~ tir. Ke

za dli ki~ilik bir kalilt: ık. 

Frıı ıı>a için ıize olınu~lardır. 

YAıC'ı1 l Şubat ~ayı fa 

KADISTEN 
SEMERK:ı\NDf 

s·rKlayton 
İngllterenin Ba(jdat 
fevkalade komiseri 

)§_ineına 

.~.-( ~~ ... ~ 
:ı.ıufl a rrlrl c 
KL0\"11 \ 

~1üterciml ı 

0. R. 

'~ 13a\rart .. 1.aıı ~~ Kaz,·i n ,, e 
Boı~o~a ıi~er~en ıneını~

tetiıniz~en ~e~ecet .. 
- ----

A"ar, jirtıno t'<' tipi içinde rlr>t'run 
nı eşokkrııli bir sf'y·alıat 

Londra, J J ( A .. \ ) - Şir 

llanri Dop;nu yerine Ha~daı 

fe\kal:\dc komi>erl i ~ine tayın 

edilmiş plan Sir .f i l bcrı Klayıon 

nni mahalli ıncnıuriıctine ~itmek 
iizre dün )·ola çıkmısıır. - 72 -

2 l k~·ıunııevcl pazar gıınli 

" lla\ ani ., namıı~da hliyiık 
bir şahrc nıuYa>ekt ettik. 

11ur;ı,ı l lııra;an \il;\ydi i

çindedir ltn an!, hu mev

>imde karlarla me;tur olan 

bir da~ etcğ"indedi r. 1 la\ a 
son derece >ağ"ııktu; ~ehrin 

etrafında hir clm·ar yoktu. 

Burada atlarımızı dcj!;i~tirdik. 

Yol tedarik<\tımızı yenilerlik 

pazar p:ıiniim!cn per~embc 

glin[inc kııdr hurada kala-

rak hakkımızda gii;tcrikn 

mihmam.\ azlıktan mıHcfit 

olduk. 25 k;\nunuc,·cl l laz

rLti f;anın milı\dı ;.:iııııi idi. 

1-105 ::enc>i ba~lıyonlu. Hi
zcdc llarnrd ~ch ri nden hare

ket ederek da~lık yoll ardan 

ilerledik. 1 ler taraf karlı idi. 

ln>andaıı ıamamilc hali yer

knkn geçiyorduk. Bu ,eya

hatımız be~ giin dcYanı etti. 

Kı\nuıısaııinin birinci pcr

~emlıe gt nü açı k oyada du

ran Ye l l ahı>an namında 

bir nıcnıkketc Yanlık. Pcr

~embe ile cuma giinii burada 

kald ı k. [2] 1 l ulıa~ıın ~elıri 
:\ lcdva lllkc:'inin ilk ,chrid ir. . ' 
k ı\n u ıı ;aııinin J liııdi gün ü 

bıı nıd:ııı çıktık . Yolumuz diim 

d üzdür. 1 ima "'ınmış: yerlcr

dı: kıır kalmıımı~tı. Geceleri 

ü~ümiyonluk. f\;\n un-aninin 

bc·dnci 1runii iki kii)·li ırl'l~....:~ ) ~ b ~ 

rek Gojr:ım ~chrine \anlık. 

Bu şehir dL dııYar;ızdır. ::;c

mcrkandc gidiyorken de lıu

ratlan ~t:çıııi oldu(tuınuz için 

c>ki yrılıımııza ıarıııı~ ;aı-ı

lmlı k. Cojramda iki ~ıın 

bldıktıııı >Onra çır,:ıınh:ı nıi

nLi harcht cdert:k "ayrı 

nıesk[ııı " ' alar iı; i ndeıı 
yolumuza devam ettik. (:ece
leri :ı~ıkta kalıyıınluk. 

l1l'r,l'nıbc ~Linu ak~an11 kc.ı· 

]alabalık bi r kiiy<-... 'ardık. 

Biı t iin hu.ı:-ıin ile diin yolu

muz k ı rmızı da!(lar ,·anından 

deva m edi\·ordu. Da~ların 

tepeleri J,arla ıir t iilti id i. 1 lal

buki '"n iU gün zarfında 
hanı sıı.:al. ıı . 

Cuına ~tinli yol um uza ık

ya111 · ettik. Fakat yolda hir 
j'ı;;ın:ı rıı-t udıncdi°k. \ncak 

cıımartc•i 'Unlı Bo-taıı >ciıri

ıe 'anlık. Bumda ı alnız hır 
rrLn Lıl:.r:ık Daıl'~ana 1 .ık-
~ • w 

la.-tık. Bu ,chirdeıı bir fer
sah nıc-af,,le iken 'L' rt \ c 

so!!:tık hir rıı1,gıi C>nıil c lıaj· 

l:ıdı. :-;ıı.tt.k o dcrcı.:L ,iddct 

lcıınıi•ti ki biz \ e lıayY:ınla
rııııız ond:t.., nıl.tl·C:;.;ir nJ
mu:tuk. D:ımj!aıı:ı 111uy:ı<:ıkt 

eclinı.:e biz~ hu <crt ı·c «ı 

~uk rliZ:.t"<lrııı neden l' ... ti .c:inl 
mıl mılar. 

11: 'kın ri ıyetiııc ~JirL ;di

rin ~~..,ınddki n1ua;1.znn1 d;1:'!
da bir pınar Y•ırdır. ~aı et 

hu ,ı,yü m le\ n- bir seı 

dL•;ccek r ıur-.ı der1ıal hin le 

bir fırtııı:ı koparmı> lluıııııı 

için ahali da~a g-iclcrck pııı;ırı 

tcınizkmi;lcr, fı rtına da tc

\ııkl.ııf et111i;ti. Burada iki 

"iın istirahat ett ik. ,.. . 

15 1\ünun~ani çar~an1 lKl 

ı;ün ii hareket ettik«! d e Firıız

rıılıa u;!rayan yulu ihtiyar 

etmedik. Çünkü kar h u yol 

lan ::cddetıni,ti; o nun için 

,a~dak i yolu ter..:ih cckrek 

yolumuza de\ a nı ettik. Ertesi 

rrcce lı i i\·[i k \"C
1 lın< hir enle 

h ~ ' ' 

kaldık. eç )iiin sonra 'lemnan 

~ehrine Yardık, burası llcdyc 

vih\yctiııin ~onu iıli. Iran 

.\ lumailevh İ;tanhııl ,.e .\ııka
radan ;>;eçecek \ e .\ nkarada Ga 
zi \lu<tafa Kemal llZ. ıe Türk 
kahine;i crk:lnile görüşecektir. 
Sir Klnnon buradan rnnra Sıı ri

y·rye Kidecek ve l'ran>ız feıkal
adc k11mi,cri ve Şam ,.e llcyrur 
Frano;ız 1ncmurları ile gör üşecek 

tir. ,\ l ıımai l eyh Kudüsteki İ nl(iliz 
konıi;cri Sir Con \'cmberlay n ile 
de görüşecek Ye mlitcakıhcn 
,\ manda Emir Aptullah ile llağ
dada ı;idcccktir. .................................................. 
do~rıı ha reket ettik. Şubatın 

3 ünl'.Ü ~ah ~Unü KazYinc 
mııı·ıı,ale t ettik. J;lu ~ehrin 

evlerinden b ir ço~u harabe 
ha l indı:dir. Telı riz ile Senıer

kamlı i~t i<ııa etti ~i nı iz tak

d irdc seyahatimizde tesadüf 

ettij!;imiz cıı bi!yli k ~ehi r hu 

idi. Schrin Yolları karla ' . 
örtnıii~tii. 

Semnan. h>İf hir kitle ile 
meskun olflu~u halde etrafııı

da bir tlll\ ar yoktur. Burada 

pazartesiye katlar kaldıktan 

sonra haret ettik. Kı\nunu;aııi

nin 2.1 iiııcli p;iiniı "\" crıııııın, 

şehrine nıuYıbalı:c ettik. Bu 

şehir çok hiiyiık olm:ıla be

raber evlerinin ço~u me>kı\n 

dcr;ildir. ı ~dıir R iy iılke

::indcdir. Timurun tlanı:ıtlarııı

dmı biri burada mukim idi. 

Ondan ba~ka burada llalıa 

~eh nanıııula a<il bir zac ile 
tanı~tık. Scmerkandc ı;idivor

kcn hastalıın:ııı arkada,lıırınıı

z ı im iki zaıe bı rakını, tı k. 

Buraya muvıı.;ıılctim izde :ıdam

Jarıını zııı Mh lı a ttı: olduıı;unu 

giinlük. Yalnız hun l arın ikbi 

ölmcitü. Bu iki a,;il zat adam

l arınııza her t iirlü riayet ve 

mih nıaıınüvazlıgı !'ii,;ccrnıhlcr 

onların b utun ih ti yııı,farııı ı 

temin etmi~krdi. 

Il:ılk yolları açmak ıçın 

u)tra;;ı yorlard ı . 1 !er kc; dam
larının yıkılma.;ıııd:ın korka

rak karları siipüriiyorlanlı. 

Kaz\indc .;alıdan cmmıya 

kadar kaldık. Kardan hare
kete imkı\n yoktu. Burad a 

da her türlü izazı p;ürd ük. 

lrae edilmekte olup her p;uıı 
büyük hi r halk kütlesini cd· 

Timunın damadı 

man .\l irza bize lıir 

Siiley

ziyafct 

mc~hu r piyc~i n dcn muktchc:! 

Jak Kateıen ve Emmi tin in 
yernıi:;, ondan sr ınra Baha 

Schte bizi izaz etmi şti. Bunu 

nı urcakip bu radan hareket 
'Rl t nıcdi 

[ l] lla\;trd şehri, hali hazirda 
ettik \ e o )(ece yol üzerind e Ahiren na mile muru [ıur. Bir az 
bir kalede ya ttık. rnnra zikrolunan l lalıuşan şehri 

temsili bi naziri 

Ferah sinemada 
Serenat ve çılgınlığın Kabus 

bahsı ~ayrıca 
Kı\nuııu ;an inin (29) uncu ş imd i J\ııcan namını taşıyor \C 

(Lü Verıij) 

Harikulade fil minden daha 

p;iinii ~ah nı kan şehrinde bu- ;\ l tşhet nehrinin manlıaiııda bu 

lunuyord uk. Buradan ,· 11iu· l ıınııyor. 
• . . • ['.l] :\ l;t;l\"li •:\üzhct• unvanlı 

m uzu de~ı~t ı rc rek ~ima le eserinde bundan bahseder. 
== •••••••••••••••••••.••••••• ··················-··························-······-·=·· ...... " 
ır········-0·1 a·nıa·5·1r··nıIIz.av·ea·e·s·ı · ........ iı 
!i Bursa Tayyare şubesinde, Fiat mrkalı 6 k itilik b ir adet 1 
iİ lüks tenenüh otomobili ıerait atiye dairesinde müzayedeye 
!i konulmuştur : 
!! 1 \J uzay ede nıLidıkti :-;L l':ıtııı 'irıııiııci <'iiıııi lııtıını il .. ' ~ ~ . 

!! lıula.:.ıktı r. 
!5 !j 2 ~ \ liizayedc müddetinin lııtaıııınd:ı teklif etlilcı;ck 

Mükemmel variyete 

·rc.:pchaşı 

·r iyatro . 
sunda bu 
~ünü ~.ıat 

2 l ,.10 d:ı 1111 

11111111 

Zafer Sarhoşları 
8 ı :ılı lo 

glizcl. daha muhtc~t:m 

csct ta~ar\·ur edilemez. 

Cuma - 1 Şuç:ıt - 929 

saat 

bif 

ıi en >on bedel nı u rnfı k p;iiriildiigii takdirde merkezi uıııu ın i-

11 den lıilb tizan ih;ıJe edikcck tir. 

!ı .J \liizay~deye i;tirak için bedeli nıiih~tm ıııcn ulan 

İi d;irt h in lira ıun ) [izde bc,ini Tan arc ,uabc>i \·eı.nc,iııc 
Strindhcr~dcn tercü me edı.:•1 
~aziyc Berin l l an ıın 

19.00 

21.00 

.\laturka mu;iki lıcyc ıi. 

il tl rJ)Ozito c[ln l'k ~arttır. ., ~ .. • .............................................. ,. il Cl]iJ:Cı.!kti :.haicyi l1Üİtc:ıl.ıp bedeli muharrer nakden tediye m·~jj"~iöi"~jj"~j[ijj"~jj•~i'it 
1• 1' 1 ı· k' •: •• .: .=) - ">l't e 1 ıncz ·urun 'adl'Iİ Baka tcnıinatİ\_·Jc de tc- !: Oarülbedaylde : .%;ıfcr ~.ırhoşhırı :: 
ı: ·: ' .• 5
0

!". d iy c~i kal>ildir. :ı !: Alhamra: Vol ga·voltı;a ;: 
iö1 • ' • • :, :: Opera : l.in~ <;:ıng e .. irc~i :: 
:: (> - .\l tı/.il)Cdc \C ıhalc nıa ... rnfı tcınan1en talihi ne aittir. :: fi Melek : K.ihu" ~:.::. 
ii 1 . . =•·· t !! 8 - lı:ılcnın ı era<ındaıı .;mıra otomobil hakkında ii !! Maiık : .\llll cıı n huhıı •• 
•• k . j" j C: :: A.al'i • l\. 11tu p f,1Cİ;l' I :: 
:ı: ·u~ur ve s~urc ~t!r( ı nıl'~nı u CJ anıaz. =i r: · :.;, 
H:::::::::::::::::::.:.12rmr:r.:w::::-=.-===::aa::.-::::::::::::.-:::.-=nı-·=:ı:.a::r!: ij::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::.-

K"on:"cr; 

1) ~len del <nn : 

\·cnİ'İt:O. 

~ ' .\len Lkl rnıı : 
:-.an par ol. 

.ı, .\kızar: ;\ Jiiıııw. 

·I) ,\ l!'ıcrbrr: !;'a tcııı:ıııt

:1) Pes: San clcjiak. 

b) Ofc ııbah : ,\l J;ct . 
~) C:cındıı1[i; \ aga hrıll1 ' 

Dersanelerle Mekteplere mühim bir tavsiye 

Harici asma lam
bu 300 mumluk 

Türkiye Cumhuriyetinin asri terakkiyatına en 
büyüük delili olan latiu hurufatiyle Türkçe yaz
mak ve okumak üzre Türkiye dahilinde her 
yerde gece dershaneleri açılmış oldnğunu ve 
muhterem halkımızın da kemali aşkla tedrisata 
devam etmekte olduğunn ve ötedenberi rağ
beti ammeye mazhar Radiyom 1ambalarımızın 
dahi mezkur gece dersanelerinde diğer marka
lara tercihen istimal edildiğini görmek1e müfte
hiriz. Binaenaleyh muhterem müşterilerimizin 
bir an evel malları alabilmeleri için mümkün 
mertebe siparişlerini ilk fırsatta vermeleri tav
siye olunur. Her ne kadar fiatlarımız maktu ve 
pazarlık yok ise de mektepler hesabına alınacak 
lambaların maktu tenzilatımızdan istifade etme
leri ıçin resmi bir vesika ibraz etmeleri şarttır. 
Cevamii şerife ile devairi resmiye ve belediyeler 
dahi bu şarta tabidir. 

Fener ıamba 
300 nıum'u\< 

Radium · lambası ticarethanesi 
Galata, Şişane karakoluna giderken 

Posta kutusu Galata 313, 

ikiııd ckınekci fırını ittisalinde 
• 

Tefcfon Il('yoğlu 2878 

nihayet bulmu~ıu. • Telegı·af; istaubul - Jhuliuııı ı:; - .. . --:: :,. .. 

• 



VAKiT Şubat 

ebuhyan E. 
llası llksldl görBMü, bir 
~ - riihk111 Dil 
Bır nıiiddet evel Is-. 

········ ................. , .......................... ., ........... ~ .. 
( Biliyor mıasıınuz f ) lanbuJ ikinci tica1'et 

mnhlenıesince iflasına ·······································~·························--·· ·· • lar·u· ·l 
l ~eıı en ınaruf 

Dlanif atura tacirlerin
!del\ Vahram ebuh- 51~ MiLYON 

an Efendinin ifla~ı 
~ksirli gör·iihnit bu u ':i' 

. Stı~ta rapor 'eril-
uş ve hu noktadan 

'1uhakemesi icin ev-
~• 11 'idd .• l'l • • esuınunıi-l ~e Ü«,:lincü ceza mah-
ı:enıesine gönderilmis-
ur M • ed·İe ~hakeme de da va 
~ ıu.u vekili Ali 
•i Yd! ~y, nıiellili-

. 0 lıretıu yüksehne-

Metre nıikabı su 
Denizlerin derinliQini hesap
layan alimler mevcut suyun 

ınıktannı böyle tahmin 
ediyorlar 

·~ ~Ültindeu irla etti- Uzun uzadıya yapılan 
.e.:nı, taksiri olmadığı- tetkiklerden sonra an-
... ~tiş&ir Jaşılmıştır ki kürenıi-

1 
lahkeıne, defter- zin yedide beşi deniz

eri n ıuuntazam ve lerle örtüliidür • 
~~~ddak tutnlnıa- F~ dettillerin va-
ıgını lesbit eden= ra- sad derinliğni bulabi

Pora istinatla Sebuh- lirsek biraz uğraşarak i:' ~ııdiııiıı bir ay. denizlerdeki suyun 
• J)Şuıe ve ınazi i iLha"'! nıiktarını da anlaya-
~ eet.as , "li · biliriz. l ınıo &e et nı 
"arla tırnuşLır. Denizlerin dibi yer-

y yer degişir • Deniz-
Oltar lerin altı da küremi-

~. fltllıalıı IJir tamimi ziıı iistüııe beıızer . 
ta afıa vekiilt·ti bir Denizlerin dibinde 
~ rniede unıwui , ollaı· ) iikS<'k dağlnr Jeı·in 
<'ilnunu lıazırl~udığı 't' geni~ o' ahu· 'ardır. 

•elle 'ihi) el uafia- Pakal buna rağmen 
lfttl) L ,. • ) t 1 1 d dQ ~aı ıyen ~'lnhhu- ):tpı nn t\cru >t' er en 

P•laa ktfınıen1esmi1 ~·a- ~<>nıoa d<·uiderin de
hi, 

1
. laahbulleı·iu de rinli&rini 'n~ali olarak 

.1 tat~ inin ihzar ~ (4000) metre bulmuş· 
b:n~i bildirmişlir. lanJn·. Ru derinlik si

d' li~~ ıtafia seruıühen- ıhı tahmin (ldcbilece- · 
t~ it 1 ı· . Oıa:ı >U ısteyı yap- ğinizdcn «;flk ( aıladır. 
,~a başlanuştır. 

1Ulo.,, ı •· )lutehassı~laı·m yap-
Yot n ~ sene i. 

DPn..._ ı ·· &ıklaı·ı lıesaba gör~ 
'elıl .--·~•ttmı •enuz 
til "let tararındau tas- denizlerde bulu uau 
.. edil · b l ~~ıyun nıiktarı : 
d~ · · nuş u unıua- (518,000,000) ınelrP 
bi ~ın şayanı ka~·ı ınik'Hhıdır. 
~ ~hhfıdt• giri.)1-
.=-v dP.t.aldir. kin 
~~-.,,-5~~~:===:&1 \nkarn hapi nnei umumM ~u· 
~ hat 929 irtidasından Mayıs 929 

r fllÜ ga~ c&ine kadar dôrt a~hk ekmt>k. ....ten· ihti)&Ct o\lll\ bthert ~ç ru'- dir-
10111 hem itibarile yetmiş scklıc hın 

L --- adet ikinci nc\i ekmek ) irmi gün 
"~~ harflerle mıiddetle \ e kapalı zaTf llSUlilc 

1 ~~. p halinde çıkb müoıka.~,.. konmuştur. 6 Şulmt 
ı........ 929 C,:ar~mba saat 19da Ankara 
,.,!~ (\ akn ~urdu) ,ll:l}cti tahrirat müdüriyeti oda· 
~--. 125 lrarllf smd:ı mlitc,ckkil mtiba\aa ko· 
'~ mis~ onunca ihale cdilecclindcn 
~ ~ .,,_. lı~ rnalıl?_e- şeraitini g{ırmck h•tc~·cnler hapı· 
~r..__ .. 1 Jo'uilc h.ınım ta- sanc miıJuri~ etine 'c talip olan-
• llılva ~ alcbima mah· ların da ye\' mi makurda } ilxde 
t ttıcfıler ~tdn 'e Kemalettin yedi buçuk hc~abilc 995 lirıhk 
ti ,...._ aleyhine ikame c~ lcdi- teminatı mU\ akkate mektubilc 

"hftt.raı laasebile ilAncn 'aki birlikte komi~) on:ı mür:ıc:ı:ıtl:ırı 
~9 llrı~ 29- kinunusani il:\n olunur. 
dabı celsci muhakemede 

e .._ ,.._ etmcmcai hesabilc Matbuat baloıu 
j ~ .. Uf 

Ohnl tar:ıfıtıdan muddci~e 8 Şuh tt 
Uz r1ı.e rı muddei nıc, hin 4 1 

~•ka lilc:."1:~.1°~ beş lira . na- Yalnız bazı Türk ve 
""" ~ 

1 

mış 'c hukuk ecnebi kibar aileler 
~•ahtı d IDelcrı kanununun davetl!dır' d · alreslnde U 1 ıtftıb h k Jelmeyen müd· l~!!!i!~!!!!!!!!!!ii!~~~i!!!!!~fl 
il)a., lruır, 1 _kınd:ı muamelci lf Mglor ~ nlttorlefun· 
t'1'lıa •ttcha7. eJilerek dan: Ban•r Mektebi Alisinin ek-
lı lbUbak ,_ 

&un1 eoıc 20 şul at 9<..?9 mck, sebze mektilatı hap ani) e 

Ltı1 "dna.... &lat 14 c muallnk n ez ga) ri ihale erzak mütc· 
it -..u cihede 

r a (S) tarıhı ıl:lndan r.e' viası me\ kii mün:ıka::ı<b olup 
ftırttst giln zarfında itiraz <>- o -nn..ı... k ..... ı -·..& ı·ı "h ' 'e ekil _,._ .• !'\iti ·~· ~ r u 11! l 4 .. 

ib., taktird~ 'nkı leleri icra kılıneaıiından t:dip 
1 ._hak ttlaif •dı>olunıcagı olanlarm )ovmü mc:ıkarda Hat 

.. 
__ ...,_..-;-ı::.a.s: 

Bahrimuhit 

Em niyet sandığı 

müdürlüğü'ndee : 
numarası 

i\leı1ıunaun cins 
\ C QC\ 'I 

1631ft4 Rir ~müş hançer maa kemer 

l\JcılyuDuo 
tsml 

Ali Riza 8. 
180fi8;' :» altın kol tıaati b r roza madal~·on bir .ıaş 

noksan bir altın kv~tı:k hır altın bilezik bir 
gümtiş kolye • l\lü~~ ü Kiyen 

Melek ll 187"191 Bir altın çalar .aat 

3908 » ro:t.:ı marka ~ lizuk 

4755 » çift ro1..a küpe 

7005 » roıa tektaş ~ üıük, bir altın 

alun yüziik, bir altın hurda şatlen 

4 599 » rol'.a ak iğne 

8019 • 

9071 " 

• tckta~h ~ Ü7.ük 

,. çift roza küpe 

95J2 Üç ro1.a ~ uıük 

ı 2039 Bir roza ~ ü:f.lik 

12407 .. altın ı:ııat 

1 ~o:=;s ,, roza ijtne · 

ı ~ ,. altın ~aat mııa 1cordon 90 dirhelll 

13108 • altın bilezik 7,5 dirhetu 
' ı 3 ı 16 ,, roıa tektaş Yüzük 

J 3436 ., çfü roza klipe 

Sait 8. 

}L 

" 

" 
Mehmıt .\saf 8. 

P'lacer 

Fatma 

-H\*Jin 
A1f lihı 
ŞCküre 

H. 

• 

• 
1365(i ,, ,, • • Cemile .,, 
13839 - roza. yanın ger,tanlık Mehmet B. 

Yukarda isimltri yazılı 2evat n ücevher m\ıbbfünde Em•t 
Sandığından iitikraz elmiş oldukları mebaliği vadesi hitamıııda 
tediye etmenıeleriRe mebni hini istikrazda tayin olunan nuu.nct-

ı;3hlarma ihbarname aönderJlmi~ ise de buhınamadıkl:mndta 

leri sayı/ ası 
~-·~ .. ···············~·~·~·~·~·~········ .. ····· .. ·· .. = 
~ ~ .. ····································-·········· .. ······· .......... . 

Kıskan\: koca ile seven 
kadın hil-3y esi 

Yak tile hir ne~ karıs1111 ga~ elle 
kıskaudı~ından muınaile) h hanunuı 
ikmneli İf•in keu<li sara\ uuu vn-

~ . . 

~iizt\I hir kadın hulah:lirıniyinı lli
) t\rt~k hiiliin 'Hritlatuu ~u·r \C di
YHI' diyaı• dolasm\\kta idi. ~'eilcr . . ., '" " 

nm<la avrıea hir e(·~im hina in~l . . ~ 
o grce lıamm dahi rii)asınc.la ınü-

euirip lmremirıiıı orada i~k:)u t•lli. şariinilt·~ h He)zatlf\yi ~ürliı) hu~

l't'tİ askile suzan olarak ıuümkün Hareıui asla ne dışarı •: kabilir 
'e ne dahi Sl'ff\'ına lw\ tl••u nımulu . . 

• 
ol~a kuı-iuu kauadına rakiben ıniri . 

kim e girebilirdi H' sm·.1."n ku- ıuumaile~ hi ara) ip bulmak fııt•t\ 

ciham dolasmak i~ıcrdise de ant-pllal'unn digeı· bir aamhlnr ile 
~ 

açılması ınünıkün olma~ ıp oneak 

be)· kendi~i açar kaprtlt. Hu '··~·
hile bircare hanını ıniidtlt·ti öıurii-• 

\dan dıs:ll'ıva •·1kmauıu imk:\ın . "" . ., 

~oklu. Ut') 1.ade ı·it~asıuda göı·düj(ü 
luunnu bufobilmek i<;in be) imde 
v..a·e ni<"<' haıiu(\Jer telef ettikien nde kafeste hir ku~ ~ibi olmuş olup • 
sonra hit~ hir~erdt• ınasnknnu bu-~arayınıu en yfıksektt>ld odn

~undan etraf" nazar edebiliyordu. . . 
.. . ~ 

lamı) ıp uiha)cliilcmir kadının bu-

Diğer bir ıncmlekelin hfrisinde 
bulunan bir Re~ in ('' h\dı hiı· gere 
riiya~ıntla gayetle yosma 't' .-~,
eh an bir Hamn1 gürn1ii\ olup 'f' 
uvandıkta duhi nıcrkunıenin hiis-• 

lunduAu memlekete ~eldi lC nde.ti 
iizt-e g(;zii pcn<'<'l'<'t"rdc oltluğn 

• 
haldt' okaklura dola~maw1 ha~huh. 

Tluu kac.hnın bulunduğu sara~ ın 

üniim' ~··ltliktP rii)asında ~ürdiiğii 

kadının prnet\r,--<l~n haklıAını S(•

t·cr seemcı akluu za' i euuek ra-
nii et"nıali f ikrii hayalinde kulıp 

nnımaile~ h Haıum kinı olduğunu 

bilmiverck ncf'ha diiı"·ada ih le 

~ ~ " 
tlde~in~ grldi. 

[ De\ arın pr 1 ., . . 
lıtanhuf icra daueainduı: Behçet 

Abut beyin Yakup beyden is-
tıkraz eylediği fıçbin lir:ıya rm:
kabil birinci derecede birinci 
sıra nnmarasiyle ipotek irııe ey· 
!ediği Ayasofya civarırıd:ı Lala 
Hayr~ttin mahallesin:le Zeynep 
eaw IOlrallllda lelin atik 26, 
cedit 39, 39-1, 39-:l, :;9.3, 39-4, 
39-5, 31, 28 mımaralarla rnQ
rakkaın elyevm üç bap dilkan 

ve bir bap sinemayi ve bir bap 

konak ve derununda cari ııısıf 

masura kırk~me ve nısıf ma
sura Halbh maileziıJn onaltı 

hisse itibariyle üç hissesi bor 
cun verilmemesinden dolayı in
delınüzayede üçbin lira bedelle 
talibi uhdesine ihalei evveli~csi 
bilicra ihalei kat'iyesi on bei 
gün müddetle mfizayedeye ko-
nulmuştur. 

Hududu : Alemdar caddesi 
Lala Hayrettin camii, Necip ve 
İsmail Hakkı beylerin haneleri 
ve Zeynep camii sokağt, Şengiil 
hamamı ı;ıkmazı sokağı ve 
Necmettin molla Beylerin em
Jakile ınıhdut alettahmin üç bin 
doban dört ~tro murabbaı 

araziden yüz seksen bir metro 
konak, dört yüz kır sekiz metro 
sinema, altmış bir metro mu
rabbaı dükan ve yüz beş metro 
murabbaı salaş ahır mfitebakisi 
biri küçük üç kısımdan ibaret 
babçedir cihannuınadan maada 
sokak cihetinden dört, bah<,-e 
cihetinden iıç katlı bodrumlu 
t'emin katı kSgir içi dışı yağlı 

boyalı harem ve seUmlıkh mü
ceddct olup ınüştemiUltı: Tah--
telarz tonoz ı.enarlı mahzenlerı, 
odun \"e kömürlük mahaJleri 
ve iki taşlık bir kısmı yüklü 
dolaplı ve bir kısmı bOyük 
} irml oda maa teferrüat altJ 
he•a birisinin zemini mermer 
yalaklı ha\'Uılu büyiık taşlık, 
birili ytmek salonu olmak fızre 
ııltı adet salonun tavanları 
yaldızlı kartonpiyer. Duvarları 

yağh boya resimlerle müze) ... 

}'endir, yatak koym mahalleri 
ve aralıklar köprülü koridordan 
konağa iltisak peyda ~en iki 
katil klair, tahtmda maa te
f errüat çaın1fırhk ve bir heli, 
mwıtUilm mutbak, üst katta 
bir oda, hell, lcori~or, külhan 
mahalli sofa ve halvetli ıemini 

S t l k t b •ı Ahır Kapıda nak
Q ı ı o omo ı liyc kumandanlığı 

garajmda fı.ıt m· rl,alı muhammen bedeli 800 lira 
muza~ cdl' 7 ~llb.ıc ı CJ29 t:ı defterdarlıkta y·apılacaknr. 

• • S t l k t b •ı Ahır Kapıda nak-
Q l l 0 OmO l Hyekumandanlığı 

garajmda fkt ınurk.llı, muhammen bedeli 600 Jir~ 

~uh.ır ı 9ZQ da dcft1.;rd.ırhkta )apılacakar. • • ~ hl L f b •ı Ahır Kapıda nak-
& >d lR 0 0 mO l liye kumandanhğt 

f!at markalı muhammen bedeıt 1200 lira, 
7 şul~t ı 929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

• • Sahlık otomobı·ı Ahırkapıda nakli-
ye komandanh&ı 

garnjmdn Fiat mnrkah, muhanlmen bedeli 800 lira, 
8 şul>lt r 929 da defterdarlıkta yapılaCaktır. -• . 

Satılık otomobil ~1e!::~~~; ~~~ 
Jc~ murkalı, muhammen bedeli 2500 lira, müzayede 7 
~ubat J 929 d:ı defcrdurlıkta yapdacaktır. 

-0- • 
Satılık otomobil ~~r:ı:d::: 

garajında ~1crscdcc; mark.ılı, muhammen bcdeU 250 lira 
miızayedc 7 ~ubat J 829 da Defterdarlıkta yapılacaktır. 

• • S t lık lı ŞJ~li karako1hnne 
a l amyon bahçe!lfnde Buzln~ 

markalı, muhammen bedeli 80 lira, miizayedc '/ şubat 
1929 da Defterdarlta )'ıtpılacaktır. • • Satılık Lamıvon Ahırk•p•da nakll)-e 

ff .., komandanlılt ga· 
rajmda D:ıimlcr nıarkıı, muhammen bedeli 350 lira 
mu7.aycde 7 şubt J 929 da Defterdafhkta ya.Ptllcakltıı 

rinde bir Samiç ve fircnk tulum
balı kuyu önünde bQyükha\'Uzlu 
harem bahçesinden taş duvarla 
mQfreı Şenlik sokağına medhaJi 
bulw1an diğer büyük bahçede 
bir kuyu, salaş ahir olup Tes
lime hanımın icarmdadır. Bcı 
yuz kifi Jstfabina mQsaJt Nıtizar 
salonu, şirvanda iki güzlü altı 
Jocah ve merdiven altı hclA ve 

muhtevi ölup Ahmet ve Arslan 
Ağalar müstedrdir. Kunturat 
ve saire hakkıada fazla main -
mat 028 • 8256 No. dosya için· 
dedir. isteyenler muracaat tCer
ler. Altmış bin lira kıymeti 
muhamıninelidir. Mcıkur hiue· 
nin iştirasma yüzde bq zamla 
talip olanlar biucyc musıp kıy-
meti muhamminnin.in yüzde 
onu nJsp~tinde pey akÇtt''IJ 
muttashJbeo mGnyede pıbetine 

'tas.. :elerı kanununun on befte mütFsec:ıtı tkıri~ e ,.e 

~ @..lq .. ~ IDlddc1'fi zürrli) e muhasibi mu'•llüfüne 
!'9tlo.-. müranatlan. 

ilin tarihinden itibaren doksan bir g1in zarfındı tediyei 
ıv~ ya tecdidi muamele eyi-fmedilderi takdir~ 

~eain bilm6~yede uhlacajı illa oJwuar.. . . 

dem f mermer, munta:ıam tek kumalı 
. ~suffllne ve atreyi havidir. 

mahalli ve müdüriytt motor 
dafresive saircyi havi olup Tanaş 
fffftdi m09tecirdir. Muntaum 
elektirik tertibatlı Alemdar sine
ması ittisalinde nt8ıallebid 9C 

manav ve ttnekeci dükklıdarı -
nın zemiai ~ üstünde odaları 

muracaat etmeleri ve 21 .2.929 
tarih_. ihale' kat'jycsi icra 
edilecejlndeil mQeteriltriıı tarahi 
._..da .W on b* kadar 
ınta1ede pbetflide hazır bu • 
luamalin Ula olı•nur. ' ı Mutbağm came&inlı yolu üze-



Gazetemizde çıkan yazı ve 
AB00i"'F. ŞARTLARI. resimlerin bütün haklan mahfuzdur 

~rurldycd!:_ 1 larlçte 

Kuruş Kuruş 

t A~ lı~ı 150 000 
3 • 400 800 
6 

12 " 
;.-50 

11 1400 
1450 
2:-00 

Gazeteye gonderile<:ek mektupların üzerine 
idare ıçinse Jdare \ yazıya aitşe (Yazı ) 

işareti konulmalıdır 

il Basıl mı) an nıektuplann lade~lndcn, kıymeti 
1

'1 nıukaddcrc~iı mektuplara konulmuş paralann 
ka}bolmasından 'e ilanlann munderecattndan 

idare mesul değildir. 
J 

ı Borsalar 16 K • ~ 
a.nunusanı 1929 

Nukut 
ı Jngiliz lırası 
ı ııolaı• 

20 Yunan dırahm\ 
1 RaylıMıark 
1 A HISt lllj a şilin ı 

20 Ley Romanya 
20 Lrla Bulgar 
l FPJemcnJ,; florini 
20 Fransıı. frangı 
20 Hah an lirdi 
20 kuron Çeko - Slovakya 
1 ÇNvonetıı c c:oviy~l • 
1 .Zeloti c Lclıi tan > 
20 DınnP c Yogo laYya > 
20 Relı,;ika frangı 

ı Pczeta Js11anj a 
20 hvıcı o frangı 
1 Mccidiyr 

Cek . 
Londra üzerine bir tııglli7. lırası kuruş 

Ne,1·ork 1 Turı~ lira~ı dolar 
Pıırıs frnnk 
Mılano • • lirl'.'t 
Berhn • • • maı J.ı; 

Sofra 
Brtikscl 
Ambtcrdam• 
Ciııevro • 
Prag • 
Viyana " 
Mııdrit • 

• 

• 
" 
• 
• 
• .. 
• 
• 
• 

.. le'a 

" 

b~lka 

floriıı 

fıaııl< 
.. kuron 
• silin 
" pezf'ta 
• Zl Joli V3rşova 

Ati na 
Bil kreş 
Belgırat 

• djrahmi 
krus 20 ley 

Tıırk lirası dinar 

Tahviller 
Ij;tihıaz clalııli c \adeli > 
Du;> unu mm alııdc 
ll~ramı) eli clemi11 olu 

tstanhul lraım aj fil'keli 
RJhtını Dok YO Aııtirepo 
I•tanlml aııoıııın su şiı·kııtl 

985 S!J 
202 50 oo 

52 50 00 
48 25.00 
~9 no oo 
24 25 00 

~9 ıso co 
81> 00 

158 1500 
213 00 
r 19 

0000 
22 

00 

00 
70 &O 

113 00 00 
32 25 

780 00 

987 so 
049 0625 

12 5650 
9 3800 
2 0650 

67 81 aO 
3 5300 
• ')') 25 
2 54 '1 

16 !:2 o 
3 48 75 
3 0700 
4 37 50 

sa ro 
24 50,00 
27 85 00 

89 7 500 
225 sooo 

• 8 80 

25 

• 

J 

984 60 
202 5000 

51 50,00 
48 25,00 
~9 00 
24 25,00 
29 5000 
80 00 
ısa 1soo 
213 00 
119 00 

0000 
22 00 
10 50 
tl3 00 
32 25 

780 00 

986 50 
0,49 ''2, 'SO 

12 57 !'>O 
9 3800 
2 ( 6 50 

68 0000 
3 5325 

1 22,so 
2 5525 

f8 57.50 
s 4625 
3 07SO 
4 37 95 

38 10 
24 5000 
27 87,50 

90 25 00 
225 50 00 
8 80 

Hisse senetleri 
Jş banka ı [• t3 60 l '3 
Osmanlı bnnll:ası -- _ 136 ı _:° oo ,~ 

Ticaret ve zahire borsası-=-="--'"~ 
fiallrır Tlraret horFa'ı katibıınıumiligi t:ıl'a~ııdarı verilmistiı•. 1 

Okkası _ UN _ --ı 
Azamt Asgarl 
K. P. K. P. Çuvalı kilo-u 

Eki-tra eki tra 00 1525 
Buğday% Çavdarlı Eki~tra • 13\10 

Hirlııd :ı umu.sak OQ •1000 ·umıısak 00 oo C O 00 
17-00 16 00 
00-00 oooö 

18 0000 
Bnnıe 00-00 00 00 

S<'rl mahlut 0-00 00,00 

00,00 
3)00 
0000 
17 10 
00,00 
00,00 

-7..AHİRELER-

Birinci sert • 0000 
ikinci • 0000 

TİFTiK -
Ank:ıra 000,00 000,00 

Ali.~elıir oo::>,oo 000,00 

Yapagı Guz yunu ooo 00 000,00 

!
Çavdar 
Arpa 

l
~fı~ır 

Yulaf 
'Fasulye 

ıs,ıo 

1320 
1230 
0000 

15,os 
1820 
12 30 
ou,oo 
41,00 

-AV DERİSİ-
ZC'ıılcva 

t:ıarı~ar 

Tılkı 

Kunduz 

çitti 0000,00 0000,00 
0000,00 0000,00 

1 

4100 

-HUBUBAT-
oo.oo 0000 
oo,oo 00,00 

1 fındık 
c 'ı i i 

• 0000,00 0000,00 
.. 0000,00 ~000,0Q 

-FINDIK-
i l ?. 00 r I 1 2<) 

00 00 l)00.11 

Manisa vilayetinden: 
Jnegöl - Ala~ehir ) olunun 2 ) 250 il:l 11- X 7!i0 kilometreleri 

ara~ında (2500) metrelik tamirau esasi) c inc;a ıtı (I 92JC)) lira (9) 
kuruş bed 1i keşfi üzerinden 16-2-929 c:aat on bire kad.tr miıddet e 
'e kap lı zarf usulile münaka a) a çıkarılmı•mr. Tafc;iHt alınak 
isth eni rin \il·.., et nafia ba, miıhendisliğine müracaatları. 

Amasya naf ia 
rmühendisliğinden: 

lnci = 
Tabı 

=1 Şubat 1929 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
illnlarında o /.o 20 tenzilat ya~ılır 

Büyuk \"\: ya bir çok de'a için veril~n ilanlarla 
hususi mahiyetteki llanl.ırın ucrcti 

idare ile kararla~tırıhr. 

Cueteınize hususi U&n kabul eden yer: 

H. S. H. il&nat acenteıi , 

ILA.~ ~ARfFES! 

Satırı Kuruş 
6·8 inci ~a,·fada 12,SlJ 

5 ,. ,. 2S 
4 • " 40 
2 • • 100 

ı " " 200 
1·8 inci «aylada )ıo 
resmi ilanlar 

vakıf para 1 ar m Ü d Ü r 1 Ü ğü n den: ..-.-ist-an_b_u, _Ş_eh-re_m_an-et-i i_tan-ıa_r• _, 
lkr.ız numarası Mchunanu cin~i 'e mC\ kil l\lcdyunun ismi 

209 O JJuJ\ai ~crif AkŞem .. cttin mahallesinde Ak~cki camii sokağind.; 9,1 l 
numaralı maa bahça bir bap hane l lulu~j, Jsmail 1 fokkıB. BclH; J 1. 

21407 Çar~ambada Cebeci başı mahalle.inde imıail Ağa camii sokağında 
18,20 numaralı iki bap hane l\Hir~idc 11. 

22182 lle~ikta-sta Abbas ağa nıahallc~indc Yeli efendi sokağında 4 7 numa-
ralı bir bap hane Kadriye l T. 

22;:; r 7 ünkapanında hoca 1 lalil attar mahallesinde Kutm:ular ~oka~1nda 8 
numaralı bir bap hane Fevziye, Bedriye, Tirandil 11. 

225fi8 1 fatcıp f,apısında Demir ta~ mahallesinde Kutucular sokağında 3 
numaralı bir bap hane Ahmet EL 

225fl9 Bc~ikta~ta Şinanpaşayi atik mahallesinde Ta~ iskele sokağında I ;3, 
ı !5, 17,I 9,2 I numarah dört bap dükani mü~tcmil bir bap hane Riza Ef. 

22564 Kule kapı:ımda Sah.kulu mahalle:-inde caddei kebirde 504 numaralı 
bir bap hane ,\lchmct Affan B. 

Baladeki cınhlki idarcnıi;lc terhin eden csamisi hizalarında muharrer nıcdyunlar vadesi 

hulul ctti~i halde borçlarını tesviye ctmediklcrt cihetle usulcn ikamctg;.lhlanna tcbl.iğat icra 
edilerek bulunmamı~ olduklarından hu ilı\n tarihinden itibaren üç ay zarfında dcyinlcdni 
tc:'\İ)C etmedikleri halde meıkur merlıunatın müzayedeye çıkarılacağı ilanen mumaileyhime 
tcbli ğ olunur. 

büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip · Yeni pldn 

·-~ 
~ 
~ 
J,ÜTFEN 

1 ci Ke~İlle 1 f Şübattadır 

iKHAi\lin:ı..ER 

ııüKAFAT: 

DİKKAT ~Dİ:\İZ 

Devlet nıa~aası 
mü~ürlülün~en : 

Büyük Türk lugati 
ikinci cilbi çıktı 

' Büyük kıt'ada 982 sayıfa 

·Müellfi: Hüseyin Kazım Bey 
mücellet olarak fiatı 7 liradır 

l~ı~i ~ıruat nomonmeri 

Beyazı/ dairesınden: Biri Cemiyeti Belediyeye aza 
tihap edecekler digcri aıa intihap olunacaklara ait tan.ıiıt1 

kılman def terler daire ınerkezile maluıllatın her hirine 6 
şubat 929 çar~amba !'abahı talik edilecektir. 13 ~uhat oıı9 
çar~am ba giinli saat 17 de kaldırılacaktır. Defterlerin asılı 
kaldığı 8 giin zarfında isimleri yazılmamış olduğunu gö· 
renlcrin vaki olacak itirazları dairede mıinakit intihtıP 

encümenince tetkik ve defterlerin tashihi lazım ~clirsc 
icabı icra 1-.ılınacnktır. Bu 8 günden sonraki itirazlar djıt· 

Jcnıniyecektir. 

Beyoğlu dairesinden: Ila;-;küydc Kiremitçi Ahmet çek 
bi mahallesinde Çöpiskele~i sokağında kalafatçı S,tdJk 
ustanıe tahu tasarrufunda bulunan ı 7 numaralı kaf ıl[:ıt 
mahallindeki kızaklar iki metro !'Okağa tcc:n üz 'c mu· 
runı uburu tasfp eylemekte oJma~ına \'e sahibinin ·huh.rn· 
mamasına binaen tcbliğatı kanuniye mekaınına kauu ol· 
nıak üzre tarihi fütndan itibaren on beş gün zarfında 
tccaviiz rcfcdiimediğ takdirde beledilyece çcktirilcrk nıa· 
sarifi vakianın sahibinden tah.;il edileceği ilan olunur, 

Rusyaya peynir ve kurıt 
meyva ihracatı: 

İstanbul tit•aret odasından: 
Ru~yaya ihraç edilmek iizrc oda mıntakasına otuz be 

lıin kilo peynir ile alrı. Qin kilo kuru mcy\'a tah:-i~ cdi1ırıİ; 
oldugundan ::evkına talip olanlarııı ~ubatm on he~ind gııt\l1 

ak,.amına kadar miirncaatlan ilan olunur. 

Bu seneki tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en Zl:ll

ginidir. ÇünkU: Müellıfi: Halit Fahri Bey ...------~ P.!"11"'!~~~--~ 
Sadık zade biraderler vapur ar l - 10.000 lira ve daha yukarı büyuk ikramiyeler geçen 

sene ) alnız ( ;3) tane idi. Bu sene ( 5 ) tir. İsabet ihtimali 
0 

0 67 aruruşar. 
2 - DMU.\l İKRA:\TiYE .\DF:Dİ: Geçen seneki keşidc

lerdc yalnız ( 2,000) idi. hu sene tam: ( 3,900) dür. Umum 
i~:ıhet ihtimali de tam: 010 95' (yani iki mbli ) anmıştır. 

3 - Piyanko yüzündep. zengin olanların adedi bu sene 
geçen senekinin tam iki rni~linc çıkacaktır. 

Kocaeli encümen da~misnden: 
20720 Lira bedeli keşifli Atpazarı Kemaleddin Sami Paşa 

Mektebi ikmali inşaatı için kapalı zarf usulile vaki olan müna
kasa neticesinde yapılan teklifat haddı layık görülemediğinden 

münakasa keenlenıyekün addedilerek mezkCır mekttp inşaatile 
aynı mektebe ait ilaveten yapılan 927 lira 81 kuruş i!Uvei keşif 

şeraiti sabıka dairesinde 16-2-929 tarihine kadar pazarlıkla ihale 
edileceğinden talip olanların yi.izde yedi buçuk nisbetinde tcmi
nah muvakkate makbuzile yevmi mezkfıra kadar Kocaeli Viliiyeti 
Encümeni daimisine müracaatları. 

Manisa vilayetinden: 
Kasaba - Parsa voltınun O-+- 583 ila 5 · 883 inci kilometreleri 

:mısmdaki yolun tamiratı csasiycsi ve hıı kısım iizerinı.ie 0,60 ve 
t ve 2 metrelik üç menfez inşası 9699 lira 68 kuruş bedeli 
keŞii üzerinden 9-2-2929 tarihinde saat on bire kadar ıniidetlc 
kapalı zaıi usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Fazla tafsılftt almak isteyen taiipierin vilayet ııafi.ı baş nı ü
lıendisliğine müraceatıarı. 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi dairesinden: 

Lise ve orcamekteplerin üçün

cü 'e muallim mektebinin dör

düncü :.ını rlarına mahs.ıs üçiincü 

cildin 2 nci cü1.ü ) eni yazılarla 

çıktı. 

Fiatı: 20 kuruş 
fstanhul icra dairesinden: i -

tanbulda Bakırköyi.inde .Zc~·

tinliktc Ümcr Xad sokağın-

da mukim iken Yunanistana 
Iirar eylediği haber verilen 
Yorgo Grimano Efendiye: 

Bakırkö)r Ayayorgi Rum 
kiJi.;;esine iz af eten miitevclli 

Ana,tas Efendi C\ elce vefat 
eden nıurbiııiz NikoJaki Di-

mitriyadi Efendi zimmetinde
ki üç bin liranın temini zım
nında haciz altına alınan Ba
kırköyiinde istaS) on cadde,in-

dc cedit 25 mımaralı hane
nin kırk sekiz hisse itibarile 
kırk bir hi5-~csile mahalli 
mezkLirda 23 ııumarah bir 

bap hanenin kırk sekiz hk 
sc itibarile J,ırk bir hissc::ıi

nin funıhtii talep edilıni~, 

ikinci ihbarnamenin dahi i
h\nen tebli~ine karar veril
mi~ ol mağla tarihi ilı\ndan 

Seyrisef ain 
Trabzon birinci postası 
( REŞİTP AŞA ) vapuru 4 

şubat pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından hareketle ine bolu, 
Sam::.un, Gircson , Trabzon, 
Rize. J fopaya gidecek ve dö
nüşte Pazar iskelesile birlikte 
Rize , Sürmene, Trabzon , 
Tirebolu, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samsun, İnebolu, Zonguldağa 
ui!;rıyacaktır. 

Hareket gi.ini.l yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
(A. T1\FARTA) \·apuru 3 şu

bat pazar 10 da Galata rıhtı

mından hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Fini
ke, Amal ya) a gidecek 'c dö
nüşte mezkur i:-kclelerle birlikte 
Andifili, Kalkan, Sakız. Ça -
nakkale, Gcliboluya uğrıya

caktır. 

4RSENOFERATOS 
Zafiyeti umumiyesi olan
lar ve hali nekah~tte bu

Karadeniz 
Muntazam \'e Lüks postaS 

A l nı rs an nıpu 
3 ŞulJ;ıt 

P !1 l !I r güni.i akşamı Sir-
U U keci rıhtıınwd:ııt 

hareketle Zonguldak • İneboll1• 
Sam,un, Gireson, TrabWQ ve 
Rize iskelelerine azimet . f/C 

avdet edecektir, 
Taf sil:\t için Sirkecide Mec;'adc 

hanı altında eski Loit Trıyes • 
tino daire:;i. Telefon: f ,tnnbol 

2134 

Erenköy Lisesi müdürlücünderıf 
Mektebimiz Jıasta bakH:ılığl 

münhaldir. Taliplerin ehUyet \'c 
saiknlarını hamilen her gfın s:.ıııt 
10 - 12 arasında meklebeınü~ 

racaatları. 

Şubat 

Şaban2L [!] Burç : DcicJİ 

Münakasa ilanı 7) a<lct aliınant. ~ on kazanı mlinaka :ı ı ı ı man 9:!9 pazartesi itibaren i.iç glin zarfında 
bir glına ıtıra1.ıııız var.;a 
U28-14S f 5 ırnnrnraiı hukuk 
dosya~ına miirncaat edilmek 
[izrc ikinci ihbarname ma
kamına kaim olmnk i.izrc 

Junan]ar ( A Pseno· 
feratos) sayesinde 

kesbi sıhhat ve 
iadei kuvvet 

ederler. 

Cuma 
Erkek; Jı,fünas(s isim ~ız 

Anı )a - Tokat )Olunun 129 X 553, 133 X 9C)J kılomctrclcri glinü caat 16 da \nkaradıı l muıni id.rc bina~ındn icra Ldileccktir. 
ar -mda 19008 lira 30 kunı bedeli keşfi olan imal,itı sınai ye 'c ',\hin aka sap iştirak e(kcel~Ienn teklif mektuplarını \ e 16:i0 liralık 
şoce tamiratı esa:ıi) e i 13-2-929 çar~anba günü ihale olunmak üzre teminatı mll\akkatclerini )C\n1İ mezktırd:ı ~aat 1.1,30a kadar ıınıumi 
3 l -5-9~9 tarihindc ikmal edilmek şarcilc kapalı zarf usul ile miina -
kasa) a konulmuştur. kcşrnamesini görmek iqcyerılerin Amas~a nana idare )37.1 i~lcri mi.idürlüğline vermeleri hizıındır. Talipler ıni.inaka~a 
daire~ine .., c talip olanların da ihale gunu teminatı kanuni} el erini şartnamelerini l 50 kuruş mukabilinde \ııkarada malr.eme <lairc~inden, 

Eczanelerde Ye 

l&iiliiiiM ec.ıza depol~rında 
ı.acılır 

Selim Suzan 
Günün na.sihalı 

1 

Yııruk at yemini 

l
'~~a~rtırır ~, 

l\lcsul mıillur' Ahmet ~ul:rı! 

ilan olunur. hamile encumeni 'il:lyete mtiracaat etmeleri ililn olunur. 1 la) darpaşada müba) a 1 kombyonundan tedarik edebilirler. 
=~~-~~~~~~~~~~~~~~~===~~~===~~~~~~~~~~~~~~=========~~~~~~~~~~~~~~=-~~ 

( 'akt ) ın 1 Şubat 1929 Tefrikası: 70 - Fakat bu kadın ..• bu kadın "Jozin-in rengi bira;.: soldu; - Oh! anlıyorum .. "Leonar,, Sı.:ntcber., ile - jorj Di:r.nornl yt zedelenmiş cfııt 
w ~ 

Silh.ilrrba~nfil1 lkrı~n 
Mu! arriıi: 

1J101·is Löbldn 
"RauL har1.:ketsfa durıyordu 

naıarlnrının öniındc :zedelenmi~ 

el tece-sum edi}ordu. I le) canı 

o kadar "ka\i idik~ "Leonar .,la 

üç Kor but,, ün ya\ aş ya\ aş bir 
ibate hareketi Çe\ircrek kendbini 

sarmağ:ı hazırlandıklarinı fark 

bile etmedi. Bun un farkına , ar
dı~ı sırada dört adam onu 

sebze balıçesinc doğru sıkı~tır

map ba~lamışlardı. Yol üzerin
de hiç bir kimse }Oktu, \iaZİ}Ct 

ga:ı; et müsaitti: "Leonar,, kama-

sını çekti. O vakit "joıin,, 

·1:c:Jendi: 

~ı llt rı:; m:: 

1Jlelunet Gayur 
- Şunu yerine koy ve çekil 

git... haydi si:.:1 de "Korbüt., ler 

iiınkla~ıııız, ~açına) a llizum yok. 

füitliıı hadise c .. na .. ıııda san· 

dal)a:.inden kalkmamı-tı, )alnız 

şimdi doğrulmuş fidanlar arasın

dan ~·ıkı) ordu. 
"l .eonar - itirazctti: 

- Saçma)a lüzum yok mı? 

:.açma hareket bu herifi sağ 

bırakmakur... lfü defa elimize 

geçmiş·-

.. ]ozefin Thılsamo • kati hır 

tavırla emretti : 

- Haydi git.. 

bizi ele nreccktir. - l~lvcda mı? Gene v;<iriisc- onu incitmiş Ö} le mi ·? Halbuki kade<len sen idin. ha) :ıli onları zorla açar .. 

- J la\ ır. Dul "Rusolen.,in lim demek btirnr::.un dcp;i\ mi? kendisine hö) le bir şey yapm:ı - '" Jozcfin llalsamo ,. bu söz -

ağız açma"'t menfaat icabından - 1 la) ır eh eda... ması için tcnbihatta bulunmuştum. lcrc isyan etti; 

de~ihlir. Bilaki~. - O halde... o halde heni Kadını yalnız tchtit etmesini - I la) ır.. flaıır.. Bu iftira~ a 
''Lconar., u1:aklaştı. O , akit tekrar gdrınek i"lcmiyor mu::.un'? 

".Joıefin Balsamo., "RauL ün - I fa)ır; seni bir daha a.;Ja 

) anına geldi. .. RauL genç kadıııa görmt:k istemem ... 

derin bir ııa1:ar atfetti; bal<ışı ".Joıdn- gi)i: kapaklarını indir. 

0 kadar ha" in idi ki. "Jozin., di~ bir tilr~ ınc \ iicüdünü sarstı. 
oradaki ağır sükutu rcfit;in şa Dudakları ıne) i.is bir tebessümle 

kalac:mıya lüzum gördü: bezendi. 
~ 

l\'ih;ı~ et kekeledi: - l Ier kes c:ırasıle değil mi 

"Raul,, .. Aramızdc mm:affakı)et 

adeta mekik dokuyrır.. Bu giin 

sen iisttcsin .. Fakat 'arın ... Ne o? 

i 1eyc öyle tuhaf tuhaf dunyor

sun... Bakı~ın pek haşın ... 

"Raul., azınık:irane cc\ap ver

di: 

- Elveda • Jozin ,, ... 

- Niçin "R:ıul,, ? 

Çünkü affedemediğim, hiçbir 

zaman aff edemiycçeğim bir şey 
gürdüm. 

- Ne gördün?* 

- Bu kadının elini .. 
- "Jozin,. bayılır gibi oldu ; 

mırıldandı; 

SÜ) lcmiştim. tahammül edemem. \"alandır .. 

Yalan ~Ö) liyorsun ~Jozin ... · Sen de biliyorsun ki " Raul ~ ... 

Kadının ahü eııinini hem burada 

hem de '1,VToJe, Tİ) c,, orri1anındaki 

mağarada pekal:l dtı) uyordun . 

"Leonar ~ işi yapar. fakat fenalık 

iradesi, katil ni~ eti senin ruhun

da mündemiçtir ~Jozin.,. Şeriki 

ci.irınünii , " ı\lontmanr ., deki 

küçük eve göndererek, muhalefet 

~ Raul ., omuzlarını silkti: 

- E' et, meselenin izahı için 

icap edilen esrarengiz kadın de -

~il mi.. Hanı ~u ::,ana henzi)ip 

tlirll.i cinayetler ) np:m kadın .. 

l Ialbu ki sen Ö) le feci hadiselere 

iştirak taraftarı değilmişsin. Bir 

vakıtlar bu efsane) c inandım. 

g;ördüjtü tnkdirı.Ic ~ Brijit ,, " Kalyosu·o .. !arın biribirinc 

Rusölen . .i öldUrmcsi hakkında henziyen karıları, ı;ucukları, to -

·emir veren sen,in • Vaktilc runlnrı ma\alinı kabul edecek 

"' Bomanyan .. ın ilacına zehir oldum. Fakat artık bitti. ''Jozin., 

karı~tıran sendin • Geçen sene eğer giizldiıni hakikau gurme -

".Domanyan,.ın iki dostunu "Döniz mek için c;ıkı sıkı yum~am, gür-

- Fakat ı;ozlcrini açıııcı1 ı.;ı ' 
sa\\ ur ettiğin şc.' Ier d )ğnı ~ıc ' 
ğildir. Yan lıs ccf sir edi\'C1r·11ıt 

t• 
Bahsettiğin iki adamı asi ı t 1 1 

• maın. Ben .. 
'· llaul ., kadının si>züııu lcc· 

ve vnrgnıı bir ta\ ırla: 
\$ 

- Ola bilir: ) anıl maki gırıı 
{ ıı· 

iınkı\n dahilindedir. rak.ıt ıll 
dan :sonra :,eni ctrafııu .,ıırı 

·ı ·· ı · cııı :;~ıt e:ırar ı c n·ormc { ı::otcın ,., ıı· 

anık benim nazarımda c:ırı:ır c.. 

. <l ·ı . .. , . \ı·tık uıı''~ g11: cgı ~m , ozın_.. .ı. 1 
• (, 1 

olduğun ~ekildc yani tıır 

halinde güzökiiy orsun. 
1 ıl \\ 

Ve daha ya,:ış hir " ... c 

etti: 
(1Jitlııc'~li) 


