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Pek yakında 
Jıııaıı donaıııııası l ]{a
l )a]o,r .. da na?ı] 1 )atı ,:~ldı ! 

flıniri~ f o~ri~ulurı-ilim-ve 
l'Cırklerın-- • - teknik ıstılahları Fevzi Pş. Hz. 

İzmirden şehrimize geldiler 

Mefsuh ispiri o 
inhisarı 

tasfiye kararname
si çlktı 

II1\_\r 
kü Parasını müm- -n o)d ğ 
kopa u u kadar fazla 

rtnak için ne hileler 
kullanıyor 

l' 1 --

l)artilfiinun di.ınd~ıı itibareıı 
ıse basladı 

~ ~ 

Bir kaç gündür izmirde 
t~ftişte buluıı:m umumi erkanı 

harp reisi Fe\Zi Pa~ ;ı Jıazret

lcri, beraberlerind Oı f u ıniifet-
.\nkarn. 24 (\.akıt)- \le[

~uh i ... pirto 'c me~nıb:ıtı ku
uli) e inhkın taı.,fiye hv-abı 
k:ır:ırnaınc.:.i çıkmı~tır: 

-
Selıirdc~ ta])j] 'razİ\.,.t t a,~det 
~ . 

<~ t 111 (,. ], t e d i ı · 
l \ ıl 1 

de t 1 
111

' .ın tanıdı,.:ım bir 
f · rllı~ ·r'I· a\ .mı dikk.n bir 
l, 1 1 ·ı 11

• e~ı n.ıklctti; do tum 

UA ,, fi~lerindeki kelimelerin Türkçeleri fişlerinden Ali Sait, Falıhrcttiıı 
't \'C İzzettin Pa~:ılar tulundu ~u 
20 (!Üne kadar bildiriiecek halde cvel!d akşaı 

1 
Afyon 

Soğuk dalgasından ses seda çıkmadı 
ıı l\i b. 

J;d Z/.,lt k1.:11dj b,\<;lll l 
~n l u · ı '. , . . 

at 1111 ~t... ı.' r n.ıdı ı.. ılc 
1 ' tıı . ( ı . . 1 1 t\· . . 1 

.. ın ı..ın ı.1.ı b-
1.1. ın ı ·ı . 

. lı lllln th ıgn.ılu-
ıı . . 

111 ~ 1
. I~ ı...n ı \o\tur. 

<. d 1
1 1.ı ı .111). t 11.ıl kin 

13 r 1 .ı 1
' dı 1.;dcn b.1 1.n. Jıın : 

ı zın 1 c.' d .ırk. J,ı..,ı
~ zuln 'ın kl>1 dd,tirik 7İli 

lU • • lrc. , ' t.unır Lttirmd, 
•h.Jı il . .. . . 

·dıı11 b ' c.sı \.J\ aıınd.ı bır 

. tariki ile şehrimize gelmi~leı 
\·e J laydar paşada 1erasimlc 
karşılanmışlanlır. 

ferzi P. ~a tlazrei ri Şdıı i

ııı'ıJe bir knç gün kal c. 1ı.lardır. -f r ttrslarında 
İmtihan hazırlıkları başladı 

f Şirketin fc,Jıiılllcn biit-
ı;enin t·ınziıninı..: J...n<lar gc.çen 
l•ir a~ h.:-: µ;undd.i tar,ilat ta 
ol:. il oldu~u halde ıı2:- b tçe
....j ıdt. ı r 1.2 I I .< 2:- lira :--ı ku· 
n .... t·ıl .... jJat ~ apılmı tır. 

., 'ırkl:tin fl hirıdcn 
l t t\"t.nirı tatbikına · adar. ki 
s 11.0 ıo ir:ı 20 J...uı ı.ı~ ta t;:ıhil 
o dt ı.;u Jı.ıldc <J27 but.;c .... i 

ı fi) .u :-.580.-1- W lirndır. 
.l • But.;<.: nin m:ı .... raf kıs-

.. 
Bueün de kar ve yağmur yok 

" 1111 • t lınuş, bu .ıd.ım zili 
bir k' ho1.uk1dgtııı 1.ildd,i 
ı. llı,.uk ·cı·ı l . l\lnln ~ ı \ z1.:nt ere •ın Dara/fünurı dı'ıxım dun içlfma lıalinde 

Mıllet mekteplerinin iki a~ !ık 
(l B..ı kurslarında tedrisatııı bir 
miiJdet u1atılması ihtimalinden 

diiıı bahsetmiştik. \ldığıınız 

maltinıafa göre, miı/ct mektep
leri talinıatııamcsiııde böyle bir 
ka) t bulunmadığından derslerin 
uzatılması ılıtimaline imkan 
gorülmemektedir. 

ı ı :- fod fa:ıslıııın 2 ind 
ın.ıddv .. inclcki iptidai mnddc
kr hl.leli tdı...batından ı .. ,da 

1 ıasınJ ı ·ı . . . ~ 
ıJ 'il ı crı 0ddı 11ı .m-ıııı>· b. b ~ 

D:ıriılflim n fakuhdri ilim 
'e fen ıstıl:ıhlnrımızın te: .. piti 
i~inc dundcn itibaren lıa~la
mı'°lardır. 

b1.rı..~j k ır aatiıı zrn-
hrinc ırı!ır :ı bunu çık.mp 

\en · · kundu . f: ısını t.ıkmak mum-
Zeııbe r, ~kat clcktirik zilinin 
Yoknı rc~ınde bu kol:ıylık 
b. us; bunu .. 
ır ka · n 1çın ark.tdaşım 

5.ıtıcı ç tane clcktirik cdcYatı 

Diin ü~lc li-.tli butun fa
kuf tderiİl mi.iderri:ı mcdbi 
topJnnarak Ankara jçtimaln 
rında ittihaz olunan kararlar 
hakkında rcblcr tarafından 

Yerilen izahat Ye maltimatı 

<.linlemi~krdir. Bundan sonra 
da her fokıiJteye ait ı:'tılah 

b ını ın·· epsj d . • uracaat etmiş Ye 
. e. ccbu .b. 1 ' 

llniı1 ı.. l:Jl ı e cktırfü zillc-1\u ~ k huıu çu yedek aksamı 
11111az· · . 

llıakta 'b' Yenı hır zil al-
Dcnıi;~ a~ka ç.ıre yoktur. » 

P~~.'"~· bir elektirik >ili çok 
~arı ,,~ ır illa) değildir; ba-
L J llz ba. 1 - . . 11uru ' zı an yuz yırım 
~rd!a . filan satılmaktadır; 

" \') "b lakh. •. lllıı eş otuz kuru11 
'ili{ )«ı ·ı· . ( 
t k yÇı ığı Yerilcccktiı:. 

Çı~ at kınlan bir zenbcrcgi 
llıak il ~ Yerine } enisini koy-
ı. llltııı1k·· . o~:ı oJ ·un olursa ou işe 

ber:ıb sa takma işçiliği ile 
kıırı.1ş er. ancak otuz otuzbcş 

O Rıdccektir. 
%11 .. 

n y ıçın arl.adaşım dok-
uz 1 1. arruf <Uruş kad,ır bir 

~ adc.: ) •1Ptnak ga) rctinden 
~ ıı b1•0cnılckı;timizde her 
~ lktirik ınlcrcc i sarfcdilen 
hdlk k ahit ,.c cdc\·atının 
dlR!nı a aını niçin bulunnı.ı
h rrjy anianıak mcrakilı: ta-
~l atını I· . . 

n ti I· .. \csnıcmış, yenı-
duk c \tınk ı · l kanı a atı satan (.azı 

}\· ara girmiş. 
b- ıhaye b 
ırj de ! t~ dukk:ıncılardan 

h~;htıdclllış kı: « beyefendi, 
hlierin Yorulmayınız; bu 
~1Ç bir zcnbcrcklcrini ayrıca 
.ırıu Yerde hul.lma7.sınız; . '- n Scb b. 

•eli~ı·ı-, e ı nedir dc)'C-b ·~z . ' 
1lı ~b~ Sızc izah edeyim. 
l~t'rik il ~asittir; A vrup,ının 

1.ıtı fa;.] :ılatı yapan fabrika
%;r f: ba. PJra kazan:11:ak ; 
~1ııı~ ba rıkal:ır si~n aradı-
tıı, ll z,.. b . 

"illi k ..... n er1.:ğı 3)'rırn 
~r c Ctıı ' 
~ 

1 
Jlar b llıze gonderip sat-

~ 11rlcr tından ne k.\r cdc-
f'tış. '1

1
0lsun olsun bir iki 

htı albt J • b' ~ ne t.ı 1 
\l ır zemberek 

ı t a en lllaı11 bir zil satar-
• aşan· · d tu k . o1 ) ırmibeş otuz 

Ilı i 1~7an.a(,tklardır; nu-
\ ı tırloycclc b ~ •l , b. 

Z b O) c il' <ip" •llJ Cr<•ö· · • · ,, "t>ın ycnı-;mı 
~ atan b. 

k Yollttır· ır muc.s -
ı' :ltı bt· , A' nıp.1 fabri-
, ~ lttın b · . 

t mali \' a 1 ır zıl satmak 
; ~ ıııi .ıt 'r {en onun 7.<.:nbc-
r~L·'lıi ;. .llı:ıl\la iktifa cd1;r-
')ı 1 IŞtc b 

ckkt' ·ı unun için bu )) ırı \ ı · 
tip h~dlk .ı ııt \ e ı;dc\ .ı-

illtır P:trç.ıl.ırını rYond., 
t·ı llıa\; 1 o ..... 
~ -ı tj' .

1 
Jor ar.>> 

tı .. 
J ın · . çının bu 

1 
. 

t "'' d oz en 
(:kktirik u~~ı.ıd.urnıdi<lir ; 
Oıı "' zılııun İçindeki 
J ı·aralık ı·ı 

il eh.. ÇC 1 \ zil CS" 
t '-lllllJ. . .. -
• lak.ıt b ıyehız bir şey-

tı 1\:ıdar ehemmi-

cetvellerine o fokliltede oku
nan füınlerc göre zümrelere 
ayrılmış 'c bunlarda :dimrc 
miiı.lerrblcri nyn ayrı dnğı
tılmıştır. 

Bu fi~lcrdeki i ·tılahlıır •L-e 
,arus iinh-cr~el • den nyncn 
çıkarıldığı için tamamen Frun
ı-1zcadır. Zumre. nuidcrrislcri 
hunların Tiirkçcmiıdc nutkn-

1 billerini tc:-pit ederek güzden 
~cçiril mclcri için her mliderrisi 
kendi fakiiltclerinin 5 müder
risten ıniird~kcp ıstılah ko
mi~yonlanna Yercccklcrdir . 
Fakülte kombyonlarının tet
kikatını da DariilHinun emi
ninin riyaseti altındaki mer
kez komi~yonu .. on defa o
larnk gözden geçirecektir. 

~Ji.ıderrUer 1 tıl:ıhları tcs-................................................ ·······••&•••··································· 
)'l:tsiz bir 5cyin m:ıalesef 
memleketinı.izdc y:ıpılmaması 
milletimizin kesesinden her -
sene belki viız binlerce lira
nın hari(e akıp kitmcsinc se
bep oluyor. 

Ecnebi clcktiril\ al:itı fab
nkal:m tabii olarnk mümkün 
olduğu kadar nullanm fazla 
sürmek isterler; bu maksat
lanıı:ı \'~ırmak için iı.:ap eder
se hilelere de mür.ıc:ı:ıt cdcr
!a; imal ettikleri malların ta
m:ımmı satmak imkıiııı \'nr
kcn elbette onl.ırm yedek 
parçalarını vermek istemı:zler. 

Ancak bu vaziyet karşı
sınd.1 kaytsız kalmamalıyız; 
bir kere dcktirik zili, clek
tirik anahtarı gibi her sene 
ıncnılckctiınizdc yüz binler
cesi saıfcdilcn cşynyı kendi 
f:ıbrikalariınizd:ı y:ıpılma"ı im
lünl.mm ar,1ştırıııalıyız; eğer 
bu imkan bulunanı.11.sa ha
riçten memleketimize bu gibi 
cşpyı getiren ve S;ıtanlan 
onların yedek parbabrını da 
s.ıtm.ığa mcdmr edecek p
rdcr bulmalıyız; aksi takdirde 
mu.ılıcdclcrle ecnebilerin ik
ti~ıdi esaretinden lmrtul.111 
Türkler fili) at s:ıhasında on
ların iktisadi esaretlerinde 
kalmakta de,·am edecektir 
Ye bu esaretin cizyesi oJ:ırak 
cfaima bir çok paralarımız 
beyhude yere harice; akıp 
gİckcektir. 

Jteluneı . .Asınt 

pit ederlerken :;-u csa ... I:ırı göz 

<iPliııde bulunduracaJ,lardır: 

1 - Istılahlar mliınklin 

tLdh c edılmi .... , bu tcdh at . . 

olduğu kadar sade Ttirkçe 

ul:ıca.k, Turkçemizdc muffo. 
billeri bulunmıynnlann dili-

ITIL), llllld<I d,ılıil 38-l,ld Ü Jir.ı 
l <) kuru~la bıit~enin tatbikın
den ı,:\ el ihti~ ar olunup 
tuliyata ita' e edilen 5:"(}090 

lira 20 kuru~"tın da 92'? bıit
çc:-i tah .... isatmdan mah .... ubu 
.k:ıbul olunmu~tur. 

lstanbulun dün~ü günlük gürıeşlık manzarası 

ınile çok munis gelen arap
çaları tercih edile_cck, o da 

olın:ızsa o ı:mfahın beynel
milel kullanılan Latincesi alı
nacaktır. 

2 - .\Hidcrrtslcr fişlerdeki 

kdimelcrin yalınız kendi ilim 

ziimn:sinc ait manasını tespit 
edecektir. 

3 - Fişlerdeki ı. tılahlar

dan bugiin kulJ:ınıhnıynnlan , 
ayrıca i}'lrct olunacaktır. Kc-

7.a ,Jişteki btr 1-:elimc !f'itrkçc .. 

de birden ziyade ımlah mu

kabili olar:ık kullumlıyorsa 
hunlar da ayrıca tespit cdi

leı.:c.ktir. 

Diğer taraftan millet ınekteır 
leri ihtiyaca göre muhtelif 
tarihlerde açildığından imtihan 
günleri de tehalüf etmektedir. 
Bu vaziyet karşısınd_a1 talimat-

namede ileri sürülen iki aylık 
ders müddetini bitiren B » 

kursları imtihanlara d rhal ba§
lıyacaklardır. Bu kur Jardan bir 
kısmının derslerine bu J>erşembe 
akşamı nihayet verilecek ve 
cumartesi günü de imtihanlar 
yaı>ılacaktır. 

Jıntihanlarda münıeyiz1er de 
bulun:ıcalt, m~ tedri~ müfettiş

leri de imtihanları teftiş edC:
ceklerdir. 

Dersleri biten kurslarııı hoca
larına otuzar liradan ibari!\ 
olan okutma paraları dı!rhal 

Süleynıon P~. nıu~u~enıesi 
TARİHiNMlJHiM VE 
MERAKLI BİR FASLl 

Muharriri: Ayh.a 
İkinci Abdülhamidiıı ilk saltanatı devrcsihc 

tesadüf eden meşhur Süfe~·man paşa muhakemesi 
tarihin çok esrarengiz saflıalanııı ihtiva ediyor. 

Abdülazizi hal'ederek Türk tarihinde kızıl 
sultan diye tanınan Abdüllıamidi litreten bu zat 
ile Abdülhamit arasında neler kcçmişti? 

4 - L"çlicli maddedeki 
mahsubun icr:ısındun k:ıfan 
900,560 lira tahsi~at imhn 
ediJıniştir. 

T abanc~ inhisarı 
Ankaro, 24 (Vakıt)- Maliye 

vekaleti ıoverver inhisarini 0 
0
25 

inhisar hakkı hazineye kalmak 
üzre İstanbul silah tüccarların
dan Apti lsmail Beye ihale etti. 
kontrat imzalanmak üzredir. 

Birkaç gündür çok fena giden 
hava , dün tamamen düzeldi , 

çoktanberi hasret kaldığımız gü-

neşe kanıştuk. . 
Dün sabahtan itibaren rüzgar 

lodeslamış ve karlar erim~e 

başlamıştır; bu suretle sokaklar 
çamur içinde kalmıştır. 

Dün dcrcc-i hararet de yük
sclmış, ( + 3)e kadar çıkmı§tı. 

Evelki geee hararet oldukça 

düşkün oldu~ için fazla ~ 

olrnuştur. Bu yüzden Halicin 

Ticctı:et odası kongresi 
- dün toplandı 

Dün~ü kongreden bir intiba 

Ticaret odasının :;en elik ~in, :\ llidcrri" Zuhtii, Şakir 
kongresi dlin !'ant ikide ak- zade Tevfik, Ktlzım Ziya bcy-

gene bir çok. yerleri donmuştur. 

lncimat asarı bilhassa Unkapam 

Yemiş ve civarında görülmüş. 
tür. 

Dün sabahtan itibaren deniz 

tamamile düzelmi§ bütün va

purlar seferlerine devam ctme

~e başlamışlardır. 

Karadenizde görülen buz 

kitlelerinden dün yeni bir haber 
gelmemiştir. 

Soğuk dalgasindan da ses sada 
yoktur. Havalar düzcld~ için 
gelmesine ihtimal verilme -
mektedir. 

Birkaç gündür Çerkesköyünde 
bekliyen Anupa trenleri yolların 
a~ılması üzerine dün alcşam 
şehrimize gelmişler. 

Buradan gidenler de yolla
nna devama başlamışlardır. 

Bu gün rü7.gar hafif lodos 
esecek, hava açık ve güneşli 
olacaktır. # 

Merit f eyzonı 
Yunanlılar Edırne valisine 

teşekkür ediyorlar 
Atina, 23 ( ros ) -

Süleyman Paşa hakikaten Abdülaziz g1bi Ah-. 
d ülhamidi de hal' edecek miydi? 

tolunmuştur. Oda reis Yekili Jcrclcn miirckkcp bir encLimcn, 
Ticaret kredisi raporu Seyri- -~~~~~~~~~-

! Ianıdi Bey ccl:-:eyi açmış, ti- ~cfoin mudliri Sadullah J..i-

Meriç nehrini tugyanında sey
Japzede Yunan ahalisni kurtar
mak hususunda gösterdiği faa· 
Jiyeti insanivetperveraneden do. 
layı Edirne Türk vali::-ine 
teşekkür etmeğc Garbı Trakya 
Vuııan valisine emir \'ermiştir. 

Bir gün orduyu bırakarak istambula n:ısıJ 
geldi? Kızıl sultanla neler konuştu? 

( Ali Suavi ) ıneselcsile alakası var mıydı ? 
Ali Suavi meselesinde ( Süleyman ) Paşa aleyhine 
bir tuzak kurulmuşıııuydu? 

Süleyman Paşa nasıl tevkif edildi? Akibet ne 
oldu? bunları ( Ayhan ) bütfın incelikler ile 

( 6eleceK pazartesi ) 
gününden itibaren Vakıt sütuıılarında nakJetıneğe 
başlıyacaldır . Uzun mlıddetteııberi ~tkik ve 
tasnifi ile uğraşılan ( Süleyımııı Paşa ve ai<lbeti )oi 
gelecek pazartesi günü neşre başlıyoruz. 

-

çiincli senefilni idrnk eden man şirketi ıniidürü Hamdi 
kongreye mu\'affakiyct tcmcn- Sadık. zade Rıza• yelkenci za-
ni ctmi~ tir. de Lt'ıtfi beylerden miirek-

Bundnn sonra reyi işari ik kep diğer cndimen tarafın-
dan tetkik edilecektir. kon-

kongrc riyasetine Fortun zade ı.w~nin ikinci celsesi gt•lccck 
ı\lurar, reis vekaletine Ümer hafta :ıktcdilcccktir. 
Mnharrem zade Faik, katip- - ---, --. 

Jiklcre lfobib 7 .. 1dc Ziya ve Gazi Hz. erı 
1J useyin Rıfkı beyler intihap 

-·-edilmi~lerdir. Eff!an teceddüdü 
Bunu miıteakıp nzadan lehinde telgraflar 

Gani beyin teklifi iizerine 1 1 
G:ızi hazretlerine, BıişYck:lletc a ıyor ar 
iktisat ,·ek:1letinc kongrenin Ankara, 24 ( A.A ) - Reisi 

cumhurumuz O:!zi hazretlcine trl/.lımıtını ha\ i telgraflar 
uzak ve yakııı şark memlekct-

çekilmcsi kabul edilmi~tir. Ierınden, Efgaııistanda teceddiit 
Badehu oda sanayi şuhe:-i inkilabına başlamış olan Ama- 1 

tarafrndan ihzar edilen "Sannyi mıll:ıh .':~zretlcr~ lehine tclgraf
kredi"i ., rnporu okun mu tur. lnr gel~ıgı. v: muracatlerde bulu-

'11.ı · k.·ı , .d . .. .. nuldugu ıstıhbar olunmuştur. "' ute:ı ı )C::ll _,f u errı.; • ı-

.zaıncttin .\li bey tarafından 
hazırlanan rnpor kıranr edil-
miştir. 

. Bu hittikktcn sonra Tica
reti bahriye kredi:;i, raporu o

k uİmıuş 'e her üç rnponın iki en
dımcn tarnfındnn, tetkik edil

.enli eri Ka r:ırlaştırıf mıştır.S:ınn yi 
:;-ttl.le~inin Ye Nizhmcttin bc

_yin raporları Aynı zade Talı-

M aarif vekili 
Nezdindnişe 

başlıyor 
Ankara, 24 (Vakıf) - Yeni 

.Maartf vekili Vasıf B~·iii yanlı 
yahut Salı gi'ınfi ırzife.>ini 
tedvire başlaması bek~enifmek
tedir. 

Günün hulasa ıı 

Dahilde: ------
,,. Büyük erkanı 

harbiye reısımiz 
ordu müfettiiş Pa
şalarla birlikte 
şehrimize geldi . 

* Balta limanın
daki Damat Ferit 

· yalısının fen fakül
tesine mülhak bir 

hayvanat istasyonu 
vücuda getirilmesi 
teklif edilmiştir . 

Haricte: 
' 

* Çinde gene 
cenerallar arasın
da muharebeler 
başladığı haber 
verilmektedir. 
[Bu yazmın tafsi13.ti 2 inci 
s. ·ıfamızdadır] 



~ Güre ve .:Jpor: Futbol 
----------

Macarların son güreş musabakalarında tanı
dığımız macar güreşçiler ne nebceler aldılrr? 

Dun güreş faaliyeti hakkında 

malOmat ,·erırken Ptş!ede yapı

lan son M•car güreş birinci

liklerinin bizi a • .1kadar eden 

mtayiciııden bugün balıscde

ceğimızi yazmıştık. 

Dün de kayJettiğimiz gibi, 

güreşte en yakııı dostumuz ,.e 

hocamız ınacarlarla i.tanbulda, 

Peştede, Amstrrdamda yaptı

ğımız temaslar bizi onbrı. · 

güreşi ve güreşçilerinin şalısi

yeti, kıymeti hakkınJa çok 

esasfı malümat sahibi ctmi~tır. 

Bu itırarla onları ya ıııdan 

takip et"1ek ve onların ne yap

tıkLırını bilmek, evelce bi7imle 

karşıl:ışmış, olan !(Üreşçiierın 

bu ünkü dereceleri hakkinda 

malümat sahibi olmak b.Jh-ssa. 

güreşle al3k.tdar olanforımız 

için <ok kıymetlidir. 
peştede yapılan M~car 1'irin

cilıkleri bundan on gün evel 

başlamış ve üç gô~ devam 

efuıişt r. Maçlara Kkresteş, Pap, 

Zonlıiıri ve Selki gibi dünya 

~mpiyunlarıııın iştirak etme

ı esi yeni yetişen .ençlere 

fazla ümit vermiştir. 

l'.ıı lıalif <•klette Senfö birinci, 

P.totşw ikinci, evelce İstanbula 
gelmiş ola~ ft,em~t ilçüncü 

,ge)n1iştif. 

Hafif sıklette M:ıcar birinci, 

Bolik> ikinci, Doııyi üçüncü 

olımıştur. 

\'arı ortada birinciliğ meş-

1 11" l(arpati almıştır. ikinci 

B rıko, fıçiındı l':!else. 

Ortada [ıııtekadan Sur~myi 

l>lrlnci !molyi ikinci gelmiş, 

Pe ede? bizim güreşı;ilerle çalı

~"ı Proka ;ıçimcil olmuştur. 

rs· i yarı ai!ird;. Toııyoklıi 

' · irı11ci olmtıt<. Ptıtde bizim 

güreşı;iler!e ı;alışan fefer ikinci, 

Tıı~ka üçüncülüğü kazanmıştır. 

Veni yarı ağır sıkletle istan

l • 'da bizim l\'uriııin karşışında 

hraberc kalacak kadar nıu

ı-. lfaViyct güsterdiği meşhur 

I re•ııi şaınrıron olıııııştıır. 

İkinci Jaro. üçüncü Nagi. 

,\ :ır s·' lett bizJc ismi çok 

iıitilcn 1928 Aerup:ı birincisi 

oh. Bado birıncı, Sialıo ikinci 

\ , p• c'a üçiindi olmuştur. 
\: 'ar la sıkle!leıi yaz:.ırkcn 

ı ; gırı eı;ki ,.c yeni diye a

yı mıııııız Şilpheıiz mı:arı dik

k:rtı cel etmiştir. 

f!mııı da kısaca yatalım: 

fleyııelmi:eı l'l2S s:üreş koıı· 

r r"l güreşı;il rin ter nıüs.:ıb:ılı 

l'iıttü ilk müsahakaclan iki ~ad c: 
ve! tartılması esasını kabı•! etmiş 

ı·e al. !rnnga güreşin ( 6 ) dere

ccdeıı ibaret olan sıklet sınıf

larım da serbest gürışte o!dugu 

., ~i ( 7 ) dereceye iblagı esası

nın - milli federasyonlarca ıncın-

leketlerınde tetkikini müteakıp

tir karara nptedilıncsini karnr

laştırmıştır. 

Güreş federasyonumuz bu 

husustaki ıırıktai naLarıııı birhaç 

ay tvel beyneıınilel federasyona 

(7) Jerece •>ası lehine fakat sık

ld!crJe bni tadıliit teklıfile bil

dınnişti 

P ştrde rnn yapılan müs.1ba

k 1 ra ba: ılırsa ınacarlar bıı 

esası kahul rtmiş/ ·r ve (7) de

r ce ea.•aı üzer ııde iyi net!cefer 

al ışlardır. f:u kcrüb !erden 

sonra (7) d r ce usulünün bey· 

nel. ile! fe.l r. syonca kabı.Jü 

ııt:k mnlıteıııel:lır. 

f""tbol 

ıston~uı talıını 
Bayramda İzmire gidec~k 

];umbul /\ takımının tnısi\i 

bir maç yapmak uzerc İımire 

d.wet edildi~ni yazmış ve hunu 

}aurkcn bu da\'ctin T,ıanbulca 

k.ıbulünün kalıil olmıyac::ı~a 
da işaret c:tmi,cik. 

Filhakik:ı lmnbtıl füthol hcv· 

eti ahiren aktcttiği içtimath J;. 

tanbul A ınuhtdıtinin İıınlrdc 

tesirli bir maç yapacak derecede 
hazırlıklı ölmadı~ıııı nazarı itiba
ra alarak. ı- k fazla şayanı 

ar7.U 0J3n bu temasın .anc.ık 
kurban baYamı.ıo mümkün ola· 

bi""=ejpııi kararlaşurmı ~rır. .Ker

fi yct İzmirc bildirilecektir. 

Bu vazivet karşı ında h"'ram

da muhakkak enteresan bir maş 
,·apmıık i>ıiyen lzıuirlilcrin şehri

mizin ileri g·clcn takımlarından 

birini daYt:C ctınclcri muhte -

meldir. 

osun ur 
Türk meşrıkı azammın ziyaf&· 

tinde bulundular 
'·Tuan>ih·anya. bmiııtlcki 

tr. ttlntik \ apurilc limanı 

mız:ı gelen .\mcrika ><.:yyalu 

ırasında bulunan (;;o) kadar 

ma;on ile adetleri (2!\) c 

b.1li!t olan rdik.ı ve hcm~i

relcri crefinc C\ cllJ gece 

Türk mt riki a7.:ımı tarafın

dan tokat!iı an otelinde ı ıoo ı 

ki~i!iJ.. bir ziyafet vcrilmi tir. 

Türk t tatlı azam muevi

ıtiııin riras.ti altında ı--::rileıı 

hu ziyafette reis tMafından 

irat etlılcn n· Amcrik:ılılara 

terdim" edilen nutukta, Tur

kiyc inkıl;\loı n biiyuk mün

cimiıin k~nun Ye yazı ,;aha

>ımla y:ıptı;tı nurlu Ye feyiz 

li lıamld~r haki.:111<\:ı mıılu
ınat nrilmiştir. 

Türkiye) i ,\mcrikalılara 

hakki!·~ tanıtabilmek için ya

pılan bu içtima, çok ivi te:;ir 

yapnıı~ ve nutuklar Ameri-
- -
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amuslu 
o kotlar ... ~ ... 

Dfu/ıarrıri: llıiseyiıı. Ralımi 

etkhiliı·iııı. Yalnız su- -- Rir derer<•ye ka-
ıtıı ~ih li\C\ iııı ki iki;ııiz dar kabildir. • . . . 

<le a' ııi lıi<·raııııı ele-• 
ıııile miiteelliın oltlu-
g ıuı lıalde ı.izi ken
clin den r azla rahatsız 
ı..:iil'ih·oruııı. 
·- -- ·Bil) le bir fchtket 
kal'sısıııda ıııi"ıterllim • 
olıııiııııak k:thil ınicliı·'! 

- ~asıl ? hu feımin 
ıııütefcnrıiııi iseniz ha
na dt>ı·s 'eriniz .. 

- Vereyim, 
• 

fak.at 
!'izdr giirdiiğiım zih-
ııh ete uaz~waıı ııasi-

• 
lıalleı·iıııi kahul ettire-
hilııwklc ~iieliik ı·tı-. . . 

1 Harici haberler 1 
Çinde harp •• 

Ceneraller gene çarpışmıya 
mı baılıyorlar? 

Pekin, 23 (A.A) - « Naııke

on • dan • Chantuııg • un ce
ı;ubuııa naklolunaıı 

bir liva sarı nehir ~-~ 
yakııııııJa isyan et-

miş ve mareşal 

« Chaııg ClıungCiıa-

ııg P a taraftarlık izhar eylemiş· 

tir. Bu liva marı~al kııvayı kül

liyesine iltihak etmek üzre 

şimdi •Tsinan• in 60 ıııil şimali 

ş.1rkisinde bulunan • Muting • a 

doğru ılerileınekt•dir. 

Emanullah Hz. 
İnıriliz tayyarelerine alet 

açılacağını bildiriyor 

Atıııa, 22 (fos) - Kral Ema

nulldı son {!Ünlerde Af.:an 

topnğı dahilinde ingiliz tana

rclerımıı faaliyeti sıklaştığı ci

hetle bu tayyarelere ateş cdı· 

lirse hayret ı:ôsterilmcır.esı IC:zıın 

getdiğinı Klbildeki iııgiLz sefi

rine bııı.Frl!'iştir. 

Kabildeki tayyare uçamıyor 
!~ş~·r, 23 ( A. A ) - Dün 

h:ırekt dtıi!i bildirılcıı ta ;-yare 

kar <.ti> Lıle tfii ilde ıere 

iımııcın işi; r. İr•gil iz sefareti 

n cınurfop ııı nakli de bu ı üz

dcrı geri 1'.ılııııştır. 

iıııııııı~i~"":~ınıı:::;~:"ıııı"j 

~ııuııııtuıuıııııııııuııııııııı 1111 ı•ıuııı 1111 ııııutııuııwıııı~ 

İtalyada hava 
gene buzd1L. 

Roı ki, 23 (A.A) - liava bir 

kaç giiıı gfu:d devanı etti' ten 

soma cuma glın!i İta.Jya ·ıeniden 
soğuk dalgası tanfındln i~tilli 

edilmiş ve 1ıer t:ır:fC.1 mel·zul 

suretle kar ya;tıııağa b~~lrını~tır. 

Zeplin kdenizde dolaıacak 

fridrilıshafeıı, :.~ ( A~A ) -
Kont zenli J>alonu martın 

21) sııılla führi>efıt' cc\'elJıırna 

iptidar edeccktır. 

Le Brikı Kalkütada 

Allalıabat, 23 ( A. A ) 

Tayyarecr • Le BriliS • dün 

• Baumrauli »ye gıtmiş ve saat 

üçte Kal .ütaya {!itnıi ·tir. 
··-·······································-··· 
rika:ılar tarafından pek cok 

alkı~Janmı~tır. 

\'Tlcrik~War, yeni Turki}c 

hakkında ,\mcrikada konfe

ranslar ı·ermcyi 'adetmi~ler

dir 

Vapur gitti 

Tra ihanya 

nk,am l layfayu 

\apuru dün 

harl'kct et· 

;nj~tir. 

l'rm idans \·apuru ile de 

tliin c;clcn r 2 ı >eyyah buc;iııı 

ıi!!.lcı-iıı p;ideceklcrdir. 

Şarlo gelmedi 
Düu bir rdıkımız bu 'ey

yalıların içimle mü>tear bir 

nam ile komik Şarloııun da 

ıı;cldiclip;ini yazmı~>a da yapı

lan talıkkikamı bunun dop;ru 

olmadıp;ı anla~ılmıştır. 

keecğimi anlıyorum. 

- Xasihat 1 eriniz i 
kabul edenwscııı bile 
diııleın<'k de benim 
iciıı hir k<\r(\ır. 

• 
- E\ rehi h11 bir id-

mandır. İrı~aıı huna 
)<naş )a'a~ alı~ıı'. Sa
niyen ihthaı·ııı aslilt• . . . 
p;!'n<•in aşkı arasıııdald 
farkı nıukarese Pime-

• 
li) iz . . . Her şeytle 
oldu~u ~ihi ihtiyar 
sevdasında da lıodbin
dir. Sadakatsizliğinden 
dolayı siz PPrrarı ha
nımı ölümle rezalaıı

dırnıak isth or:;un11z. 
• 

- Bu ııiyetim kaı'i
dir Fakat. bun1111 ilıli-

VAKiT ~ Şuhat 

la~sim 
Ta lar so~uldan 
dökülme~e hAJladı 

Tııbimtkki Cumhuriyet 

nlıidc,in"n 'omak' mermer

den mamul tn~ları 'o~uk 
ye' rutulıctin tc;ırilc dükiil· 

mc~c ha~lamı~tır. Bunun se

bt:lıini ı111lamak için arziyat 

• \llidcrri'i \lalik lky tetki

kat yapnı -tır. 

Bu tetkikat neticc>i abideyi 

)-apan kan nikaya lıitdirilmi~

tir. 

Kanonıb bd rapora fennl 

bir cc ·rıp Ycrmcmi~mi~tir. 

Bu nıcl:cle h!ıkkıııda ahide 

komisyonu tarrrfındaıı mah

kemeye mtiraca:ıt edilınc,i 

muhtemeldir. 

--''---·---
İskan işleri 

V.ülhakattaki bdZI memurlar 
merkeze gatirttecek 

r fabcr ~ldıg-ımız;ı p;cire şeh

rimizde hıllunan bUn tımunıl 
miidlirii J lncı \ Tchmet Bey 

ynkmda ı-ilayct ıııiilhakatına 

gidecektir. Bu seyahatin istih

ta[ ctti~i 1)1ak:<at, muamelatı 

azilhın hazı kazal;ırın · bkan 

i laini rn. fi c c lıurnhırdaki . . 
memurları merkeze nakletti· 

rerck merkezdeki i~lcrin 

bir an cYcl inta<.:ını temin 

cttlrmektlı'.' :\khmet hey, 

Karadeııiz<leki bk;\n mıntaka
Jarımn tcftiıiııi balıara talik 

ctıni~tir. 

Horsa fiif ~mteni . 
Yevmi gazale olarak 

çikacak 
Ticaret hor:<a'1 tarafından 

ne~rcdilen fiyat ccth-elıniıı 

"lstanbul ticaret bor,;a51_ na

ınilc ymml gazete ~eldindc 

nc~ri t.1kıltrür etmii YC hor a 
tarqfırı<hl)f mü.,adc Ycrilmc,i 

için 'ilityete murac:rnt cdil

mi~tir. --------
l erzili~ nıe~te~i 

Bir haftaya kadar 
açılıyor 

~ı.:hrimi1.de açılacak olan 

terzilik mektebinin hıwrhk· 

lan lıitmi~tir. .\lektcp için 

Sultaııahınet <.:İYarında bir 

bina tutulrrııl:itur . .\kktep ne· 

hart ,.e nıe<.:ca.nitlir. ı:'llektelıe 

ilk ınektcp ıııczunlarile orta 

mektep. talclıe>i alınacaktır. 

Ta~ratlan ı:t-iccck talcbelı.:r 
yarak, karyola Yerilecek ve 

yatacak rer temin olunur. 

:\lcktellin kiiiat re.mi bir 

hafta oonra yapıl<l..:aktır. 

Vilayetin yeni bütçesi 
Dlın içtima eden Yih\yet 

cnciinıeni, yeni bütçeyi mli

zakere ye ta,;tik etmiştir. 

Bmçc dün yazdıj\ınıız p;ihi 

.187,2.56 liradır. 

yal'lık lıodlıinlij:,ıi n<•re-• • 
!'indP? 

- İlııi~·arlık Jıodhin
liği hıı kararm hel' 
noktasında zahir YC 

halıiı· .. Ciiııkii sizin 
• 

\<'ı·iııizd!' bir ~ene ol-. . . 
~:n dı Perraııla heraher . . 

kendisi de iilnıek is
teı·di. il<'\ efendi, daha 

• 
doır1·11~111111 söYleyevinı-:'*' .. ıt .. 

nıi ? iliz ya~ıakilerin 

ask salıııesiııe IJiiyJe 
kalll'anıaıılıklarla <:ık
maları r,ok nw' siıı'ısiz 
Ye .. giiliiııç olur. 
Olıllirrnck ııeyc 1:\

zıııı,kadıııııı bağım ~ö

ziiııiiz gibiıı .. Üldlir-• 
mck hize iıısanlığııı 

jMemlekethaberelerıl 

lznıirde 
Frengi ile mücadele 

lzmirdc fulı~ \C frengi ik: 

mticadele için hir cemiyet 

teşkili kanırla~tınlmı~tır. 
Bir cemiyet 

lzmirdc :.;an'atk;\r Türk 

ı;ençlcrini himaye etmek \C 

oıılarıı İi bıılmak üzere bir 

cemiyet te~ckkül ctmi~tir. 

Grip azaldı 

aa••••••s:::t!: ........... _._ ......... ~ ............ ::::....... ~ 
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Bulunduğumuz Kırkal!arta halkın ekserisi bugün nüıUI - . - p 
edecek olan ımynıkh:mm hadile ayılıp bayılıyor. 1 ıcr ~ 

1 birisi de ölmüş, biz bunları duydukça vaktile yeniçeri 01~~ 
için verdiği iıııtihan esna~ında altına kaçıran herife döndu•: 
Bu herifin fıkrasıııı münasebet alsa da alnıas.1 da işte yazıroruı . 

F'ıkra 1 lemen herkc'i yataıı,a du- · 1 

~liren ı<rip lıastalı!l.ı .<on gün

lerde esl;i ~iddetiııi karbet· 
Vaktile herifin bi- tiriir titreyen zavallı 

ı risi yeniçeri olmak imtihancının kavil' 
nıi~tir. 

Cenaze iıleri 

Sermayedar bir ı;rup İzmir 
bcledire,inc nıürac:uıt ederek 
mc1.arİıkları asri hır ;;elde ~ak
mak ı·e cenazeleri nakil tek
fin ve tctfiıı için nıüsatlc 
edilme. ini btcnıi~tir. 

Bir ihtilıU 

lzmirdc mııntc~ir .\nadolu 

rdikımızda <ıkudug-umuza p;Ö· 
re Karaburun kaz<bt .\lüskirat 

lnhbar memurunun ihtil:l>ı 
te>pit edil mi~ Ye 'azifesine 
nihafct vcrilmi~tir. 

l\ualıunın karnıakamlıgm
dan yfü\ycte gelen mal[ımat1 

na7.arnn ihtih\< ehilen mıkclar 
( f 92,S) liradır. 

.\lcmur efendi nıibkinıt 
yüklü olarak Karuburuna ı;e· 

len Yapura p;iı.krck tefti~ 
'azife~ini yaparkeh [emanet] 

namı altıııda e,;na[tan para 

alıyormus. 

Bir heyetin yaptıj!;ı tefti~ 

neticesinde sui istimal tc;pit 

cdilmi~tir. 

\Tenıur hakkında kanuni 

takibat hajlanıııtır. 
Zeytincilik kongresi 

Pek yakında lzmirde bir 

zeytincilik konırresi toplana
caktır. 

Bu kon!\Tetle l>panya \ c 

ltalya zcytincilij!;inin ne suretle 
inki~al etti!l.i hakkında nıiina· 
ka~alar yapılacaktır. 

' daıırula 
~.fıjÜnMlf kabuğu 

ıatışı yapılacak 
· Adanada münteşir Türk Sözü 

f'gnctesinde- okuduğumuza na

zaran Adam viltıycti dahilinde 

mevcut kaplumbağalardan isti

fade için yapılan tetkikat ıııüsbct 

neticeler vermiştir. Remıınız 

diıor !<i: 

• Avrupada kaplumbağa ka

bıığnııun kilosu • 50 • ilfı 
• 250 » franka kadar satılmakta 
ve bunlardan gözlük bağ·ıları, 
kadın brakları ve lüks tnvale! 
eşyası yrpılmakta ofduğu anla
şılmıştır. Ayaş ve bu lıavalide 
bulunan kaplumlıağalarııı ne 

kıymette olacağım bilmek için 
numuneleri gönderilmek lfızını 

gelmektedir. Alakadar olanların 

nıınıune tedarik ederek ticaret 

odasına müracaat ettikleri tak

dirde oda kendilerine leslıiliit 

ve muavenette bulunacaktır. • 

Bandırnza - l:::.111ir 
Ekspresin hareket saatleri 

deıriıti 

lzmirle Bandırma arasıııda 

her pazar ve çarşamba günleri 

kabletttarilı barhal'lı
ğındaıı kalnıa bir Yalı
seıtir. Kadiııi iildii-• 
ruvorsunnz . Xi«iıı? • • 
<•iiııki.i ~iinliiuiin ar-. . 
zusuna tehaiyctte siz!' 
teı·dlıeıı hir ba~kası na 

ram olmus. Bundan • 
t<'l'in edilecek biri 
'aı·sa nczaııidiı', ıw za
ııiye, oda aneak tahia-

• 
Uir. 

Bu halde ~ene iki 
L • 

karı koeanın 'aziyeti
<lir. Bir ilıtivarlıt bir 

• 
~enr arasında olursa 
L • 

o zamaıı kadıııın ma-
zereti daha ziyade ar
tar. Bu iddiamı teın ir 
ıçııı uws'eleyi ınakı'ıs 

1, ' ı· istiyordu. Yeniçeri g"unu deldi geç 1• 
1: ht:-

ağasına müracaat Yeniçeri ağası 
etmişti. Binaenaleyh rifi ~ olmadı, olma; 
ertesi gün gelip dı, imtihan bifınedı· 
imtihan olması söy- Birde göbeğindelf 
lenildi. Herif ertesi atacağım dedi. Herif 
gün gelince alıp bir çarınaçar tesliıniJle 
meydanlığa götür- gösterdi. İkinci defiJ 
düler. olarak silahı bir diJ· 

Yeniçeri ağası he
rife meydanlığın or
tasında ayak üz.re 
durmasını emretti. 
Yeniçeri olacak he
rif itaat edince bun
dan kırk elli adım 
kadar uzaklaştı. Si
Uihını herife doğru 

ha patlattL 
Bu sefer de adarncağlıl" 

cübbesi delinmitti. Bulluıı 
üzerin<' ağa herife • artık 
imtihan bitti, kazandıo • 

dedikten sonra orada ı.ıı· 
lunan bir yeniçeriye: "Ai-" 
nın kavuğile cübbesini pi•· 

!edik haydi git bir kavukl• 

bir cübbe ııetir!. Diye eıııt· 
Çevirdi, ve enice bir ı c•l< r edince yeniçeri o a 
zaman göz.ledikfen beı:if a~aya hitaben: ·~" 
sonra sılahı patlattı. ai!aın donu da ben . piol,,. 
Tüfekten çıkan knr- dim. Emret te bir de doP 
şun korkusundan ıetirsin! " Demit. 

Bakalım lıiz de hıı gece mubarek « lfallcy • in küfeyi 

tzeceği saate kadar k:1ç don pisleteceğiz. 

lf. 

1 

Elhamdülillah beı mayıs geçti. Flamaryon yalancı çıkl•· 
: Bundan sonra berveçhi ati beş mayıstan sonra aöyledifiıııiı 
; / kıt'alar• yazacağız. 

. ! ( Devamı "ar ) 

Geçerken 

fiörülen yonllslor 
Yeni hoırflcrın k.1bulundcnbcri 

iki hoçul< .ıı ı<çll. bu ıuüJdeı, 

okur yazJ.r l\Al.:ımlnr için yeni 

harflerin bir ıtirat haline rclcbil

ınc~inc l.:;ifitlir. Buna ra~ıucn 

hcnıcn her J!lın. hı:r renle. her 
yazlda birçnt imi.\ h.ıtal.:ınnı 

tcs.ıdUI ct.lilnu:Llcdir. 

TahclJ.larll;ı. nıecmual;ır<l.ı, ga· 
ıctclcrdc. şur.lda hurJdJ. geçerk.cn 
görülen hu imlj ) anlı !arını cıi· 

nıiz dc~dil..çc bu s.ütand.ı <lo~ru

Jarllc bırliktc tc:;pit cdccc~i7.· 

Yanlış Doğru 

Tayare ptyanko.u 

Şık berber 

Tay1are plyankoıu 

Şık berber 

Kadın saçı kc•lhr 

Şenulecl 

ilan 

TatJıcl 

Kadın ıaçı ...• 

Şem•lyecl 

lıu. 

Tathcı ................................................ 
gidip gelen ekspreslerin İzınır-

den harek<.t saatleri değişmiştir. 

Ekspres trenleri badema paz.ıT 

ve çarşamba gönleri İzmirden 

saat sekiz buçukta hareket ede

cek Balıkesre saat üç buçukta 

geleceUir. Trenlerin Bandırma

dan hareket saatide b!r deği -
şiklik olmadığından Bandırma -

dan B.1hkesre gelecek yolcıılar 

ayııi gümle şehrimizde dört saat 

kadar kaldıktan sonra işlerini 

bil' ııisl>etle takt.lir e
delim. ~fese!:\ simdi • 
siz pek geıw Ye ayni 
zamanda ihıiyar hir 
kadı ııla e' leıııııis bu-• 
l1111sa111z tazecik lıir 
kıza ınerlııp olup ıa 

"<'<'"İli zereeııiz!' saJan .. ~ 
kalsizlik etmiş oldu-
ğunuzdan dolayı kat
liniz ıııi l:\zını ~elir? • 

- C> •• O haşka, hıı 
haşka .. 

- llic; başka değil.. 
Biz erkekler izdiYar 

• 
kanunlarında kcndimi-
zı ka<lmlardan cok • 
ıııiinıtaz 'e müstesna 
giirıııe~ e ugı·aştığımız
dan dolavı bu hatala-

• 

HukuKu dünl dersi 
. ~u 

Hukuk fakiilcsi hukll . . ... 
umumiyci dü,-cl mlidcrr" 
Cemil beyin istifası müdrr

rbler me~lisi t<!r.tfı:ıdaıı ı.-ı· 
bul cdilmi~tlr. Bu der~i şiOl' 
dilik \·ekalctcn miidcrri~ .~tı· 
nıct Rc~it B. okutacaktır. 
ı.------Yannı asır eveJ.d 

VAKiT 
2s ş.,bal ıs19 

Umum deÔairi dev/de ,;;,,1ı.crrıı 
samii sadareii uzmadan ıc:lıt' 
ri 5amiy• lasl.ir buyru/up deı"" 
irin memurini meccudesini f11UI 

ir bir cetod de nihayet f{/)Ç 

17l<!mr ile ıdare olunalıilect#'P1 

müiazammın bir cetvd genıle' 
rilme3i emrü ış'ar buyru/JtJ!'I 
me.ı'mudur . .. 

( Teşrifat puılaaı ) 
. ~ 

işbu do/e1an altı "°'"'' ..,rr 
hümayun ulı/etim baıılığı n.),tli 
Aq,/ü/kadir ağanın olduğu ff1°' 

lıim olma/e üzre illin~ 
' tıf· 

görere av..ıet . edebıl.ece'ııııı 
A;cni zamanda Jznıir - Jsta~,i 
yolunda seyalıatta ehsrr ~ 
İznıırdeıı busurelle saat ~ıı• 
buçukta hareketi il~ üç bO 

saat kazanılmıştır. ~./ 

ra dlisiı .. o ruz. 
• .ı 1 ti 

- A ıııan biradı>r, 1

1 
f ikiı'leriııiz c·cıııi~ c 
. . t.I 1 . d ıı.r ıcııı e lil' H et, 

• .. ,ıı 
kanun olarak t:ı:ııııt 1 

• C' 
('IS<' dfıııyaııııı halı 11 

• 'e varır? , • • 1 ( 
-Diiın aııııı lı:ılı 1 

• . r 
dPğisııı<'Z. Bu gi'ıı• 1

• 
. . • .. 1 .,ıııl" 
ıse geııe o~· (' ·r 
(;üııkü tahiaLiıı ıııiiı'tıı 

1 . l ıı·ıll 
kaııuııları i<"bar ' , i 
yapmak ieiıı ıı.eth 1

1
·,. · · ıc ka11mılarııı 11.iba:ıc.,, 

riııi hckleıı,ezlt>I'· :0.
1
•1 . " ıı ıt . tekinı işte hiz 1 1 ı·i' 

1• ıı·ı• 
bıı dert le ııa aıı ' .1,1 

(~eııc kaıhııfiı~ ı· ııız, , • t>ıJ. 
evlendik. Oıılarııı ıJ 

(liitrııcd 



• 

;/1' ııı.··--=~ 
~ ftUIUUqhlll•-. ...... - -- --- )__ --

1"'"'1'*11ııı111111ıı111uıl1tıııu111ılldllfl111m1ıııuıın .. ıttU11kt11ll"''"''""""''"'""lll1111111ıll"ı1nMll•llı1ttttı•f1 .. 11nıııııın1u1utllftHllt111111t.! 
;; 

\ 
% 

~ 1KRIKLAR 
t: ....... 
\,Sadri Etenı DURUNCA 

§ ~ 
~ 1 = tl1Ulllllltt.mPlll• : 

•h1ı11"tı:11u11ııııı:ıı 111 11ıııı1 111111 ı:uıı 111111 ıııııı 111111 uııııı 11111 ııı11ıı 11111 ııııııu 111111 ıllt1ıHuıııııııı111ııı•llll1111111ıııtı1111111ıın1111111ıı1ıııı11uııııııı111111i?: .. 
- · tJ -

ur İııi' or ])al, nı •')- elıali ! 
Köylültf iki. göz iki çeşme ağlaşıyorlardı. 

kadın denilebiİir ki bir zekanın, 

bir duy~şun ıki bedene bölün· 
müş iki parçasıydı. Yalnız Esma· 
nın Dududan (arklı olan tarafı 

bir kadından ziyade bir erkeği 

andırma>1 ve eline geçiremediği 

her §eyi kırmak, parçalamak 
i•temesiydi , 

Dudu « ayağa kalkınız! 1> emrini verdi 
Odak . 

, . apt'1 hızla açıldı içeriye 
'rı Yarı b· ' 
"11 ır kadından ziyade 
lad eııe b nzeyer. biri girdi bu 
ı_uıın kuvvetli adeleleri, geni§ 

a'l!un k-- .. 
vaıd ogsu upuzun biı boyu 

ı. 

K.öylulcr "a,ıııda ' ' 1 
ı>ldu. - , t;sııtı ar 

1 E.ına bacı geldi onu söy-
(·tır a 

L. ''lg Yrı.. Esmanın kumral 
...,~"' er · 1 ının a tında •ert bakan 

gözleri parıl, parıl yanıyordu, 

Etrafı lmıından çekilmiş bir 
har.çer gibi ;üzdü. Dudunun 
yanına geldi. Sanki bu gelen 
kadın oraya şifa getirdi Bu ka· 
dının gelişi köylüler arasında bu 

Esmanın en büyük merakı 

kendisin< her kesin ehemmiyet 

vermesini görmekti. 

tesiri yaptı. Sevgili olar.le yalnız kendi 

Zaten E•ma ıl~ Dudu biri· adının dillerde dolaşmasını isterdi. 
1 ::ıirl.-rinı ramamlıyan bir çiftti. Onun için yanında dünya güzeli 

ı fılirleri ve hi•leri arasında müthiş getirilse: 
biı benzr.yiş vardı. Hatta bu iki Aman ne çirkin şey. derdi. 

( 

v wr 2n C\ubat 

Köyde at yarıtı ol. a, derhal 
Esma ileri atılır 

Ben derdi.. Var mı bana 
çıkacak. 

Silahtan bahsolunsa Esma: 

Getirin, 

Ben deye ortaya atılır. 

derdi, tabanca getirin .. 
Martin ne isterseniz getirin .. 

Ama kellenizi sakının. • Hulasa 
Esma aklına eseni derhal yapar 
bir kadındır. 

Olur mu, olmaz mı? müm
kün mü? değil mi? diye düşünmek 
onun kan değildir. 

Fakat bu yo.ma erkeğimsi 
kadın son zamanlarda Duduııun 
küçük kardC§i Hüseyin as
kere gittikten sonra Dududan 
hiç ayrılmaz oldu. 

Beraber ağladılar, beraber 
güldüler .. 

Beraber mani öylediler be
raber ilUu okudul:ır .. 

Bu akşaml<i hadise vC»ilesi 
ile .. 

Bu peygambcrlıktir diyen 
Esma oldu ve kııylülerin epey 
zamandır dillerinin ahında 

geveleyip, geveleyip tutdukları 
ve .enderdir ha.<rctini çektikleri 

• 

• 

kurtarıcıyı ifarct etti. 
Abla dedi, sen erdin .. 

Sen Hak peygamberisin, dedik
lerin gerçekfü artık vergi 
ı · erilmeyecek Yemene gidenler 

gelecek ... 
Köylülerin gözleri ümitle 

parıldadı. 

Köylüler can ve gönülden 
bağrıştılar. 

İnşallah ... İnşallah ... 
Dudu iri yarı kadına döndü: 

Eı.ma dedi, bunları nere· 
den duydun ? ... 

Bacım sana görundülcr, 
bana söylediler ... 

Gökten sekiz kitap aidım .. 
Bu sözleri işiden köylüler ıkı 

göz iki çeşme ağlaşıyorlardı. 
Dudu Esmaya sordu: 

daha neler olacak.. 
- Herkes mavi dokumadan, 

beyaz gömlek giyecek.., 

Dudun tekrar gözlerini ka
padı, elleri soğudu , vücudu 
donar gibi oldu . Eı.ma elile 
alnındaki terleri sildi , Dudu 
seslendi: 

Berekeı. .. Bereket olacak. 
Müthiş bir çığlıkla ba~ırdı : 

@ı~fjl)-,1 Üill~Illı belediye meclisi llinı ve teknik ıstılahları 
-- - - -

Bizim marşa gelince .. , 1 J.\la~rnf J1iilcf'siııi kal>u) elti 
................................. 

Uılli h ecanını, kalbimin • 
! "' l Vatan ıçin vururken aldığı B .. k .. . . d K ~ •• 
kı derınlik ,e enginliği ya• ugun U ıçtıma a araagaç muesse-
dı~d~:a~ıdı~m bir dostum var· satı bütçesi müzakere edilecek 

1 dısını co•turan hadise· 
·~e~ı • -
ı,.,ni b t •tlı mı, hemen gelir, Cuııiytli 1•111umiyei belediye Biitçeııııı müzakere~iııi ınütra-
k u ur. Bu •evgili dostumun düıı de içliıııa ederek bütçe kıp ınunızeııe ve avans taliıııal· 

1 'Ynıeıli ı•ariıklarından biri de miV-ithı'ratına dcrnııı ctmişlir. namesi de müzakere \C kabul 
•
1tYccanl ba k I arını, ~siz btr kolaylıkla, 

ID •.arına geçirmesidir. 

Ren un, ona ra.tgeldim. Göz!eri, 

1 
t gamlı zamanlarına mah.us 

o an b 1 H u utlu ateşle yanıyordu. 
nıen beni y:ıkaladı , c anlattı. 
Ded· 

lef ım ya, onun •inirleri, 

Diiıık(i içtimada masraf bütçesi 
ınüz:ıker~ ve kabul ctlilmişlir. 

Ev-. ı-itı ıııasrni bütçesi hakkında 

Eıııanctiıı esbabı ıııııcıbc Jaıi-

ha~ı okıııımıı~ bıııııt müteakip, 
büke entliıneniniıı esbabı mu-
cibc nı : z~1at~sına ~eçiln.ıi~ ve 

buı td ~kı ye!(iıııler Lcyeti ııı ıı ıı-&a -< :ınızrakJarı ı,~bi muhitini 
L r ar \·e içindeki fırtınalara, ıni :c < ıle kabul cJilıııi~\ır. 
; a gögü krden ak•i,ad•lar 

ç:~arır. 

1-Iıkaye bittiği demde beıı de 
onun kad . 
d • . ar ıçlcnmi~lim. Benim 

t 1<ıınd dak ' e on i yaralar açıl-
n lı s· d' 
J • \ ıııı ı mü•tcrek derdimiz· 
"•n b h ' a sedebiliriz. 

Bııka- .. ı 1 . A ':. gun eve §e ırirnıze 
ı lllcrlkalı seyyahlar gelmişti . 
"Unlar! b 
..ı . a eraber düşüp kalkan 
~tum ·r k 
t d· • o atlıyanda geçen 
Ild ıserı· • 

ın oc şahidi olmuş. 

1 Anıerikalılar zengin ,ofra . 
arında k . 

f\utı! .ı r ın::nş:~t. iicur~ll, ına

snrıi \ t' f ;ı sfı ınahstı~ yckfıııl:ırl 

dır l.i nı"aş.ı\ ıekiııııı 2-12812, 

lira,lır ıı· ücret ve feüal;itk 

1i ·1 o ll }'tır. ~\asarlf J..ısını ;sc 
3 Hı ı ıı ıo liradır. llıı i- sıktı 11111-

r ~ sc .. 1ta y:ı.rliıııı ol; rak k11hul 

~:ıı1 ,. 11 (:!ö) hin lira şu sıırdlt• 

ı. ı iııı edılıııi,tir: ıooo hııııa vci 

ctr <', !;000 1 l;ırı~*"ıf"ka,·a, 

ıocoo halk fırlasıııa, ",ooo ça-

ınözcsi masrafına. Konsen•n\ıı· 1 
endı milli §8rkılarmı, 

'Y enı· 1 f. . ış er, Sonra. içlerinden var m: sarifi olarak kahııl edi-.q 
lı re ı·atanda~larının hislerine len (49) bin liranın da (31) bin 
· Utııan olarak: lirası dariilrllıaııa, (IS) bin lira-

n I; Bu Ze\'kli topluluğa Tiirk. Si u~rülhcdayie malısu,tıır. 
b .

1 
mar ı ile nihayet vermek 

zını i . k D çın Ço · ş<refli olur. 
erni~. , 

- '- Yazık ki bu nezaket \'C 
ıncelik 
} ı·d ' gururumuzu okşayacak 
t ~ e, ayrı bir 1>tııap ve.ıilesi 

.. u. o 
1 . !' raclaki Türklerden 
· l"tsı k lk 
l u .. • a 1P orke,traya doğru 

runıuı M k n · · uzi acıbaşı, bu 
'.:akete t b· I 1 l.. a ı o maktan ziyade 

'"il§ ti 'd• , r I mı ılc nota defterlerine 
ı ınış A • 

1 · ramıs1 taramı• . bü-•n d- • •· 
Dıör•la unya milletlerine ait 
J-.

0 
' r bulunmuş belkı Çin, 
ngo s· 

uiunnı ıyam marşları bile 
n u, yalnız bizim istiklal 
rşının · 

fluııJar,l aıı maada elfaiyc ıııa-
sr:ıiı olarak 79~,000, in;a:ıt \'C 

is(oı11la; al için 1,435,287, inşa at, 

foz"ıiııat ve tenvirat için 8000, 

ıırza ıdi icnııiyc nıu;arifi olarak 
2; ' ',000 imaldatlıaııeler i,·i .. 22500, 

nıe,,ıuriııı talısiliye aiJah için 
6.l, 167 il.inci kı;ıııı düyun için 
687,00'.l, Üsküdar-Kısıklı hattıııın 

;şfıra lıcdcli 100,000 faslı ıııalı

sııs için 350,000 lira kahul 

e clilıııi~tir ki hu suretle masraf 
bütçesi ıııııunıi yekiııııı 67~2543 

lirwa baliğ olmaktadır. 

r:ttaire rre arifi fa,lında teklif 
edik·ıı 100 hin lira Jsliihat 

••· ıııne crilememiş. 
"'11.••lirle h il r ;.rifı bazı ll!Ünakaşaiari 

ı r • se ep oldukları bu 
1 ncticecJ. k 

1 
ccnı etmiş w neticede a)'nen 

tııı-c) en sı ı mı.tar ezil-
-. r m· • ' l . :ıh ul edilmiştir. Va!n,z reni 

l.eııdiJ . u"3enin sahibi yerine 
l' kerı af dilenıege ba~lamışlar. 
- o atlıyan k 

nıar,1 or estrasında Türk -: nın 
b 1 notası \'ok t 

1Yarak . ·. . .. 
h.:Jd heı nıılhin 

<le, bı:lim yok. 

Çinden 
olduğu 

,. l-<:!l. İt, geltnck üzre hultınan 

c.:tfairc nıütelıas~ısının giisterc
n i!'i lihım i;zerine kııll.1ıııla

c 1 ~ ıı r. İıış.1 a l f~ . fırıııı 100,000 

lir t~ı ko11~e r\'att1\'J. r in ş:l s ına 

• il •r. Zabı\ai belediye mektebi 

olu nnııışlur. 

Cenıi)'eti bdcdiyc bugün de 
toplanacak \'e Kara;ığ'aç mü· 

e5ses:-ılı bii!çe,ini müzakere 

edecektir. 

Hosım~Ieuli~ 
Casusluk meselesi 
nasıl anlaşıldı? 

liın:.ıı11n<t nit hazı 

İ >ir ı:a-usun yakalndı!!;ıııı dıııı 

tahkkibn:ı J\:ı,ıınııı ( ;,ıJat;ıda 

lııı yazı hanı:) i a,arkı:ıı lıir 

cı:ııdıidcıı ı 000 lira aldıp 

anln':'1lnıı"tır. 

tltı parayı iidcnıck iı;in l\a-

sıın lzıııitc hir J..aç J,crı: µ;itlip 

"elınis \C istedi"" 111;\ııları 
~ ' h' 

cliııc µ;cçirınhtir. :'lı:, rı:tti~i 

t:cnç du .~un<.:L·lcr nı...:cnıua"ııı· 

daJ..ı bazı nc>rİI ·ıtı \ u1.11ntkn . - . 
tal ip cdilıncktL olan Kasımın 

İzınitı: ı;idip ~dmc i dikl..ati 

ı:clpctıni~, nihayet ı 'ı:rımlc 

hazı 'esiJ..alarla ) ııi alaıımı,tır. 

Eı rakı dlııı adliyı:zı: ı cril
nıi,sı: de ak,anı ikmali tah· 

hikat için adli) c L'\ r:ıkı tek

rar polise imle ctıııi~ıir! 

Dini tahkir davası 

l\Cıııdı CLz.ıda « gı:ııç 

dıısüııcdcr " nıccıııuasımLıki 

« l lazn:ti .\luhaııınıcde açık 

111.:laup» \' ;tzısından doLm, 

nıcktul,uıı ımtharriri l'e nıcc-
ıııtt;.•.ın mes'ul ııılıdurü l\u. 

mandan 0!1'iu Kasım Tc\ nı_ 
bı: ,. alcYlıİnL açılan dinı t;ıh-

kir dansırııı dünkü safha
sında müddei utmtnıi nıüta-

ı:ıa <ıııı bildircckti. htbt, tct
kik:tı l'itmı:digiııdı:n, nı lı t,ı
Li.ıııın bildirilmesi blııw.tır . 

l .. r l ; ır.ı fı hi ~i uc-: .ı )· ır,unı z Jıldtı 

.ı - Bir l'akıiltedc nıulı

tı:lif ilim z ıınırclcrini ah\b 

d:ır cılı:ıı lıir kelimenin Tıırk
çı: mu!..alııliııi tc>pit eden 

hir nı iidcrri> hu hu,usta diµ;ı:r 

nıııdcrri> lcriıı fikrini >oracal-.
ur. 

~inıdiki haldı: ekle yalnı1. 
'- .\., lıarfilı: ba,J11 an 1'cliınc-.. 
kriıı !i~i ı anı r. !hı !i~tcki 

hukııki 

tanedir. 

1 lııkıık 

ı tılahlar 

diıııl-ii 

içtimadan >onnı derhal ı;.ıJı,. 

ıııı~ a ba~J ıımı~tıı·. 

Divan içtimaı 

Dtin fakulte içt'ııı;ılarıııdaıı 
">1ıra J);ınilfiiıııııı dil anı da 

!!l'11l' 1,ıılahlar tc •pl:tn:ır.ık 
ınesL'll'~ini ınıizııkere c.:tnıi~ 

'ı: lıu yapılaı.:ak 

nıc»ainin tcı zii ile tı!!:ra~ım~

ıır. 

llu içti ıııa 
\e~ct ( lıner 

hakkında Dr 
l~, ,u :o.tizleri 

S<>ylcmi~tir: 

- - ~ ,\_ lı;ırfinc ait 

at.lkadar nııimll:rrbkrc 
fi~lcr 

d:w-

tılmı~tır. llunl:ırın yaptııı;ı i~

kr fakülte komisyonları tar:ı

fından tetkik edildikten ,;on
ra nıcrkc;o: komby<ınuna c;iin· 

dcrilcı.:ek, burada da :;uratlc 
tctkit..ccn :,cınra derhal " Dil 

cnciinıcni »ne ı:-iimkrilccck tir. 
• ,\_ fi;indcki ilim Ye teknik 
,.._,,ıcrinin tertip \C tanzimi 

1;; ıııarta J..adar hitiıikı.:ı:k 

ıT Darıil1iınıııı ıııc,;ıi,ın,· ayni 

tar;o:d:ı dcı anı t:Lkrck bir sene
de hitcı.:ck ol:ın .. \lilli >iiz ki· 

tabı .. ıun ilim .'c teknik kı:li

ıııclerini ta ın:ını l t )·aeak tı r. " 

Merkez komisyonu 

llariilfiinuıı emininin rl'i,;

liı;i altındaki ı nerkez ''alah 

kPıni,;yunıı ~ıı miıdcrrblcrdcn 

tı:rekkiip wııcktı:dir: 

l lukuktan: \lııılcrrb Tahir 
\lıınir, '-amiın beyler. 

fdchirntııın: nıiidcrrb l\iip· 
riılıı zade Fıınt, li '.\lıızal'fcr 
İbrahim 1 laı..J ı he\ ter. . . 

Fenden: ınllılcrri' 1 lıı,ııii 
J !amit, Tcdik, lllirh:ın !ley. 

kr. 
]l;\hipttan: ıniidcnl. · !/.mirli 

i,mail 1 lrıkkı \'C ~d,ip UeYkr. 1 ontJrını 
ıtrı;niz 

ç ııı t ' ·,isal kabul edi i nırıııi~lir. 

,\ l1 Ç\ı tnl 1 rı n ı ese!esi ncle <le 
l 1."Z .1 1 ün:ık:ış:ılar olnaı~ ve 

l'li. en ! J r•!rı ı l a n ç~ınlarııı 

ı;ı-o-:..;--...._ .;.;;;:.;;..;;---.;,;,,,~---;;;,"l, 

Matbuatın Tıptan: nı iıdrrri, : ıırcrya 
\ li Hı:), Ziyc · ı ri pa~a, Te\·· 

, !ık Recep llcr. ! 28Şubatt 
' 

bir._. 

ll ' otcaatı.u ·~ 

Yalnız Türk ve 
ecnebi davetlilerine 

mahsus , 
aile balosu 

Bu ı.rııni<\·ıında · ynrn C:' i· 
zcl san'aılar ak.ademi,ilc Ti 
carı:t mckıchi albiııdcn birer 
dclge bulunacaktır. 

Diğer kar4l''4r 
Darülfünun Divanı dünkü 

içtinıad:ı Fen faJ..ultı:sin~ nıı:r· 

but olarak yeni tcsb olunan 

hayrnnat i-ıasyonııııun 11'.ılta 

liınamndaki damat Feridin 

yalı<ına ycrk~tirilnıesinin \la
aril' yı;J;;\lctinc teklifine ı·e 

ı\rzi\'at tetkiki cn,titiı>ii içııı tlc 
hir kadro i!c talinıacııamc 

yapılarak keza Yck ;\lcıc arz 

c1lunn1astn~t kar~1r , · crmi~tir. 

Kutuplar gibi. 

8 kilometrelik 
bir buz parçası 
İğneburun sahille· 
rinde yüzüyor ... 

::;of ya, 2.ı ~ \ .. \. ) · \" arııa 

ile llurµ;;tz arasında >cyrisc

Lıiıı ,·cnidı:n dıırnıu:tur. ~e

kiz kifonıdrc !\Clli~liktc Ye 
bir iki nıı:trc yııJ..-d.liktı: lıir 

l1uz 1..irh.: .... inin rur.~ira labi 
olarak yüzmekte ııldııj:i,u !µ;
ne lllırnund~tn ~ı jru!Rıiı.-:-tlır. 

'J'clılikc, ecnebi nıpur kum

panyalarına bildirilmi~tir. \"ar· 
na ile Burµ;az anısında sahil 
tcmanıcn donınıı~tur. Yan 

olanık '" hatta otomobil ile 
'amadan Peı nin.:i~c µ;idil:ııı:k
tcdir. 

Barem layihası 
Çarşamba günü 

görüşülecek 
.\nkarn, 2-l (\ ;ıl,ıt. \"e-

1..ılktler nııktai nazarlarını 

Br-ı ekı\lctc hcnllz bildirme-• 
dii.lcrinduı hu giin tcd-
ki!..i nıükarrer harcın layıha'1 
çar:aıılıa gunii toplaııacııl, 

olan l lcycti \Ckilcy kalını~tır. 

l .a yihanııı 
derecesini anlamak iyiıı \ t·U· 
kılerdı:ıı i'tı:nen ınalcııııat 

llali\'e\'e ı;clmi~, ak:-;ını µ;cç 
'nktc katl~ır must1.:~ar Yt: bazı 
mudtirlcr .:'ll:ıliyc 'ı:kilimı ziıı 

riya,ctinıle toplu olarak tcd· 
ki kat ) apııu~lardır. 

Ercüment Ekrem B. 
ı \nkara,2.+ (\.akıt) - llat· 

lıuat umum nılid(irli Erdi
ıııet i':kreııı B. ;;:ıh µ;uııii i,rnıı

lıula hareket edcı.:cl,tirc 

Bir Amerikan gazeteci 
lmcrikada çıka"( flo,toıı) 

;;azet:bı nıuh:ırrirkrindcn - lr. 
\Lra~, ( 'J'ran,ihanya) rn· 
purilc ı,tanbula gcl•ni~ \ c 
dun ak~am aYdet ctnıi~tiı·. 

;\lumaüeyh bir muharriri· 

ınizc Türkiycdcn çok iyi 
intibalarla ayrı!tlıgını söyle

m4tir. 

Ayağa l<alkıruz ... 
Her kes ayağa kallr.tı. 

Heyyyy !!! gözlerinizi 
açın ... 

Kalp gözlerinı açın .. 
Nur iııi) or... B:ıkın .. Bl':m! 

E.y ahalı! 
Dız çiJkünüz ... 
Gördünüz ın'.i, . n~nd:•ııt rr.i) .. 

Hıçkıran s~sluie köylüler 
ceı ap verdiler: 

Görduk inandık... 
ihtiyar lı:öy erkeklerinin 

gözlerinden ya~lar sızıyor ucu 
kıvrık be;az, siyah, kırıtan 

sakalları tir, tir titreyordu.' 
Köy kadınları kapand ıkları 

yerden bir türlü ba~larını kal
dırmıyorlar katıla, katıla ağla

yorlardı. 

Köylülerin içinde Duduya 
en çok inanan kocası Önıerdi 
Dudunun kocası üstünde müt
hiş, ama ·pek müthiş bir tc!~to 

kudreti vardı. 

Dudu ona hiç yoktan : 

- Kama dese... Ömer sivri 
bir demirin battığım hisseder gibi 
olurdu .. 

Şu aydınlığı gördün mü 

= -!C± = =-. 
dese Ömer vücudunun cayır , 
cayır yandığını duyardı. 

Nur iniyor dediği zaman 
da bu vaziyette idi. 

Hata gördügünü zannettiği 
nura bakarken gözleri kamaştı. 

Bfıtün köyliiler de Ömer gibi 
idi, onların Ömerden farkı 
adlarının , vücutlarının ba,b 
olmasıdır. 

Burada mısır koçanı, meıe 

palamudu \e palamut kabuklarını 
karı ;tırarak ekmek yapan ve 
bununla yaşıyan insanlar daha 
küçük yaşlarından itibaren kendi
lerini beyaz buğdaya kavuşturaca~ 
meçhul bir mucizeye bel bagla -
mışlardı. Ne bekliyorlarsa meç
hulclen bekliyorlardı . Çünkü 
etrafta kendilerini kurıaracak bir 
şeycikleri yoktu. 

Babalarından kalan tarlal.ır 

gittikçe kötüle§iyor , gol.: bere
ketinin U.tediği zaman yere 

;ndirrniyordu. 

Aylarca, 1't'nelerce bekl•mege 
mukabil tarlalardan bir ~e}cik
lerin elde edilmemesi ekseri 
zamanlar için olagan ~eyled~ndi 

{ Bitmedi ) 

- - - -

( Adliyede ,)1~'mJ 
Baro ~unun to~lanıyor suneşı 

İkinci reiı ile beı aza ıntt· 
habı yapılıcaktır 

1-canhul banı,;ımda lııı ,~ı'ın 
umumi içtima 'ardır. Bu içti· 

nıaıla ıı;cçeıılcrdc irtihal cckıı 
ikinci reb .\lchnıcr kqddu'i 

lleyin yerine intihap ,·apı\a· 

c:ı[-!ır . . \luddetlcri biten he; 

in 1 ~t·at nıccli:-;i ~ız1.1...:11 • 111 \"t•ri-
' . 

ııc' ı · ha J,aları intihap cılu-

nacaktır. 

Tasfiye iti 

\dlil'c cnciimı:ni., çalı:ıııa 

>ıııa deı·am etmektedir. 

~imdiye kadar otuz mı:· 

ıııur ta<fil eye tabi tııtıılnıııs· 
tur. ldz. ı·~ 'azifcılc ııııı:ılı:;
zı:\'İ mucip r.ırzd:ı harcl-.ı:t, 

ta--Fiycdc c~us olar~ık ~clzL'tiI

nıcktedir. Ta,fiyc i~i, ıcı.ıo 

,;enc,iııdc bitmiş olacaktır. 

191,000 kurut ceza 

.\uri cf<·ndi i<minde yctnıi~ 
y·edi ya~ında hir adanı, C\ inde 
200 dc,te kaçak eı~ımı l;;\J!.ıdı 

hıılundui(u için dun birinci 
eczada 1ıı1.000 J..u<ıır 1-.urıı-, 

n.ıktl cı.:/.a 'crıııe:ı;c ınahl..cıın 

cd ilın i~ti r. ,\ ncak i.emlisiniıı 

altnıı" he~ ya~ını nıuccca\· iz 

olına,ı itibarik lıu ~ezanın 

altıda lıiriniıı tem;ili brarla;· 
tırılını>tır. 

Kadriye H. tahklkatı 

Kadriye 1 lanını ,.c ark:ı
dıı~ları lıakkınu;ıki talıkil;ata 

mü<tanıik 1 likmct Bı:yi•1 ra
haNzlııtı >ehelıik, d , ı n tk de
' nnı oluııanıanıı~ur. 1 ) ıı ıı ~;ı

lı it ııl:ırak µ;elen il-.i dııhtor 

ılinlcnilcnıenıi~ti r. 

Üç kadın arasında 
lkiııı:i ı:cza, dün TL rfik 

ekııdi zc\·ccsi Scniyc l laıııııı 

tıırai'ıııdaıı Firde'' ı ı.: l lıırİ\'c 
11.ııııınl,ır :ılcdıinc açıJ:ı,ı lıa
brct Ye l·irdcı · s l lrıııııı ta
afıııdaıı Sı:ııiye [!anını ak\·-

lıiııc acıl:ııı ÇO(Uğl•llLHl duş. 

ıııesin~ scbqı olmak d;n a

larım rü\'d etmiş, ıııı.:sı:leri 
'alalıı yet lıariı:i gorııı ·ı~. c;._ 
rakı nıüddciuıııuıııili~L iade• 

dlllİ'ıtİr. -Bir ceset 

Günlerden, hatta haftalardan 
bori yolu beklenen naılı 
ve nazenin bir sevgili gibi, 

nlhayPt göriındü. Henüz erimiyeı. 
karlarla buzlar üzerind~ onun 
parlak ve beyaz rengini görenl•·r, 
bır nralık "evhımekle yadır~a
m,k ara,,,ında biraz bocaladılar; 

biraz sendelediler. 

Eğer o nazenin sevgili, ki\n· 
dilli R.,atanesile Muhterem 

Muallim, Aptülfeyyaz Terfık 
B. iıı ;özltrine aldırmayıp ta 

yarın, übür gün ve büıün güıılrr, 
bize görünmekte devam eder-e 
nt se\'ineceğiı, ne sevinect.>S(iz? 

O ne ha>retli günlerdı; bizi 
yese, lastiği patlamıyan oto
mobıllerin şoförlerile kömürcü 
ve cıduncul&rı •evince bogan o 
günlerin, bu sevgili önünde 
hezimetini görmek zevkli olmı. 
yor diyemeyiz. 

Gün~i İstanbul senıa;ında 
parlıyor, görünce gözlerimi i<ter 
kamaşsın, ister kamaşma"n, ona 
diktim. Ne güzeldi. 

Kaılar ve buzlar ara,ında 

ge.;irdi~inıiz günlerden sonra 
güneşi görünce anladım : 
Fenikclil~rle Kildanilcr neden 
bu parlak ve sıcak büyük yıldıza 
taparlarmıı ... 

Maus yotıa nıası 

25 
27 

26 

?.8 « 

Kadınla•a 

Pazarteı~ 

Çartamba 

Erkeklere 
Salı 

PeJ"!embe 

lslanhıı! Zatıııaa~hrı rııı

iıa<eh, ciii. inden l•ildırilt!ığ -
ııe göre nıa1~ :dı;ı;ıkta bıı

lıınan hı;ünıııııı .il \uteı.:aiu . 
ve eytam \'e er.1m;lı ns ~

rire ve ın~~t\ıyc \'C ıuni\·\,; 

ile hiden1:1h Yr."1111\·e esı..1-

bıııııı mart ıcı2ıı Y"k .ıına arı 
oıaiada ı:• •terilen tar.,! 1 rJe 
ucr· c:~in ta•·i bu ! L~ .U1 • ıı 
;· bdercc alııı:ıcaktır. 

Aıı:~k ~ıı lt ııa ' ıııet şıır·-

Hacı Osman bayınnda iııı; ta ıııiri ı iıı !ıit r. ~ı lııılıı -
oldürülen bir zavalllı s ıı : ru ı ddai i J ı ıı şııL~ır 
Dun ak;nm Tırlw:ıda rı- .. it , oi;Lım:ı ır.uamd:tı , ' r-

tııran lstani o~lu \' a>il Bu - kade ına olııııacaktır. 
yiıkılcrc nı arkczin e nı u rıcaat ,\\:ı.,.ş cüzd .. ı • I • . da fuı. -
ctmi~, ~lacı Osman haYırında , fı b:.luıııııa sı l li zı - dır. 
ha,ıııdan kur~ıı nla 'ım lınıı~ l:Slıatıı ınaa;,ı ı lı.lal şu· 
bir ~alısın yı:nlc y:ıLU~ı ıı S< İ~ • !er.ne ııı i'-.ır•' ı ·· 
kıni1tır. .\lakrul jaııdarnıa .. tamı ıcrn ıt• • nı ı ı ~ 
mıntıkasında iiiJiiriddü ~ıı içi' meşrut dııp ı:id enın·cel. r ı 
keyfiyet Beyoğlu f andarma \ aziyeti polıs ım r K ız ııc 
kumandanlığına lıildirilnıi~ \'C yoklaıııa ilmülıah , rıııe meş-

ruhat ,·eriiınek sıı rdile ta> tık 
il zım Cedet B. tahkikata 

j olunacaktır. 

başlamı~tır, ~---··-----ıoı 
ı~ 
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Vakıf paralar müdürlüğünden:1 ' Borsalar l Pazarlıkla 
KimYuUi ~u~re müno~usası 

Savır~ 4_~ 

,., 
• l 1 

ı ·oo 

'" ') ' _ _, 

150 

CJ"S 600 

'.!300 1• ') ,_ 

15 .n 

2~1ıfı ::20 

1350 13) 

el 
1. n f' it 1 ~.lcrhunatın me' 1'.ll 'cc\ 11.ırt 

'Gı2<J nıırıaralı ten t e ıııedjuıı ,\\ıı'ııttn Bcyiıı Üs-
1. • 11 .. d.ı ı lacı ı k'na lı.1t ıı p,afıalle,iııde Paşa iiıııaııı 

caJiesınde atik SCJ cedit 100 numaralı bir tuafı 
~1ıt p • .ş .. nrcsesıııiil lı.1ğ: \'e bahçesi bir tanlı 

ıfr•«en /\ltı,,_, Beye fcraı:: ol:ınan nıalıiıl l:ıir tarafı 

bı t>:.~ı 1 lasc.rı lkyiıı 0rııı 111 ve ar· ısı bir tarafı 

1 aş •ı .. nı cad lesıle ınalıdut 718 zıri maa ahır 

hu \•t'· ~r:'.lrıın t:onan ı. 

20(J51 , \ıın rılı sc'letfc 111e.lyıııı ıuhıır gazetesi 

s .. t, Öıııer 1 fendiııın K ııııık.~pıda Saraç İsak ıırn
kllesiııJe tarşaııh:ı c.ıddcsıııde otık 27 cedit 42,15 

re !ı 1· 11 ve 7 2 tı.ırıt.ı ıııııııarr.lı arsa b~zen 108 

ııuımr .. lı arsa ve Rııkıyt' l tınıınm ve l\\clııııct Bey 
~rs·ıoarı, bır tH.ıfı /\\dııııct Valıyi biraderi ,\\clımet 

f'e.di l fendıler aı,,sı ve b:zcıı 101 :ıuınaralı ema
re• 1rs1sı vı• t3nlı r·bii t.ıririıaın ile malıdut 1528 

zira re harita ıyıc tapu serıedııı • ııaz.ıreıı cedit yüzü 

35uO cedit '"' 1 ı ı<ıi, 15 Pıtlro murabbaı bir kıt'a 
ar'lc1nııı ta 11 n:'.,rl·! i1ı:ruııünc cari nısıf ınasur tndı su. 
20710 . .,, :.r fı ' ı.t'tıc medyan fetva emini Ls.ıt 

Hendi zevccfı :;»rife \.,şe Sıdıka l laııımııı B"yui'!lunda 
Feriko tinde R;nı kilisesi arka ca·ldesiııde atik \'C 

cedit 102 numaralı bir t rıfı ilırahiıııbaba hane ve 

lı~lıcesi, bir t.ırafı Rum rn•sısi arkası, iki tarafı da 
iilıarııı uhdesinde l.uluııan arsalarla mahdut 300 zira 
arsa üzerine kılgir olarak mebııi fevkıııda iki o.fa 
bir ha.:i l·ir >ofa bir samanlığı mul•tcvi bir bap 
alıırın zcnıiıı \'e cbnil'esinin ııısıf hisse;i. 

21173 numaralı seııetlc medyun Cemil Rey \'e A1ıle 
1 fa lise l l.rnııııııı K ı?.ltoprakta Zü lıti'ıpaşa nıa hal lesinde 
Rıı:Jat c~tksıııde atik mükerrer cedit 20 numaralı 

~ağ taraf 7.arifc l laııı111ııı hane ve bahçesi, sol taraf 
1 lüs·ıü ;\\cleJ.. l laıııııı•ıı hane ve bahçesi, arkası Asa
vaıı .\\ıgır Ucııöi ar>ası. ön taraf Bağdat caddesi 
ile mahdut budurıııiı btıııda bır oda \'e odunluk, 
köıııiirlük z:min katında iki oda bir !ıal:i birinci 
katı·ıd:ı üç o::la ve bir ha!iıyl ve ayrıca sakı! altında 
iki oda bir sofa \'e bir hatayı nınlıtevi 208 zira 
arsadan ı ~O zira 111ahallinde mehııi bir 
bap haııcııın t:ıına1111. 

21869 ı:uııı.ıralı scııetle medyun Leman ve ,\\ıızaffor 

hanımların !aşkasapta Serıııet çavuş ıııahalltsiııde 

Topkapı caddesinde 8 atık 126 cedit mııııaralı bir 

tmıfı \'ekia Leııdi ~c>kağı ve bir tarafı rbiıhum 
binbaşı 1 Lıl ıl Bey zevcesi !'atma 11. hanesi ve hazan 

ba: çcsi lıir tarafı elyevm lıiııbaşt Nanıık Bey lıaııesi 

ve b.ızaıı bahçesi, tarafı rabii Topkapı cadd(si ile 

ııı .. lıJııı z :ıııüı kalımla iki ıııctl•al üç oJa bir hala 
hı•iı:ci k ,l l iiç oda iki sofa, bi• hal:i ve çalı ara
lı' •ı ın~,trıııil 520 z"'.ı ırsıdon 2.1; zir:ı rı ıhallınde 

md:ni m~ hahçc lıır bap • , p l!antniıı taıııaıııı. 

21•,q ı ıın, ralı s1. 'etil ınedyuıı k.ı;·.ııııak 111 Sela -

lıe' ·n ile , . ., zeı·c· sı \le'Hıat l la~ırııın O. ıatada 
fi>'ıde zaC!• 111 halle ırıde Zurefa sobğnda atık 41, 

cc JJl ~O ınn :ır1 1 F.; tJrıfı r:ı?.11 acı l\\anok ~k:ırcti, 

ark. sı l', ·;7 ııuınnralı mağaı~. cephesi 7ürefa 
soka ile m~ •t . [, •ırn la dükkfııı hır !ahi ı perde ile 

l ı •.. a yrıim, 2S zira ıııııra ıbaında fcvkuıde 

l"ıı ıı - ,t mı! bir b ıı ıra;:. zaıı:ıı taııı.ı111ı. 

2~ O ıı,ırnar.1lı scnetft• 111cdyıııı l\ıfat &y zevcesi 

/e~ııt•ı il ııımııı Ilol(azirinde \'eniJ..üyde Ouzelce 
Aiılıey rııalı .. llcsiııcle ,\ralıacı soi<ağıııda atik 10 cedıt 

ıı-S numaralı sağ tara'ı K1r .. bet ağa arsası ön tarafı 
J\rpacı sokağı aı·ka tarnfı i(apdaıı Bey vereseleri 

lı.ııı \'e balıçeşı, sol larfı Zine!i tlaııınıın haııesile 

mahdut zcıııiıı katında dört oda ikı halô, ikinci ka
•ııı.l.ı dur! odı bir sofa bir hala lıir gusülhane ve 

U:ılıili ele!<trik tertibatıııı havi 213 zirfı arsadan 200 

zira ıııahalliııdc ın<·bııi 111.ıa bahçe bir baı> hanenin 
ııısı f l msesi. 

2Hı03 numaralı seneile medyun l lasan Besim Beyin 
l 'ad ıkiJyüıı<ie ~fa~rnpışa malıailc'Sirıde Rasınıp:ışa 
Sokğımla a!ik 11,31 21 iltı 15 cedit ııtııııJraiı bir 
tarafı mcrhıını İhsan Bey hanesi bir tarafı perükar 
l lı nu IJcn-li hanesi hahı;esi, bir tarafı doğramacı 
l\khınet Ağ. ars ıs: ve hezen Nahit Rey ar~a. ı 
ı .. ra rnbiı t.ırıklc ııı .. hdııt bodrum k ıtıııda oduıılıık 
k,w uıiiik zemin k.ıtıııda iki oda bir kapıa · L m,ıfıallı 

t r , •,.\balı bır , ıa ve gusüllıaııcde birinci kalla 

iki od.ı hı sofa !ıir oda hır lıal:i ikı ıc kJfü bır 

c,d,, ıııerdi\cn başı ıııal•alli olup tarzı inşası güzel 
4 >0 zira :ırsar.·ıı 93 zira malıalliııde ıııcbni ınaa 
ar-a bir bap nıın kargir hanenin tamamı. 

R. hda u.ıııı ı e S\Safı sairesi ıııul arrer erıınli gayri ıneııkule 
. ıl.ırmd \ı bede erle t .. ipleri ulıdernıJc takarrür etmiş isede 

t c !cıJt ı .cı· ııre • .:Un olduğundan 7 mart 1929 tarihine nıüsadif 
eı , l c iı üne kadar muzayedesi temdit edilmiş ve takarrür 

c ceı br c tıaddı 1.iyı rn.Lla güriilıırse yevmi ıııezk[ırde saat 15 
, c , ı ı ~ ıt'' ei riııın icr15ı r •ıka, rer lıuluııımıştıır. Taliplerin 
ı ı zdc r ı <icoozito ı·erıııeleri ve bizzat ve ya ımısaddak vekalet -
11° ıe ıe ı . · .. ıcaat cylcıııeleri şeraiti müzayededcndir. ,\\üzayeJe 
d• :duııcıı vakıı .ıııın!a ikiııci katta •'o 17 vakıf paralar .\\üdür-

•ı le ıcra oıaııJcakıır. Talı_ılerı·ı vaktinde müracaat eylemeleri 
\ e C\ lce , ey vazeJiutc ihale zaınanıııda buluııınıyanlardan son 
t. ten r la n111ı kcffiyd etn;ış cddolımacığı ilan olunur. 

İstanbul Şehremaneti ilanları 
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Uı.ı~anııy il ıh•nılı·lolıı 
t~t:ııılnıl tram'a~ ı.j ·kı>Iİ 

Rılılıuı llok YO Aııliı·<'PO 
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Bey~oz ~un~ura f a~ri~asın~on 
Kösele ve vaketa parçaları satılıyor 

Fıı.hrikada n1c\·cut küı;~k kn";ıda kı),:o;clc \'t: 

alın:lk iı_·in talip \ardır. \laran yirınin\.'.i \'arta 

;ıı,kcta parçalarını 

a günü t;.l'\ al<lc 

ihale tdiil'4..'cj),i iloin ,n(unu r. 

Ba!ıkçılık mektebi müdürlüğünden : 
llalıkı;ılık mclüclıi için alınacak tı.l kalem !crnzım nlcni münaka

"''a \>Zcdilcrck ınarıın 1 ı nd pat.m·ıesi g;ünii ,;aat 14 te ll•ndırıııa

da ihak•i icra edileceğinden talip olanların scraiti finlamak üzre 

mektqt miıdürhı~un~ \ c ihale gününd<> l:landırma kaı mak•mlıj!;ında 

müt..:~ckl·if komi~\:ona nıüracaatJ;trı il<'ın ıılı.ınur. 

Ercnkih· ,\sına fidanlıkları 

m ·dıiriyctiııdcn: 

.\ lı.essc>cmizc pazarlıkla 

dürt bin kilu kiınyc\'i ıtülırc 

alınacaktır. Taliplerin ~craitiııi 
üıtruımck uzcrc her ğiin 

Cüztcpcdcki idaremize, ıxızar
lıı;a i~ti rak için de 2 7 Şubat 

929 çar~anılıa günü saat on 
ikiye ka,Jaı kırk be~ liradan 
ibaret tcminati miiYCkketek

rini mucssı.:satı ziraiyc muha
'ibi mesiıllüğiinc badctte\ di 

'aat on lıe~ te c.kftcrlık bina· 
~ında zir~ıi rnlıc~scselcr nıul1a-

Sinema 
___ , 

r.~ Dayın güzel gözleri için asil lspanyollardan 

ID · Ramon Novaro 

1 K~;~:~:1·~:~;~ 
@ Süperlilmi önümüzdeki Per~embe akşaınıodan itibaren m& lfll ~fl)Th.~l!fil1©1.M~ 
@) irae edilecektir. 

~y ._·ıt_k_u_mRi•"·-·-·n_L_ııı_a_g_c1_n_ıc_·ı_cr_i.--ı; 00 @] a 1A1 00 [Ş] 1A11M1 
Seyrl.seL'aı"n g o ... mbedaylde; :ırnnrm: ıo.ı· • !l 

~~eeese~eaeeeeee~ 
•• ŞEHREMANETi 

, -4 :: Elhamra : f\.aJın pt.:,; ndc ji 
1---------··--•I !~ Opera : h.ıvaıııı.:tten -.oıır.ı 2: 

Mersl'n su"r1at posta•ı :! Melek; <.'•nın \'a\cri ii ~ ii Maj;k ; \lacar raı,,ndisl :i 
' .\1.\1 J.\ll,"1" .S, l'.\'J\l::T P \ <;.\) •• ı· · d • ., :: ii A•r1 : ·t:ı:ı J,;.ı,..;t :: 

,-apuru 26 Su hat Salı (1 ~) de :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 

Calatıı rıhıımından hareketle Ferah sinemada 
İzmir. :\ntaha .• \l;\iyc, .\lcrsinc Vortınu cıınh!lz heııeıı· 
ıti<lt.:t:ı.:k \c 'l'aşucu, ı..\n:ımor. liJ U UU il J 
,\lai\·e, Antalrn, İzmirc ui;rty•· Variyete -bale 
rak ı;clcccktir . 

Ayvalık sür'at postası 
( ,\ ler>in '"puru 2tı Şulm 

Salı 17 de Sirkeci rıhıı • 
ınından hareketle (~cliholu, 

C.'•nakkalc, 1'üçükkıırn, Edre
n1it, Burhani~e, /\ vah~a gide
cek ,.c clünüştc mezkOr i-kclc· 
Jcrlc birlikte ,\lıınolıığa uj\rı
yacaktır. 

Gcliholu için yolcu alınır, 

'ük alınmaz. 

Trabzon ikinci postası 
( ( 'L".\11 iL Rİ \'ET) 'apuru 28 

~uhat pcr~cmhc akşaınt (~alata 
rıhrımından harckcclc Zongul
d;!k. İnebolu, Sinop, Satn~un, 
On,·c, Fatsa, ()rdu, Girc:-;on. 
Trabzon, RiJ.c, 1 lop:ırn ı;idecck 
ve dünü~le Pazar i~kl·lc.:::.ilc 

Rize • Of Sürmene, 
'l'rahzon. J>oJaclırınc, (;ürelı:. 

(~irc:-on. l>rdu. F:ıt;;.a, S;.ıınsun, 

Sinop. İnNrolu\a 

'. • ·EZLE 
ÖK~ÜR~K 

&udron Güy~ 
İçiııiz , biitüıı 111üstalııtr.ıt ı 

Sinema: aşk ölünce 
Kaı·a Heniz Postmn 

B-yük· L' rnpuru 26 u ıman . 1 ~u )at 

güııii akşamı Sirkeci rılıtııııın-

dan Jıarcketle ( 7.oııg-ııldak, 

iııebolıı, San:s'lıı, !'atsa, Ordu, 
Oiresoıı, Görele, Vakfı ktbir, 
Trabzon Siirıııeııe, Rize ve 
~\apa\ri ) iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. Viik ,.e 

yolcu için sirkeci.le yeni handa 
1 numaralı acentesine müracaat 
Telefod: İstanbul 3105. 

lstanbul icra dairesinden: 
1-:ytipte DaYutaı.;a mahallesi· 
nin (,'iııili çe~ınc rnka~mia 
e'ki + yeni ı 2 ııııırnıralı 
hanenin on his>l itibarile 
iiı' hi<.'e'i Salih efendinin 
lııın:uııdan tlola)·ı miız:ıycdc 
edilerek \'lİZ lira hcdellc 
ralilıi u1ı,ı:,iııdc i<cde lıedcli 
ıııt·z!-t'ı( h:ıcldi layıl.ında gü· 
nılıııediı;iııdcn ıııtlZ<l) edenin 
lıir il\ ıııtiddetlc temdidi hi
zını ~clıııHir \ lczl,t'ıı· hane 
tahıııineıı ( l .'iü) aı-,,ın iizeri· 
ne alı~ap 11lııp ikinci katı 
ımıl'taeı tamirdir. lknınuııthı 
kırk c-c~ıııc 'unı -! oda. kiler 
,ofa, <1ralık, iki hal;\ \T .ı~oo 

ar~ın h ıhçl'dc 1 dm .J L'rik 1 

.l il\\ a .J 11ar ~ ~ırı ltll r 
J,11ılcık iki kuyu ıııc\ cut o· 
lup tamamının kıymeti l ."00 
liradır. Dcnıııunda lıorı;lu 
oturmaktadır. Talip rılanlarııı 
kn nıt'li n111,ilıcııiıı ı ııo de 

Tcpcba;ı 

1'i\ ata"U -

'undtt lıu 
akş!rn saat 
21.30 da 

~ ~ ~ 
1111 

11111111 

Aynaroz Kadısı 
Komedi 6 ıabln 

Muh•rriri: Musahip z:ıde 
CeBI il. 

Oiyarıbekir Bele, 
d d 

o· arıbc· 
iyesin en: ıd:J.; 1°01 

. ~t1 
borularla yapılacak su tcsı> · 
16-3-929 Cumartesi güııiı saat 
on ikide Diyarıbekir brie<liJC 

ın~clisiııcc i!ıale oluııaca~tı~; 
Muııakasa kaı111elerıııı proıde 
mütalaa ve tetkik arrn edenle' 

riıı Ankara ve istmıbul Şefır.:

ıııaııetleri lıey'eti ieııııiyesine ri~ 
Diyarıbekir,ıe belr:diye pıec 

siııe ıııüracaa!ları ili\ıı oııııı~ _,. 

• 
dişlerimin halaska.~~ 
••u•••••••••••e •••••••••••••••• •U•••:::::S• ~ 

iizeriııde menekşe, yeşil ve 
kırmızı renkli etiketlerin de 

l~\aisoıı FRERC Paris rııe )acnp 
o ı 6] adrtsi yazılıdır. 

Avcular toplanıyor 

1 tİ ıı pey akçc<i \ e 28- 1 11).1 

ıııııııar;n ı alar:ık dairc'ye 1'el· 
nıekri ,.c ,J0-.1-1)2') t.1rilıiııde 

>:ıatt 1 + ten 1 6 ~ a kadar 
ihald kat'il e>i \ ap;Jaea kur. 

ırt·u·cu·~····~·ö·tr ö s r ı 
I~ lJ mson~o ~aşlar 11 

·,~ (( lliıınnei Eıfal ı• 1 
'i cı•ıııİ\ l'Lİ .COl'llk ıııef- f: Avcular cemiyetinden: 1 m;ırt 

cuma fitin[i saat ikide heyeti 

umumiye ictimaı akteclilcce

ftiııdcıı mukayyet azanın te~ 
ri[iei rica olunur. 

\~ lıtııll ~lllllll' llll'lllk- ~ 
ı'' ı 1 ... , • ·ı· .. .: ,etil' 1\.01\. ('~llH'SI ' !İ 
ii . . :: 
!I tııtlill'lll 11111)1ldıl s<l· ~ .. ~ :' . .. 
i! lıada iııkisal'ı i<"iıı hı!' r. 
ıı .. .. c: 
İ! ı•rn•uı.. lı:ıfl:ısı ilıtn~ ~ 
.. il ~· 

i! eııııisliı'. Bu ltaf'ıaııııı ~ 
:ı • . I! 
lı: hası 2:; ııisaııdıı·. ~ . .. .. 

11! Cı11 ·u k ltal'fa~ı "11- i' .. . ı · l 
ı!: ııız l'ılt'tıkl:ıı·ııı ıııatlı 1 ı1 

AdalAt ve m:ıfsallarda hissedilen 

hat ağrilar romatizmanin ilk ala
metleridir . 

1 

:: . ' . . ı· - i' !i \t: ıııaııe\t ıııkı~< ı il 
:ı 1 'I J·ıl-" :: ıw ı·a ısıııal\ a " ·: 
·c , • •• 
ı: ıııı\<wak, Tiiı·k ıııil- l1 
.ı ~ •. 

ı!ı fı•Iİllİ!I t;<H'tıkftti'<~ !j 
I·· ı· · ı ,t··-:: Yl'I'( l ;;, I\" illi') ;: 

Spirozal 
mahlulü 

uıuıı zemo.ndaııbeı·İ tccriibe ile sabit olduğu 

Tokat vilayeti encümeni da
ınıisinden: Erbaa- Kavak yolu· 
nun 25inci kilometresinde Yeşil 
irınak üzerinde iki baş ayakları 
kargir ,.e aksamı mütebakıyesi 
ahşap olarak inşa olunacak 87 
metre tulinde 14 387 lira bedeli 
ktşifli Yemiş yolu köprü .üniin 
inşaatı kapalı zaaf usulıle \'e yirmi 
giin müddetle münakasaye konu
larak teklif edılccck fiat lıadJi 
layık görüldügü ıukdirde 2 maı t 
9 29 ıarilıinc mü,adıf curn •ıte ·i 
günü >aat on altıda T okaı \ ıla~·eli 
encümeni daimi.ince ihaki kat\. 
resi icra kılınacağından talip 
olanların şartnamenin musoddak 

suretlerini lstanbul ve T okaı na· 

fia baş nıühen<lisliklnin<l«n al
maları ve teminat ve teklifnamc
lerinı dahi hükümelçe \'Ukubııla
cak müzayede 'e münakasa ve 

ihalat kanununun alımcı ve /' 

dinci ve onun<."u ve on bir" •ıci 

maJdelerinin tarifaıı dair,.,indc 

i'ta \'c ir<al eylemeleri i!"n 
olunur. 

ııı ('lıı•ııı~ıi~ t•I i dı· Jıii· ıı 
!!~ ıi'ııı ıliiııy;ı ııazarıııtl: ~ B uzere sıiı·iildüğıı ycı e giızcl bir 

BA~l;"R si'ıküıırt ·verir 
E 
R 

. 1 

:: ~ 1 1 ·: 

ıi! ıspal ı~Iıııis olaı·al\ııı · i: 
iji • ı ·ı·- ı: 
.: Cı•ıııi~ "' Stili -t ~ :: 

1 

i: !: :: ıı!'dc ~3 7,.)ıi l t'.oı·ıı- :: .. - .. 
li; ğn , 1..•ı·ılıııı cııııi~t;ı .. ~ 
'' . . ı ı · ı · ı r- !: 1!: Btı '-<'I' l\<tl ı t- ı ~' li 
l! tlıııı."ııızla l\u \ 'l'tleıı- ~ 
lı _,. . . 1:1 
• ull'llllZ. '.. 
ıı ··········--~.:: :.:::::::::::::: ::::;::::::::::: •••••••••••0au• 

Fener dubası 
( .eçcnki -fırcın:ıdan ha~ar:t 

utrn:raıı fener dul'a>ı tan r 

edilmek iızerc 1 lalice .!!İrnı• -

tir. ihtiyat duha da hen ,1, 

y~rin.: J..onınaıııı~tır. 



VAKiT 25 $ubd - -
Ç •; ! -- ı ,xs:a:ı -;;- ., 

- o~rı.1ı: 
, 

11 
il rıuıhaınwtarı mabut -

N·t· · ' zuıı çocuğun ufuk-
:1 h!~. Y~ldız olup yiik
--eldıgını göı·dü. 

Bıı· S''' t.. d ı . . nıl a ıa gıttı. 

llsuzhıktan bunaldı. 
M:.nı·asıua haktı daha 

bf's 'ti l .ı ·. ' ı uarnla su var-
dı 1" . .' \aya11m arkasmda 
gozliue altm nehri iliştr 1

'L on damlaları neh-
ı·e ı··k·· · l o uııce bütün bu 
altın ıwhir onu ala
cakll.Hiı·denbiı·e öııiin
<lf' lı'ıı· k'' k . ope · acı acı 
JIJl<'di· 

' -,J 

~ine inanırlar .A. vu~tı
rııl) ahlar kendileı·i ui n 
'iirudunda Yaktile ya-

• 
şamış olan bir havva-

• 
nm, hatta hir nıra-.. 

~ 

cın \C va hir atın ı·n-• 
hu hnhındnğuuu ~anar 
lar. 

Afrika 'ah.)lerinde 
de hu itikat Ynrdır. 
Eski in..,anlarm iuaudık-
ları miiıhi~ hay,aıılar

dan biri de domuz 
kuyruklu, ükiiz kafalı, 
'"'ırtı zılı gibi pullu ga
rip bir ha)\audt. 

Bu hayvau hiı· ada
nıa bakar a. o a<Jam 



Altı fren sisteıni tabir edilen frenlerinin mt'ikem~ 

n1eJryet ve eınniyett sa yeslnde Yeni F'ORl)u en fena 

yollarda~ en korkunç yokuş -ve· fn·işlerde, en kala· 

balıkı şehir · yollarında kullanırken büyük bir iti

mat hissi duyarsınız,. BLJ frenlerde herkesi ve bilhassa 

kadınları cezbeden bir hususiyet var.; frenler tedrici ve 

tatlı bir surette icrayı tesir eder. Fren pedalına yap. 

tığınız hafif bir ayak tazyikı dört tekerlek üzerinde .. 

ki f renlerin ıanut ve hakinıane tesirlerine kafidir. El 
freni kolunu kuvvet S.:"lrfetnıedeo yavaşça kendiniz~ 

doğru çekince eınniyet veya tmdat freni tabir edilen 

altıncı frenler otonıobili olduğu yerde mıhl.ar. 

Bütün Yeni FORD otoınobillerinin ön caınh:u·• 

Triplex (tripleks) tabir edilen parçalanmaz cins .. . 

tendir. Bunun kazaya karşı olan en1niyet ve muhafa-

zasını İzaha lüzum yoktu•·· • 
I 

·apılışındaki hususiyetten dolayı Yeni Ford

daki altı fren sistemi size azanıi ıJıulıafaza ve enıniyeti 

temin eder; dört tekerlek t'ızerind<:ki frenlerin hep

si mihaniki tesirli, dahili inbisath olup sudan ve ça-

nuırdan, kunıdan, tozdan, yağdan müteessir olmı

yacak tarzda tanHtn1ile · kapalıdır. Bu tarzdaki frenle

rin fevaidi çoktanberi tecrübe ve tetkik edilıniş ve Ye-. 

ni Ford üzerinde bunları size verebilnıek bir 

çok yeni fedakarlıklar }'apınak sayesinde lc:ı

bil olabiln1iştir. 

Yeni 

Yeni FORD otomobilini kullanırket 

büyük bir itimat ve emniyet 
-

hissi duyacaksınız~ 

Frenferinizin Jlizum oldukça ve fter hangi l>i~ 

tehlike karşısında mukemnıel işllyeceği dl"ışifnçe ve 

emniyeti otomobiliriizden azamı zevki duyabjlnıeniı 

·için ne kadar kıymettardır. 

Vites değiştirnıekteki kolaylık, debreyajdaki'tac,. 

!ılık, kapn1asındak'i .fevkaladelik, velhasıl kulhuufı .. 

şındaki cazibesiyle.yeni Ford en arzu"edilecek bir oto-

mobildir. Bu hassalanndan dolayı kadınlar Yeni .Eor...ı) 

du bilhassa takdir ederler. 

Nerede il<amet ederseniz ediniz, gerek memle'keli-' 

nizde ve gerek diğer bir nıeınlekette, nereye giderse

niz gidiniz, dainıa ve her yerde enırinize amade bi .. 

f.'ORD acentalığı bulacaksınız. FORD acentalığı fen .. 

ni ve son sistenı teşkilatı ile size seri, ınüdnk ve men

faatinize ınuvafık tarzda hiznıet eder. Bu suretle he.r 

gün otonıobiliriizden nıütezayit zevk duyarak haya

tını uzatnıış olursunuz. 

Veni FOROda takip edifen büyü?< gaye şuduı' ı 

n\odern, tasarruflu bİ'r tarzda herkese oton1<>hil zevk 

ve f aldelerini göstermek, en az ınasrafla en uzun za

,ınan ve en eyi şekilde otonıobili'ni'zden en biiyi'ık tai,. 
deyi teınin etn1enize yardın1 etınel<tir .. 

Yeni FORDu kullandığınız bütiin müd

det zarfında her FORD acentasından 100°1. 

hi'znıet görürsünüz .. 


