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Bulgar kralı Boris I-lz. sefirin1izin şerefler· ne verdiğ. z·yafcıie mil et"ın·z ve 
Gazi niz ıakkındak·s, mimlıemenn·ıe in·, 
Bori o 

'raht a. çı hk arı za ... 
inandan beri ill--

hd~f a ol alc öy e 
ır · ııytı ete icabet 

Ve iştirak ettiler. 
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'lı. 

t . ,,- ·ı 

fL\ B i c 

b )U' b'ı· i. Lt \crmi lcr-
dir B . 
I' . lt Zı) fLtcL kı 1 1 iz. ıle 
n.n c.. J 

~ ' 
1 0

) ı, kr lın 
il lli ' ' ' . 'c n J<.~ı ı m:ıı) et uk.l-
~ı tncc'ı:s· ı· . . h .. . tı"ı, 'rıı.:n ı: na-
7.ın ve 1 • 
~ 

1 
lC) c.ti siifcra hazır 

llnmt. ·tur. Zh a fcttc ı on-
f!ı • • 

u Parlak b"r r<.. ınl kabul 
l.ra r diln1 •. 

• r. 

8ulcu kıralı Bom Hz. 

liraı Bori" llz. Tahta 
cl:ıktıkları zamandan 
lCJ•j "lk b.. 1 da fa olarak 
0

) le bit- ziyafete ica-
bet '•· ı· "'l' , 1 . • ..., ı; ıra, Ptmı tu· • 'I 

Soı,, ..L 

a.,ılrfıniı: Huırcv B. 

~or, 3 <> ( 
rtı'-:t • ' .. 9 A.A)- ( Gccik-
inucr.). Turki)e dıırethane-

~· kral l :iz. ile Prcn.,cs 
·'dr.ık . 

n1,; 1 ıa (l~"<loxic) şerdi-
' ı.:riJ . !..lı . nıı~ o1an ziyafet ha-
1 ır l'k \c 1 . ,en ı .,eklini almış 

l\lbar ~ ı . 
alcı• 1 a cmınde yapılım 

l c . 
~lç . ıçtlnıaların hududunu 

!'11ı tir .z· 
t'n 1 · 4 1) afetin niha) c-
ir t c: l ft re" B. l ir nutuk 

C:dı.:rl.k ı~ 
l ~, \f.tl 1 iL. ile pn::n-

ic ı ·\ d< k i) a) n da, etine 
C:t Ct 

drJ •nı~ olduklarındun 
'l l t h:ıtı . l: d.kur etmi..; , c ı;ih-
l:rınc . 1 " 

illi . l( nrd akdah C) le-
.tir, 

l\ı·uı Boris llz. hiı' 
lltıtuk . 
bıı) ılc nıukahcle 
l . lıı·ınu~Iaı· 'c .. öz-
eı·ıne 'r" 
leı'\\kki ~ırk milletinin 
sa.nl·ı , \e refahı ıcın 

ını t b 

htıl emenniyatta 
tırll1ı•tkt 

ı·ın1 .•• ( a. oltlukla-
ba l· oylenıck suretile 

·. ı\nı'sla 1 li· '· . .: "< 11· • Kral 
t. llfıtst ,.r. K 0J a. enıal 

n 
ve fırtına 

ede e 
r. ş, tam m ııa~ılc hükmiinii 

b şl iı, lkı üç gü ıdf r 
c'c\. m ed ıı ııiddctli so;:uklar, 
c.ı ı b ral e:r } :ı ·an kar, s ı 

po, r z rfz :rı gerek denizde 
\C f.LrCk e karadahi umumi 
hare eti oldukca nksattı dezıcbi
lir. 

Şehirde 

Hararetin geceleri tahtcssıf1r 
( 1 - 3 ) c kadar tenezzül etmesi 

Bayazıf ve Falihin dünkü ma1::arası 

şiddetli bir dona sebep olmak
tadır. 

J /atta dün akşam bu yüzden 
bir iııcimat vakası olmuştur. 

Galata zabıta meımırlan sokak- lsianbul k,ar alimaa 

ta ölmüş iki kişi bulmuşlar, fi---11111111---------------18111.__-.:;ı;r;...... 
}apılan tahkikat neticesinde, B • '4 • 
bunlardan birinin serseri takı- l r a c l a 
mıııdaıı Romanyalı Ali Osman 
diğerinin de Rus mültecilerin~ 

den hanıma! Cemal oldukları 

anlnşılnııştır. 

Ali Osmanın soğuktan, diğe
rinin kalp sektesinden öldükleri 
tahakkuk etmiştir. 

Deni-derde 

Fırtınanın şiddeti yüzünden 

Çatalca şümendifer hareket memuru 

Altı giiıılül{ ı11iiteı11adi faaliyet
teı1 soı1ra vazife ))aşı11de 

teceı111 iin etti 

• 

ilaç yerine 
zeh.ir ! 

PH~HZ Uen~i iti ti~İYİ 
öl~ürnıstıe maznun 

bulunuyar 
dün kalkacak vapurlar kalka - ht:ınbul nt;ır ceza mahkeme• 
maıııışlardır. Karadenizç gide _ Tirenlerin Ç8lplf8C4gl korkıııu hu sinde çok dikkate şayan bir 

cek (Ankara) ve ( Vataıı) va- hadisede en:t:büyük amil olmuştur da\ anın TÜ}ctinc başlnıımı~tır. 
D:l\ n edilen. Trantn Panarito~ 

purları hareketlerini bu nıe~ıanda Son fırtınalar Çatalcada bir ıneınurumııı A vrupadan gelecek 
tellı·r etnıı"şlerdı"r. f bmındc lıir Rum pap:ı~ıdır. Kırk 

acıanııı vukuuna sebep olmuş, tirenden haber almadığı için 
·k· M 1• kI ( v • r,,talca ctuMmcrıclı·rer Jıarcket t t• • · J k t tt' )Cdi):ı~ıncl:ı olıin papasın mahkc-J 1 gundiir uC • e 1Cll "'OflÇ- y.ı ~ POS a ırerıını ıare C c ırme~ 

u R memuru Asım Efendi \'azıfe mekte mazur oldu<Tıtınt nnlay,a- mc) c ~e' kine sebep, iddia} a gorc ya ) , ( meraııo ) , ( oıııaııya ) , ı:.· 
başında tccerıniin etm;şfir. ınadıkları için Asım efendiyi Klcnnti ve Ycras.imos lfaftopulo 

( Mersin ) , ( .Mahıııut Şevket 
Hadise evlki S?Ün vukua gel- tazyıKa başlamışlar ve biçare isimlerinde iki Ruma cihalctlc 

paş:ı ) vapurl:ın henüz gelme - · · k k b k d d nıış, yerme ·oyaca aş a a nm memur bu sıra a gelen bir kU\'\etli zehir dolu şırınga ::ııkar:ık 
mişlerdir. · olmadığı için ( 6) günden beri buhranı müteakip aklım ka)bet-
Zonguldağa gidecek (Alem- iiteınadiyen vnife başinda bulu- ıniştir. Hasta elyevm balıklı olümlerine sebep olmasıdır. Papa•. 

dar) tahlisiye vapuru da hare- an Asını Efendi şiddetle hüküın hastahanesinde bulunmaktadır. bu şırıngası onları kuwctlcndir-
siireıı fırtına yüzünden telgraf Bu acıklı \akadan tcrcttfıp mck maks:ıdı ile sıkmı~! 

ket edememiştir. hatlarının bozulduğunu ~örünce edecek mesuliyetlerin Cı1 büyü- !\Jahkcme huzurund:ı Tranta 
Fırtınanın şiddetini muha- büsbütün müşkülat içinde kalıniş ğü hi~ şüphesiz şark şümcndfı- r.ın:ıritos Efendi, " Ben doktor 

faza edeceği anlaşılmaktadır. ve bu sırada lstanbuldan gelen ferleri kumpanyasıııa ait bulun- değilim \C doktorluk etmedim. 

D- ı t A k b' posta tireniııe tevakkuf emrini maktadır. Bir memur pasıl olu-
uıı ıarare azgarı na ·ıs ır Bunlar başka sebeplerle ölmüş 

vermiştir. yor da altı gün vazife başında 
buçuk, azami üç dereceyi Posüı tircııi Çatalcada (6,5) bırakılıyor? Bunu anfanıak is- olac:ıkhır. Benim hiç bir k:ıbahn-
bt•lmuştur. Yağan karın ınik- saat beklemiş, yolcular ,hareket teriz. tim )Oktur,, dcıni~cir. · 

fan - 3 - santimdir. Rasatanc- -----------------------•ıı;ı.--ı Tıbbıadli raporundn, :ımpiille-
ııin verdiği ınaıuınata göre R. e nı e z a 11 Y. a 1( l aş 1 ' . .1 0 r rin bedava gibi kuıı:ınııan şc.ııer-
bugüıı rüzgar mutavassıt şid- • den olduğu, şişe içindld ma~ iin ------
detle po}·raz esecek ve arasıra Kışın en şiddetli devresinde bulunmamız yüzde bir gram. sek en)edi san-
kar )':tğ. caktır. tiğ-ram nbbctinde kloru m:ıi)cti 

Anadol uda mutat hazırlıklara imkan bırakmamaktadır kokainin es:ı~iı sud:ıki m:ıhlulu 
fırtına Anadoludn da devanı bulunduğu, bunun "sümumu ~c-

etmcHedir. Aııadolunuıı şimal dıdc,, den olduğu tıı)in celili· 

kisıni ile Trakya çihetiııde te!- ) ordu. 

graf muhaberntı güçli'ıkle }apı- Şahit Y:ıngel Efendi, pap:ızın 

lnbilnıcktedir. kendi -ine de iğne ) aptığını soy 

iznıirde çok şiddetli fırtıııal:ır lcmiş, muhakeme Ycra imosun 

olduğundan kereste gemileri "cf :ıt '<a\ dı ile 'cfot hakkınd:ıkı 

seferlerınc deyaııı edememişler- raporunun celbi için b:ı,k:ı güne 

dir. l ır:ıkJlmı,tır. 
[ Alt t ı. 1ı 3 ı tü :ı}ıf.ul.ı] 

::::::::::::::::::::::&::::::::::::::::::.-:::::: 

hazretlerinin gerek 
~alı~iy<'tleri 'e gerek 
mtrnzzam ~ el'leı·i hak
kındaki derin lıayret 
ye takdirlerini son :de
rece drn4anc tabirlerle 
ifade etmişler ve neti
ce olarak büyük Tlirk 
isk\hatçısının ınilleti
nhı ınenf aatı namına 

sıhhat ve afiyetiui ve 
kuvvetini uzun ınücl
dct ınuhaf aza etmesi 
temennisini izlıar ey
leınişlerdir. 

Şehzadebaşı 

Buğliıı Şaban ayının 25 idir. 

Şu halde rcmczanın ilk _günline 
6 VC}a 7 gün kaldı demektir. 

1 lcr şeyden evci SÜ} liyclim ki 
bu sene rcmcz:ın :t} ı, mevsimin 
soğuk bir dc\ı'csine tesadüf et-
mektedir. Bu itibarla bu a~ d:ı 

şehrin İstanbul tarafınd:ı uyan

ması mut:ıt olnn gece hayatının d:ı 
çok cansız gcçccegi muhakkaktır. 

Bu hal şimdiden anlaşılmakta
dır.. Fjlh:ıkika Şchz:ıdcbaşında 

her scnt bu v:ıkitlcr kurulmaıa 

başlanan salaş tiyatrolar, kaJn eler 
pchli\ an 'e cambaz sirklcrile 
:ıtlıkarınca ) erlerinden bu sene 
eser görulrnemcktcdir. l\faıım:ı(ıh 

Şehzade başının ) erli tiyatro ve 
!-lincm:ılarile kır:ı:ıthane \ c ça)

h:ınelcrinde şimdiden rcmcz:ın 

hazırlıkl:ırınn başl:ınılmı~tır. 

Diğer taraf tan Dini ınuc c:cse-
ler rnübürlüğü de remezıın mü
na~chetile · camilerin ck"ikterini 
tamamlamakta mcşğul bulanmak-
tfrur. Bir çok camilere. elektrik 

Çöp arabasın
da ölü çocuk 

Birinci daire çöpcülcrindcn 

Ahmet C\ clki giin o;aat 16 da 
çüplcrinl Kumkapıdan deni...:c 

dökerken, arabanın içinde 

I 5 - 20 gi.inliik bir kız ço
cu~t ölüsii bulmuştur. Polb 

bu hfüusta tahk1kata ba~la -
mıştır . 

:::&::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
:ınpulleri ve ze} tin} ağı tevzi 

olurtınu~tur. Rernaz:ının kışın tam . 
onıısın:ı tesadüf ctmc::ıi, camiler

de ın:ıh:ı a kur~ılma;,ı imkanını 

sclbctmcktcdir.M:ıamafih iyi hara
larda gene eskisi gibi mahyal:ır 

kurul:ıc:ıktır. 

Gene o mesele 
FetVayi kendiferi verailer 

Yunanlıların " Patris ,, gazetesinden : İıtanbulda merhamet 
tanımıyan bir esarete rağmen birçok nesiller müddetince milli 
ateşi söndürmeden muhafaza etmiş Elenizmin en iyi fidanlnrmı 

yetiştirmiş olan Tutavla mahvu harap oldu 
~~~---·--~~~-

Yunanlılarm .. Eliniki " gazetesinden: Yangın Elenizimin çiçek 
açtığı mahalleyi yaktı. Artık me,hur Tatavla yoktur. Şehirler 

kraliçesinin Elenizimi kökünden koparılmıştır. 

Yunanlıların " Eleftron Vima ,, gazetesinden : Tatavla bütün 
bir tarih, bir efsanedir, Tatavla, seneler ve sergüzeştler arasında 
sırf yıınanlığa yakışan rengini muhafaza etti. N~ minareleri, ne 

çeşmeleri, ne de şarkı andıran bir şeyi vardı 

Bir hafta içinde işte rına döndü. Tarm lanın bir 
dördLincu kere aynı Tlirk mahalle i değil bir Yu-
mc\ zua dönı.iyor, T•ı- nan tarlao;ı olduğu kendi dil-

ta\ la yangınının kiillerini krı- ]erile .. SÖ) Icn<lL 
rı~tırıyorum. iz benim ye- işin çapra ık noktııl.ırı et-
r!mde olt~n da karıştırmay.m: rafında dola;mak niçin t İşte 
~,azctclerı okud.u~ça, kcndımı hacli~e ornda. Rumluğun y.ı-

Lozan_ zafcnnı kazanmış, canımızda h.11;\ Yunanbtan 
Snkaryada ? ) i.ıh:.;cl~iş, İzmir ruyac;ı gôrdi.ığiınü kcndilcn 
kıyılarını\ unan kşılc doldur- soy Ilıyorlar. Fet\ a\ ı kcndilcı i 
muş kahraman Turkiyc değil, verdikten sonra ~eriye kafan 
mütareke yıllarında zincirle- iş, kola) lrı~mı~ olmaz nu . 
rini ~angırdatarnk stınınen Fidanhkl,ırını, alsınlar l,cndi 
ı;-.ir \ c zelil O:;manlı impa- topraklarına dik--inlcr. l lir 
ratorluğunda sanıyorum. sancos gibi bin cepheli na 

Cc.m!Limdc ölçusiiz bir ha- mu-.:::ıu uzlar yeti tiren '1 ata\ 
yat ve be) nimdc zihnimi la,\ unani tan için ne munlnt 
dajtıtan bir ndret kundagı bir milli kahramanlar t.ırla ı 
tut~U) or. olur. Dtin) ada hiç hir t rl 

J',n:nla i~tnnb hın bir cm- i1e Çifçi huni r kad, r t,H l 

ti clt.:gil, \ unanhcnna ) c il mutlal bir ahenk İ\ ind1.. 
'"1..nç Iidanl .. r y1.;ti~tircn bir ı ,., ya,ı ~ amaz ... 
llden bah\:c. i imi... Bunun R1r f el;ıkct oJan pn 1 
bi.l "Ö) lemi\ on 7, d~ın nelen 

h mcgt:r pek ha) ırlı bir .ıh, 
\un· ni tan az tele rinde oku- hın fi) d nlığı imi-.. Yun:ı 
yoru1.. Onların m..:rsi) derinde tanın , • tmumızd: ki ::.on pt -
Tar.n lanın biirün iç ytizü, su unu ) ıktı. Biz razıyı7. Ta-
olanc:ı iğrcnçliğilc sırıtı) or. ta' l:ıyı, ha) dutları brizli cı 

Jsrnnbul rumlu(,'Unn kar~ı tum:llcri, kanallarilc ye u 
hep uyanık duran ~liphelcri- kannlları .açtıran hıyanctk 
mizi çok görenler, bu şliphc- beraber onlara 'erelim. t btt.l 
)i huzur ve emniyetin j tik- biıtiın dtckilcrlc beraber .. 
rnrınn engel tch\kki edenler l lcps:inc razıyız. Fakat Turl i
oldu. Keşke onlnr haklı ol-

l ı d k yed!! bir Yunanistan miny:ı-
salard~ h~kc >iz yanı say 1 • tlirlimin vucllduna tahammul 
da ~imdi bu a~'lt.. Ycsikalan 
ka~ısmda bir kere daha içi- edeme) iz. Bu hulya topr ti -
muin tutll~tuğunu duymasay- Jarımızda kartlayamaz. Çunku 
dık. hiçbirimiz U) umı) Oruz. hc

pımızın elinde bir I·cmcnt 
Hadiseler, şüphe edenlere r 

hak ·erdirdi. Evvclcl hak \ c var, bir tek ne es alına ııu 
meydan 'Lrmcdcn onu tck

in~niyct perdelerine ;ı.~ort 
edilen se ler nilıayı:t işte bli- rar bo~'tlrız! 
tiin çıplakhf.tile )ıhın ıslıkla- SeJ :rah 
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Alemdar askeri teşkilatla 
meşguldü 

Bı'itıin nrzrıretlrr. lıeın<'ll henıen llusçuk 
;·aranı taraf11ulruı işgal edil~rordu .. ---Selimi Salis eski Ter ne 

:ıdıııı umuru bahriye nczJrc
tirc çcrnmiş idi. 

Sultan Mu tafa nmanımla 
bim degişıirilmİ}Iİ. 

;\kındar Tersaneyi yine 
Sdimi S:ılis ~ckliııc soktu; 
( Umuru b.ılıriyı: nez.neti ) 
adını vcrJi. 

Ru ~uk y.ır.ınınJ;1n T ah>in 
Efendi ri Barutlı.ındcr neza
retine getirdi. Refi!· Ef neli 
zakn Sadaret kcthmla,ı idi. 
Behiç E(~ndi de Ordu def
t rdaıı bulunıyordu. 

Jkhiç Efendi yeni yapılacak 
olın ( askeri tC'jkil:\t ) t.ı 
( ırmur cihadiyc ) nazırı 
ohıçaktı. 

J.:ıkin teşkiLit;1 henüz 
b;ış!ıy:ımıyorl ardı. 

Alcnıdlr, yeni teşkilat için 
Huıııeli \'e Anadolu,bki 
ay~nların reylerini almıya 
k;ır,ır vcmıişti. • 

SaJrazaın olup Selimi 

mış olan muallcın nizamı 

cedit askerinden iki üç bin 
asker ayırarak branbub ~cl
mc ini ~ıe aync.ı bildirmiş 
idi. 

ll atta, 
nıaıııak 

a kere: 

bir JcJikodu çık-
ı~ın toplıyac.ıgı 

«Tüfekçi ııcferatı» naıı··m 

'erme ini emretmişti [ ı J. 
ıh anlJr,I Kar.ı O 1ıı <ı 

z.ıde ile Cabbar z:ıd~ on 
sekiz gıınd<! f tan':ıula lti
şip C kudar yak<Bına c:ıdır 
kudubr. (r5Rcccp I22J) 

'ir:ııi İsmail Bey ~ c.ık 
otuz üç gundc gclcbiııraı. 
(70 R~cep 1223) 

İsnuil Beyin maiyetin le 
(onlıin) siUlışur ı·arJı. Bile
cik fıyanı ?llustafa ağa beş
bin bclar st.ı·ari ile ylliş
ti [5]. 

Bu .\hı tafa delibaş ad.ı

mın biri idi. Ilarp z.•maı"-.
da fermanla daı·ct cdildi~i 
zaman, yerinden kıııuiJ. -
maJı. 

Dünkü koşu 
DLiı\ \ cfa 

kulübi.inc:rncn
<ııp ü~ ko~u
cu, F.ıtihtcıı 

( >rt:ıkoyc k:ıckıı bir ııu,kaı"C

nıet ko usu yapnıı:larclır. Kn
'ıırnlanlaıı biri Hc~ikta>ta 

k.ılııu~ diıtct ikbi - alakadar
ların if<ıdc. kc nazaran - ko
<u} u (.ısı dakikada ikmal 
ctr-ı-lerdir. ................................................. 
tertibine başl.tınası gıı.:ııınu1.c 
fi tnıiş iJi. 

l\.rndi,in~ İta.ıtt.ı J,1Ntr 
ettik [ (, J. Snıır;t ı·czir olduk. 
'J l. a ~ar.ı kcrli,;ı y:ı,ptık .. 
H ırpt hep <lü~ınanın bıaıı
.Iı -ıı gunluk. 

1lt.11ııı sebebini :ır.ı tırdık. 
Dıışman .1 kcrinin 
rı .ır:ısıntLı ittıf.ık 

nn!a,\ı . 

b:ı}bu~l.ı
o!,lujturıu 

Du5nıan ;1skeri, u t:ı; Zcl· 

bitleri cenk işlcriııd.:n anlı\'an 
tecrübeli Jd.ınıl.ır iJi. 

İşte o zaman Sulun Sdiıııe 
lıak nrdik. 

KcııJilerini y~ıııııı.1 al•p 
s:ılnbct cttigiıııiz .ıkıllı adarıı
larb gunı~ttık. Onların d.ı 
b ıiın · gibi düııındüklerini 
J:; rdünı. 

luJ3\aların :ıııi olank karl:ıına ı hırkaç gece için - B.yo~lunu 
l!!J, te al3ştırdı. 

İli\ k:irlı 1e rııı,ınlı gece idi. Fran>ız ·ı·ııaırıı,und:ın çıkmı~. 

için 
· ıtlc ' r'ıhôl"

dunı. ~;-~ erıbirl·, 
pr nltl:ı 

1111 'l'fÇ ·lıi~ıitğü· . 

n j~ittim. Bu htr 

ntnan 1ctrrıırr~u.hn 

on"rn.l ~r.: ... iY.:. 

pur' ckar duran 

he~!z <1k'1llr. •lnr 
daima açık \e 

'i.'"'ek thır:ın Rus 

diknu uli. Za1·3llı 

lhtiıar ' 3bık 

7.alJlt. erden kal
k rkeii bir c!ıle 

ha : m una, diğe

r ile dızı 'lC tutu-i

) rırkcn. g:ızlerim 
d<:..t~ dam~ ~ş 
u!k f?ulıWan 

:u f il tli· 
(Garden) ue: Jan Reynal 

beıaz 

fakat ~ ğncnmlş zrminc <ürunüşü 
baı.;" butiın bir kıliııat n sukutu 
gibi gddl ı c dlişmek i\·in, en 

Dovı anııı c i bozu!ımı~. 

r:shisı ı;:ibı ter.iz t: .. ğil, i' tiı• :ıl 

oğukl•.dan olsa ı;.rck, çaL..k 

. çıkıı or'? 

hız' adııiıl:ırıml:ı ;ünimeğc baş 1 wıı---------
ladım. 

l''ftlıns en bi1"\t şcklıle, bir 
L!!.I he} ec:tntrr currlci asahiyc-

..... ··········ı···· ···········-·-·······-······:::::=ı ~ ............ _ ............... - ............. _. , 1 

Kuyru~ıu yıl~ıı ı 
- !lluharrirı : fyrf - ! 
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Kıt'a. 

Muhacir oldu gitti fareler açlık belasından 
Bi2im Türkiyede çünkü sepetler peksimetsi2dir 
Niçin ölüm de açlıktan halas olsun diye bunlar 
Bu semte uğramaz, kuyruklu yıldız merhametsizdit 

• Bıı gibi meseleleri herkes kendi nefsinden k11M ~ 
Biı de yalııız septt!er p6:simelsiz dcğıl çok ft,kJraııın C' 

ekıııeksizdır. Kııyrııkhı yılchztıı zulııırıl dünyadan kuyrıı 

kurtarmak iskr açlar ,·ardır ki bu:ılardm birisi bunJJll 
on şene cı·el altı ay kadar eYinc et alııı.ımı~ıı. Bcı z.~ 1 
daı·avckillerinden birisidir. Altı ay nilıayetleriııe do,..•ıı 

ııasıka eline ı;eçircl ,:i yiız on N.ra ıle .ılıp koltugu ı 

evine ı,:ötürdiij(ii yiiz on i'·i buç;;k dirlıenı eti kopek yar~ 
Kalla• çok oLııı ço, •';lan görünce: 
flcmışlcrdi. 

Dııuıııı bir lıaş'·a liirlrısii bu kere 
benim de ha~ıına geldi. 

Ay baba et çı~nıış 

Kırknğaca geldi. i 

ffakaç dirhem d aıdık. Şunu pişir c.liye b.zim ha 
öyledık. Kan hl'ın ı;tıi~ıparcvc bakıyor lıeı" de t 

1 i yiiziiıııe bakıyor. Ahi; a ık giiiÖJyordu. Ayıp değil v.ı; vı 

! ,ııedır kan et prşirıncyi uııııt nuş. Komşulara gıınd-1'( 
pişir b~ıııu drdik. KuınşuıarJan gelen cevap: Ay bu J;urt 
bayramı mı ki onlarda et b,ıJmıııyor, haydi haydi bizde 

: odun var ne biıniir. 
(Devamı var) 

Loit Corç nerede ? 
-.. -

Çaııakkalf'yc ''asıl oldıığtl 

1 
<lo<~Tu (lco·ildir 

t'l ö 

~alisin k.ıtill•:rini taınaıııilc 

c-rı.ıJan blJır,!ıktan altı gün 
~onra, htanbukla bulunmıyan 
:ıy,ınlarn husu ! davet kz
)ıcrdcri yaz,lırrnış idi. 

I·crnun yazaııl:ır:ı Ja l:ı..
fürlcr ederdi. Alemdarın tez
keresini alın.:a küfriı filiııı 

unutup Istanhula geldiği lıay
rctlc:r içinJe görüldlı. 

Isuııbuld.ıki ilıtil.il o.:aldı 
ıııckn.ıhLırıııı nizamdan çıkar
dı. l$taııbulun o zamanki Ju. 
linı bilirsiniz.· Bu gidi5lc düş
nıınııı Isr.ıııbuLı kadar p:ck
ccğiııdcn ürktük. 

miı u .. tundc yaptığ·ı tc:-.irll·ri 

hareketlerle boşaltmak, ihtiY•cı· 

dır, Sc-\incin<lcn .sıc;rı):tll çocuk, 

d:ınsın en ba<it figürlerini tee-
rr , 

rü\ıe ediyor demektir. Binaen· 
aleyh. dan~. hi~:'lcrimizin en 

tabii ifade şeklidir. dil'cbiliriı. 

- -
Henüz ltalyada bulunuyor 

1 ! 
l1ep~ini I tanbula davet 

etmişti. 
lstanbula ç;ıjtnlanlar: 
5İnızi İ~mail, Yozgatlı 

Cl!ıbarz,ulc ( .~ ] Mani ·ılı 
1\.ır.ı O. nıanzade Ömer, 
Bikcildi MustJfa Şildi Ahmet 
Bey ve ,\ğalr idi. [> 1 

1\ knıJar, çaı:tırJıgı :ıyaıılar.ı 
ııı.ıks;ıdını bildirmemişti: 

" Ctımlı:nin ittifakı padi
aiıın matlül:ıu olduıtumı..ıı 

·y :trnı~ ıneşı·crctc çagırını tı. 

alııız ayni gün Kadı 
• \bthırr.ılımaıı Paşaya yazdır
clıgı md;tupı.ı, mal:saJ•ııı 

~izkıııc.li. 
Katlı Paşa • 'izamı ~cdit ve 

• ciimi ~alis taraftan idi. 
1 latta Alemdar daha (Raz
~ırat) ayanı bulunup l\"izamı 
ccdıt alcvhinc toplanan Edir
ne (cıni ·etine ı oo kişi ile 
ı~r.hm ctti;,i zaıııaıı, Kadı 

İıaşa ~.:;ikrc karşı hareket 
cdi_yordu. 

.Sili vıi rıv.ınıuı idam etti
ren adam idi r l ]. 

kıııdar 1 adı A bdurralı
nıan \';ışava: 

" ":•atktllı, ıııcHddet!t'ı ka
nndaşını lıazrukri .. » lıiıa-
1,ilt başlıy:ııı çok s.ııniıni 

bir mektup yaı,hrmıştı. 
Mektupta sadraz.ıın oldu

;'.\unıı biklirnıi~ idi: 

Sı:limi s,ıbiıı hal'i sıra
larınd.ı öte ı·c beriye tbı,<ıl-. . -

Artık büyiık bir meşveret 
meclisi };unılup isLilıat.ı ka
rar verildi. fakat (.'adi Paşa) 
gibi henüz gelip yeti, ıııi
yeıılcr de vardı. 

Ruşçuk varaııı acele ettiler: 
- Bilıaımlilhilıi taali bazı

lar gc!Jilcr, bazılar d~ g-cl
mek üzrcdirlcr. Vücudu l1-
7ltn ol:ınhır nıeYrnt. 

Dediler. Büıiık mcwerct-. , 

ten evci içıiınaLır yapıılar . 
Avmıları lıazırbdılar. 

-• 'ctice: Babı:tlidc ( Has 
mcşnrct ınedisi) kuruldu. 
Rusçuk yar.mı Alcmd,ır ye 
şeyhbllmır: önlerinde: 

-«Bu emri ehem, cüııı

lcmiz indinde tasvip olun
muştur. Şimdi lıa\'rılıahanı 
dcı·lctiıı bu mübarek mas
lahatta hatrıma gelen rc'yi 
işaret buyurmaları için ccmi
yit aktolundu. 

Dediler. Mcdistc, Kaptaıı
paşa, yeniçeri, sipalıi,1 sitilı
tar, ağalar th 'anlı. Anadolu 
ı·c Rumdi iıy;ın\arı da hazır 

bul unu\'orlardı. 

Alemdar .\!ust.ıfa P,işa 

müzakere bpısını .ıçtı: 
- cc Bizler an asıl ocaklı

yız. Yeni çeri ocagıııda taas
subum uz rnrdı. Sult.ın Selim 
Efcııdinimizin talinılu asker 

t Vakt ) ııı 2 Şubat 1929 tefrikası : 6J 
.... -- ...... --

Nam uslu 
k o 1'otl11r 

,J/ulıa1·rıri: Jliiseyiıı Ralıuıi 

\ı·ı·cıı \at' nlı? hüyle Se)fcttin huıılarııı ara-
11111\ıaı·ck. ~t·yler lıe:p sında hafif bit meze-
11ııu1tıld11. ll<'ı·if her lik .. kulak hil~lli.. an-
ı<cyi bilir ıııis, ses cı-• . . 
kaıııaznııs .. • 

- :\ '". 'Cl't' lıabın " J • 

111•dı'11 aeehat 
- )loda hö"!evıııi~ .. • • 

kartıı ııı dalıa sekiz on 
taıw oynaşı 'armı~··· 

ladııı mı ? hanımın so-
• 

förle ıssız dağlarda 
sarhoş olduklarını öte
kiler duymuşlar .. hiri
birine girmisleı• •. • • 
-Aıoııl koca kıf.!kan-

ınadıktan sonra öteki-

~lcrhum Sultan Selimin 
tekrar tahta çıbrılmasıııa 

karar Yerdik. Bildiıtiniz şeyin 
oldu. Sultan Sdiıni kaybet-
tik. 

(Bitmedi) ------~ 1] Çapan oğulları dedikleri 
aile. A}l"an;arayda: (IJ.36) hare• 
k:\tı ınilliycde Yozgat i<yanını 

yapanlar. • 
[2] 27 cemaziyelahar 122.ı-

1808. Ramiı Efendinin ı üzara
dnden ~ gün sonra.. Ayrıca 

şryhulişl:lma da yazdırdı. 

[.3] 3 numaralı tdrikamızda 

taf,i\At p;cçti. 
[ 4) ( .: bcynenna; teken·ünu 

kilü kaldcn hali olmıyaeagına 

binaen şimdiki halde dairei dij,. 
turilcrinc ( Tüfenkçl neferatı ) 
nam ve şayia:'ile tertip ve tahrir 

olunmak iktiıarı h:ıldendir .. ) 
Bu mektup RusçuK yaranının 

Şu halde yeni bir darbıme;el 

süyli ·c) im. 
Dans el, kim olduAunn bileyim. 
fm~et Düflo. murnffakiyetle
~ rfni taaddıit ettiriyor. "L'ab 

be Consıantin. piyesinde bizi 
hayretlere düşürdü: 

iyi lıir komedien sıfotın:ı 

• glizcl. J.ıerralf bir şanto~ kahili· 
yeri ilıhe etti. 

Fakat, plnı1. iri 'an'atkıir ol
mak kafi mi? 

Darillbedayi bize Ştrinber ,, 
TlJ!usmylar verirken, Fransız 

Uy•tro;un<la J ~ senelik piyesle
rin o ·nandıjl;mı giirüyoruz, 

~\mn, diyeccksinfz, yeni Ye 

lıUyük pil'cslcrln "'.\llse en scene" 
ini burada yapmak kabil değil. 

Ya şimdi oınanılanlarınkiııinkl 

'nnki muvaffak oluyor mu? 
Bu miınakaşaı ı, ecnebi mem

leketlerinde tiı·aıro kültürlerini 
ihti ·atlarına delildir. lstanbuldakl ikmal ve ya tcnmiye etmiş olan 
(Tcrürün) he~aplı kitaplı olduğunu ü;taılar3 bırakalım. 

~tbtcrir. 

[5) Sami zade Şiiyle taş atar: 
(mukaddema seferlere : bir kaç 
llatn hüm•)'un ile ve !(ÜÇ ile 
mırnlkerııhe hareket eden 1 kvleı

lüler Ruzi şep ilıı;ar 'c ~ür'at 

ederek. .. ) 

Yayla imamı: ( İ;mail ) fi. in 
( ı .ı recepte 12 hin askerle gel -
eliğini ) yazar. 

[6J J~dirnc i~yanına 3000 ki~i 

ile yardım etti~ini ima ediyor. 

lerc ne oluyor kuzuııı'! 
• 

- Her mide bir de-
ğil lıamnı uikalılıya 

dü ·en 'azifcvi nikfıh-
• 

sızlar yapıyor .. hiı· J..a-
dın kal<;asuıa kadar 
bacağını aı;ıp ta 'iicn
dunu alenıı erk<'kl<'rinc 
seyrcttirmiyc koea -
sııu alıştırdıktan 'oııra 
artık nrns'eleııin ıızu

lecek cekisecek tararı . . 
kalır n11 t 

- Aman sus ne 
günlerde kaldık. Biz 
ne epken1çüş kadıııla
rız. Gözlerimiz kapalı 

biiyücllik.. bu dünya
da hiçbir şey glWme
dik, hiçbir tarafı111ızı 

r.;ıarlarda yeni bir değişik
~ lik yok. Yalnız cvclce 

Maksimde söyliyen şantöz Mart 
Travuel , Dovyanııı gelmesi 
üzerine Oardenc geçmiş. Bu 
sonuncu müesseseye ay başında, 
tanınmış bir hansız arlisti ge
yor; ismi ]an Reynal olan bu 
kadın fantezisi bir musikişinas

tır. Aynı zamanda • !.asi v » 

denilen danslar da rapan bn ar· 
tist altı türlü çalgı çalabiliyor. 

kimseye gü~tı•rnırdik .. 
Rabhin1 saklasın ... 

Siındiyc kadar 'ucu-
• 

duııı ı doğururken za-
ıııri olarak ehe hanım 
gih'dii .. bir de kendim 
bilirim. Ciiııkii insan . 
kendi kendi~in<' na 
ııı<'hr<'m değildir. Ko
caın bile yallahi hicbir 

• 
ıaral'ımı bilmez.. Yak
tile biiviik aııaın bana • 
öyle nasihat elli. Vü-
cudunu kocana g()s
ternıe sonra ı<endeıı 

soğur dedi .. o zaman
lar bir toy kızcağızdım. 
Bana lakırdı söyledik
leri \ak1t göbeğime 
kada kızarırd•Jlllıt .l\.iı.u. ı 

Türkuvazda Bernar ismind, 
güzel hır komik ı·ar. Vılli 

Marks cazbaqdı şimdiki halJe, 
kendinden iyi olan cazbantlar
dan, çaldığı parçalarin tenevvü· 
üne ıınzaran , daha muvaffak 
oluyor. 

ôtekilerin, mese!A Oardendeki 
•Blue Beis• 111 çaldı~ı fokstrot 
parçaları' artık müzelerde •ilk 
fokstrotlar » namı altında sak
lanmaktadır. 

Kıymetlerini eskiten bu eski 
parçaları Yanko Efendi bıraksa 

daha jyi olur. Yoksa Arjantinli 
tangobandın bıraktığı mir.ısı 

rüyalarımızda bile sayıklaıııağa 

başladık. 

* 
rrıransız fotoğrafanesi O
~ rera sineması yanında, 

kendi kendine ( Sergi ) ismi 
nrdiği bir .. bir çerçiveci dii
kkanı açmış. Burada lıakikaten 
güzel çerçivcler var ise bu 
yaldızlı dört tahtanın çevirdiği 

boyamalar, liallarına nazaran 

oldum. Koı•aya \·ar
dım. Doğdum. ifa!:\ o 
ulanga~lı/:;ım gitııwdi. 

- Ptaıııııak ayıpıııış 
hanım., 

- Ko<'ama hir haf
ta lakırdi sih IcvNıı('-

• • 
ıııedinı .. 

- Nr<'dc Ö}IC kız • 
hamın simdi .. sinıdiki-. ' 
ler lakıı·dıda erkekle-
re meydan vermiyor
lar .. 

- Serbest olmalimiş 
serbest.. i}yle pısırık 

durmak ayıpmış .. 
-Alı ah rabhiın isltıh 

eyleye erkekleri mey
hanelerden kurtarmağa 
uğra!tu·.lwı şiuıdi ka-

1 Sabık lnµ;ili1. lıa~\·ekili \'c 

libcrnl fırk:ı'I rci,i Lrıit 

yapmctkta oldu~u 

Akdeniz seyahatı esnasında 

Çanakkalcye de ıı!(nyar;ık 

lngili1. nıczarlıkl:ırını ziyaret 

cdccc~ini yazmıştık. Bazı re
fiklcrinıi1. 1.oyit Corcun Ça
nakk:ılcyc gelmiş olduğunu 

yazmı~lan•a da aldığımız mcv 
suk malıll)ıatu p;örc bu 
haberler do~ru degiklir. 

Sabık İngiliz baş\•ckili Ge
çen cumartesi giinii Salcrina 

ismindeki husus! yatilc Nıı

polidcıı .\ciııaya miite\•eeci
hcn hareket etmi~se de deni1. 

[e, kalılde [ırtınalı olduğun

dan iki '<ıat sonra yat tek

rnr . 'apuli limanına avdete 
nıcchur kalmıştır. 

l .oyit Corç Napolidc de
nizin sliktınet bulmasına in

tizıırcıı bir kaç gün kalmı~sıı 

da, Treni yen denizinde büyük 

ı·e deyaııılı fırtınalar hükılın
[crma olduğundan nihayet ................................................ 
lıakikaıcıı görülecek şeyler. 

Evlerinin duvarlarını güzel 
çerçivekr, fakat fena resimlerle 
süslemek istiyen yeni zenginlere 
tavsıye ederiz . Bu resimler 
Türk nıeyzuları, tam bir •Le -
vanlcıı • görüşü ile tasvirde 
çok nıul'a!fak olmuşlardır. 

Fa. 

dııılar l<'ık:\lı bmnn-• 
da kadeh tokııslunı-• 
, . orl:ı r .... 
' - Tokustursunlar .. • 
İsle sonu hiiylc kibar 
hanımla Seyfettin ma
ceı·a~ııu\ döner, hir
~ok aileleı• harap olup 
süner... cohık cocuk • • 
sefalet çeker ... 

- ,\nıan k<wdeş bu 
gece de ne kadar ayaz 
\·aı· aı;ı k pencerenin 
iiniiııdc dondum. 

- Sahi kardeş ben 
<le <_;hi kesmişin1 de 
haberim. yok .•. 

- Soğuk alacağız 
sabah kı)nuşuruz. 

- Sabah kahvesine 
haııa gel... daha nele-

dcniı >eyahatimlan yat 
ınc~ ıııcdıuriyctimlc !,alı:' 
tır Bunun üzerine I..ovit ( 
~cyahııt proğramıııı ' rcl:ı' 
ederek İtalya ehirlcrini f 
miyc karar vcrm~tir. 

lngiliz diplomatı c'· 

b. 1 k piti gün aile~ile ır i tc 

vasıl olmuş, ve Piza darii 

mınu talebesinden mlirek~ 
bir heyet tarafından kar~ 

narak kendisine beyanı JıO 
mcdi cdilmi~tir. 

Loyit Corcun hangi tart' 

~cyahatinc devam ede' 

mal ıl m deltildir. Binaenal' 
Çnnakkaleyc ne zaman ııı 

yacnp;ı kat'iyctle tahmin 
naınaz. 

Yarım asır evelki 

VAKiT 
ı Şubat ıs11 

_.......... ~~ 

Londra, 22 klnunuıaııl 
Bu gün sofu/e Jevkaldd< oM 

her taraf donmuı ııe oJoll 
içindeki ,ular dahi indmol ti 
miılir. 1870 Senesinde11 W' 
biıy/e bir /eıı g6riilmerniıfil' 
Polis memurları tedabiri ı/ıl 
yal/yeye riayet ederek mu~ 
taralı yerlerde kızak kaydırt 

mımnı menetmışl,,-dir. Bu sP 
bir gtina kaza vukua gefftı" 
miılir. ~ ..._ _____ _ 

rim 'ar U('leriııı .. 
T ii rl ii 11111 bala~:ıl~ 

·· ı karısarak ııı:lc('ra lı1'· 
le d.ildPn dile t1oı:1• 

1 ·ıl:' dolaşa ıııalıalle l\.a• .ır 
rı idn biınwz ııık• 

• ı1 1 
ııwz hir dcdik11 

1. of 
men haı lcskil ı~ı ı) 

• 
dn .. 

-27- ri 
Sof ör Se, !ettin ıtr 

11 . • . ı. ·ıl 
bir infial ve iııll ' ı' . . ·ı k f ·ı (I smm)'etı e · a a~ ~, 

. l <l' 
tarak kayııaııasıııı ' ; 
nıağa saldırıııası 0' '11, ı·ı' mahalleye soııı·tt '.,~~ 
taya, gazetelere 'r:ı' 
eberck böyle uıacr u • J·tl' 
larla gıdt,lauaı_ı ."-11 'ı,ır 
lar , gözler ı~ııı ,Ji 

( IJil;ıı 
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ç 
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Casus LorenS 
asıl yetişti, neler 
yaptı? 

"Rahip Yalaber,, den 

Feysal ile lorensin. ilk hedef
leri (Şam ) dı 

Habibullahın taraftarları K&bili ya~ma 
etmişler, kabin.e istifasını vermiıtir. 

clcmarl... :ılc~ -

hinde bir fc. 

, :-ar krtibatı 

oldıı~un:ı 'e hu tcrttibatt:ı 

~rl.:lnı harbin' rci-i mirııla\ 

İhıiltil. ( 'e1111p ,.,-i::.p:rir~ ıaraji11du11 sa('J'111an 
bir l"<lll!!.'111 µ;ibi sitnalt• rloo·r11 rtn·darakıı 

• l t • ~ • 

« Fay.,,al , teşiıı bir hilkate 
malikti. Derıı lıte cylediğ i vazi -

km \•etleriııi muayyen bir nok
taya teksıf edeceğine cephesini 
kabil olduğu kadar genişletecek 
ve hatta - eğer bu düşüncesi 
pek hayali olmasa - er Şam J) 3 

kadar uzatacaktı. Şu suretle 
« Türk » ferle çarpışılınıyac:ıktı. 

Çünkü böyle bir müsademe 
oıılarııı lehine neticelenirdi • 
'Yapılacak şe) menfi bir mü

dafa:ı hattı muh:ıfaza edecek 
Türk kuv\•etlcrini işgal etmek 
idi. 

l liııdi,rnn·n Lıhır ... ciırinck 1 

ç !'•1'l Lc•ı1indnr, ı!.· 1.~·tc-.i ı 5 
1 '•1 uııl·' d ı <ı ·>s ıı·ı·ı, ,. ıı • · -

:...ı ııı: ·oı da biatim iti ınat Ye 

'Lı-.tıı.. ile diye hilirizki lngi
Iİ/. m1;·cmıwsında ki tl':-inıh: 

pirikcrın~ah olar:ık dııl:ı~mı 

zauıı ::-eklinde lıiı; hi!· fark 

~ııktur. 

Beri in, J (.\ •• \)- .\lrı-.1.m a-
dan bildiriliyor: 

Erg-mı ch;i ... i !\:\bilin .\ma· 
nııllah hazreth:riııiıı l~ır:ıftar

lan taral'ınclan t:ımamcn ihata 
ı:dilmi~ oJchı~uııu 'e mıi_.a. 

riınilı:yhiıı ,chrc ~irme:-ııun 

pek ) akın hulundu~unu bil
dirmektedir. 

) - Lı1. ' • ' l""' 

Nnd.ı. lnı.ili1.kriP me~hur 
l'. '.'lhtı - ld gaıetl miz bir ı..a~: 
ı.::ııı'dcn bui bu adamın c.:a
. u,hık ha\·:ıtma dair muhinı 
hır tcfrıka dc nc~rLdiyor -
1 .rırcn .. in '~Yh ~ c: deni::-
ı ı'ık kJ\ :ır~tile 1 fır1ni .. t.ın 
ı. . ... 

l hıdtında doJa .. ar.ık din 
! Lrde-i :ılıinda neİcr y:lptı -
ı.;· ı·ı tlaır biı \'tızı nc ... rctmi,tir. 

B.ı ~azı' ı .ibn:t oİ,un <lire 

<ı~ llcr hu ;ıızetedrn t1;rccı~1e 
'c nııklc.:dh•oruz. 

\ 
1'.11 ı.-:ci;.'.ı. :ılrın "!iÇi• ohın 

'p ril l'rlnı :-:ıhın hli\ İ\ et Yc 
1 • • 

' · 
1\cti tı,ıl,kıncla nıemlel e

t ·ıı "ı ! l '~ l' )İr çı k dedikodu 
l C\, ın c.:tncl.tcdir. 

l l.ıtt: çaı. ıd·ı .. , ı1'akt:ı. i..:
t . 

\ ııntla, tLIJl.'/./., h malın lle-
r dt. l•ı 1., ı h\!r n:rdc.· (Piri-
ı . 
"tlnı ,ahııı hik.h 1;·-.i kul:ıl, -

t. ı · · · · · f ı r ı '· ag-a .. ı '' luımcktcc ır. a -
l ul i !• '! • J 1 • • I , ' ırı 'erun ~:t 1 11 r tn 1"1-

• :ulıibi hir ın·ı .. lti nan mı
l ' 1 l:ı\'lr. yoJ..,a tunıl,u-
~ r • . 

' 
1 ~ l ık hir .ıl:il,:H ıııı ':ır? 

hnı.: hn\ır. 

1 ih·~·cm :ıh j .. •nindı:ki bu 
J' 

t hir im •iliıdir j,mi dc 
H. Jrlıh) tir."' .\k/.kt'ır ~ahı' 
' 

1 
i t:ın orununu hitirdik

~- ' ınr.: \'ımdi de l linclilcri 
r. n . 
• ' < ı :.ltı 1 ,3, ılc , :ı :1l.ıınak 
1 ' • 

1 n hura~ a •,d•ni .. rir .• ·ccc-
. rı 'cçcndl' r P"ri ıir 'ı mı· 

r ' / 
.. •nd;ıl,i hir lnp;iliı nıeı.:mua 

ı.: nıi%c ~l'ııni ... ci, muld'ır ıncc-
rıı .1 • ' 

' I\ a"~t , e d~ .. t-.ckrik: r . 
aruı olan hiı J,·ıç lııgilizin 

r \. "llıı· ·ı · 
ı e lıerab.:r J ,.,rcn::ın 

t1.: nıi dr~ \ardı. biıı:ıell'tlc\ lı 
1 • 

• ıt ı.:;elını .. ~ en l .ofl.:ıı-.i ı 
tı.:,, . 
J.. . 1111'1 altınd ıki ~ .ıtı~ ı da 
, tıl1.:ri111izc takdim l'l iHıruı: 

l u da ,udıır: · 
.'\r:ıpların mı ... ı m:ıi-.ctınc 

\ı . . 
'
111

1 hilc \L .. h.:-.i-derinı:, 
l lJ,tr•ı, l l 1 . 
ı · Hıtuı ıar\. ,,ıL \ e ~e-
\.'1·ıt 
, • ın,ı tdernı:.tik· 'd tf 

1 an 1 · , ngıltc.redc bir ı:ıt 'ar,a 
(j ( ·ı \1· 
1 ' ırala,· 1.orı:n tir. l .on;n.; 
, lthj . 

ll•ıı umi<le ' \; nt i .. i11c 
f' ·ıı 
t l 0

1.111 ftt .nLt. zd,.\. C\-
'at 

t . \ ı.: in: ile \ıar ~Lyhh: -
'"lı. Ll"fl . • I' !J . . l 1 · ı erııu. : \ .. \. er.nı 

. ~ lttil kn " 1111" hi :ıharc 
ı r~ . 

1 l ı .\r. bi t.ın 1 .ıı t•' .. ır-
\ '

1 rnll\ aff .ık ol m ,tu ve 

~ 'ı.:tlc l.on., 1r-'ıı Dl!\Lli 
tt\. il .. , • • 1 • 

'"" .. ı cttı:.. . 11.mct ce 
r t ırh İ/.ah 'c hn ~ından 

1 •,_rııti 1' ' nıoi i-idh nnı;. 
1. 1 CI' l 1· , '! 

• l: t ı ... ıtH: 'e•·ı en 
l 1' • • l 1 

anıı \ c 'c nrıt ·ı '.ı-
1 ttr t ~rı.:I J liı di ; 111 

"r 

(; l ·r . ·her 
ı l r. 1 : uU 

11 l n1 1 cı d L L nu 

l lu . ı İ\ ı ·c ıı· iı' r .. 
" • • ·ı l

1

·' ırn 1 1 ı-.. l , I' , \; l l re , 
\ l ı 'c \ı p birli ini 

ı t, 1 L\ 
t ın 1 

1 •11« ıı'dakı muh 
) l~ı 1 • 

l ı ,, kpc' U/. hir 1.am.m-
" Ch.• \. 

ll:ıhlde zikro]uıımı bi.ıtlın 

t:ıf:-il:\tcan belli oluyor ki ln
rıiJtu·e -.i ınd i La' rcn::-i, tarikat 
:... ' 
l,j,, c-.ini giydırcrck l'cnc:ıhın 

maruf olan (1.ahor) .\mi'::-:ır 

(L"ıılılıibcr) 'e dig-cr şehirle

rinde dola.;tırnnık hıılluda p;<.İ· 
' 

ndcrnıi-;tir, 'c hu :-urctlc orn-

lcırda bLiylık hir ıı~ una 'e 

kanlı ınalıcr:ılariylc muthi~ 

fodalar ih1.ıır ctmcp;c ba~la-

1111\tır .. Hu hLı:-u~t:ıki :-on haber 
gli::-tcriyor ki La\ ren" J lucluc
t<l (Toçi) namındaki J )ıığlı 
arazidı.: ınahf ı \ c ıneırhul 

ıncsıi ile rnc~~ul bulunıyor. 

.\lc/.htır h:n atlblcrİ zikrettik-

ten .. onra 'ü .. uk 'c itimat edc
bj)iri/. ki Ef•~:mbt:ııı alc~ hine 
~im arilcriı1 I,ıyamı 'c i:-y:mı 
J .:ı' rcn,iıı :-ayu ga~-r1;·tiııiıı nc
tkcridır. 

Lnndrada cıkan cliğ'er bir 
haftalık mecmua i-.c l ,aten~ 
hal-kınd;, atideki it.aharı 'ı:

riyor: 
j,t:ılıbaratımı/.a na1.aran 

L:h ren-. 1 ~ıJo :-en<.-...inc l.:ıdar 
J limli .. t:ında l,alaı.:a'-tır. < )rn
da L:h rcn~in d:ıinıi ikaınct-. 

~<ihı. pcnc.:nbın Ami .... ar iinı

m:ı L''1..·r. namındaki ~chridir. 

1 .:İ'. rt·n .. ~imdi tLirhi kı) :ıkt

kn: b~ınincrck fü;J:-L ,·iklik 

:ıı-ka-.ında dultı"ı\cır. Lılneııs . . . 
.\r:ıbi-.taııdn ~üçcb.: 'e bcdc-
kr arn:-ınd:ı pd~ çok l,nlmı~ 

'c oturınu~ bir zattır. La\ -
rcns o zamanki !-:ıyi ::a~ e,in
tk- \raptan Tıirklcr alc) hine 
J,n anı cttirme~e tnll\ arfak 
ol:1w ... tu •• , imdi i,c.• [fg-aniı-

tanda İnp.iltercnin mcnafiinin 
tı:mini hu:-ıMında ınc~guldur, 

'~ mL/.kt'ır ınenfa:ıun t1;mini 
için La\ ren;, l:fg:mlıhır ~füi 

.'arı),, Şah :ır, Terfik. ye :-a

İl\! ile scrhad<lin hiıtiın cha
Iİ!-i :ırn-ında dcıhı~ınal- t:ıdrr. 

Di~\;r t"ıraft.ı hcrl,c.. biliyor 
J,i ı·:r~:ı 1i,tanın ,imali 1ı· .... c~i 
. mi~ et Rıı-.~ :ının 11uru1.:.ınd:ı 

ulmal,l:ı bcr:ıbcr nlLıh.:ıhilindc 

Clnubi lıb-.t:'-i İngfüerı:nin tc
.. iri altındadır. f ,u, ren-. de bu 
muna-.cbctle ornlıırd:ı bir kaç 
a~ c\ d ckti~i propahanda 
tohu.rııunu bi<.:mck için bek 

-
\ 1 ıJ 1 

9 treni gcln-ıedi 

ı · ı ııı , .c f ıı l•.'rıın ~i ~deli 

Tı. ı'(' Ji er J1r' , ıı. cm· 
mi d r cc:\ ı 

,ltıı. Bi a sa f; ıl ı i t. -
11111 er t ratı karl.ı öı h in üş, 
biı\ ık t , r. tlaı Lla \ ollar r u;dut 
bir 1 .Jdc c IJıı •u için ıı.:ıhli) ıt 
ı, 15mcn felce ugr:ınıı~tır. 

ı ıc timle dün • 1 lırılı ~.:ıat 
() d.1 ~i rked is• ı:srorıun:ı. ır m a
sal atı .: zıırnefcn /\\ rııpa l(on
,·:m .. i oııeli tam 14 rnnt geç 
kalmak suretile ancak gece 

1 ı ele gelehilıniştir. 

lkrlin.3 1-J lahibullahın ta 
rnfcarları l\:ihil ~chrini l,:\mi
len yaAma ctmUir. l\:ıhinc 

i-.tifo~ını 'ermi~tir. 

~on hnbı:rlcrc p;iirc J, mi 
,\ıııanullalıııı kıt.ıatı K:\bilc 
çok yakla~nıı~tır. l\ılbil ~C'hri 

:1111.:ak kıı.:ın :-iddcti \ e kar . . 
y iıziindcn hcniiı i~g·al celile· 
nıcmi:-tir. 

l .ondrıı. :l 1 - · (Tnymiı; in Pc· 

şa,·er muhabiri bildirirnr: İ:-mi 
Baha saka olan l lahibullahın 

m:ılüın m:ızbinden dola~ ı zaten 

halk :ıra,md:ı kendi.ine kar~ı 

şiddetli hir ecre~ an Yardı. Baha 

~:ıkıının a~lcn Afganlı .olma\ ıp 

Tacik ,·:ıııi İranlı olduA·u tahak· 

kuk cttigindcn hu ecre, an hüs· 

hiiüin kLtn et ke:-hı:tnıiştir. 

l labihull:ıh Kıilıildc bir hiikfı

mct id:ırcı;i tc::oi... cdcınerni~tir. 

Biıtiin hüktimet dcrniri l11tili fııa

H~ et c~ h:ınl;-tir. J Jabibııll:ıhın tcc

rubc:-i olmadı~ınd:tn hukumcti 

idareden aciz kalm:ı-.ı muhtemel

dir. 

Bu ":!ll\'aHn neticesi ol:ır:\k l\r:ıl 

Eın:ıımllabın lehine hü~ ük hir 
cer~ :ın 'ücud:ı ı;elmi\'tİl' . 

Enı:ınull:ıhııı hıılkın ::oaadctinc 

!':tl'fl·ı lcdi~i ınc•:ıinin kı~ me'ti şiın
lli takdir olunu~ tır. 

l.ondra 31 - 1 l:ıhibullahın 
i-r:ırı i.izll'lnc Kral ı•:ın:ınullahın 

hLt kardcşi l\:ıhirüJdin rnr:ıfından 

bir kahine te.-kil c<lı!mi~tir. l\a · 
hine :ı;w .. ı k:\milcn kr.ıl Emanlla· 

hın mcn-up olduAu \lahm:ıd1..ıni 
kabilc-i crk:inındandır. 

lkrlln . ı - C :elen haberlere 

naı:ıran Efg:ın kı~amının clcba -

_..,tarı lkıha ::;akirin 'azi ~eti ~im · 
diki muhafaza cdilıııc-.ini ıcmin 

cdcn şc<•ırtalıgm karlı. l\:ihil ile 

l\:ındıh:ır ar:ı-ında lıertiil'Hi :ı~keri 

harck:it ~ :ıpm:ının mümkun ol -

ın:ıın:ı-ıdır . Bah·ı ~:ıkirın :t•lcn 

Efp:anlı olma' ıp T:ıdk denilen 
:ı,lan İranlı olına .. ı hirçok kim -

ı:;clcrin kendisine \ i.111 ÇC\ irındc

rini intaç cımi.,tir. 

l\ır:ım h:ıdi .. c-.indc ıniıhim 

bir rol o~ nın :m • im :ıri kı.bilc i 

bilh:ı••:ı hu htı!>ll"ta çok miıL it 
d:l\r.ııımakt:ıdır • i\lam rı ı:ı .tn 

tahtı ti:.:cridnc hak iddia cdcı,ILrın 

çoğ:ılın.ı'"• ':ıt.i) eti k.ırı-tırınışur. 

simdi j .. imlcri :r.ikrcdilcnlcr ,,un
l:ırdır 

\ın null h 11 1 ru.t.rı. İtıt\C· 
tl'll ıh, \ dir h.ın. .:ah l\ lahmııt, 

B.ıh~ . ıl..i. 

1 >c'lıi .• H <.\..\ - it°' ı~r ı 
P:ır ıı • nıud ı OİI' illi L k 

fc:ı l . 1 apl:ırı clai rnl hir 
ltı 1 111 h' 

\.ık llt 1l' 'c kork.unr· tırvıı,ı d . . .,. 
rıL h Lı tırtn 1.a\ ren.; 

. 0 Run b' . 1!.thi ızzat bır ndcr 

Sıhhi müessat An· 
karaya mı Qidecek? 

ldl 11 11 t ruk .mıı;t h r cİ\t. miıs

(, ,.,rı \1 Bre' Pr .. , ; ı: ~anis 

t ı d \ l kt :ı t,t 'mi . ol.ın buıun 

kar~a~ lıkl:ır L'nn ındJ , 'ın:ııi 

~.1rbi htıdııdıınd:ı 'azİ\ etil' tabii 

hır halde kalını-. oldu•'uı u :-o\· 

it.mi •tır. 1 ludutıaki kıt:ı ıtın 'C\ mi 
ha' atlnrı muhtd olın.ımı~ur. 

'.\fotat a-.keri işıigaller haricinde 

ynpıl:ın ~ c~:lnc ameli~ c çocuk 
,·c kadınların l\:1hildcn çıkıınl

ın:ı~ı hu:-usundıı İngiliz h:ı'a km

' etlerine mensup ta~~ :ırclcrin kul
lanılmn:-ıdır. 1 hıdmlarımıırn da

J-ilindc siyMt \':t;dyct son derece 
sakindir. 1\ laınnfih b3zı kauilı:lc

rin Efgıınistandaki dahili muha· 

hcrıt Çal~a bilir 'c ne de 
t .. ann'\rıın i . 
'k.n ),, k ~ası mudtirlcri 

J " C5>k' 
bir Yerde l u1 hir J·ılıcı :ıdi 

•tıllanma~a razı Olut. 

Şehrimizde bulunan .crum 

dıırülLtih:r.:ın ile tclkihhane ,.c 

b:ıktrirolojihnnenin, kiiçiik sıhhiye 

1J>cktchinin Ankarar an:ıkli şdüü
niilMcktcdir. 

rehc. ile :ıl:ik:ıhırı pı.. k f::ızl:ıdır. 

\'c l\rihil, <..'d:ll:ıbııt \C 

l\andeharda bulunan fü; hii· 

küml't dır kabilelerin m:l\'cncıiııi 
talep ctıni 'tir. 11 uduttal,i 7.ahiılc

riıni?. bu k:ılıilelcrın c.liiş[incc,i:.: 

bir h:ırekcıc :ıtılmaktıı~ mcnı:t 
mek 'c tam bir admi müdahale 
.si~ acetini muhafaza etmelerini 
tl'ınin eylemek için çnk mc~:ık · 
kat çckmi~lcrdir. 

lHYYHreci ~ir ~o~m 

. . 
Pln::-:t\ i} ii .. iin methald.ır hu-
lul'duğ'Lına clair olan 'c bir 
ecnebi ını:ıı bamdan tcr1;·~~uh 
cc.k n haberi rc:'mcn tckzjp 

etmektedir. \"ahim ~urette 

lı:ı,c.1 olan miral:ıyın Lqifa 

t:emi~ oldtıl!,ll 'c i:-tifa::ının 

hu şehehc mebni kabul cdil
mi~ hulundtıf!U ra .. rih cdil
ITil'htcdir. 

- ---
i n ~ i it e re ~ e g r i o 

feri başarmak için elinden ge -
leni yapıyordu. istidadı mahsu
sunu sarfcdcrck ci,·ar lmbifclcr
le müzakerata girişli. 

Rekor kırmak için yalnız 
başına uçarken .. 

Xuyorl,: !1J(i\. A.) - .\ınc-

Son ha/fa ehemmiyetli 
vefiy!Jia sebebeyet verdi 

Loııdra, 31 ( A. ı\ ) - Cirip 

Bıı kabilelerle anlaşmak lfı11m 
(}'cliyordu. Bumlan başka ya

kında ınfıhim bir faali}•et sahn
sı halini rılncak ol:ın sahil bo
yunda sakin ırl lııveytatı• knhilc
leri ile münasebet te~isi icap 
ediyordu. o: Beni Ru\·clfa » ııiıı 

zikudrct \'e meşhur cm iri « i\11-

ri Şaalaıı ıı ile de uzlaşmak ge
rekti. Çiinkiı rehberlik \'azifes:
ııi :ıncal· bu muazzam kabile 
görebilirdi. ıt;\uri Ş:wlaıı 1> ha

zan Şerif ile, b:ı1.aıı Türklerle 
tesisi ıniinasebat:ı taraft:ır gözü
küyordu. Onu tar:ıfc)ııden biri
ni ihtiyara mecbur etmek şarttı. 
l:.ğcr a.Sirhan yolu Şaalaıı» ta
raf ıııdaıı açılacak olursa, bu 

tarikle (Abulay) lar:ı iltihak 
edilecek idi • (Abutay) lar şarki 
(liuvcytat) tardı, Rei .. lcri (Qde) 
şım:ıli Arabistaniıı en .Jniilıim 

muharibi olarnk lanılııııştı. (Odc) 
ııiıı delfıleti ile (ı\taaıı) \e {Akn

bn) arasındaki kab:ıile icrai ııü
fıız ıniiıııkfındii. Bu kahilclcı· 

teş\ ik edilerek Türkleri (Aka-

Böylece tali yardım ederse 
harp vermeden 1.afer elde edi
lecekti. İş vaziyetin riyazi \'e 

psikolojik fcvaidiııdcıı istifade
nin yolunu bilmekte idi. Zaten 
(Loreııs) bıı muazzam ınaııedh 

esnasında muattal kalıııaıııak 

emelinde idi. Düşmam yormak 
için, hadisatın icabıııa göre \e 

muazzam plansız ıne\Zii lıücum

lar }'apacak \'e düşı~ıan km·\ et
lerinin d:ığ ılmasıııı lemin edt:

cekti. (licr tırafta celialı; fakat 
cephe yok.) İşte bıı )eni u-ııl 
t:ıbiyeııiıı parolası. Blı sebepten 
dolayı, Türklerin (Medine) dt 
intizar ettirilmesi, şiıııend ii erin 
n:u\'akkat bir müddet için işle
mekle seı best brakılması, ma
mafi düşmanın mütemadiyen 

iz'acı 'e yeYmi zayiat n~rıne~e 
mecbur kalına ı için demir yo
lunu bil;t inkıta tehdit edilı ı~i 
kararlaştırıldı. 

etmek 
fü:rc hug;ün ~ enic.lcn bir 
rc~eblıii:-tc hulunmıık i-.ti~ or
du. Bu rckcıru ınumnileyhadan 
1\fü; ~init btirdat ctmi~ti. l .:ı
kin \"irolanın t:ın·:ıı·c .. ;i kal-. . . 
karken hir çukur içcr:;indc 
yere hp:ıklaıınıı:;- Ye h~Nıra 
u~ramı~tır. Tan :ırcci k:lllin 
..;:ı~ Ye salime.lir. 

s:ılgıııı yüzünden vefat edcııleriıı 

mıktan pek ziyade 
a ı tıııaktadır. Ge
çen hafta zarfında 
Londra ile iııgil
tereııiıı b ü y ilk 

~e'ıirlcri \'C Oal 
ıncıııleketiııdc \'efiyal 16 k:uıuıı
saııide lıitaın bulan hafta zarf ııı
daki 173 kişiden 26 kfüıunsaııide 

biten harta 321 kişiye çıkıııı~tır. 

\'alım: 1 oııdra içinde vefiyat 
mıl<farı 77 den 158 c çıkmıştır. -

f ransa ile Brezilya 
Müşevviklerden 3 büyük lıa)d:m çıkarmak pi!anı tatbik 
zabit idama mahkum edilmek isteniyordu. Böylece 

Telsizle konuşmıya başladılar 

Paric: •• 1 r (.\. • 
A) - Yal-; ile "" 
Bu en 1):- /ı, ne:. 
nr:ı::-ında tel. iz 

telefon ~eni. lcrini temin için 
lbdynclektrik ~irkl;ti trırafın

daıı ' iti.: uda getirilen i n:;-aa tın 
:ıyni zamanda .\J. Biry:ın Iıı 

i\ riantin harich e n:l/.ln tara-. . 
fından rc,ıni ku)'mli icr;ı olun-

mu~tur. -
Uyu~turucu mevut 

İmali tahtit edilmiyor .... 
('ine\ re, 31 G \. \) ı\f-

yon J ... oıni-.~onu 

~Ü\' Knmpbı:lin 

ııy uşhmı cu ıne-

, ::ıt imalinin tah-

tidi hahl..•tidaki 
\mcrikan proje,inin reddine 
ınanıf t klifini kabul c\ le

mi"tir. 

l'.ıris, 1 (A.A) - Lö Jurdal 
gazetesi ~ Ciudat Ikal » di\'am 
harbinin iıç bi"ıj1\tk 

ıabiti ölüm cazasıııa 

ıııalıkfün ettiğini 

l\ ladritten istihbar 
ediyor. İdam iıük
ıııfıııiiıı icra edilınıycce.1i re bu 
ıabitlerin yeniden bir ndli 

mahkeme tarafından mulı:ıkcmc 
edilmesi muhtemel olduğu 
söyleniyor. -f sti ~ıra nıeclisinue 
Veznenin bir milyon dinar 

açığı çıktı 

Hd,.,Tat. .l 1 (.\ . . \.) - C:ı
:1.ctderc ~üre c: ki i .. kııpçin~ı 
mc:cJi,inin t:ı:-fi) c .. inc memur 

komi--~ on hı:.;apl:ırın '~: 'c7.
ncnin tctkiJ,i iı;in bir ıniıtc

lw•:-ı-. ta) inini talep ttmi':'tir. 
Zira ilk lıir tetkik <.':- ı ı'ında 

'ezncdc bir mil) on dinnrlık 
lıir açıl. p;öriılmu~tur. 

Beylerbeyinde 
Dün yeni harfler kursunu bitirenlere merasir.Jle 

şahadetnameleri verildi 

Diin ıo.hadctnamc ıılan Bcylcrbcyliler 

Dün He~ lcrhc\ iııdc, Boğ·ııiı;i mu:r.ika tarafında ç:ılm:ııı j .... "'_ 

gençler kuh·~ündc (' ı t r .\b. 1.\1 m:ır~ını ıni.iteııkıp b:ı~lıın nı<;, 

clull:ıhağ:ı ocağı ) eni h:ırf kur!>u bundan ~oıır:ı maarif cemi~ ctı htan-
bul ınümc~:-ili Cc' det 1 t:ı im B. ile, 1\ uıguncuk ,.c Nakkaş tepe 

kur ·farını ikın:ıl eden J07 tuınıın 

'e be) e mer:ı:::.imle rliplı ıma lC\'Zİ 

t•dilmiştir. 

Diploma te,·.zü mcraiimindc 

t:ır:ırından bir nutuk şc.i• ıcnmi. tir. 

Bilahcrc gençler kuli.ıbti mu-
siki kı5ını tar:ıfındıın kvn:.-ar 
\ crilıniş har.urun Çil\ \'c pa~ı:ı 

larl1 izaz olunmııflardır. 

cenup ruıg5rı tarafından sa\ nı

lan hir Fıngiıı gibi is~aıı şimale 
doğru yayılacak, ( .. anı) a kadar (Bitmedi) 
imtidat eden Jrnbiiekr yayaş yn- -

\'aş is)ana iştırak cllirikcekti. 
b·ct gaye (Ş~ın) idi. Bıı ~ayc 

gerek (F:ıysal)ııı \'l' gerek mii- fiaz 1D turuso .. 
ş:ıviri lı:ısı (1 orens)in diınağl:ı

rıııd. n bir an çıkna.ıyor ruyala
rıııa bile giriyordu. 

( Fayscıl) bu çetin ıniızakere

Jcri id:ıre cderkcıı hiiyiik bir 

maharet, tükenmez bir sabır, 
Araplrnıı hede\ i inatlarını \'C 

istiklal emellerini tatmin \'e 
inkiyadc mecbur edec.ek bir 

h:ırng:ılılık gösterdi~ \ 'e az za

manda crs:ıretini kuv\'etleııdire

cek ııeticc'cr dde etti. ( Elrec
lıC') kararg:lıııı1 götüren yollar

da sailc.·r, ) eni ta raf tarla, a rıı 
seclak:ıle gelen biiyfık şehler 

dıırnrndan meldk dokurorlardı. 

i~te ( r,ı;sal ) 'c ıııiişa\•iri böyle 
sabırlı ne inatçı bir sai ile 
Arap ceıniycliııiıı 1:1iiteferrik 
l,ır,' etlerini bir araya toplamağa, 
hepsine aynı düşfiııceyi, aynı 

~:ıyt} i ilham etmeğe ııım·affak 

oldular. Bıı gaye <t Türklere 

kaı ~ı iıısaf!;ızca bir harbe r-iriş
ıııck ı ibaresi ile ifade olıın:ı -

hitir. Ayııı ıramanda (Şerif) in 
mevkii de rcsaner peyd:ı ediyor
du . l',,bill'1t:t fe\kincie bir 
kıı\' et ol:ıı. ~. taııılıyoı, Arabis

tan ı ıiıletı ' hide c lrıı:ınıakl:ı 
l cral>er ~ iı 1( miş bir ii•nnıet 

. i c ·nııı ~ 11c1f1'1 n~ ~ıl sı 

<. r ıııd ı tc l'aııı) ordu . J~te 

A.,, :) orl • ~uı u <..rtaya çık, ran 
tl ı 1 ar ~ c L o ıı~ ur. 

]\fa IJ1 f ı!ı ııı Ol'dll hiçbir 

ı ııı ın d, ' r ordu lam herı '-
1 orers 1> llıı ~fımıııet

topl :uıınış a kı;rferm 

f>isi plin dt·n lıoşlaııııı.1d ık-

larım: kitle halinde harpten 
nefret ettiklerini anlamıştı • 
Bunları oldukları lı:ılde kullan
mak ı:ızınıdı. Onlcırdaıı yapa
ııııracıkları bir şeyi beklemek 
abe~ ti. llö) le uımırlarla kitle 
lıaliııdc lıiicunı hata olurdu. 

Dağınık halde kuwetleri tez.ı

yül ediyordu. Şu h:ılde yeni 
bir tabireci olan < Lorens » 

... ~ıuc ae tekrar 

l\a~fanıouuda miiu
h'~ir ~\<'ık. ·(;z ı·f•fikinıiz . ~ 

'azn or: . . 
Yirmi ~iindenheı·i ~ 

. u süzleri i~ilntrk.l<·Yiı: 
" " . 
Piva~ada ı!az vokınns. 

• f. • " 

İneholuya fırlmadau 
'aınıı· ll~l'[lllU\ 01', !!HZ . . ' 
gc111i~i Sam:-"uııa~~rlmiı: 
İııC'holudada gaz ~ok
uuıs 'c neli rede• ~elıiı·<le " . 
~az hultı·mıı gözP. rap
makladı r. llPı· ıwkadar 
hir il\i bakkal diikk:I-
11mdan simdilik okk~sı 

" 
yeııui~ kuru~a olmak. 
lizl'e lıaJk gaz ihtha-• • 
f•Jm lemin eııueklP 

is<• •lt• koskoca hir ~eh-
J 

ı·in umumi ilıt h a(·fa-. " 
ı·ma dahil olan ~az-
'a!lrnıu hiı'deııhiı·(• oı·-. . 
tadan k~n h olııw ... , 'c· . 
okl a-.1111n 'irmi, 'iı·nıi . 
lw~ 1\m·us hir f:wkla 

" 
saıı"'ı nazar<li.f..f\a, 
('aH fHiı· • 

Fransız mastahatgüzarı 
Fu·an~ız nıa~lalıat-

~ü1,arı .1. Uriijer dii11 
ZP' <'l'~ilc hirlik tr .\n
kaı·a~ a ~iımi~tir. .1. 
B1'lijt•ı· seffri . 1. 1 Hi

~aıı l)l'on un a' df't i11l' 
" 
kadar An kaı·ada ~u-

f'iyc meselesi hakkın-
• 

da lıiiktlmetl J temnsı 
ıuuhnfaza edccekrir. 

. .. 



n eli altında 
ric \. zı'n ~·r -

i\lııtl 1 :\akılı J kr hakkı mahfuzdur 
JC'HJ A l ı TIL "ı:ın1ı 

] larp ~·le r de naza ri)rf'J eı~ 
-

En ln'i.vı'ik ın ı ·/<'!·. p:ruyJ derleıleri11i11 
o·iristikleri isi 'nı1'ik harbini l<İn t'l {'e 
~ ~ 

1u'fi·ctle ,·rul<'diyorlar . . .. 
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Bfüün \ üksek c üşü 1celi 
sel er a} ni ııdıce} c v rı "' 
Mesela « Pa tor » dı o 

aiım ıle st 1 u ı ı üı biı i -
de lıarb.I' ceh 1 .. tt ~ 1 be çnı -
cakl::ırıııa kat'tyl n cınıı ıın . J1ır 
gfııı gel cek ııı .llcticr ınıha iç:ıı 

değil, tc's:s içın l iı kşecekler, 
\'C fiti elemdide ccşcrıyctİU iyi
liğine rn çok çalış ııılsrın ola

caktır. » 

crA11.1tol frars» a gelince şu 
nıfıtaı;ı .. ) ı yürütüyor: 

• Mılktlerm ;,Lide birleşe

ceklcrrnc tam bir imanım var
dır. Bunu olanca hissi beşerim 

ile, ıd piHeh ve «Senekıı in za
m, ıııııda hakim olan Uıtin şüu
ruııun olanca rikkati ile, istt)O-

• nım. Bu his Avrupa barbarlık 
tarafından asır arca müddet 
öldürüldükten sonra nsrı hazı

rın ~üksek şüurlarında belirmiş

tir. Bu hissin hayal ve arzuJan 
ibaret olduğunu bana itiraz 

mak:ımıııda irat etmek boştur. 
l l ayatı tevlit eden eme!dir ve 
istikbal iı lozofların hayatatım 

tıakikat haline so ınağ:ı oü; ük 
bir ihtimam gösterir. ıı 

o: \'iktor Hügo ıı dememiş mi
dir ki : « Harb i tebcil etmıye

lim; bir leke teşkı l ettiğini 

meydana koyalım . 'IJ 
« Kan l flanı. ryon :o cinne-

timizi şu suretle teşhir etmek

tedir: 
o: J lamakatı beşer iyeden isti

fadeye kalkışan ) üz kadar muzır 
şahsın yaptıkları muntazam cş

lnyalığa karşı talıaffüze mecbur 
kalan Avrupa, fen az ve müfit 
bir sai~ ie meşgul insaıılarmı 

jşten alı} or, ve senevi milyar
larca parayı, yaııi blılün vesaiti 
maliyesini bu uğurda heba 
ediyor. cı: Avrupa » Uu hare
ketinden dolayı magrurdur, 

şı:reflenın ektedir. Gözleri yeni 
açılan çocuklara askerlik faıJ

leti telkin olunuyor, ve bütün 
vatandaşlar komşularına karşı 

hfısumet beslctici bir terbiye 
aöriıyorlar. Ne akıllı beşeriyet! 

~e cazip seyyare! » 

« I-lober :ıı bile şu sahrl1rı 

yazmamış mı idi: 
o: Vatanını dmini, \ ilaydini 

şu noktada me\7.u bahsetme; 
kabil ol luğu kadar ruhunu yuk

selt. Bütün arzl , bütün kfülllt
la, yıldızl:ırla, lıa\•a ile dfışünce 

ile yaııı g oğsümüzde ınündcmıç 

namütenahılıkle al<lJ.amız oldu

ğunu unntma. KaJııı \ e ~mi, 

Çinl i ve rrnıı~ız hepsi a~ııı Ş(Y

lerdir. l(.\inatm ımıazzam kira
lık apartımaıııııda isk ·m ede ıle
r in h:tfc5i ile hak l<rrdaşı) ım. 

Mefkfırtniıı fen. z olın~sı her 

şe;,ıin ona idlıal edilmesi ile 
meşruttur. Bu mcU fıreıı ·n hu
sule .?"elınesi bir aşk iı'li ile 
muınkürıdür, tak} it ve il r.ıç 

li'li ile oi ınıaz. 
«Montcskiyo }'e geli.·ce şu 

sarih be; nnatta bulunmu tur: 
«I:.,ıter vatanıma ııafi oldu~u 

l alde bfıtüıı beşeriyeti izrar 
edecek ol:ııı bir harekette hu-

rek kan.laş kavgal:mııa girişme

ıııcsmı , v. zifc5im, müşterek 

lStrıni uııutmamasıııı rica eder
dim . Oııuıı müşterek eseri 
ım~deniyettir . » 

« Emil dö Jirnrdeıı » a) nı 
sadet uzcriııe beyanatında adeti 
olan ptrvasızlığı göstermiştir : 

« 1 larp cinayettir; taç koııu l-

mu~. şercfenclir ilınış, yaldızlan-

mlş, ,1lkışlanrııış bir sirkattir. Harp 
beşeri} etin mennetiğini emrey
lcmesi, ve emrettiğini nehye 
kalkışması demektir. )) 

1914 lıarbında telef olan iki 
f r:ınsız askerinin ailelerine son 

y zdıkları mektupları tce~sürsüz 

Jı:ıtırlıyamanı . Bunlardan birisini 
« J Hali met nıkc l> de yetişti ril

miş bir genç ) azıyor ; diyor ki : 

« ,\\ . « l\\özürör » c lıaber 

vc:riııiz ; « O ... » Verdön de 
ölıniıştfır. N.ml bir gfın, bir 
sokak ko~esiııde bulunmuşsa , 

bugün de vasi bir harp sahası 

ortasıııda kaybolmuştur. )) 

Diğerin i nefer «~\öris Briyo:o, 
4 mayıs ı 9 ı 5 tc yazıyor. Bir 

vasıyetııaınedir • içinden iki 
ibare söyliyeceğim : 

Qlfıınümün, zevcemin hayatı
nı harnp etmemesini istiyorum. 
Onu benim sevmiş olduğum 

gihi sevecek olan bir adamla 
evlenmesini ve mes'ut olmasını 

İ:,tiyormn . 

. . . . . . . . 
«Ara.sıra beni hatırlamalarını 

istiyonıın. Öyle bir dost gibi 
ki, yaşamak istiyordu; öyle bir 

dost ki daha !rnyalı tatmadan, 
silılıatli ve kuvveti yerinde iken 

bu mel'un lmrbiıı kurb:ıttt ol
muştur . .,, 

Bitmedi 

c_ın, n ı ır -, 

A.H.F. balosu 
T • T • C. balosundan sonra, 

C\clki aJ.;şaın Pcrapalas saloııla
rınd1, A. 11. F. balosu verildi 
ve tayare cemiyeti balosuna 
ııi<:pdlc da.ha iyi oldu. li:ıvaıım 

sor:uk olması, baloya gelenlerin 
adedine tesir ctınışti, fcvkalftde 
kalabalık yoktu. Maaınafih bu, 
rahat dans <>dilecek kadar ten
ha idi demek de~il. 

J okstrct ve Tango ıııüsJba

kalarından sonra bır de zeraiel 

ınü.,abakası yapıldı ve Ekrem 
beyin haremi haııım k,1zandı. 

U loda - bu hemen her balo
da oluyor - o k:ıd:ır çok muhte
lıf t'.ıb.1ka da all,mı lar vardı ki 
bir çok taııııımış kiııısder J,en
dileriııi yabancı lıissediyordular. 

J<otiyoıı mcselcsı de ayrıca 

bir balo oldu c\ clki akş:ıın ba
lucl.1 o}le lıfıcuııılar \ ııkua gcl
dı l,i, heyeti tertıbıbi}e kotiyon 
odac nm ba~ına Polis koyınağa 

lllll.l .ır kaldı. 

F. 

OOOOO~OO[Ş]~~ 
t: D:uülbr.dayide : Z.ıfcr .ırho l.ırı I 
!: Elhamra: \ ol" \ ı 1 .ı :. .. " 

hııısaın , 1'11 ha reketi bir cinayet :: O pera: 
11 

'? 
1 

• '
1
" c •resi : 

E: Melek : J, ~b ' ~. 
telakki cderım. :.: Mailk . Mıllt. n Ruhu 

• ·E 
« Lımaıtiıı sıılııh « fı. \arse _ :: An• : J,mı;p t.. ıhı t. .. i! 

) (;1Jlll » yazmıştır. (( f.rncst Rö- m H 
naı1 » k:ılbi l•ıc:si ıic, muhakeme- •• =:. ~adyoda 

is sini te'lif ederek demiştir J.. ı : g ... D x 111 oo Alaturl;.ı musiki, hc~ctl. İE 
« Eserimi pparkeıı \'atamndan 

olclu..!u kadar ecnebi diyarlar -
dan da istifade ettim . Ölürken . 
I • .lbimde hem \:atnnımın mu -
}\abbetı ve hem de beşeriyetin 
mııl.abbcti bulunacaktır. Kabil 

i~ .?il, '>il ı ve: t.ıh\ ıl.\c k.ıoıt i} v :i 
:: \ \,. ukut b r J ı b\;r c . :: 
!! 'I r,.ı 1'ı·n r i: 
iE ı Hı) ıni Tcnt..rcd il~ .. . 
jj 2 Çıı ~ ı hl \oı \ .ı' ı.lo lo fi 
:: S ~ıı ıth, ~.ın~on r s li 
i! 4 ZI~ ıf· Ronı:ınc(kJ 1: 
ii ti Şu\ıcrt: Hale rosamioıd E 

o t.a insani; et öı.ünde diz çöke- iıi::::::a:::e:.::mu::;::a:ı:;:::ı:::::::::;j 

VAKTi 2 Şubat 

Müzakerat ümitsiz 
b·r sa a 

Yunanlılar talimat almak vesilesile 
işi süründürüyorlar 

Ankara, 1 l lhı~ıı~i J
Tiirk - Yunan miiza
kcratı el:ln teYakkut' 
de\ re~i ~ecil'İ\ or. Y u-

f • • .. 

nan nnırahha. ları :\ti-
nadaıı talimat hekli
~·oJ'lar. Yurnm hey
rıiuiıı miilema<livcn 

"' 
talimat istf•uwk mec-
huriveı iui hissel me~i . 
heyet.in ~ahlhiyt\li k:\-
ıuileyi haiz olmadığı-· 

lll göstfll'IHCktcdir. Hu 
~ebcple hiilo'ınwtimiz 

taraf ıııdan n ı iizakt)l') e 
~\tiııaua uc' aın edil· 
nıe!"ı lıakkmda bir 
teklif' aki olma. ı mnh
h·ıueldir. 

Hu takdirde mm·ah
lıa~larımız ı\ tiııava ~i-

~ . 
derekler ' e her türlü 
talimatı haiz olacakları 
i<·in nıiizakcrata iir
a~tla de' anı edchilt""
<·eklerdiı·. 

.\tinadak.i mlibadele-
Ye ait mc~clcleı· halle-• 
dilir~H mi~ak miizake-
ı·c 'e imzası .\rıkara

da ) 3JH ~H~aktır. 
.. \tina, 31 ( Fo ) -

Burada Aıık~H'a mii
zakeratma ınunkati ol
mu~ naıarilc bakılıyor. 
Bilahar ıniizah.creye 
.. \tiııada devam edilip 
Ptlilıneve<'t:'°'İ mahlıu 

t ~ 

<l<'ğildiı' . 

Troçki Moskovada 
Menkôp Sovyet reisi nereye 

gidecek? 
Troçkiııin Tı.irkistandaki mcn

f:ısındaıı hareket ettiğin i \ azm•ş

tık. Son ~den telgraflar ınenkllp 

soqet rd-inin .\loskmayn mu

\'a. aletini hııbcr 'ermektedir. 
Şehrimize gelen bazı haberlere 
p,örc Tro ·ki i -t:ınbuldan ge\·crck 

do~uca .\ lmanya\"a gidecektir. 
l\a) dı ihti\ atla tcl::i.kki c.·dilen 

bir rh a\ ete göre de hiıkllmcti

miır. Tr~çkinin iç Anadolu şehir

lerinden birinde ihıirnrı ikamet 
etmc,inc mü ... ıadc edecektir. 

l ~rzili~ nıette~i 
Tedrisata başlamak üzeredir 

~laaa·if 'Pk:llt> fİ tara-
fıudau , .. rhrimizdeki 
~an'atlaı· 

nıiilhak 

mf•ktf•hiııe 

hiı· trrzilik 
mcktPhi ırsi~ine karar 

l\loskmn: !H (A.A) - Tro

çki muhafaza alnında buraya 
':ı_ı l olmuştur 1 )ahili bir harp 
ihzar etmiş olmakla ınaznundur, 

ı\lunıail c~ h 50\") et toprnkl:ırından 

a) rılm~a da\ et cdilmi~tir. Troç
kinin Berlin kurbunda ~ crlcşmek 

fikrinde olnuğu ve orada Alm:ın 
hiiklımctincc her türlü si~ :ısi 

prop:ığ:ınd:ıda bulunmaktan mü
cııncbct ctme.i kıl\,dı ihtir:ızilc 

oturma·ı için bir ikamet ruh-at

n:lmcti ita cdcccl!'i fİ\"3) tl edil 
ıfüktedir. 

Sırp - Bulgar hüku
metleri arasında 

bir itilaf 
ik}•!T<IC, J ( ( t \ ) - \' ll

ftO,Jav ya \ e Bulgar hiıkumet
lcrim , tra1.i min)\ ici J,.ı)} u 

kurbunda 'aki olan hadi-.c 
hakkınca tahkikamı bulun
mak lızcrc ımıhtcli[ bir ko-

\ pı·ihlit?:iııi yaznn~t ı k. mi-.yonun k,km için muta-
t J • ,!) 

i~tauhul nıaarif emin- bik kahm ardır. 
Bdgrat, Jl L\ .. \ ) - \\a-

liği t1 ly<\' m hu mcktc
hin nınaHiın \C ichu·t• 
kndı·osumı lıazırlamak
la m<'~gııldi'ıı·. Kadro 

~· 

' c k:'ılrl tal'arırnlan la~-
<lik olaııduk lnn soıu·a 

la njaıH :-trazi ın iro\ ki ko
yu kurbund:ı \'aki hadh.c<lcn 
dolayı Bulgar hlıkL)mctinin · 
lk·ll?;rat hiıki'ınıcti nezdinde 
tc -;<: bhii,atta buhınd!{u hak
kında herlincr ta~cblatt:ı ga-
7.l:tc.:~indc inti::ar cckn habc-

k ,. k 1 ı · rin c:-:ı,tah ari oldui!unu be-
aı 1'. t•I f':-'pN t•C t' ıdt1'. n 

an c lcındaedir. 
Teı·zilik nıekt«'hi nıPm- - - -

IPk ti ınizt"" fcuııi ınala~

ta1· ' e lc-ı•zi n·ıbı irc -. ~ 

t't'ktiı·. J)ulıul ~:.wıhwı , 
:-:au'nlhu· HH'ktchiııiu -
ki11in a, rndıı·. El \'C\ nı . . 
~t·Jıı·imiz :-:mı'atlaı· nıt'k-

h""hİ eiy:u·11ıtla mii~ait 
hiı· hina araımıaktud11·. 
Hiııa huluu<luklnn son
ra nw"tehe af ma<'ak 
talelwniıı ıııiktarilc"" du
Jıul s:.H·tlaı·ı il:in t•dilt•-.. 
t•r•k, ıwkaz hi ı· ~<·•;l i k
f t•rı ~oııı·a ,la tcdı·i~ata 

del'hal ha~lan~waktll'. 
v 

Üğı·t•11diğiuıize 11aza-
ra11 1nrldt\ht• ~imclilik 

13-20 tal ·bf• ah u:-wak
t il'. )lt•h. tchi 11 ::cfliğiııe 

Beh·ıka<lau ct'llıuhuıan .. 
miite:ıassı!'-·iarıhın hiri 
tayin olunucaktıı·. 

Kenan Bey geldi 
E' Piki giin .\nknra

tlan :'ehı·imizr d ii ıwıı . 
h~ıaub11l nıiidtlt• i t ıınn-
mi~i )\('narı n~, maka
mına ::..l lmi~Liı:. • t; ~ 

)Jumaih·yh , k (' n -
tlisil" ~iiı·uli~t·n nuı -
lıarrit·imize :-'Cyahatmıu 
s11·f k:'ttipl<•r ltakkıntln 

Jınzıı·huıan talimatııam<~ 
ile alakadar hulundu
i{unu si;'--lt•mi~liı· . 
t_ ·' " - · 
Esnaf cemiyetleri ni-
zamname yapızorlar 
'l'P\ hiı <•ılilt•n E~ ııaf 

t't'miyt'tftıı·i fu·kada top
lawu·ük rni ııi zarnna-. 
melt.•ı·lll i t aı ızım·' lı:t !'\-. 
laııuı--1 ~.ı·dır. <'c ' ıa ıh t'f -

~ . 
lt\r<lcki lt~~atıiit fikı·iııi 

ıak' İ\ e cdt·t~ c·k macldf•- · . 
Jeri ihtha edecektir. 

Efganistanda 
Islahat durmıyacak 

.\lo:-kO\ a, J f ( AA ) -
Ef~an 'CfiriCul:\m Nebi han 

hali hazı rdnki l~f~ani:mm Ya
ziycti hakkında Tas Ajansına 

atideki beyanatta bulunmuş

tur: .. Bu günlerde Efganistanın 
her tarafından vaziyeti nik
hinliklc kar~ılamağa miı.-:a.it 

haberler alıyoruz. 1 lalkın 

K:lbili işgal eden Baha !';aki 

çetelerine karşı olan infial 
ve nefreti giindcn giinc ço-

gal makta ve hemen hiitlin 
memlekete :-irayct etmiş hu· 
Junmaktadır. Efgani:mının tek-

mil miihiın merke.zlerjnde 
'atanpcrverane Jıi.;.;iyatla mli

tcha,:i~ olan ordu \ anınlan
nı her :sınıf halkın nazarında 

diı~mii~ olan mlirtcci asilerin 
hucumundan kurtarmak i!'ti-

yorlaı· . A~iretlerdcn mii
him bir kı~mı p:-tdişah ı\ ma
nullah han He birlikte ınii

cadelc hakkındaki arzalarını 

kafi :-Lirette bildirmi~lcrdir. 

Bi.ıyuk şehirlerle miihim eya
letler i\ manullahın ıslahatı 

için yemin etmi~lcrdir. 

Bundan başka bidayette kü -
kumete karşı isyan etmiş olan 
Şinvari aşireti başta Ali Hamit 
han· olduğu halde K ogıstaıı 

kabilelerine karşı kabile doğru 
ilerlemektedir. Bu iki aşiret 

arasındaki mücadelenin safahatı 
hakkıııda henüz ınalfııııat alama
dık . Mevcut malumata ııaz:ıran 
Kabildeki asiler her taraftan 
Amanullah taraftarlarile muha·
sara edilmiş olup Amanullah 
han en kısa bir zamanda kabile 
girecektir. Amanullah hanın 

ısl!hatılıd ~llııte: 7\ıııanullahın 
kanlı isyanları husule getirehi
tecek tekmil şeraiti bertarnf 
ederek bu ıslahata devam ecle
ceğı şüphesizdir. Son irtica 
kıyamları memlekete mal olduğu 
maddi ve manevi azim hasarata 

rağmen Aınaııııllalııu fikirlerinin 
tahakkuna nmktazı daha sağlam 
es:ısatın ihdası için bir ders 
teşkil ctmekted ir. 

:.\lo,kuYa, ı (.\..\) - Ef
gan ;-;cftri Cuh\m • ·ehi han 
Kara hanı ziyaret cdcuek pa-

(li~ah .\ma,nıllahın i:'tif a:;mı 
iptal ederek makarri mU\ :ık

katını rcsııı~n haberdar et-

mhtir. -811 rso dft otobt"is 
lluı·sa 1 ( Yakıt ) -

Cekir~e - Dur:-:a - Y c-.. . 
~il yıldırım ara:'ında 
otuhüs ~t\ft·ı·lf•ı·i baslatlı. .. 

Qu: ' o,__ 

Necati Beyin kabrinde 
.\nkaı·a 1, (.\ .. \) -

Ba1ikt•siı·cfon gt}lc'n IW)

e t. i mah!'\tısa htı~iin 
~ 

nıf·rlnıııı Xc\f•ati Beyin . 
mt1zarma hi ı· •·ilıwk 

~ 

\azc·tmi~tir. -. --Dil ek 111 cr·n 1 11as ı 

To;;yada. To~ya ı.,ençlij'.tinin 

ir~at 'a~ıta::-ı ola;·ak nc::-rcdil
mektc olan ( Dilek ) mec
ımı:ı;;ınin :-on nu..,Jıa--ı kliye , 
ki)~ dıl iiğ;c ait Ç<1k fa) dalı 
nuınderccatla ina~:ı r etım~tır. 

Bir kaza merkezinde ZC\ klc 
oıüınahilecek :;ckildc gıizd 

bir mecımıa çıkarmaı:ı;a nıu -
Y<ıffak ulan bu ark:ıda"l:ın 

khrik cdrıiz . 
--~ 

Ç öp Kamyonu 
Emaııf'f or~uualik c.:öp 

kam~·oııhwı almağa ka
rar vcrmi~tiı·. 

KADI STEN 
SEMERMNDE 

!\luh:ırrlrf : 
J.: 1.0\' IJA 

l\liltcrriml : 
o. R. 

~' S tıl ta ı 1 i )' c . , d e n (. · 1-, e b r iz . . c 
I . ... - - - ~-

lspruı.ra_. 'J. ' t'i rıo: V<1 ı ·e 11 vur se/irl eri 1'in11ı .. 
n 111 tor111111) ·la !..!.·iin 'isozek icin Karabn o·a 

'""' J ~ c 
gi tıni ş l e rdi 

- 7;J -
Timurun nczdinc g-idcn 

yahut nezdinden ~elen 5cfir
Jeıi her ) enle hu ı;-ckilde il':a/. 
etmek adettir. Tiınura mcn-
5llp prcn::ler de aynı muame
le\'İ ~ünirlcr. Run lar ııcrcYe . . . 
inerlcr-,c doku:r. ı;iin J,adar 
onların hiiüin fütiyaçları te

min olunur \ e hı ittin ma~rat
Jarı indikJcri yerin ahali ·i 
tarafından tcsyiye edilir. 

Cum:ırte:ıi p;iinii tekrar yol:ı 
çıkmak imk:\nı ha::-ıl oldu
ğundan biz de yola çıknk. 

\"alnı/. yol açma~a hiımet 

edecek otuz hi~i bi1.c refakat 
ediyorlardı. Kazvin ahali. inden 
olan bu amele~ tc::adiif etti
ğimiz ilk ki;ye ]\adar bize 
refakat etmi':', ~onra geri diin

miı::lcr: onların yerine küy

hikr bizden birlikte gdmi~

Jcrdi. Kar o kadar fa:l.la ynğ

ıııı~tı ki yiıksch tepeler ile 
diı:r. oY:ılar a~ nı :-C\ iyede ~ö
rulliyordu. Kar. in::anların 

'e hayvanların gözlerini 
kama,tırı\·or 'c adeta kiir-

• J 

1 c~ti riyord u. 

Bu yiizden uğrad ığımı7. ~e

hir ' 'c ya küyleri te~lıi ~ 

edemiyorduk. Bu haYalinin 
en hliyLik ve en mnmur ~chri 
olan Sultaniycyc 'ardıp;ıınız 

zaman böyle oJmu:;tu. ~ubatın 
3 iindi cuma ~iınii bura) a 
tnU\':t'<tlct ettikten rnnra hir 
hafta kadar burada kalmak 
icap etti. ~ulrnniyc ~chrini 

c\·ckc ta:-\ ir ctmi~ oldu~u

muzltan onun hakl,.ındn bir 
~ey ~ijylcmcf!;c h:ıcct hılmn

ını~tır. !'ultaniyc hakikaten 
Iranın pek a~il \"C pd. ımıa
zzaın~ :;ehritlir. Şehrin. bir 

dm ar ile muhat ve mahf u1. 
olmadığı halde içinde ı.:on 

derece muhtc~cm hir halc ... i 
Yardır. 

~ultaııiyc .,chrinde sekiz 
~tin tcahhur etmemizin ... ebcbi 
yeni emirler hcJ...lememizdir. 
Bu emirleri tcl:\kki ettij);imi:r.
dcn ]r:mın umumi \":tli .. i olan 
Timurnn hafidi ()mer .\lirıa 
jJc giirii~mek \ c ona arzı 

hurmct etmek lizrc 1Jna mii
l;\ki olacaktık. i">mcr .\lirza 
Karnha~ ha\ aJi ... inde karargı\h 
kurnm; bulunuyor 'c kı:; 
mc\ imini orada ;.,cçiri) ordu. 
Bur:ıya hitmek için rnkip 

olunacak en ·eri yol, :uıta
niyeden dönmek 'e onun 
~imalinden ilcrkmd.ti. Fakat 
hu yoJ yiik,ck clap;lnnlan ge-

çiyor, buraları i-,c karla mc:-;
dut bultıımynrdu. 13irJ..aı; gLin 
bekle\ erek karların crimc:-ini 

ümit e-ttik, halbuki J..:ır ~iddctlc 
de\ :ıın ediyordu . 

<>mm için bi1.c Tcbrize 
p,itmcf;i \ c oradan l\ıır:ıba~a 

hareket etnıe~i t:l\ :-iye ettiilcr. 

Bir. de hunu tcn,ip cttigiıniz
den 2 1 ~uhat cumartc"i ~ii 

nii Sult:miycden hareket et-

tik. o gcc.:e .Zanµ;mıda kaldık, 

~alı ~iımi .\l i) ane~ e ınm a.:a
lct l'ttik. çar:::ımha ~iinıi Tan
~:ılar kü) iintle kıldık, daha 
~onra l'jnn:ı vadıh. Xiha) et 
~ubatın ~on ı...riinti olan cu
nıarte:-i gunı.i 'J\.:briz ~ehrine 

A"i n1ik. 

füırada ermeni olan h:ızı 

hıri:;tiyanların C\'lcri hit.C 
tahsj~ olunmuş, bize hcrnirlti 

ikramda bulunulmu~nır. \ l:ır· 

tın iıçiindi :-alı KiinLi :ıtl:ırı· 

Jnız hazı r olchı~undnıı hi;. de 
prens Ömcre gitmek (ııre 
yola çıktı k 

Buralardaki ya:;i o\·al:ır hll 
.mevsimde miıkcmıncl mcr.ıt:ır 
teş),il ediyor. Buraya kar na· 
diren yağar ve h;n a ck .. cri· 
) etle mutedildir. Bundun· do· 
fa) ı prcn:; Ömer .J..ış mc' ::i· 
mini bumda •re('irmc•ri tcn:ih o r ı> 

ediyor. 
Tchrizden !'l şubat giınii 

:\I ısır sefirleri \ c Tiirk clı;i· 
!eri ile birlikte hareket ede· 
rck Karab:ığ ovalarına de ıı!;rU 
ilerledik. 

Tim ur tarafından l:-p:ıny~ı) a 
Tatar sefiri, bize rchh~rli~ 
ediyordu. Onun için nere) c 
gidersek jkram g-örii) or, biı· 

t im ihtiyaçlanm11. teniin edi
liyordu. Bu scyab:ıta il:ıhiy:tr 

u~tadİ olan arkada~ım He bil.' 
kaç adamlarımız refakat cdi· 
yordu. Dip;er adamılarınııt 

bizi Tebrizde hckliyeccklcrdi. 
Karaba~· ovalarına do~ru ik i 
günliik yol katettikten :-onrıı 

Prens i">ıner tarafı ndan A'on· 
derilen bir elçi ile k;lr~ıla~tıl>· 

Elçinin getirdiği emir hizift'l 
hemen Tehrizc dönmemi/. 
\'C Prcn::.i orada bcklcmcıni/. 
şeklinde idj. Bir. Tebrizdc i~· 
tinıhat edecek. Prcnslc nerede 
gönişcceğiınizi orada anlı) a· 
caktık. Bu emri telakki et· 
tikten ~onra Tebrize döndıik· 
Pren:-:, i tirahatiınizin teminini 
ve erzakmm:ın 

etmişti. 

it:ı~ını cınr· 

( fütıncdl) 

Uilôyet nı. umumisi 
Bu ay içind; ~timaa başlıyot 

Dahiliye vekaletinden gclerı 
bir tebliğde vilayet umumi ınec .. 
lislerinin şuba.l zarfında içtiına:ı 
davetleri ve mart nihayetinde 
bütçelerin bcheınhal vekalete 
gönderi im esi bildirildiğindl% 
vilfiyct içtima lı:ızırlığııı:ı ba.Şlil" 
mıştır .. Umumi meclisin şubatııl 
15 inde içtiınaa b:ışlaması ınull
temel görlılıiyür. 

Tepeha ı 

Tiyıırro -
sunda bu 
akşam 

saat 1111 
21,30 da 

11111111 l 1 

Zafer Sarhoşla ı 
8 tablo 

trindbcrgdcn tercüme cdcrı 
• :ızİ\ c Berin 1 lanım 

PANGALTI TiYATROSUf DA 
2 şubat cumartesi günü akşatTt' 

>ıoınik (Şc' ki) B. tcın,ifkrı opc· 

ret anıstlerinin iştiraki.le .40 11~~ 
ıi,t sahnede (Ll~BUmıcı fi(~ 
1 I< >R \ ('J.\ ) operet :1 r~r c 
:ı) rıc:ı : .\ nast:ı5 bale heyeti .... ~ .. 

Ferah sinemada 
Ser.eııat ı.,e çılgınlığı" 

bahsı - ayrıca 
Mükemmel variyete 



VARiT Subat 

(Vakt)ın mi 
~········· ~ (. ·~········ .. ···;·i·;········ı;·········-M$·······uz··9 .. ······i· ....... ····; ( ............. ·····'If«.············~··A·T ................... ···.} 
••••••• • • •• • •• DüriYtliiin·enI>üYnk·memi· .. keH·n···re··ıdirı · ·· K·~·~k·~~·~··::;··I·~~~····ly~·-~~~·~·;~-· 

330 milyon insaıı Çiıı(le yaş1yc)1~ l<aclııı lıil(ayesi 
Hindistan ile Çinin nüfusu dünyada m, vcut 

insanların üçte biridir 
Diiıı) aıııu niifusca , c arazicc en bii) iih. 

ıııeıı lı•k('li Cindir. • . . 
Cjııiıı 330 nıilyoııı rıiifıısu olduğu aııla~ıl-

1111 lır. Henwk ki diinyada ınevcut iıısanlarııı 
))e~t~ lıiri ~:iıılitlir. 

lli'ı) iikliik itibarile Cinden sonra lliııdistaıı 
~efir. lliııdistaııda ı ~i ı de bir tahriri- ııiifus 
J:ıptılaı· 'e lliııllilerin <le Çinlilerden pek aşağ 
olıııadığıııı giirtliiler. 

. lliı111i~t11rnla yaşayan insanlerın miktarı 31 ~ 
n~ılyoıı ki~idir. Yalnız Ilindistanda haşka haşk: 
tlııılt'ı·p, millNlere mensup insanfar vardır. Bi;, 

Jıiiliiıı lıuıılara Hintli deriz. Demek ki Cink 
Jliııdistaııın uiif usu G50 nıib on tutar. Ilu. diiıı 

• 
~ adaki ins:ıııların iicı.tı biridir. 

. ~aııonya da .Asy;nın biiyiik nıillelleriııdeu 
lıırıdır , ... , ·ı d • nu usu 57 nn voıı ur. 

~ Biitiin .Jnpoıı iıııpar;torluğııııun nuf usu İSf' . Seddiçin 

,;:k '.11
1
ilyo11 ki~idir. Iluıılanlau soııı·a .\ \ 1·11 pa- aı·ı ınakladıı·. 50 ~ı·ne ('\el ;~ 7 ınily·on iken hu 

' ıiiyiikliik iliharilc ha~ta nus) a gelir. Hus- ~iiıı iiı,~ misli nrt1111~lır. Bundaıı SOlll'a .\lııı:.llı)a 
)aııııı Avrupa Y<' .\s,ada ııiifusn 130 ınilvoııa 1)3 ıııil>«ın, iııgillere 48 ıııilyoıı, hal)a .W ıııi(.: 
Yarır. • • 

yon, Fransa 39 mil)oıı, Lehistan 27 111ilyo11, 
llıısyadan soııra .\nwrika gl'lir. ı 'ufıısu 115 lsp:Hıya 23 milyon, Honıaııva 15 milyon \C 

~:.~~Yoııdur. Fakat Amcrikaııı~ ınıfıısu ~iir'atl(• Yugo~hn ya 14 ınil)Cll gt•lir: . 
..::::::-.. ::::::::::··.. ··----·· .. ·------··-------···..... ........... .. . . . . -· . ··-······································-·-··· ··:::'"• .. ::2:=--=::ı:...... 0-···0f:··ıın······ıııuı······-···············ı·······ı-···1· ... ·····--·· .. ···=··1·="·""·1 ·1 1 1···ı==·n::tı::·ın·····ıınııı·ıı-········ı:····ııı··-:rn1 ._... -. •ı:•••-•••••••- ••• aıı•ı:• ıııı••ı•••••••••••••ı•• ••••ııı ı•••• •••:ı••••••••••;•••••••••ı:••-••ı •ıı• •••••;:; • ••H• • •••••-••• •••- ••:::ı• Ilı ··- ................ ... . . . . .. ............. ....... . .......... ........... .......... ...... . ......................... . ........................ ._ ... . 

Osta ve telgraf levazım ve ( Menıle"et hıherıe· rı· J 
"° mebani müdüriyetinden: ~----ft ___ n_u_u ___ _ 

'kinı ta bencl!ye lhttraeıııına 2000 kilo hurda kurjlııı, ıooo kilo Kastamonuda bir köylü J1 büyük bir 
ad•ı ' 2.500 kilo paketlik k:IRıt. 100.000 adet tahta kapsol. 70,000 
Slıttt·tıtı hta etiket, 1,500 kilo kliçük miıhOr mumu alcnl mOnaka•n SO}(ıukkanlılıkla iki kİfİyİ vurdu.. 

1 c lll""b 5 
ı 2 . " •Y•• olunac1knr. 

talıµıc/Ubaı 'Ilı ıı;ünü aat on diirııc münakasa ı icra olunacaj\rndan 
iııiraJc '~ .. olbaptaki şartnamey1 görmek üzre her gün »c ınünaka,arn 
lllıııtıckt'·" de yüzde on beş temiııaılıırile birlıkte Yeni postanede 

•I ıniilıar•at komi,vonuna mürıcaıtları. 

Son posta ile ~elen 
.\(•ıksöz rcfik.imizdc 
cı ;ı. say auı dikkat bir 
• • • 
ciHa) et haberi okuduk. liil&liahmer İ tanbul merke-

~indcn· l lih\li•hmer Cemiyetine ait olup miıuycdcsi C\'· Rasta111onuya iki saat 
tuınıcdi . • ı·clcc ilan olunan emlakin fiaıı ham layıkıııd,ı gö- ıne~afedeki Ömerli kii
ıı~nu ıctnden 11 ~tin müddetle temdit edilerek 7 şubatta pcqcmhe 

rır müzaıc-dere devam tdilece~i ilıin olunur. yünde sakin llatihin 
. .! ..................... ... 

18tanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
A Seıııu 
Yn~Jı CCŞnıe 

> 
• 
• 

Mah:ılltı;i 

Sururi Mehmet [f. 

• 
• 
> 

Sokağı Nnınnra~ı Nevi 
Emin camii 3-5 Apartman 

• • 
» • 
• > > 

daire 
3 
4 
5 
6 

ic:tri nıuhan1meni 

45 lira şehri 
45 > » 
45 • • 
30 • > 

• > • » • altında 2 N. dük!in 7,50 • • 

lleyo~ıu i\I •t. t B ı » '·t 7»55 » b». · 
7
· d · » 6

5
5 » • 

Baı·cı ı eşr ıre a ıçe ıne.- ep · » ırıncı ~ıre . • » 
lriıııu ~ a C\'safı muharrer emlakin icara raptoluııınak üzre 7-2-929 tarihine ıııusadif perşembe 
•ı~ ın~raa\ ı:; le lcmcliden mü1~yedelerl mukarrerdir taliplerin emvali metrüke icra koıııisyonu-

caat eylcnıcleri. 
ı· ~lıııtİ7ı--:..:::;.:2::'.:...... ____________________ _ 
·dirncka Malıalle.;i Sokağı N. Nevı icarı sabıkı icarı mulıamıııeni 

ll(i ... ,. Pu /\tik Ali paş~ Lökyncüler 29 dükan 17 ••hr·i 
rll~ Çarşı 3 Y' 

\'ağlıkçılar Örücüler " n lira s~nevi 
ili' - • • 33 .. • 36 ,, > ,, •Yııkacta • 
'cdl }'alı Şalcı 6 hane 200 » • 

l<ad:k~~e lııırahor llyas B. imrahor 190 "dükfın 200 » » 
• Ca!crağa Yeni 10 hane 240 • ,. 

l<ıııaııa,1 " » 12 • 240 • • 
• llaıadca Ankara l.ivadiye 1-48 » 125 > > 
1'~rc 21 • 2 C\'s~fı ınıılıaı-rer emlakin bir sene müddet ve ıııüşalıere suretile icııra raptolıınnuk 
~li nıe~u92'> .tarihine ıııüsadif perşembe günü saat 15 te ıhalcleri mukarrerdir. Taliplerin 

----.::.:: ke ıcra komisyonuna müracaat eylemeleri. 
Semt~i--~:::.:::::::.::.::.:::.::..:::.:.::.:_::::.:'.:..::::..:::::::::=..:::...._ __________ ~ 

lleyLı· l\biıallesi Sokağı N. Nevi icarı ınuhameni 
1( "" ıacta alfiköy Yalı caddesi 00 ikametgah 240 Ura scııevt 

• Osınana~a Dut 28·1 ınaa bahçe dük.'ln 96 > ,. 
> • ,. 28 hane 156 > » 
• Reşit Paşa Birinci i97 .dükan 72 .. • 
> Cafer A!!a 1skele caddesi 42 ınaa oda dükAn 300 » • 
~ » • 4-t kargir dükan 210 ,, » 

':ıır tl.ıı.,de CVSaf » Ball3riye - · 33 ·apartman daire 3 360 > ,. 

ica~~ba ıı:iinü ~~ ;ııuıı:rrer eınlAkiıı icırra r•ptolunnıak üzre 6 - 2- 929 tarihine nıusadif 
0 mi,\'onuna a .. h le ııazarlık suretile ihaleleri muk.\rrerdir. Taliplerin emvali metruke 

ınuracaat cy!eıneleri. 

• 

oğlu HiiscJ in isminde 
hir köJlii, 1asnıiın et
i iği dııa~ eı i pc>k az 
katilde g<iriilehilt•eck 
sayauı ha ret bir so-, . . 
ğnkkaıılılıkla yapnıı~
ıır. 

Ut•f ikimiz 'ak 'ayı ~ıı 
suretle anlatıyor : 

Bu sah ~l'l'f'Sİ sc>kt>r • • 
kiiprİİ~İİ <'iHU'lllll(• f<•-
l'İ h i r cin~n et olmııs-. . 
hır. (~iil ııalıi~(·sirıin 

Enıirleı· kiiyiiııden , 
Hatibin oğlu il lise) in 
isminde hiri~i saaı. oıı 
zekizdc taksi olonıo

hilleriııd<'n biri~iııi Se-
• 

ker küıwii,·c ıritııı<'k . :-. 
iizere kiralanıı~. kiip-
rii başıııa ~Wli11cc olo
ınohilin orada dıırnıa
sııu tcııhilı <'imi~ 'e 
kiiye gitıııi~lir. Yarıııı 
saat. kadar soııı·a ı•ol. 
Jıcvı•aıılı bir halde gc-. . 
!erek otomohile hiıı-

ınişlir. 

Aanla~ıldığıııa gfü·c, 
Jliisevin kadı, k.üvc . . 
~ideı· ~itmer.., h:ılası-
mn kızı olan Hamid -
ııin e,·ine gitmi~ su 
istemiş ve aşağıya inen 
Hanı iıleyi ell n.dek i 1 a-

l>ııtıkü ıııbh..ırnızJJn m.ı1'atl 

Kız ılalıi ıııasııkıııııı giirdiikle . ' . 
~:ı~ırıp 'İİl'ııdrnıtı hil' tiır.-nwk aldı 
'e ol :'tııa tlt•giıı kc>mlisiııi yal~ıp 

kiil (•tkn ıı:ırı a-.k H~ ııııılmhhPt 
• 

lıiı_'d(•n hiı·t• pal'lı~ arak Ye lııııııııı ile 
hPrahc>r ıııiı·i ıııuınailt•' lık ••iiriis-• I"' • 

ıııeııin ıııiiınkiiıı olml\ :w:ı[(ıııı ff'lı-. ' 

llH'llt•rt•k lıit• tJpğj(~t~ :ı~h. \ t• (ı;.~l'P-• . 
1 ili' ıu·l.atlar sııntıı olılıığııııu hil-
dil'ııı<'k ıııal..sadilc hiı· ııaııH' ~azıp 

Jll'IH'Pre«lı•ıı a~ağı~a :ıtıı. 

Tl<·~ zatle ııaıııcyi alıp okudııkta 

olkadaı· zamaııda lıeri aı·aılığı Jıa

ıımn hıılılıığııııa ve 0111111 h.Pntlbiıw 

bu dcrt•('l'de al:'ıl a kt•spı•tıııi~ oltl11-
ğtma aşırı ıııeııııı1111 'c ııı<'sru r 
olarak zah'ıı ~iıwsiıult• 1ıüıılıa11 olrııı 
<ıskı ll'z:n iiı t'tli. Fakat ıııPzklır sara-. . 
J ııı hiiy i"ıh. lıiı· Ill'~· ~arayı old11ğuıııı 

hihliAi eilıcılt• uıa~ukn~ilt• ıımlıah

hl't ctıııeııin nıiimkiiıı• olmıy·a('ağııı ı 

anladık ta ı~euıali lıiiziin 'e Pl<•m 
friııd11 kaldı. Bl'vzadc hu lııısus 

v • 

iı•i 11 lıa' li nı ii<l(kt saı·fı <'f kılı· • • 
<•ltiktf'ıı ı-;oıll'a 11iha\·t't sih·lf' hir . ' . 
tedbire ıııiiı·acaal ederek hiı· giiıı 

hcraher tasınıakta olıluı:tn haziıw-• • 

leı·i ve kiilli nıiiı•c,·lıı•ı·atı alıp 

ne, iıı lıuzurıına dahil ole hı. 
• 
Bev merkumun kiın ye 11c 

• 
sebche ııwbni ~wlmi~ oldıığııını sııal 
eyh•tlikte kendisi uzal.. ıli)~u·l:ll'da 
bir Beyiıı e' l:hlı olııp pedt•rine 
bir lıusııslaıı dolayı kalıretıııi~ ol
du~ıınu \(' \aridatıııııı hir ıııikta-• 
rıııi herahrrinc alıp tl'ı·k.i vatan 
(•ylcdiğini 'e ~inıdi ist• bcJ- lıaz

retleriııin nam ye ~iilırt'liııi i~iııııi~ 

olrnal..la 'anında hulıı11an biiLiin • 
csyasıııı ıniri ııımııailt•\ he tl'ı·k ile 

" . 
hiznıclinde istihdam arzusunda 
huluııdu~uıııı 'r il..ameıwilıı it;iıı 

a'rıca hiı· lıane iıa~ıııa ri(•a «'\"I<'-. . 
diğini sii~ lcdi 

Bev dahi lı<•yz:ıtkııiıı hu ritıısı-. . 
nı J..abııl <') ll'yip lıaı·cııı ~ara~ ınııı 

ii hii ı· ı :ll'afı ııda hevzada iı•i ıı hir . ' 
kii~k inşa ettirip oııdu ikanH'I et-
ıı ıe~i ııe nı ii~~Hlc evlı>di. 

• 
D<'I i kanlı spvgili~i rıi ıı «İ\ :ırıııda 

il..anwt fırsatıııa nail olıııasıııdaıı 

asırı nu•1111111n oldu H' kibkii11 
• • 

it;<'l'i'iıule kızı ~c·yll't' ~aptırmak 

halı:ınesil•· hir diilgf'r ı•f'lhetlip 

ıııerkıııııa lıafi-rcıı hiı· balısisler 
• • 

'adile kö~kiiıı altınılaıı ııwzlnıre 

kadııı111 sara\ ına gizli hil' y~J ac-
• il • '* 

ıırdı • 
Yolıııı lıitaııııııtla dülgeri hil' 

:ııı·ı•tl(• iihliiı·üp hir 11ıalıallc ueı'ıı

t>lliklt•ıı ·oııı·a arııl.. hilii lı:n f '(' 
fiitiiı· ııu•zkı"ır 'oltlaıı kııı·ıııııı :'aı·a-. 
y ıııa ~iıkı·t-k i~tl'diklrı·i \akıt ıı·r

hiı·ilt' ii(fi'l \t! İİıısiyı•t C'tlllC'~C 

ha,;ladılaı· . 
• 
Bİi' j!İİıı J..:ulııı lıc>ııg:'ınıı eih e 

'ı• ııııılı:ıhellt• ikt~ıı ht•\ iıı keıulisiııe 
• 

\(•rnıi~ ohlııjbı y iiziiµii pal'nrnµııı

daıı ~ık:wıp dı•li kaıılıııııı parıııa

ğ111a takıııı~ i«li. Eı·ı«'~i giiııii llı•y 

ch•lil-.aıılı)·ı hrralwr alar. k :na r"ık
t!lar. lfallnıki delikaııli ılalgııılık 

ile ~ iizii~ii ııarmafrıııda unutnııı~
tur . 

Bunlar hiı· c~ yanı dola~ıp hiraz 
y oı·ğıııılul.. alıııak iı:in bir ağ~H·ın 

dibine oııırdııkları zaman Jlcy ka-
• 

rısıııa 'l'ı·ıııis olduihı \İiziii(ii deli-• o • ~_, 

kaıılıııııı parınaj;11nda glirür giirnıez 
ga~·ı•lle taacüp itti. Delikanlıya hiç 
bir ~ey söylemeden bir hususu 
halıaıw t•derek : 

- Sı•n biraz şuracıkta otur, 
lıalırııııa :•aye acele lıfr iş geldi, 
ben ~imdi şehre gidip hemen o işi 
yoluııa koyar ve gc>liriııı • 

Hiycrck diirt nala şehrin yolıı
ını ıııttu. 

Oelikanlı ise Be-vin ınaksadıııı 
• 

derhal <!nlıyarak )Üziiğü Beyin 
~clıı·c 'aı·masından evci se,gilisiııe 
lt>slim etmek için kiilıeyh\nına at
lıyaı·ak diğer bir yoldan sürdü ve 
kus misali kanatlanarak Reyden . . 
C\ el ~clıı·e Yası! ye yiiziiğü kadıııa 
tl'sliın <'l ınis oldu. 

Bey ~clıı:e t.telip hareme giı·c-
ı·<'k sı•ztlirmeksizin kaısıııın par
ıııağıııa haktığıııda yüzüğü göriiıı

<'l' pel.. ziyade taacciip ve ıahayyii
re ~irif tar olarak her ne kaılar 

kaı·ısıııa bir şey sö) Ieıııek isieıııe
di i~e d«' kadın telt'tşıın fclınıcde

re ı.. : 
-ll:ı.' rola, Beyim, ııt' oldu? bir 

~ı·y ıııi k:ıvhettiııiz t 
Hcyiııı·c Br:v de: 

• 
- .\fcdersiniz sultanım, bPy

yerc güııahımza uirdim. 
• <' 

( De•aau •ar ) 
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haıwa' in iildiiı·nıii~-

• • 
t ii ı·. 

Buntlaıı soııra k.atil 
Ş('krr kiiprii~iiııdcki 

kail\ C\<' ~itıııis orada . . . 
oturan .\li kocaıııın 

oğlu .\lımeıli de laha11-• 
<':l\ ,., ağır ~m·ı•flf' \ a-. . . 
ralanıış 'c diğer I,iip
ı·ii hasında duran oto-• 
:~·olıilc binerek ~ehrc 

di\nnıiisı iir. • 

Bu dııaycıe ı;t•hcp 

lıala~ı, kızı ıııakı ıılP 

Jlanıideııin \aralı ,\lı-
• 

ııwı le ııaııwsrıı ıııiirıa-• 
s<•hette huhınınasıınış. 
Katil tutulnıus \a ha-

• 
pisa111'ye konulmuştur. 

K.onyada 
Bir mütahaasıs kuraklık 

hakkında tetkikat yapıyor 

Bu sc11eki kuraldık 

~alıası dalıiliııde tah
kik.al ierasıııa nıt.'111111· 

edilen Ye geçc>nlcrdc 
Aksaray mıııtakasııı-

• 
dan a\ det eden ~la<•ar 
su ıııi.i lıcndisi !\liis\ ii 
(Barak.o\ iç) raporl:w;ııı 
kısmen ihzar \'C 11wr
ciine irsal ettiktPn 
sonra ınahalli ıiıeıııu
riycti olan Ankarayrı 
avdet etmiştir • 



.. 
. • _, , . J 1 Gazetemizde çıkan yazı ve 

.\BO. E ':\R l LARI, .reıimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Ti.ır~iyedc l..!,;ır.!f!_c Gazeteye g<.indcrllccelc mcktul!1arın uzcnnc 

Kurus Kuruş ıdare için~e ( ldare • yazıva aıtsc ( Yaıı ) 

1 
işareti Jı;onulmalıdır 

t A~ ·ğı 150 000 , - -- . . , 
3 .oH)(J 800 Basıl"llıyJn mektupların iadcsındcn, lı:ıynıctı · 

" ;so 1450 mukaddercsl.ı nıcktuplara konulmuş paral.ınn 
ı: : J-41)1J 2: 00 , li:aybolma~ınJ .. n ve 11.1.nların mi.ındcrc:ca.undan 

idare me ul değildir. 

"Aspirin,,~ 
Komprime halinde istimal etmek 

en sade ve basıt b!r usul 

dur . Her ltoıuprimeııiıı 

tam O, f> gram oı.ıruk tesbit edıl· 

miştir . . 
ı\lınt:'laaı gayet kolaydır , Bir 

};;;::;:::ı~.......... bardak su içine atilınc:ı 
heınoıı eı·ir Bir tara-

flnda Aspirin • dig•r 
taraflnda .. ~~sa

liblnt havı olmayan· 
ları reddediniz. 

Bakırköy malmüdürlüğünden 
Bnkırkuy sakızağacı mahallesi \'apur iskelesi caddesinde 54-56-58 

fi0-62 numUalt beş kıta münhcdim dükkin arsası olup 355 

zıradan ibaret bulunan arsalara 21·1·29 tarihinden JJ-2-29 tarihı:ıc 

mü"sadll pazane~i günU saat onaltıya kadar mtizayedeyc rnzedilnıiş 

olduğundan kıymeti muhamminesi olan 3~5 liranın yüzde yedi 

buçuğu pey akcclerini müstahsiben Bakırköy malmüdüriyctindc 

müteşekkil satış k0mi>yonuna müracaatları. 
2 - Bakırkoy Sakızağacı mahallesinin Vitpur işkelcsi caddesinde 

Rus tebaasından kuyumcu kirkordan metruk 48,50,5:? numaralı IOW 

ziralı arsa 10-2-29 tarihine mtisadif pazar ğünü saat on altıya kadar 

mu~yedeı e ,·azedilmiş olduğundan bedeli muhammini olan 530 liranı 
yüzde yedi buçuk pey ak~esini musıashiben Bakırktiy malmüdüriyc· 

tinde müteşekkil satış komiS)'Onuna müracaatlarL 

3- Bakırköy Sakızağacı mahallesinde Vapur iskelesi caddesinde 

Rns tabasından kuyman Kirkordan metrıık 61 numaralı ah~ap ıiç 

kat ve çatı aralığır.ı havi bir bap hane 20-1-29 tarihinden 9-1-29 

ıarihine musadif cumartesi günü sa.ıt onalaya kadar müzayedeye 

vazedilmiş olduğundan talip olanların bedeli muhammin! olan 2500 

liranın yüzde ycdibuç~u ni petindc pey akçelerini mtisıashiben 

Bakırküv malmüdiriyetindc müteşekkil satış komisyonuna müracaatları. 

IST.\NBUL DEFTEHDAHLIGl iLA.l\' ,\Ti 

S t l k t b ·1 Ahır Kapıda nak
Q ı l o omo l Jiyc kumandanlığı 

fiat markalı, muhammen bedeli ı SO lira 

7 şubat 1929 ta defterdarlıkta ) apılacakur. 

• • S t l k t b ·ı Ahır Kapıda ııak-a ı l o omo l Jiyekumandanlığı 
garajında fiat markalı, muhammen bedeli 1 SOO lira, 

7 şubat 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. • • S t l k t b •ı Ahır Kapıda nak-a ı ı o omo ı liyc kumaııdanlı~ı 
fiat markalı muhammen bedeli 800 lira, 

7 ~ubat 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

• • S t l k t b ·ı lstanbulda Hh • a ı l o omo l hiye müdiiriycti 

garajında Fiat markalı, muhammen bedeli 3000 lira, 

mL .ıycde 7 şubat 1929 da dcftLr,Jarlıkta yapılacaktır. 

( Yakt ) 111 2 ~uhat 1929 Tefrikası: 71 ----- ....,.._ ... - __ ..... __ ..,, - - ..,. 

ltluhıırriı i. 

Jloris Löbldn 
- Hatta bir hma halinde •. 

El';er dünyada yalan olan bir şey 

ur.a o da senin güıelliği',,lir. 

Kadın su uyordu. l !asır şap· 

kasının gölgefi suratına aynca 

bir halavet 'eriyordu. Aşıkının 

tahkirlerinden muztarip olmıyor

du. Ofanca cazibesi uzcrinde idi. 

"Raul.iin içini bir titreme kap
ladı. "Jozin, hiç bir ,·akitte ono 

bu kadar razip, bu kadar IJtif 

gc z•.kmeıri•ti. Böylece katı a!Aka 

ederek bir gün sonra climini çek· 

ıne;ine manalı bir hareket olup 
olmadı~ını düşündü. • Jozcfln 

}lılltıl'f'lffi~ı 

ıJlelınıet Gayur 
Balsamo• kati bir tavıJ!a dedi ki: 

- Güzelliğin bir yalan değil

dir •Raul•.. hemde yene gcle

cck,in; çünkü bu gözellik senin 

içind;r. 

- I layir avdet etmiyeceğim,. 

Gelceksin. llensi:< yaşıya • 

mazsın .. " ~ "Tonş:ılant ,, ta şura • 
dadır. Seni yarın bekliyorum. 

• Raol • diz çökmeğe amade 

bir halde. tekrar etti: 

- Cı.:lmiyeccğim. 

- O halde neye titriyorsun? 

Neye yüzün solmuş?_ 

( Raul ) selJmetin sükOtıe 

Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o/o 20 tenilat yapılır 

tL..\,~ TARiFESi: ' 1' 
1 i 

Şq.tın 

•ı 6·8 ial'i sayladJ 

Kuıu~ 

(1,5ij 1 
Büyük ~·e ya bir ok de!a ljin ,·erUco ilılnltl!İil 

bu>U!l mahlyetıekl lltnlanu ucrctl s • ' 
' .§. • ' ,, 

~s 

"" IO(l id.tre ltc kararlaştırılır. 
1 - • 
! 1 ... rıf 

= 2 Şubat 1929 = 
CazetemiLe hutuıi illn kabul edco 7er ı 

H. S. H. il&nat acenteal. ı~ l·~ incl saytoıJ.l }ıJ 
ı rt"Smi ilJ.ııl.ır 

Vakıf paralar 
dürlüğünden: 

•• mu-

21ur8 numaralı senetle medyun Fatma ..\hin ev ver 1 !anım 

iic mahdut!' lan ,\hmct Tılh:ı ve ..\khınct CL"I at Beyler tara

iıııdaıı mtiştcrckcn idaremize n!aeıı ferağ olunan KadtkÖy 

Tuğbcı ba;ı 1 lacı :\lı,;stara Ekrdi mahalk,lndc cedit Ka\I)· 

daı;ı cadde;iııdc kain cedit 38 J8- l 'c cedit 38,.rn ııuma· 

ralarla murakkam ınaa ımi~tenıilat iki bap haneden cedit 

38 ;38-1 numaralı haneye bin beş yüz lira ile talip Zlthur 

c,krLk ihalL kJt'iyc kararı \Uil~i~ i'L de mı,;dJcti niz<1miyc

,j zarfıı da di~Lr talip ca-afındaıı yuıdc yirıri lıcş zanınıc

diicrck bedeli l'İt1 sekiz ) uz ye· m;ş beş li·a) a ~ı.k.ırılma ına 

"!Cbni 1 ( ;ubat l<J~9 tfriiıinc r·ıibadif pazartesi p;ttnü bil 

mıu~ycdL ihak>i ıY'.ıkarrcr bulunduıtundan rı:;.iplerin mezkur 

g.uıdc saat on bc;c kadar dörd..ıncu \ıkıl hanın ikinci ka

tııda 17 nJmanıda Yakıf paralar r:ıud r\iğıiııc 'lltinıcaat 

ctn:clcri ve evckı: pey vazedilip tc >On gvıu gc!meycııkrin 

kdfiyct etnıi~ addulunacağı ilıln oluPur. 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip Yeni plan 

1 ci Kqide 1 ! Şi.ibattadır · 

IKRA\IIYF.LER LİRA 

üzellik ve ya çirkinlik mevzuu bahiş ise 

~· ~ ''·... . 

Hiç ıüphesiz tuvalet lıuausunda Pertev müs
tahzeratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. 

Güzelliğin temin ve bekası her kesin istimal ettijji 

Pertev müstahzeratı ile mümkündur. Çünki: 
Krem Pertev, Pertev tuvalet podrası, Pertev briyan· 
tini, Pertev kolonya suları, Pertev diş macunu, Per· 
tev brnak cilası ve salresi en müterakki memle· 
ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis 

Tütün inhisarı müdüriyeti 

y 

Seyrisef ain 
Antalya postası 

(,\'l.\FAR'L\) ı·apurıı ,1 şu· 

bat pazar 10 da G.ılJt.ı rıhL> · 
mmdan ~arekeıle İzmir, Kulluk· 
llodrum, Ra.ıo;, l'eıhiyc. l·, 1i· 
kc, Antah-aı ı gidec.< re <' ı· 
rıuıtc meıkör i>kclcltrle bı· ı~ 
A·difu Kalkan, Sak '• <,.ı 

nakk e, Gel:' olop :ı~r y • 
cak r. 

Muhtelif cb'atta .ı kalrnı 
enakı matbua pazarlık sureli
le tabettiriiecc.ktir. Talipleriıı 
4 ş~bat 929 tıril·fnde saat lô 
da levazım müdürlüğüı:e mti· 
rac.ıatları. 

-· 
,;... ______ ,_ 

umumiyesinden: MUHABERATINIZI 

l\lÜKAFAT: 

DİKKAT EDİ\'İZ 

llu seneki ıanare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zen· 
ginidir. Çünkü: 

J - 10,000 lira ve daha yukarı büı ük ikramiyeler geçen 
sene yalnız ( 3) tane idi. Bu sene ( 5) tir. İsabet ihtimali 
0/0 67 arımışor. 

2 - U:\.lli~I IKRA\IİYE ADEDİ: Geçen seneki keşiıle
lcrde ı·alnız ( 2,000 ) idi. Bu oenc tam: ( 3,900) dür. Umum 
isabet ihtimali de ı.ıııı: % 95 ( ı•ani iki mi>li ) artmıştır. 

3 - Piyanko yüzünden zcnıı;in olanların adedi bu :ene 
geçen senekinin ıam iki misline ı·ıkacakur. 

Kilo 

ı 50;000 Taşu\'a 
1 50;000 llu r s a 
150;000 İzmir 
!50;000 Edirne 

60<);000 yekun 
Baladaki medştlerin hepsinden l't)'a bir kı,mından İst:uıbul anbar-

larında mamul ye gayri mamul yapı ak tütünleri bulunan Tüccarın 
menşe, mahsul senesi, tütünler mamul ise carzı imaldtını, ne.v'iyat 
ıasnifotını, hnr ne\·in ve kilo miktarlarını, hangi depolarda bulun
dğunu mübeyyin bir ecdvel yaparak teklif mektuplarına rapten 
1929 <cnesi şubaonın yedinci perşenbe günü saat on altı buçuğa 

kadar kapalı zar( usuhlc Galatada Tütün inhisarı müdüriye~ umu· 
miye;inJc müteşekkil yaparak tlitün miibayaat komisyonuna tevdi 
cylcrııclcri, mckttıpla kayduşarı ilfo etmeksizin tütünlerin beher 
kilo<una ait nihai fiati göstermeleri ilftn olunur. 

. Matbuatın 
Devlet demir yolları ve limanları umumi 1 1 ..,8Şubatf~ı I idaresinden: l IL.t uı 
İdaremiz için alınacak 145 adet vagonet demir aksamının müna- yalnız Türk ve : 

kasm 14 Şubat 929 perşembe günü saat 16 da Ankarada llolu 1 ecnebi davetlilerine I 

pala>ta malzeme dairesinde icra edilecektir. l\lünaka>aya iştirak ede- mahsus 
c~klcrin teklif mektuplarını ve (1000) liralık teminatı muvakkatele- aile balosu 
rini ye,mi mezk.ırda saat (15,30) a kadar umumi idare ·yazı işleri J~,....==•· _...._.-.. -.....,-....-....-.. -., ... -., .... .,,,,jiiJ 
müdürlüğüne \'ermeleri IJzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Kütahya vilayetinden: 
(100) kuruş mukabilinde Ankara malzeme dairesinden Haydarpaşa 20-1-929 tarihinde ihale>i 

mubayaat komisyonundan tedarik edebilirler. lazım gelen J 926.J. lira be

,~§J~g~~**--
1 türkiye iŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 

liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

Al'\KARA ADAl\'.\ AYYAJJK 
İS'L\l\ Rl'L TRABZOX l\A YSEHi 
iZ~IİR GİHESO:\ ~JEHSİ~ lM 
S.\~ISUN EORE. JİT Rıt' 

Müsait muamelat, kumbaralar kasalar __;;}j; 
_8j~~~§®W 

nlJc,.u"U "" başını d• ndürmcden 

kaçmak lazım geldiğ;ni anladı. 

!\olundan tutan ( jozin , in 

ellerini itti \'C oradan u1.aklaşu •. 

On birinci bap 
.Eski fener 

•Raul• büttin gece raot gele 

bisiklet!ni sürerek dolaştı ; hem 

takip edenlerin izini bulamama . 
sını remin etmek istiyor, hem de 

asabını ujtu~turarak bir yorgun • 

luğa ihtiyaç görüyordu . Ertesi 

sabah bitrnbi tuvan bir halde 
"Silbon"un bir oteline indi. 

Kendisini uyandırmamalarını 

tenbıh ettikten sonra kapı;ını 

içerden kitledi ve anahtarı pen. 

c reden fırlattı, yatıı. Yirmi dört 

saattan fczla uzandı . Kalkıp 

giyinerek yemek yedikten sonra 
aklına ilk gelen şey bisikletine tekar 

atlıy r·ık •. 'ovşolant»a dönmekti. 

,\ ka karşı dcruı ' c'dali başlıyor-

<. ok ' ı • ~rtt , o vaktı 

kadar eziıct çckmcdiğiııılen • 

hl'r arzusunu yLrinc gt:[irmı.-:ğc 

alıştı~ından, kolayca yene bılcceği 

lıir ye " •1 ""'al: pek girar 

geliyordu. içinden diyordu ki ; 

- .\e için arzuma ram olma

yayım? İki saat sonra orada bu

lunacağım. bir 1.-.r ~ün kalır. ken· 

dimi iftirakı uıı ·~ daha hazır. 

!arını, sonra gene çıkıp gide bi . 

lir'm. Fakat bu düşüncesin; tat· 

lıika muva!fo'< lmıırnrtlu' Para

lanmı~ clL1 -. ....... bıran 

rahat vermiyor 'c hareketine 

hakım olıyordıı. Jlıı eli hatırla

dıkça hii\ le- hir menhus fflin 

hatıra getire L llı.:Lı.: 61 bütlin ,·ah· 

şiyane efal dimağına hücüm edi-

deli ke~ifli Gediz ve ayni 

miktar bedeli keşifli Eme 

kazalarında İnia edilecek 

Dhpan,clcr \ aki olan ten· 

zilat haddi layik görülmedi

ğinden mlinakıı~a kcenlcmyc

klin adtlilc 20· l ·929 tarihin· 

den itibaren bir ay miiddctlc 

yeniden kapalı zarlla miina

Lısaya vazcdilıniıtir. Talip 

olar'.ırın ihale k,ıııunU muci

lıiııcc tanzim edecekleri zarf· 

Jarik 20-'l rı21J tarihine ıııu

sadif çaqaınlıa glim. saat 15 

sc kader Eneıinıcnidai'lıiye 

ıııtiracaat etmckri. 

yordu. 

"Jozin, bu hareketi •yapını, ı. 

IJ1.:ınck .. Jozin., tildürmüştü, ele· 

mek ki menafii icap ettirdikçe 

öldürmekten çekinnıiyecckti. Ifal

buki "Raul, cinayetten ihtiraz 

ederdi. Koıil füli, kendisinde 

maddi bir ndret, hütün hava"nı 

tahriş eden bir biirudct hasıl 

ediyordu. l latalı bir diişünccre 

kapılarak bir katil meselesine 

iştirak ede bilcccj!;i düştincesi 

kendisine dehşet Yeriyordu. 

Halbuki en se\'diği kadının 

hayali bu dakkada o dehşet 

hissi ıh.: hırlc:şi\or<lu. 

Bunun için gitmedi, fakat ne 

kadar azapla... İçinde kaç defa 

Jıınçkırıklaı koptu.. Kudrctsiı 

15) and:ı nıcı. :ıhü enin içinden 

kopmasını mucip oldu. Hayalinde 

a ADLER)) 
Vazı makinesi 
(Adler)in ufki huruf ıt tipi 

imtiazı münhascren Adler \'aıı 
makinesine mahsus bir bÜstı· 
siyeıt!t. 

.\rzu olunduğu kadar çok 
kopyalar çıkarılabilir. İlelebet 
dayanır. 

İlk yazı makinesi 1898 
sene;inde ADLER f•brika>t 
ıarafından imal olunmuştur. 

Bütün dünyada 360000 
makine ~atılmıştır. 

Türkiye \'ekili umumifiği: 
İstanbul, Galata \'oyvoda han 
!\"o ~-20, Posta kurusu, Galata 

1
447. 

Anad.,lıı 'i!Ayti için h i 
:\ccntalıklar Ye s.ypr memur 

)ar aranıyor. 

"Yazın, ona güzel kollarını 

"•otıyor, !atıf ağ-1.ını har busclc

rini takdiın cdiyordı. Bu atc~in 

mahlukun davetine icabet etme· 
nıek mümkün miydL 

1 lotbidliP;i içinde ilk defa bir 

darbe vemiş olan "Roul, "Kla· 

ris Detig, e mucip oldıığlı bü

yük kc-deri idrak etti. 

Bu malnolnıuş hayatın müthiç 

ye;ini ihata e ttL 

içini \'icd:ın azabı kapatıyor, 
genç kıza gaipım muhabbetli 

ıiutııklar sövliyor aşklarını ate~li 

de\'ranını hatırlatıyordu. 

1 laıta daha fazlasını da yaptı. 

Genç kızın kendine gi;nderilcn 

mektupları doğrudan doğruya 

aldığını bildiğinden ona şu satır· 

!arı. yazıp göndermek cesaretini 

gösterdi: 

Mükemme

len par-
mağa anı•· 

ele bulu
nan ye~5.

ne seri 
makine 

OLİVETTf 
Yazı makinesidir. 
Yegane dipoziteri : öaıat~ 

Haraççı sokağı 10 numarada 

VITALİ BENBANASTE 

He~hur ~air 

lırefin eserleri 
Eski harflerle 
Kitap halinde çıktı 
Tevzi yeri: (Vaktt )'tmfo l 

Ffatı 1~5 kuruş 

Erenftöy Lisesi müdürfiiğande~· 

Mektebimiz hasta bakıc-tlı~ 1 

münlıaldir. Taliplerin ehliye! ,·c' 

saıkalarını hamilen her gün s~ 1 

10 - 12 arasın-fa mektebeıııı1· 
racaatları. 

Erkek; .Mün.ısfp. isim 

Baydu 

Günün nasihafı 
Çul altında kuhev!An at hcllıJ•r 

;'\lcsul ınudur:: Ahnıet Şilk~ 
·- - ·- _, 
.. IJeni affcdini/, ~~i/'.cn1""f'.\.ıf~ ~ 

~ize kar~ı scfilccsinc hir hl 
kette lınlurıdu ıı Dalu ıı Iıı• . . r 
umıt edelim. !'cha\etkôr (,s; 

' ' 1 •· ' ·ı • [' nızın o a.nca ını.ruv\·ctı ı ı;; ~ 

dü;üPünu.ı. Tekrar, tckr~ı· · 

dilerim, sevgili Klaris." "ıt~11(, 

içinden diyordi ki: 

h l ·l• - .\hl şu men us şey ' • 
".,ı kadar çabuk unuturum. · · c.ı ı 

zım olan şey >af gözler<: ilJ · 
dudaklara malik olmak d<ğ 
ı.Klaris .. inki gibi doğTLt 't'c" 

bir kalbe malik olmalıdır. 
Yalnız onun presti~ etdgı 

ı.Jozin,,in gdzlrri ve ikı 111 ı 
l .. .. 'd' c . ı:11Jı te >eı;sumu ı ı. .enı.; () 

sarılması hatırına geldik\C 

"' ciddi bir ruh~ 
·ı·t1'" bile getı 

dürü~t \"C 

olmasım nkrinc 
du. (Bit'"cw 


