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Bugün Seyrisefainle 
bir mukavele Yeni hükumetin 'toprağı Vatikanla Sen 
i~lıyor j Piyer kilisesı ve ar~sındaki dar yoldur 

\ rrı rnur ve ıalımalı 
l!f• b 

' ına nalı,;} h mczkCır 
rm • . I 

.ı.mır rı bu günlerde 

d rd rıne \ erılmış olan 

k d ne gıbi e\ rak '.ırsa 
d ed rek, bunların simdiye 

<1r ınt 
ler ına mani olan sebcp-

ııı or lasnıflcr yapacak, şahsi 
lıracaa~ 

1 ak ara aıt emlak başta ol 
fizt(• h . . ld ~ . p:nnı e en cıkara-

' ıc:an cd h 
"")a ' rn ına allert> müspet 

ltltnfi b· 
ır cevap verılecektir. 

e flllz • k• 
lad,ı 1 an işlerıne dair o 

r ıf r d d b '.ır ır ki o unlar öte-

tı takıp edılmiş olan 

daJı tdd tlu larzı hareketle belki 
a >ıır 

v ıtrı ~ır sürcbilır Şükrü 
l\ara b, , 
ırh Y bu müzmin karışıklığa 

Ytt \e k 
ı111 ı11 nnc için şahsen her 

cııırı nıle tıhyeli gözüne alarak, 
a ttnd k' 

tıı a 1 memurlara da ona 
re lali 

~<it ınat vererek az. zaman 

r,~Psıni bir sureti halle 

" lZnılndedir. 
Vahit·· 

lıı 'ildir ;e \'e.kilımizin bu azmi-

" edenz. fi\hakika muh

~k ~fırnct dairelerinde bir-
t\rt~ 
~ Vardır ki bunların bir 

la~ ~la kanuni icabın nla· 

~ld '1\f!rıturlar tarafından ne 
J ııtu kcsr ·ı 11r~alar ırı eınemekten dolayı 

d r ilta•nnda beklemekte-
• "'*<if,. 

Lu gib· dar olan daire amirinin 
d 'iıl·. b a iıııaç ~rı az ir 1.nman zarfın-
t edcbıimesi için hiç bir 
L 1 end· 
°'Qta• ışeyc tabi olmayarak 

. ''er 
lij, ~tlır lllck azmini göstermesi 

Atı, İıaı 
~ tt~ , de ma adan masaya 

' (l:Ur .. cfe d · 'd k ıı 111 ıı ıreyc gı ere · 
1 to;ıd·, 

1~~1,. '}en büyüyen evrak o 
• &ltt'l' k . 

~rl~ b 1 en ınuktedır me-
D tın un içinden çıkamazJar. 

tıarar 
1 b r lan evrakın gfıy a çok 

k 1ı tırctı ~al bulmak için 
r tır . h 

lı allı.: ıaptcdilme-
n do) 

t ayı m zuu hah olan 
Ye aıt b" 

tıf aaıı Uhın ımlli ve ferdi 
li ar hrdrolur. 

a.lbıık h 
}a..L 

1 
ayat her gün ; eni 

d -\~r d 
ıık11 <>ğurmaktadır; yani 

ı§ltre b . 
ıı' u gun bir yenisi 
~ı tn eder· , d b ıı;ı gl!) • } arın ıger iri 

t il ~ektir; onun . d·· k·· 
Runt.. • ıçm un u 

' u ışler büyük bir 'c g 
~~ aYretlc elden çıkarıl-

'• ı >'llrın a . 
~ d b· Zim ve gayret g<i!-
tı ~ırşrv ] 1 
Qlı ili , Y«pı amaz o ur. 

>itı bar ıle ŞMk .. K 
lllUt \1 ru aya Bc-

a! tra.kirn · ı 
~ • 11 erin arkasını 

1Çiıı h 
1 ~ok d ususr tedbirler alma· 

bırı ~ruvc 'bl ""' <'yı u uruz· 
1 

~re , 
'ıvı ille, cut · ı 

"'ltt~ 1§ erin arkası 
tiirı SOrıra Yör . • • 1 

u~11 ın ıçın ış erin 
td llııne k 

~tek l çı arılmasını temin e 'aım 
"t'tr k halk Usuller konabilir . 

r ı ın, g rek huk\Jmc.:tin 
~I rın t 1 

t ~Utıu ua luk eden butun 
t\lj .. ı n &unun t k 

''T.lılır, c a ·ıp 'e intaç 

U m U lş 
mış buıunacaktır 

S") risı:fain ile F ort müessesesi 
arasında T ohane antrepolarının 
icarı lçın tanzim edilen mukavele-

H d h d h l d ( 1 O) h 
name bu sabah imza edilecektir . 

araret ün şe ir a i in e - 'şe ir ~~~ı~:1ı:in m:~::f~:~a~kas~\~;:~ 
h d ( 18) d k d d 

ınak üzre Forda icar ctmektedır . 

aricin e - ereceye a ar üştü. ~!~~:~clşa~k;ı:;;:;inn:~~s~s~s:!~ 
J lalic ~irk.eti l lalieiı1 doınııa ı ilı1i1ııaJin<· : ,:, . 

t et b i r <l l n ı a kJ a 111 <· s ()' u 1 J) u 1 u il u ',.o r 
)~ 

Kr:ıJ...•.. h.!r ~un çchn.: dc
p ... tiri~ ı r. t ... i., .,a, um dikkat 
tar.ıft bunlann hl'p :t) ni 
.,iddctk, :ı~ nı acılıh.t,1 olın<bı 

bizde <t) nı tc:.iri bırakma:sı

dir. Tipide ne olu) ursa kar 
da onu ynpıyıır, :;o~ul,ca o 
kadar J~orkunç :' c mik ::.ir 
oluyor. 

Dtin abalı ert 'c k:n u
rucu bir nıZg<lrla birlikte hli
kiiın :-iiı:cn kuru soğuk, ::ıo

kağ:ı çıkunlanl:ırı donduru
yordu. 

Gece b:ı~lı~ .ııı oguk dun 
b~ıtlin ~iın de' mu etti ve ha
rnret >;dıir dahilinde ( J o), 
~dıir lrnricindc (- J 8) dere
ceye kad:ır dii~tii. 

Barometre yuk.t:lmckrc de-

\ am cdi) or teı monıc trc j c 
ımıtC;ın.ıdi) en ini) ordu 'e 
hitt:ıbi bu ".ın:tk -.chink mtı
thi~ bir l~l ru sn guh. hllhum 
surlİ) ordu. 

Dlinku ~uğuk bh'ı;uk C\ kr
dc ::ıuları dnndurımı;-, surahi
kri, tc ·tileri kırını~, tcrkos 
nm"luklarını patlatoıı';tır. llir 
çok C\ kr ~U!'U/. .kalmı~tır. 

Bliyuk kardan :;onra 1 ... ı::ı
mcn teıni.~lenmi) c ba~larnın 

sokaklar i) icc buz tutmu~, 

nuinır lıC uburu hlmcn he
men :-ıckteyc ugraıuı~tır. 

Haliç donacak mı? 
Kandilli rasat~nc~i ddn, 

1 lalıç şirketine yaptıgı bir 
tebliğde nguklarm şidlictlcn
mcsi yiizündcn 1 !alicin don-

Haliç-ne zaman ve nasıl 1 

donmuştu? 
ltitanl1ultu1 tarjhte ol(tıcluğu-

11ıl1;t k,orklulc .k1sları 
~ .~ 

Yazan: Ayhan 
lstanbulda hicri 1 030 senesi kış gayet şiddetli olmuştur. 

Rabiulevvel ayının birinci gününden on altıncı gününe kadar 
şiddettli kar yağmıştı • Denizler seraser müncemit -0lup 
ancak akıntı orta ında küçük bir nehir miktarı bir açık kal
mıştı • Ertesi Rabiüle\ vel ayının on yedinci gunü bu don
mayan akıntı yeri de buz kesilmişti • 

Bu suretle 1030 rebiülevclinin on yedinci günü Galatadan 
lstanbula ve Ha:ıbahçeden Kireçkapısına geç~nlcr oldu. Hatta 
lstanbuldan Üsküdar yakasına kadar da buz üzerinden yürüyerek 
gidenler görüldü 

Buz bir kaç gün çözülmedi . Bu yüzden Istanbulda bu
yuk bir kaioldu. Bir parça c~·mek alabilen pek ziyade se\ inı

yordu • 
Tabii gemiler işliyememişti. Ekmeksizlik yüzünden yetmiş 

dırhem ekmek bir akçeye bir okka et onbeş akçeeye satıldı. 
Soğı.ıktan donanlar oldu. 

Romanın şairi Seyyit Haşımi hadiseyi tespit ve tafsil eden 
şu tarihi söyledi : 

Stanbul Üıkudar auuı dondu, klf kati oldu. 
Geçer her canibe tJem yürür havfetmeylp buzda. 
oanizler bile dondu \'ar ona ibret ıöz11e bak. 
Yürü ıuzü gUdaz eyle tazarru kim burudet defolup tetir ide ıô:ıde. 
Dedim ey Haılmi tarlhJoin anm lifzanü manen, 
Yol oldu Üıküdara Akdeniz dondu bin otuzd-. 

Diğer tarih şudur: 
~Kudret köprü., 1030 l9J. 

Neşatinin tarihi de şudur: 
Emri hak ile lıtanhulda olan kıt bu •ene. 

Belki dünya dUralı olmadı bu reıme ıtta. 
Üıküdıır lle Stanbul ara11 dondu kamu. 
Ruyü deryayı ıören ldmıc ıanırdı .abra. 
Bımu kim gördü ki deryada buzun üstünde. 
Kara yer glbl ııe:ı.erlcr niceler biperva. 
Müru:cmtl oldu dehende nelc•I intanın. 
Nice mahluku İıeUk eyledi berdi ıerma. 
LG.haııtı manen ona dedi Neıati tarih. 
Be med .. L dondu bin otuzda ao§uktan derya. 

unabiye göre de hicretin 121 ve yahut 149 scnelrinde 
Karadenız donmuş ve, Kırımdan ve Kefeden kalkan tilccar ka
fileleri deniz üzerinden iki ayda lstanbula gebbılmişlcr 

ma ... ı nrnhtcnıd oldt ğunu hil
dirn1i~tir. 

Ra ... atancnin bu il hın ii
zcrinc bazı t<.:rtibat alınmı~tır . 
\hih.adarlarm ifadelt·rine güre 

J lııliç csa:-:cn bazı uh. .. aııunda 
daha bir k~" glin c\ elinden 
bu istidadı gô:stcnni~tir. E\ d-
1\i ~abah A)Yansanl\dan5 50 . ' 
de hard\ct eden 'apur E) p-
tcn itibaren buı parç.ll.ırına 
tcsııdfü ctmi~, buzlan kırarak 
yohma de' anı ctrui~tir. 

Ucnc sc5cn 1 iı t l~-Jcl\tirik 
~irketinin bir ınotüni .jJiJıtar
a~dan C) ibc gelebilmek için 
l.nızhırla uğnı~miş 'c mti~J..ii -
Jatl<ı ).ol açabilnıi~til'. 

J lalit;tc donarsa lıu hadi~c -
nin Silihtarn~adnn itibaren 
E) ip, Siitllicc, 1 Jalıc10~Ju, l las
kliy ve Ka .. unpa~a dhctlcrindc 
tc~irini gô:-tcccği, indmadın 

glindiiz değil gece olaca~i 

tahmin olunmaktadır. 
J Jalıç ~irkcti, 1 !alıcın buz 

tutması halinde ':ıpurların 

seyri,derini tanzim için b:lzı 
tcrcibat :ılmı~tır. 
, Alt ıar.1h 4uncli S:t) ılaıuızüadır l 

RatiataıH Jeriı1 
t e 1 >] i {)·] e r i 

B 
Kandilli rasatanesi 11e dıpor;ı 

Dün akşam Kandillı rasatane
sinden aldiğimız malumata göre, 
bu gun ru ar hafif poJraz esecek, 
ha·rn ekseriyetle kapalı olacaktır. 
Kar yağmıyacaktır. 

Hararet derecesi dun sabah 
11 lerdcn beri görülmemiş bir 

derec,,de, ( 1 O ) na duşmüş, 
Halıcin donması ihtimal dahilne 

girmiştir. 

Rasatanenin bildirdiğine naza
ran, hararet ( 13) çe düştüğü 
tak: tirde Haliç donacaktır. 

Azami harar~t dün ( 8) de
rece;i göstermiştir. Hararet dere
cesi bu gün de şiddetini muha
faza edecektir. 

Y eşilköy rasafanesi ne eliyor? 

Y eşilköy rasatane'i de şu teb
ligde bulunmuştur: 

Yarın hava şiddetli soğuk ola-
' caktır. Bu itibarla küçük suların 
donması muhtemeldir. Kar yağ
ması da ihtimal dahilindedir. Dün 
sabah derecei har<\fel tahte ıf ı( 

18 ze büşmüştür. Azami hararet 
( 8) dir. Gece hararet derecesi 
( 22) ye düşmüştür. Ruıg5.rın 

süra\ı 14 metrodur. 
Yakıt - Dün gece yarısı 

matbaamızdaki miz,.ııülharate 
( 8) ıl aösterlyordu. 

• 

M. Kollins arasında teati edıle -
cektir • 

M. Kollins bir muharrimizc 
fabrikanın tesisi hakkında şu ma· 
lümab vermiştir, 

Yarın icar muka, el esini imza 
edeceğiz • Bu suretle bilfiil işe 
baş-!amlamış oluyoruz.. Kiraladığı
mız \'asi antrepolar muhtacı ta
mır \'c isi ah bir haldedir. 

Bunun için lazim gelen hazır
lıkları yaptık. Gerk inşaat malz~
mesi gerekse fabrikamn makine 
aksamı Amerikadan yola çıkarıl
mıştır; vürüdunu bekliyoruz. 

Yeni hükünıdar onbltinci f'ı, l'apalıia intihabı milnuebeıil<: iY~? 1'1" • 
ıctviç nıcruimlnde .. 

Müh~nd.islerimiz de yakında 
gelecektir. ln~aat altı ayda bite
cektir. Nihayet yedi ay sonra 
fabrika işe ba1lıyacaktır. 

Roma,6 (A.A) Valikan ile 1 kı~ım araz.ide müstakil 
lıalyan hükümeli bir ililrıf akıct • 1 daı o!acaklır • 
mişlerdir. İıilafnamc M. Musolini Roma, 27 (A.A) 

Seyrisefa!n ile Amerikadan 
otomobil .aksamını İstanbula nak
letmek için ay,rıca bir mukavele 
aleti göry ülmektedir. Bu takdirde 
Seyrisefain büyük bir vap~r satın 
ıılacak, Ye Ne\yorkla lstanbul 
arasında bir posta tesis edecektir. 

İşe başlarken günde 150 oto-
1T1obil yapacağız • Amele ve 
memur kadromuz 1 000 kişiye 
baliğ olacaktır. Maamafih kadronun 
tanzimine ancak altı ay sonı a 
başlıyacağız. ~ 

M. Kollins mukaveleyi imza -
ladıktaıı sonra yarın İskenderiyeyc 
gidecektir. 

ile Kardinal Casparri tarafından 

imza edilecektir:. 
>#-

Loodra , 7 (A.A) Papa , 
bu gün Vatikan ile İtalya hukü -
meli arasında akdolunan bir itilaf 
neticesinde cismani kuvveti haiz 
bir hükümdar olmuştur • Bu , 
katolik kilisesi tarihinin yarım 

asırdan fazla bir zamandan yani 

on cismani hükümdar olan 9uncu 
Pinin saltanatından beri kaydet
miş olduğu en mühim \ak'adır. 

Yani muahede mucibince Bapa 
Vatikanda ve yakinineki dar bir 

.J lcıccı ı· /~lİzeli== 
Avrupa güzellik mü-

sabakasında 

BirinciliQi B:ldı 
Bir macar dilberinit; 
tipi, bir Tfirk güzelini
nkine pek fazla ben-

zediğine göre.. ~-~----

Dün gelen bir ki ,raf, p, ri -
te Auupaııııı en giizcl h dııı.
nı tespit için tertip edılen gü
zellik müsab:ıkaı;ının ııciicelen

dığiııi 'e müsabakaya l\ \acari::;-

t:ııı namına iştirak eden Mac r 
kızıııııı Auupanııı güzellik kra
liçesi intihap ve ilan edildiğiııi 
haber vermektedir. 

Bu seferki güzellik müsaba
kası şimdiye kadar Avrupa ve 
Aınerikada yapılan miısabaka

Jarııı içinde A vrup:ı miflettlc
rinin hemen bfıtün güzel kız 

ve kadııılarıııı bir araya top!~· 
dığı \'C bu suretle şumullii bir 
mukayese imkanı 'erdiği için 
bilhassa aUıka ııyandırmakta 

idi.Çünkü müsabakaya bizden ve 
biriki milletten· ınada Yun:uıis -
tana varmcaya kadar diğer 

bütün Avnıpa milletleri jştirak 

etmiş, bu suretle Pariste başka 
başka milliyette yirmiye yakın 

kız toplanmış oluyordu • 

fransız gazeteleri, Avnıpa

nın en güzel kadmını seçecek 
1ıey'etiıı fraıısanın eıı meşhur 
ressam, edip ve gazetecilerin
den mürekkep 'oldı1ğunu haber 
'VeriyOI'\ Ii>imek ki A vr~pa-

ı ııı ze\ · j ~ lıı 1iııc itımat ettiği 

l u ad ı ıf, r çcşitı;e it, rcııkı ıık 

~üze! kadınlar ar ısıuda ( en 
rfücl ) olarak Macar dilbcrlc
riııi buldular. 

iştirak eden milletlerin içinde 
aslen bize en yakın olan ma
c:ırların böyle beynelmilel mü

s bakada en öne geçmeleri, 

& ıüıııüzdcki güzellik müsaba
kalarına tiirk güzellerinin de 
ıştirakiııi pek lüzumlu go:,tere
cek bir hadisedir. 

filhakika bir Macar dilbcı i -
nin tipini canlandıran güzellik 
hatları ve reııklerile bir türk 
güzelinin hatları ve renkleri 
arasıııda çok yakm bir benzeyiş 
vardır. 

Bu intiluıp, beynelmilel gii
zeUik aleminde kadınlarımıza 

şimdilen bir yer ayırmış oluyor. 
O halde gelecek seferki mü

s.ıb:ıkayı bekliyelim. 

Düıı bu hususta aldı~ıınız 

telgraf şhchtr. 

Paris, 7 ( A. A } - Mis 
« Macaristan ~ beynelmilel gil
zellik mfısabakasınd~ r<raliçe 
intihap .ediiıniştil\ 

1lc İtalya arasında t.kd::Auww ı c· 

lafnaıne iktisadi hukuku.., ~ °"rr.1.: 
hemen ıatbikıni natık ou.uc .. tıtkt 

pcıya \'erilecek olan taımif\.lt tııık
tarı iki milyar olarak te"n»I(• ...,~ıl
miştir. Arazi tebcddüld S~"ı lf>,_ 
erre kilisesmin arkasında\i '"' • ·
çidın Vatikana terkinden ~-ç'(hr. 

İtalya hüküıncti neıdırıdı: Pa
palıgın bir sefaret heye•.s ,·c P:'IJ•<t· 
lık nezdinde de re mi w f ,u :"t 

heyeti bulunacaktır. 

Pari , 7 ( A.A) - ~ ı:tthtı 

mahafilı Papa ile lıalp 'Ut\ 11ds 

akdolunan itılafın Paparuo twlm
ku hükümıanismi ıamıımcb (J)t.tlaa

faza elmekt<' olduğu \ kclı.. ·-mn 

beynelmilel noktai nazlıı dttn • .tık .. 

lalim artırac.dgı f ıkrinde bJt n .. 
maktadır. 

Bu hc4uc hıkındakı ~ ıl .. ' ve 
malumat aıyul ıütunumuzdıı~u --

ı-

purm '.t 1 ckn LY\ hlıtr1 an 
~chrin tcm:ı~.ı) a değer •·Cı 
Jcrini ezdil ten Ol r.t eı.: · 
9 da J l:ı) fa) :ı hitın.işkı 1;ı. 

-·-
Mahkumiyetten 

beraetc 
abık J t r bul i k.i 

Tahin ahıc bı: , biı 

m ı\1 ıı u 

mul,,ı 

ilanıma td\ iz cdilını.::-~ ~~·,ımg 

len I\ıulık undd•i bir cvıo H 

'iz mu mel ini, 1 tnJı,l o ~, '· 
oturdu u ıçın ı ı'I cttı.,l n..t. t 
ından, uçuncu t' :ıd ınalıku\ıı 

olm 11~ ttı. 
'l'cın~ izden n:ıku;ı mal tıic, ınc 

netice inde lıcr.ıcti k r tl.ı/{tı ıl
mı~tır. 

Wa 
3 üncü sayıfomızda. 

Görüş v~ düşünüş 
Bir istasyon 

3 üncü ı;ayıfamızdn: 

ugünkü Nttpol~ronla; 
Askeri mekıd.e 



Al~r MuMlll• ,_. 

• AY HAi • 30 •ı=m 

Rusçuktaı1 gelen haberler ar uf 
- Muharriri ~ 

• aıa•mı::... 20 •==-~ ---Yidin (•alisi .. Molla idris Rı1Sçuk zizerine 
'kıt'a 

bir ııiüııay·i§ hareketin.de bulı11u11uıtu (C •.. ),inızalı ir kari- ınurıalaı·? tazele ~'ir~- Yeler ey necilll kaz• d&mlüillsıa. '*ilkte. 
Ömnl •ana 4aha fliayamn el• ~ ble MülUklne v.ışa'Var.ık bir 

~eye ehemmiyet wrmiyc 
tt:~l etınivcn Alemdarla 
~lan aleyhine Istanhulda 
$lddetli bir ccrcv.ın uyanmış -Taha1..ı ahrctlikltrin aldırış 
ettikleri } oktu. Hepsi birer 
'tarafa van gelmiş keyflcrine 
ı,akıp cunbuş ctınc.:ktc hiri
llir erile yan~ıyorlardı. 

ı 2 ı 3 Ş:ıban :nının sonunda 
~yanlardan hemen hcı sine 
aemlekerlerifte gitmeleri i1;-;n 
,. ydifdi. 

Sirozi İsmail bey de Siroza 
Ai .. Ctkti. 

y lstanbulda JOO 
silll~r event bırakarak 
çc~ifip gitti. 
Gik~rken adamlarının baş

J.u1*& 1'ırahi~ zabiti bir 
lu:nara çekti: 

.ArBalı: ~luın bu takımda 
"w.,_,, gibi lcarlanm ba.5a 
ç~ar. Şavct bir nia 
<'....,a kanşmı},Jl Siwza 
l ~ 

.QeJi.r ve 1-ıbulu aıkad.a 
b IM!ldm:ketinı yol-

Osm~ıdc ik 
( t.,...t <>jlu hrnail beyden 
bir - gün C\'cl AnadoluY<\ 
~~reli. 

r ~ur ittifak scnedir.i 
jfflJj tdtnlecdcn yalnız Hacı 
Ahıiltt ~ kaldı, bir de 
.. \ fu8'bnn ad:mrl:mndan 
.... » \'t Haskf>\' inru 

1'1r 0ıla afalar kaJmışlardl. 
hthödası KÖie 

.. U•n bir ay ~'el topla&Wc
lllt ticevhcnt ne SQndılc 

s..ı• aPMılıır 3)ıp Rusçuğa 

adı Abdurr.ıhman Pa~ 
lst~n karşı yakas.ında 
Scfauai.y* sckbam • cediı 
.kay~etde meşgul idi. 

t2aJ ~ Akmdar 
h1-ulmida kun etsiz gibi 
liaVt 

.,..sç gun sonra Ru!SÇuk-
1an u ltir b~ber geldi: 

"Viıııln alisi Moıt:ı İdris 

paşamn Rusçuk Ozerinc bir inaiz )ftZI. or: eeAiıw.. pastı rn18 ~·ı 
nümayiş hareketinde hulun- « Matbuatı i5'1ah ic,:in eşekten ga) rı bir hay-
-Ouğu hah.er \'eciliyordu. d L'\. ·ı la r. 1 ·ı 

Alemdar lstanbulda ne- az J~'I myı ıa rıa ~ö ı- \anuı elı e 'aplıraca-
kadar za}ıf kaldığını drısun- gnor ,, a' detüi kemt- J'Pl alan Maruf ııo, in ğma kanidir. Öyl .. fı'ini 
medi. Bofnak Mustafa ağa l'JU{l naklinden SOl,U'R cf al ett~İnİ gazele- göriirsünüz ki, burnnn-
nıaiyctindcki en muhim başlaya bileceği iirnil lerde •koduna. Marur dau &er diilerek Jaz-
kuvvetini Rusçug-a imdat e·ı'l ıl '·t d·r • 
gönderdi. uı ı e" e ı · He.) nıatbuaalna akıl dığl bir yazı' ı ta~hih 

.. _._.._._ .................... ~.... 1 dıdi • d ,.ı· 

Y c~içcri .. kud~~nlart men- yüzler~ ı>eı~4cn b~ri ı.0, _ ~.,u, Z e t>.uıyor. 
faat!e~ at~ıu<>t cdılıp nkınn- nund.ı 1111.:nfa.ıt ıi) a ve b,ı~k,ı- ı erialii « akd •,edelu\r gent: ger-:~ 
dakı ışl~n. bozulmuş . olan !armın sırılannd-n H\,;çinmiy\,; horası >' ismil(• yazdı- yornlnuıs .. tur; fakat hu 
sınıfla hırlık oldular. brsatı alaşmış bjr Jllllhinc llıJ~ ~ • 
kaçırnıadüar. gün b.uuuııak ihüuıali ota· i(ımz 11_;m « s~ın b11 tere mukabil, yarıudan 
Henüz muhalefette tereddüt ın~Jı. \flfat e<lcn akıl lm~ı tezi yok, tstaubtdda 

edenleri kazanmak ıçın Alcm1.br \ç :ıı.1.ın~brı s.u.1- ~f',ıruf U ohn lft » 'ferkos lllll~luk.Jarı ak-
(Mola) JCllMJCft cık vın kendilerini çek.mi) t:Ccnini ı · --~•· d ·· ı·· k -ı f 1. -ı.. .... r-Ls-- R_.... -..:..... c. ıle cnuı. e't' u ... tnn. ca \'mttıt Uharf"n 
--~ ~ . ...,.... UM;••"" bıldikl\:ri halJc, km ·et \ c .. " .. " • • 
}'Ur{Mittünu işaa ettiler. Ye 1 uJrı:tkri'A.: zorlu · 1 ,11ı.ıra lla~au.a olduğunuzu bede\ a odun klhniir 
._.. ağanın lstanbutdan im7.411attıklan ittifak sc le dine l•lqiti · n · ı Ul mnuu da{;lk-.r~lıw. 

a)Wlln• Alemdarın «ışea- gu\ nip ze k v\! scfa_\'a o1•ıı·•ıııı T k · ı · · · ' • er os sn·hch smı--ıülmesi 1'in luzırlma.:lk düşmekti pek affedilmez bir C · 
kanlı ihtiWin ~gıa 5aytla- hat:ı idi. evap <liye kudar ~aptıkla-
bi&r idi. Hck yenili!. i,r.ıatın:ı h.ı~- .. \liıkamza te~ekkür rıııa utaunıak, \ c uc-

vaziy.-c c - .ı.. . ,. r d )arJ,cn Jst:rnbuJdan biıt:ıkım et.MjflJU • ~ Q\ e rU dt'\l)'et etJ)leL, .~•ltCf• 
kendi Jl1 \U1_,•t.tkı • • ~ 

.lloeW 1ir tek dostıı di li <lanıJan sun.Iul.lcri ~larnf n(~) bt\n degiliın. cmaoeli lı~ıu \ e buı 
zaman el .ıltın<lan bazı taraf- 'J 

iatntılftlf idi. 1 1 1 O lJeirur Hey gazetele- meselesini hıra kııl 
t:ır ar pc\ ;ı etmemcleıi l c,; 

Yenir; =~ bu hatJ1 mbn belli b.ı ıbrınr re akıl 1öğrolirdi, Ben odun n1esele ile u~-
.._. Mltkün hocalar prub- teşkil cJi> orJu. ) alınz t~ısusi hayatn~- raşmak zamammu gel-
unun tag~W6üne ma ~ Neticenin nerelere ,·anp da r~ ı. le,~nde hır J diuiflİ anlamaL. kin 
'ft me~ ,,.11111 <la yanacagı meydanda iJi: :rl _ _ I " . 

--.. ı - Saray AJcmliann ZQ. tJW ugrayan ara onun ''azısmı bt,kli.,·or. 
taftmti mtmtilzam otlfu ver- 1 1 .I 

alq hinde idi, sijlt:ın M:ıhmut HZ ıel ~tnıeye. t.:3 ışı.· Bı"r baqkaca 'alAıaıı"le mclc i~riyen Alemdar; ıam:ı- . "' ~ ~ A ~ 
nın telakkilerine göre büvük ycni~ri QÇa~ına kaytlı olup yort~ıı. Maanu\fıl! eudı- kafasinı bşıyarak dij. 
bir inkıUbi icraata girişmiş askerlik ctmiyerck milkt ~cmzde pek de ısabE't· süniivor. Aman nle -
idi. ( 1] h:ı7.inesinden akçe alanları hi- · U k: d · ı ., .. · 

Tabii hcrtar.ıfın menfaati ınayc cdi\·orc!u, hatta etmişti. sr J • \af eıu eoıez. ğul etn1eyin Co~u 0 it-
k 1 t ' 

. ., k d. .:._ ''c<l·ı· 0.-.,•·t"ıı ı·b,"rı.:t Ciiokii biz 11auharrir- . ı. ·d ·G. ? •· n1 yı 1 l 1, CY\·c a Ilttıa . sene ı 1 ..... a.o...- - • ti aza aa 1 Cl'1 l\Cl :J,U 
dolayısilc saray Ye suh:ın olan ( bpıkulu ) denilen lflrden her birimiz ~L. ·, d . 

• ı 1 k d" •. • .• L.. s~n -00 • ın a 18&e-
;,:t.~uı Alcmaan çemııcz :j~I~ ;:,~;::,.~d~~ k:~ :::=..: ~i~ gl hl yazanı.'\ tıp 

Altmtbr haflhlrt ittif•lıa sckizind °'alttı. Manıf Devden başla • ~Lijl~ e J~ ~ 
~et c~ Ç<Jtt samhnt Y cıuçcrilt!r l>uou kçndi neıUCz li '! • lnu ınekıeplerı ıslah 
oka ~rc1ı:· idi. ocaklmnın ilg251na mukaddi- J 1 «f le k t J:ı 

ittifaktan maksadı, memle- me 53)'tyortar~ bu ~e~m ~le.rbum gerçe n1at- e 1 ce ' ornn an 
keti dcreheyteri 11r~ınt1ald innkam ifınünü bek!i)<>rlardı. buaııo ıslabı gibi an· nıerdiveo babası çılar 
nüftiz hv~d-.m llıurtllftJ' 1 - Otema ~neQ mcnr.- ~k Cenahı Halkın AP bi, bü)·ük doktor 
.du,m'ını klt'$l fMlttftit ,.e Al -- .l r d k ;\ ıı· pertit zumrc l'Jwuann ~111-T.o t.adt"r l>U· e e a ·;.ı• llll13 101 
mOK'-iik bir aphe y..-abil- 1 h• dö 1-"'i'1'1 IHQ~~ • 

ınclc idi. ı ey mc -nmü~tü. Alemdtmn Junduğ bir ınüşff.ül 4)1'•.utarı ~-eUşecel&ir. 
8~ de tnunta7.am {devlet bir gfın ilmiye mcratibini B 1 k 1 a at 

tashihe kalkışıp bcyhuJt:--ırnaJık 'azifeı.i Ubulle,11ıuişd. ır 'aş ası •· Yl 
··~kcri) wşlril td1'irtc1' son- -r .., •• d 1 ·ı oru•ıh~ ~e J&rlik ala&ıları 4'..Ü..D.Ürc-r .. 0 ine "Fakat iusafile düsü- muca e esı e ~· uu•~ 
radan sonraya i11rv. cdillİic- -r- -e ., 
su ..... idi. ~ hli~r. nüne ıeslim ederiz laf alanı biraz n~e 

"el ( 219 ) . ı~ıı:.~t .buld~llfe ~ ki bizlerin tali.ip etLi- erniel l~in yazdıAf 
-..-..,~~ ~ ~ .. ~~~ !u!! ~':'"~ 1 uinıiı aayelerde Marul J8Zı)a gülüyor \t' ._ii~ 

b cnn hı._ ~u )CCc e~ ...-.~ " ır. L.... • ı. . • d' 
re~ (EdirnOM naıal bil: gaile cdilcm~zdi. beyiokindeıı daha al ~sız !le"' ıyı e_ IY(?r. 
~11-lddanaa Wliron'u. 4- Ahtlid~• •Jlk ._ ~airaııe değildir. BeJki başla gıilmıycu 

Çiınkrı Uftıe isyanın~ JeJıilca . i~ ~ serterl Haşla nı~u u ta- olurı;a yazı boşa gidt'r. 
JOOO ta• Wr ltu"er dt mu~ ~tı le Aleml.,. başılardan Ahnıet (.:ey- Bir başta ı da ~ülü-
kcedi gönde~ idi. ıleybmde idi. Çımlru hıriutlt, .., 

Görülüyor ki • Alı:md.mn şundan bundan para gaspcdc- det Bey oldugu halde or fttla& rÜ) asında 
b\rtllft harcketk~ndc i~e miyorLmlr. öyleleriwiı lardır ti aıeleklerle giilen yeııi 
'. ·e. 1rumaz hir dcrette~; (lliımdJ .kahmıinin kerametile doğmuf ltir ~uk gtt-
h ,.._ (l] O .ıamq lir,... bile 789 

1 t1Utı varuı. • inkaJ.ıd>!Jll ~ icin eknıe~, eti ur.uz1ata- liişite. Anhyorsunnı 
Bununla beraber t(n&ata ~~ 1• • 1 .. .. J ı.. • ed b" 

~iJdctlc başladı. IL"\a.ie y--t- ~,a_poı)ODDn u•p41'•ıor \llwıa c;ığwa, Slttu, yağı • •• e ıyat yazıyor. 
v .. 6'TJ ""Y.. ,,·det etmişti, nziret buna göre 
mamış olsaydı lstanhul Pi twftakeme Menttfldir liıileştirer.eği ne, yu.. Bu :yaza yarın ne göz-

· Aun•ndua )'ere bir kerre utan, ya inme. 
Y • ineraee kiirei arzı çekip bainna has! 

Kıt'aların hepsini bir fıkra ıle rıtttcelendir'l11fl 
okuraıılara ba:si melal olur millalıazasile gerek ~-
oğlum Mustafaııın w)'liyip metinden hariç bırak 
kıt'alara yazdık ve yazıyoruz. EzcüınJe buradada 
kıt'aları ~aldık, hüsnü tellkki e<lıleceğinden ~miniı. 

* 
Kıt'a 

ö,le yilue1dikçct ,Gkteldi hayalim haktea, 
Atladım yerden ıöğe, artın fiıamdır sözüm. 
Tah'ıma kuyndduyıldız verdi feyzi aletin. 
01 sebeptendir ki böyle uümantc:lir sözüm! 

1 . ( l>eftlllt yar ) 

lejyon Donör ~eki ıui • 
ı~ranstz hiiki11u(•li 30 

scncdmı beri Galatu
~'lııı,· lisesile sair Tfn·k. . 
ınekt<•plerinde mual-
limlik eden )1. IJCon 
İzuar!t ı~ejyon HouUr 
ni~am hnşına karar 

~ 

'erıniştiı·, __ ........................................... . 
lt'rİ ağlatac-ak Ye ya 
düşiiııdüree<·k uc gra
niL gibi maddi adanı
ları i~~in k~ınirip 
delecek. Hn~ıh şirket
lerin islahı hal P.tme-

siıadcu kaı,ıaliıa ·y<Mı çu
ku rlarmm kapanma.sına .. 
kadar biz her mucize
yi bir büyülü ftokkabaz 
değnegi bildiğiıniz ka
len1den bekleriz. 

Za"alh Maruf Beyin 
Şt-ıhsına gelince rengi
nin kiremit rengine 
(.;alar acayip bir san
lıiın.dan başka bir.defa 
... &'aRı okka. Eiki • 
f)sınanlı nazırltn Jıi 
ıAfr bw eilat1,ePafte1f
giz denecek kadar 
lıpah ve sakın bir 
yi'11ü vardı. 

.. derew · IUtlll 

blJpıı;ı oıursaydı da 
ınahut layifıalar yerine 
size ayın tonda bir 
at nesillerini ıslah ve
ya kinıyevi g(ibre 
layıhası yazsaydı e
hemnıivetle diuler ve 
belki tte ıatbik ec1er
d1 uiz. 

Allah o yaıııkça biı
Jeı-e ömür versia. 

Akıl hocaı ı 

dcrilmi~tir. 

İımil orman nunfP. 
'aki olıın 'c diğer 
orman memurlarına ait 
nan tahkikam de' aın 
mcktl'dir. 
Ru tahkik:ıt için v 

ımıfctti~ler lı:tm edi 

Tercş~uh eden 
göre. üç ay e\i el 17.mi• 
orman m"f c~ \lffi 

mail Faik kBcyc meıık 
taka<laki rolsuzlukl# 
kında bazı şiklyctler 

olmuştur, hatta lzmlt 
beye bu hususta mu 
nazarı dikkatini Mbflll! 

Ayın on birinde li 
za gelecek ol•n E 
vaıörünün merasimle 
lanması karar altını 

ğmdan bir meruim 
huırlaru1ıqcar. Gemi 
Alman sefiri her 
birlikte ve erlrAnı 
Ankaraya gidecektir. 

tVatfn 9 Subid 11)29 wfrika6ı : '11 
_...,,,,.....~ ........... Jt.. • ..,. ...... "' t ... ......,.,..__, 

1i Beyden ıuiilbiş Jir 
ollinıaıonı ılchnı .. 

- Soıara anlaı"SJoız. idiamiz ziyaı-eli redd- isıenıeın. - Bunlan_p • 
- Ben bu kaha .. ed~ne... - Kansuıı aldana- dejil • • • bu · 

amuslu 

Muha,.rıri: Hii~eyin Ralıtlti 
11dttimntt anin an Scb- a~ır •• ....-lesi 

.. # 

Ja uı lur:;ız uıP-!'- kar . .,ı .. ındayız. .... hnaz 
·noo ioi bas- eqpu bir i tihza ile 

umıal iç.iq ı bir tekr.ar eder: . . . 
ıçcr:ı ~rer .• 

•tayar ~or-t krrpmak.
Stun giderini dik 

~•il~ !\arısına 
• • 

- Ağır naınns uıes
elr si •.• 

1, ...... : , 
- ~ •• ~Ol~ ~· 

fe.tUnı-· 
~ .~ hte.. 

reın zevci Madtan vt-

- Ne maakle efen
dimY 

Hwwev iaım Bey 
ın ek '' ı b tı zevcesine 
uz:ttarak: 

- AJ oku •• 
Şehuaz k~tğıdı ~atıl· 

laşla süzdültea soura 
iki kolunu ·yanlarına 

sab,erip lıayreı inıa 

eder bir '8.vurla 'ü
cwlunu bir ıarara çar· 
pıtarak biriblri ark&1ına 
lrirlac kahtaha 8*hve-• 
rir loca bir a.z ınüıe-
~: · 

- N .. hu tadar 
efdiJOftHIMll lleutlllJtl 

&ırlardft nefjf' ,·ereeel - tbyır, kabul ede- ca~ gebersin.. açık birer hak 
bir kelime görnıedinı. eeksiniz. -- ilanım, ağzwdan - Çol sert 
~Ben de dünyada - Bu teı·bi)esiz a- «,:ıkaın kulağın iti'iyor Ier. 

lrtı cüınlelerden daha daınla dalaşnıak i te- mn 't Ben de aldanan - Her şey su 
tubaf hit:IJir .• ey oltmıa- •em. bir koeayun, geber- IAkkiye göredir. 
dım. - Onun dalaşnnya nleli miyiDl 'I.. --Öyleise kula 

- Ata haıum ab be- akti kalmıyacak.. - Hayır, siz alda- artaya atıp da 
ni bu ayı herilfe derde - Ne olacak 't nan l~ deği~siniz. hakkın11Alaki 
sokar.abu. - Geberecek... Her şey sizin bilginizle yatını dinleye!-

- Koruuyıuız or- - Bir cina> ete mi oıtt or. iz izdivacın - Nenıe 1 
tacla lıiaj ıutacat bir azu·laıuyorsun Ha- y8'1ar hakkındaki la- of 01 Alenıin 
den ff>k •• nnn t. nununa rlayeti bilen yatı T Biz kendi 

O herif helhtnı an- - Ben onu kurşun- bir filosof kocaStntı. imize balahnı. 
JOl'ıJ acal. Siz '''Pl- la, kama ile değil, iki - Bilmem li bu .ız- de lıarekederi 
tuba ne cevap erdi- llkırdı i~e öldürecegiin, terin lıakkıoıda bir zem anin ıel~kliyau.-
JIİI ı - Olwnd.,o bahieı- idir 't bir ınedih mı't wak müıulü.n 
~ Wenüz c~''tlP vet. ' .• P. fk'.1a e inMle iti - yôlsa aca bir isdka lüLüo fikri .. 

•necilin.· Pak: iMi teh- , le :'.~-i .- "lkaac1$1 mtf 
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n ıa Jn:n bir 
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lı.h 1 'a ıııı yataıı;, ı.u .ı-
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Şııııdi 
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• < , __ •n:mz•ruyı ta_ ilik- ıl 

•me karl, 
seyreıı· ı. "-' cr~k lıayalımde •m. 

F'en ıc • k j 
tı~an ' '· •c ·arşı kın.de >•· 
1-r . larsılı~ l iman. •on tebliğ-

ustiınd. ~. _ .. 
r, ı I 1 I " ı.,-edduı te<ellı>ı-

'"Z nm b. b k lll;y ın~ "" wr ıra -or. Hu- ı . 
l· .• ' • ııı ıc etmeılcn, Ha-

' dona 
~~ larJ,, ı... ı ııa ın,1nıycır ,.~ rü7.-

>.1.nıtiiı ~d, ' · r hı 1ıer k:nıan 
L< 1 u. ı, } ilr n. Lir cenaze.;; 
• 1ar- ~ , 

r ,.._. c c" ~ dotıu; . •o~ıı~ se· 
·• ... ın; l ı.; · \t · _', ,vorıırı. 

" .taıı~ ar l r ' 1 O de- 1 
y~ d; k" •. b• 

ı..1reıur C sı z.ıtcn ·aı: ır 1 t Y• 0:. 'lr.C 'il· hov.ıdn nn dere- , 
aaıl .ili•• et G• oeniıı ı!crlcmiş 

l'Tınd 1 ·~i k 1 'r~ eı ı.adar in~ce- ı 
iiJ (;'lUr•r t~·ır.in etn1ek icin 
eccinı v 1 1 . 

ı '· • " olmağa hacet ! 
1-I•tıc d· İ 'ı h •~l... fok at bu do- İ 
• ll öl" l,, 11111 muvakkwiı . En ~ok 
llı•v;· 

a "cl· 111 se>ı.r:ı kı:t.gııı güı1cş 
G b ' 

q ~c 
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.' z "' ç" .ül~cek .,,1;, 
· ~n· eskı }ııınuşaklığını, güzd ' 
~ona~'-c.ık · Y n Hafide br-ra!,,.r 1 
lın l;ıd in nları İ->nyAta .telrrnr 1 
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\ı' Chi~_harici ı 
1, un{l>ınlar için ı 
Oare· - 1 bir t hususiye yeni 
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lı., 1 •1.'. :ııı -;dıiı· lıııılwlu 
' ı·· ı 1 1 İı•j • 11 

l' ,j ~ aıı:.rrnlal' 
ıı 'ı · ... 

ı, 1.
1
: .ıı·ı lıiı· l'lfai\e 

·. ı aı ı .. · 
lJıi,t' \ lll•tııi. g<•liı·-
1 • (. 'll"ıı· . 
~ıı 'k ., \ '1·1·1111~ 
''·ıt. ·' ı· l a gıı·ist•ı•n• \ -

ıııı:ı· . . ·. ' 1' • \ -, .ı ı , . r . ı 
ııı;ı 1 . 1 : 1 

·• 'ııw eı· ıs-
•llııı s ' ıı~fı·ı·· · Hı ı)ll ııın'-i-

• 1 ıı lıiı· r J'lllfı· \l•;ıııı ~l'll-
1.(• " ı · . , " n .. , ;:,I' 11·1.ıııi.;11'1• 

(l ··ı . • 
l ' · :•r·ız" ı · 1' tııı 1 • · ·0Z< 1'11 Hıai'f'I 

ııı ill•ı' . 
ıı(ltı·e ' l\lltPll'ı· Eıııa- 1 

le .ı;l 1111
HI) l'!l0 rdi-

lii ' hl il Yıtf l k l'ı-(. 1 

•~tV·ı l\Uhut 
1\ ıı· • 

gilı·ii

ulumi-

. >• 

Hazır ol cenge eğer ister ıs en s u sel ah 
. 1 

--------~ 

günkü apolyan ·a:r 

Masa başında tahdidi teslihatlan, sulhten bah

settikten sonra işlerinin b~şına dönünce ılk 

(,brak harp hazırlıgını bir kat daha tak\ iyesin 

emrini \. eriyorİar, o halde .. 

Kuvvetli bir ordu 
:l lık-t. .riı· !~ti ı•.li 'e , ı 

ın~ h·ı\ ·ı lnrııHı.t dcrir 
!; a .. ı h, ı k lı.ııırkıı u•ıı 

llt' dl\ İ l\t.: DJdtlf!.tl gibi~ l1 

mılT'' h. trp .1c,l.t:ırıı~1 
,lrq.ııı lıo ı olclı. \ ıl><ııı 
prL•bipkıınin il .tın dt .. J 
lıtr lC • ı aıı \ k \ .111' LL'llli 

'·-' i l n \.: ıl<i ı, 

1i, , ı;cp tıu ,cr,·ı ·ıı , dn ır~~J~~~~i!~~ 
•t n '' erler<. r. J'akat h;ı· il 
..- L; , .. t.;,·,11a .. 1 } • ın<1 .. ~n ı,lkir 

c t\ nlcrin ı•ıed t lıı m·· ·iklir 
kı \l\,lll ,!\..'. lı...' 

Siya'."ıt.:t nı;, .. a:-1 

() :ııt:ıııdiı 

"a~ıııda ınu 

lı'"· ı·cl dı,·dı ,ıı!lı •\e ~nıııi- l ı •, L'lte 1'C lıildki> dekL en 1ir 
yctlt.11 hah~cc:cr~ı ... biribiriniıı ha:-.:'tt Yardır. L·zac:a l-!,"itnıiyı.: 
elini ;ıkaı; dcı kl adanıları 

lıa<:ct yok, yakın lıir maziyi 
i_~;1..ri'!in h.:ı-ına dl)nlinl't ilk 

lıatırill·alını: hüyuk ( :azınıizin 
Yerılil,kri tnıir lı,ırp lı::zırlı 

relı\ıcrlij;i 'e milktinıizin 
Sının hir k.lc da11:1 :ırttırı!- l 

) iibcl-. ııznıiiim:ını ,;ıyc,im e 
nı:t:--1 nlu\ ı ır. c:ünkü hu de\ -

parçalayıp lıize ,unanların 
kr adanılarııod.ııı her lıiri ,u· 

yiıtline fırlam~ııııız :'e\ ir pa 
na 1 ani,Jir J..i· lıu. ıik lıarptcn 

Çt\ ra>ı zclıunkii~hı.~lln ~lıe
ı.:ı .ııra galiplLr''l 1 1 ı .. ı~ p!ara 

'l'r Dir nunıunt::--İ dl·~il n1idi~ 
c1U~ 1 e Lttirdi~i bir '-urt· ınu 

Cunkıı Turk >il1\lı,ız 'e ıııii 
:ılıcddv• lı ıııu<t:ıkkl lıir lıar-

dafaa>ız rnkalannıı-tı. J"iırk 
~ia wı:uıııi,ırı dalı:ı ~ .. ıııaııd:ın · · ·ı ı· 

Yataıı111ııı p:ırı;al;.nıp İ<tcnı < ı 
atı 1 nıı~tır. ı · µ;i g·ihi lak-.iınindL• nrtıl...: '~1:--

Bo nıuabt·dt't.::· 1 ir jkLll nort.'ınu\ tırdu. 'I' rk - İıınir ,.. 
c~ir Plnıu~ btr h ının nıillı.·t • \"ıınani~tan.:ı ihta ediliyor~ 
lLr. l • .:ııcı. lıiıı ı«r "' i'tık· ~:ıılta f.:lırdıı>taıı. Er<ıı 
h\liı in ı ttlaf:i~ ı Lı l rfl·~!ı l ı. ı ı ~ibi bil;\ ıar.: ""ayca yııttı :I· 

n.tn L•ır,ıl •1
•1110 -tleı \tin do- <:<ti. lokıııalar lıazırlantı·ıırtlıı. 

i';L mu;<- . l"urtıı!u~ ı c intı· Fal.at Tiirk, l>iriııd .c.i'kiııd 
kam iltL::-11e vn11an bu nıil- 1 ·· ·· 1 ı ı · l · ııoıııı ırı• ı:ıre ıe erıııt e yuııı-
lctlt-rlc j,t · lı:,ld<' nı,ık:ıddcr 

nıp,unuıı ilk kU\ 'etini p;ii,tl'· 
bir t<·hlikn i dtH •ıcrcl, harıl · rincc nıira~ın ba':'ına li~lı~l'll-
lıarıl ,il:llıJıınaıı 'c hl.at ebe- lcr dtırnkladılar , e lıir adııı1 
Jı ,u!lı ıer:ıı1c,iııi <le :ı~~ım\an ı;erilcdikr. 
,\[i,til"'ııi ı ,·ıı ,ıe, ıctll'r lıuı. le 

:'i11di artık ~"' riıı tadili 
kLır~ıl...ar:::ı ya lıtilt. ıtllik\'tı hlı-

lliznnıu mu zıı b:ılı,olııııı·a 
'· ıı;,, lınrl'L' l>L•J"ııet' .\"elli lıir lıa<i:ınıı< ,·c nırduııd:ı S;ıika.<· 
afeti" y:ıkııı 'c ı_·a ıızal. lıir · ' · - ~a uıl-r·ıyan 'l'iirkiin de bir 
:ıtldc gene lıclirmh~L'l;!:iı i ;ü7. ıı:ı,ı:ı olduJ;Ullll 1!1, ddıı 
!.iııı rı:·min ctbıılır. 

J:,:ı>e'l t<-slihatın tahdidi 
lıu yumrul. dıı,ıııanl:ırın ha-

tırıııa ..-cıirıııi,ti. 1.ordra bm-
,.t.yn ()l°dtılr ın Jl;,,,,cı'ı !!'illi ....... ' · 

fcra;ıııa ı;ap;ınlıyonluk. He 
tl'1,lii ı; 1.: tt ~el1btı"1L ~ yc1 i 

lıu yumrul., Türkiın nıcı·da· 
d~ufülir. \\una lı_r ckdrde 

na ..-t:tirdiğ·i kıiçiık fakat a,ll 
ı:c~ .• dııf l'ılı.:riz. Tarihe lıir " · 

ye imanlı milli urdıMınun 
_ı·ıiı. g·ezdircct.:1. olur.;al\ µ:ayc: 

yt•nırug-u idi. 
~~:arir ol;ıraı... ıııtitt."ın;ıdi h:ırıı· 

llüı.·ıık l\.urtarıcıııın id:trc'İ 
lcrilı:: \1 ırq1aıı a'tii>t t•tkıı 
,.c !ıvkikı lıi;- harp ttahbi altıııda lıu ınilli rırdtı lııiyı,. 

) l·,·11 kt.ı ı·ctluıd l-.:c ııııııı;l:ı 
rıl:t•ı • '.ıpr jvcıtıt•ıı da ı ~uli. · • 

lh .. -ral,cr n1il\:tin ;::ıft..:l'L' 'L 
l Ol 1..ı~ındn \ \ u~ttı 1·ya \"l"' 

t>tikhlle imanı o.ı lıı ı ııdıı. l'nı<rn ,clirkr•ne ordı .ıır 
buna mul .. tlıil du~nıanl.ınn fc: .• hil'ı ıel·iif ctli•!iııi ~<in.rı.z. 
>elıat \" inadı 'ar-ıhlı. Bu lCklifi ):ıparkcıı \apolyo 

nun ne dcrL:L.\.:dL· ~aPıinıi ol
dtı,,ııııu lıilıııeı iz. llildi;;iıııiz, 

~...:}, bu nıL:--hur adunııp ni11a 
yet.iz lıir i'til:\ hır>ile lam 
1" ,ene· Lıütuıı ,\ırupa ile 

'" L~ın u-: olllugudur. 
~.ı ela ııu l ,ı!.kaktır k' I(<: 

ret n pıpl,iı .\apolyoııun 

,-~ ;:ıcrd. ,: Lıu gl<~kii dcı kt 
ad:ır:; 1.. ı r le 'd ılıu,lcri mlc 
>a,.1inıi olılı ldarıııı lıiran için 
''abtıl et ek lıilc. ~imdiıe 

k:ıdar bir ~ok nıbalini _!!;<ir 
du.~u·ııiız ~ıhi, deı !etler ara· 
sm<l'1ki ırııııa,ehıtta emniyet· 
,izi il; ;ı;tr.Juııca \e her d,.,. 

l~l ht<yokla ilk aclınıt ha.ıka

larının atmasını lıekk likçc 
tahdidi ll''lilıat ıc dıed1 'ıılh 

ım<t:!ckri lıı:~criyt:t için dai
ma cri~İlınez bir hayal olarak 
blıp :ideeck ,·e milletin 
nıubrı cnı:ıiyui •kendi kuı -
Hti 11lacal,rır. 

Bu t<."cnibeyi bizim kadar 
ncf,indc y:ıpnıı~ bir millet 
az bulunur. Zaafta biitiin ih
tirııs!arı iizninc çeken, km·· 

Tmkıın Prdı1>u. 

.Jo -; - .1.1s •ııu, lıa•ıııd.t 

nılllıeced lıa, Lunı:ıııd:ını 
olduQU Jıa:dc \ 1, .tıı l l' 

na 'urdııı;u 11ldı ı•uı d. ·lıL 
ik ~c' irl'ilcrin dL 'cııı iiı ıi

dini temelinden ~ ıktı. .;iıııtli 

ortada ne ::;cı·ir \l ıL de 
parçalaıınıağa ıııahkııııı lıır 

Tiirkiye \ar,lı. (\.,•il artık 

Tiırk. dı\l'i f.:ıırtarıt:•,111111 ,ı;,. 

ku idar~,i altında mucizeler 
yarauna~a kadir milli lıir 

orduya. hayat 'c i<ti\,l:\lini 
koruya.:ak lıir ktı1 'vle ~ıa

liktir. 

ilen >illNnı irilı:triylc, lz
nıirc ilk defa ~İren k:ılıraıııaıı 

>lirnrilcrinıizi, Kordonda lıii· 

yuk dcdetkrden lıirinL mcn
,up \ıir bahriye! ıııııfreze,inin 
;-;clün1la<.hıttnL ,-L- g-l'nc diQL'r 
bir lıiiyul. dc\lclin ıııeııııır

larınııı, yaralılarııııı7. ıçııı 

ha>tanclcriniıı açık 'e harp 
gemileri tebizlerinin İzmir 

J,urtulu~ıınu her tarafa nıiij

<lekıııiyc hatır olduğunu liüy-

ı 

kdiktcn rnııra. km ıctiıı ne· 
lcrc nıul.tcdie oldıı~tınu bir 
defa daha, fal;at derin lıir 

ze\ klc, anlamı~ o!tltım. 

Bir ı:iin enci l'ıır1. onlıMııı:ı 

:ı-ı l.ııtk,i diycnkr•ıı lıir~ıın 

'onra onu >ch\nil:wıaları ı" 

rule tenıa~aya tkg.:r \•ir 
ııı an /.it rnd ı r. 

Om.n~iııı eı· Turk. ,u• ı 

'e enıniı·.:t iı;imk tartkkiye 
yliriııııd.!e deı anı etmek 
btcN:n lıil~iııi l.uı \etli 'e 
l.ılıcıııı kc,;kin lıııluııdurıııa«-ı 

lıizıııetınc ko)ııı:tj!ı cana ı.ımt:'la. 

minnet lıilıııelcri, cidden ilı· Topçoğlu 

[ MEMLEKET HABERLERİ ] 
• 
Izmirde sarhoşluk yüzünden 

kanlı bir cinayet oldu 
nt·~l'll ('tınıa gıııııı. 

llu ı·ııtl\ <ııı ı ıı )lazgalaıı 

ıııe~ tlanııııla 4·ok fı••·i 

hir eiııa' el ,ı\m:ıstıır. . . 
11 adi~<' lıa'-kı ıııhı ~ll 

• 
ma!ıiıı ıat \ Pril m i~ıi ı·: 

Saban isıııind<' hiı· 
• 

f.(l'IH'. eıııııa gt•ı·<'~İ .\laz
unlaıı ınr,tlaııı ııaıııı 
' . 
'l'l'İll'll ıııalıal•k k:iiıı 
~lıı~tafa ağaııııı kalı

' clıaııesiııl' ı.cl'liı·. ~a
han 4'i'ııa lıald.n arlıo~ , 
nhlu~u idıı ~l ll\ eha-

< 

ıı<•ıle'-i finemı, lahak 
'e pı•ııeeı·e eaııılaı·ıııı 
k ı nıı:n a lmslaı·. . . 
'Salınııııı arl.:atla~hı-

1·1111.l:ııı ,\lıııll'I bıııııul•· 
lıir "t'Ili' o sıı·mla kalı-,., . 
'ı·lıaııt•tk lıııhııun:ık
tadıı'. ~ahaıı, .\lııı"·tii 
ır\il'i'ııwe lıakaı·ell' lı.ı"-
ı:- • 
hu'. Jl İl' 'okl.111 :ıl'I a-

• • 
thı~ıııllmı l(•ıı:ı ~iizler 
İ<:İtrn .\lıınet dalıa fa1.-
• 

la thnaıı:ııııl\:ıı·ak ·'a-. . ' 

haıım i'ızeı·iııt ·ıtılıı· 'c 
l'liıulck i hl<'a'!!ı alnrak , . 
S:ıbaııı giiıl;~liııiiıı ılo-
• • • 
!,uz 'ı·rirnl •ıı ':ıral:ır. 

• • 
Salıaıı aldı~ı \aral ı·ın . . . 
lPsiı·ilP '<'f nt •·tıııi:-.tir. 

~ 

Katil, lhıronı ik 
~leı·~iııli Hl'il,;ıııda htı

hıııaıı 'ali J\:'ızıııı pa
..;aııııı baıl;ımlaki ku\ u-
• < • 

111111 il'iııP sald:uııııı tır. 
• 

.\ı·adnıı iki ~i at gcc·-• • 
tikten !:iOJıra rliııd~ki 

in<'. kla heı·aJ.H.•r kara-
• 

kola gelerek :1 
- « İ~tc ıcsliın ol" 

dum. re ;aft::ır.::nıuı 

-
yapınız!" ıkıııisıir. 

Afyon valisini öldür
mek mi istediler? 
.\ktlt'ııi1, rı·f ikiıııizde 

ok 11.t ııi:tu nnıza ~iiı'e , 
.\l~oıı'-aı·alıis:ır \:tli~i 

Falıı1'11i11 Be~ hir talı

silflar laı·af ıııda11 iildii

ı·iilıııek is len mis l iı· . 
• 

llatli:-;ı· lıakkıııda ~u 

ıııahiııı::ıı 'erili~ or: 
.\1\ onlara lıi~anln 

' 
ish•ıı Plee'-tiı·ilt'ıı mu-. . 
lıaseb<'i lı11:-.11sivı• lalı-, 

sil ııu.'1111ıı·u .\ !ııııct 

El'Pıııli ·"alıfı·I ı,:azıııo-• 
sıımln otuı·ııı·kı•ıı, aı·-

kad:ıslarıııa \"ali'•· ıııiil
ki' t' mlil'elliı-iııi i'ılılli-. . 
i'ı•ı·ı·giııi Sii) lenıi~tir. 
Buıı1111 ii1.rı·iıu· mulıa-

:-.<•lıei lıusıı~İ) <' 
rii tara f ıııd:ı ıı 

ıııiidii

tahaıı-

('as111111 alıııdığı zahıta

ya lıahPı' 'ı'ı·ilıııistiı·. 

Zahıla ııı<'ıınıı·laı·ı .\lı

ıııct cl'eı11li\ i Poli~ da-
• 

iı·l'~İrn• ı·i'llıl'ht•ı•t•k ifa

tksiııi alıııı~laı·dıı'. \el
li' t'ı'l' dl' tahkikata ha,;-• • 
laıııııı~lll'. 

,\lıııı<'I Efcıı.tli ııe1.a

rı·1 alııııda hnhınıak

tadır. 
--- --· 

Şarbon 

Balaıta, A' raııı Efen
di i:-;ıııiııde Lil'inc ait 
iııck:\ıwd<'ki lı<n \ali-• 
tanla ~arLon hastalığı 
zulıur ctıniş, bu inckt\
neye km·antiııa koııul
ınuştur. 

1 

Görüf ve dütünü~ 

Bir istasyon 
l ıuıı ,ur.:n l.apalı lıarnlar

d·, od:ıra r e1 ııf kıl ınl.ırıl' 

kli\· ık hir p;tincş huı. 1nc~inin 

c:ız l·~· ı.c na>ıl çı p111dı)tnını 
1 ıi .. l'l'dLr:--iniı .. 

()ıı ~ p;tilll':-5~ ~·i)J...LLki \·:ıJ... 1,,:\, 
ı• 'kıiı d.:ıı lıir lıafc,ı'ı, .wıp 

'.... t1.tır:.ııHn kL ı:Jisilc '!' i 
'ı- b.'!" · ... nı..:.i \\_)l" J ~ ı H 

ınuni ·ı; 1\ r·rd~, '>ir ı~. " .ırk:ı-

d~ı. ı:ı:c~''"J~ c' L, '-''- ... 
1 

' 

i i"' l .1~ .tdı~ı l ~uru\ ı;- hLnİ 

lıir H,ı,yoııa kadar ;:titıır.lı .. 

:'a ·ıt u~.. \ k' ki fi n l"ın ıı -
rı ""tl •tk hiç tl''ıı 1111' rn 

n1ti ... :ırirh.:r \:ır. hc\ai:". ~,cın 

bl '.ız. •rttilc 1 c hu l >L"·l 

l' fın ~~ızLI naz.trı i1ll n 

'L ' ıp Lrpilın 1 ,ltr. 

i-t.t'" ·ıı ,,, url·• 11\lh 1 • 
] .... lrl I Ll .. ı: '1...-.._di Ol İ,·in tır 11 

\ .l~LİI llf.,lkÇ~ ,ıl il ,n,1 

l' ndtiın ı-_, .ii lıir l ·ıt ı 

~ .t/. 'ır hupır n l" • .... ,ı ... 111111 ~ 

lıir .ır ı i-t t' • n t• enin 
'2 . .:; ( d,." ı s(, .ı 1 ~ L'CL"ini 

an1,ıtı~ ordu. 

T ~ta ... \'~ il' 111LP1 r ınun kr. ıı 
cl;ın t /O:lP.ır:ıJ... bir i1 tiy.tra 

'ı...rd;,1j CL'Yap da .:ıynilt· bti

yk idi; ~" '.!fi p:cçc lıir ti

ren 'ardı. 

1 le '.! n<:i mc' hi cr1.d yul· 
nıl.ırı kin aynlmı- f,~\dpnc . . 
yerinin uç kapHnclı. ı he ııç 

de kapalıydı. Karların " c,\cn
rnc·•İ"dd,i affet lıa112 daı.a 
h(t~ ,.;elc1ı: memtırıı ırıımıı·a 

üzunı µUrınellİm. (:c/.i.,ıı-)1..· 

lıa-ladıııı. :!S clakikocl:ııı' :-a ı 
hir ~5 d.1l\i!.;a dnha ~l:\:ci. tn.:ıı
dcn bir :·L> yr.ktn 'ı· t:ırıfe 
lıuıııı ı.ıkip c<L-:ck trL·ııi'ı l fı,'.!Cı 
da l!."l' ·1..:l:c.l!;iııi Ynzı\·or. İ.:ta~ · 
yıııı nıe'ılllnımı. kunlnl 1.tn 
,ıılılıt:t.,ıııccli-İPckıı 1 ',c,c ca- J 

.!!."trc.!1111. \lı...ınurun bır l~-ı.ll'n 

lııılıc•t , ıl u r 1ı,1J,i ''ir clc- · 1 

ı\11 rna•ı 'ardır / U\C '"<. L Ct · 
ku 1-ir cı·ı:lki ,re' ,cferiııi 1 
ın t.tzl•11:1ıı yn11nıı~l!. ~o~dun1:I 

. l . 1 • - ~i:.·: ii 1'lr i.,ta1.:.yl''' 1r a ; 

nıı ıhı.:rl: L'dı.: 1 ,.,LI. ııi-..iniz? 

- l la} ir! lıu bta<) rırlanla 
bir 111ulıabcrc. tek ııınlı:ılıcrL 
',ı ıra,ı ':ınh. Ü d:ı \ hu ... i 
dcı ıp lı:•,.,ırr.ı:ıl- ti: ne \'t\r<: Li 
iki tarnftal,i i,ta,yunhra c>ini 
i~ltt lL'L't.k lnlbayi~1t l'urada 
yokclı! 

* 
Ilu i-t.ı-yo:ı i,t:ml. 1 d:ı 

çnl, uz.ıkı:t dl\; Jir· l•:ıtt:ı 

j.,aııh~ltın ı~ ıdcüir... aL!ı 
!Saınaty:ı) dır' merak eder
ler lıoru-v kızıp l-1.~a<ıml.ın 

fırlaıııı~ <cılı;ıı l 

r:ID~ll 
Güzellik müsabakası! 

B
ır _iki ~< ... Itır, (\ımhı
rıyct h;r lıalııstır tı;t· 
turdu. 

Biz d" ı,tızcl h.ıdı ;1111 1.ı 
e\eli m! d. ı or 

lhı n< ·r'ıaLl" :ıltı•ıd:ı ':1· 
km. int,.u ) ol., f,Jf-tıL lıc l • 

li kı \l !l l );•\,r <Jl l C· 

ridir Cu• , ı l ıl rL in [,. " ı . 
'L"a111(, ı ole l d ı..ii t~ l .1rk&l-

d,111r. ela c'1 ·kutun- \L -ı..h.:-
1' /.. lıirlc, r. 

lJnn g.ızuc ı ı t 
dl ni,... len, haf o \ ı...:"''L "' on· 
lard:ı hı,lıııd ııı l'alı•ctkr •ıı· 

·" 
rur-. ·nıız. 

11 .\.li, lıu tL 1.1• ' k"!ıul <:· 

1 .ı ır.tlı . l\ ııi l· .. k,m \ •
p t<' ızt l'an, ,;, • g~' lr 

ı t Ji'Lr., rcfi\,.ı\ ·f1 11{1,ın c.c-
1~ ntr f, 1>L .ırJ C\ ;._il .. 
d " ' •,,•, her lı~:ı;i l• · 
',ı<.1 1 lİrı: 

il• c, guz~!ti...:r! 

DileıP ı .-c l, ir. 1k;1 el.'r 
hıP ,le ı aı, l.lı ı c '• nları 
;..:,Ll 'l!.! <ı lrın l l }~ll\~'11 )f:'"l-

1111lk .tç• ı· ( 'ı . 
Cuıılı ı k<ıdıııda'l anlamaz

lar... 
9 

Yeni başlığımız! 

F
:ızla 1 :ı ı at;dı~t n hı 
yıızduı 1111lar k;ı,,1n
dı:.!;t j~i;ı İ)\lZI ycrtt.:rl<C 

boka eknı.:k i>l. Jll:!rn:ını·~··· 
,\l,ıhtcr cklir k;, ~clıri" t•

'"·a"- nı~ı11·· --rinde otur,t,lar
d:ın lıir !.ı ııt lııı ) uzdl'n ın
ı ıfl:;ını;tır. Yalnız l L. karlı 

giirkrdc. tlil,J.at ettiniz ıııi, 

tel. lıir ''Y uııizlcdi, boy 
attı: llıziııı ·· \ :ıkt -ll' lıa,ıı~ı. 

11i:, n ytnj l~:ı~lıl'">ırı y,1n1·1-
d:ı utl"ld rc!il.turimiziıı b:ıı

iık .ırı \ l : ' • \ı 11, );'1 y:ı· 
ı ılllb l\·y,ımı ',ıa Jky gibi 
dt~'l"t' >r. 

t,W . rl " 
vf&t JJ"M.. 

-- --- .. 

ff lnıanya~oli ~u~ran 
Müller kabinesi mevkiini 

muhafaza ediyor 

BPrliıı , 7 ( .\ .• \) -

»--Y"'"'l 

j ııı p<ll':\f ol'lıık 
kahincsi Yon 

~" (~ ıwı·ardııı i:-;
til'ası111la11 

nıii!l•\t'llİl \:\Zİ\l'fİ td
ki'- •·tıııbtiı'. . f\alıiııl· 

• 
lı<ıli hazırdaki lıü'-ı'ı-
ııwti 1111ıhaf:ıza) a ka
ı·aı· 'd'l'mis!iı·. Has\ ı;kil . ' 
hu kııı·arı ta ... ' ip l'l-

; 11 ımk ;iırclıı ir: r ıht tele 
fı ın, t •. : • .~ı" gibi ~ .. rj '~ı .. ı
t: 'ırı lı ı,t, mtl ı ı.; .rnıek 

• i ı.,alib.ı 'ı .. r.tcrı~h· . "tık ıi 
lıL ı ı İ' ·ı t almak iclp 
Ll ı...CL\! 

ı ıııi~tiı·. Hı·isiı·uıııl1111· 
ıın11·e~al lliııd<'ıılıııı·g 

.·ark dt: 11ir Y'ıi trı id;.--c. 
t:Llc ·'er hiç ,olma, .• ı in. hat
tın nıute ıa ;i-indcki ktir i,. 
ta yuııl:ırıııı ;:cle•ı yok.ıl.ır

,:.ııı şcırı,ı · üyrl'lı'in. Or;ıl:ır· 

lı t i.:tn ... , rıı lar hut ·1 '11Ll L

ııi ihtiı ;ı l.ırııı f.f nıe heri· 
dir. Ilı ral~ • o nıL 1 'tkrin 
İııkİ, f amiJ L·rİ, 111L' J.t:t.icrİ· 

,,ır. ili .ız ııcfc., ·' nA Lti· 

ı ı:ııkr i-ta-~ onla•rıı lıııfcftri

nc, hir ycrd"n lıalıcr al"<:tk 
i-tcycnlcr oı-.ı.daki t.:mımi 

pu,tala. n ko,arlar. ~ aıııat ı a 
i-t:ı-yııt Ulltla Lıir memur, 
j,ta<yoru dolduran ı ıluılar;ı 

trcııtıı yaziyet ı c lıard·c· 

tinden alıııal;ırı z;ınıri ma· 
luıııatı 'crenıiycec·k .dar 
tecride tı~ramı~~ 

, "eredeyiz? !'J29 scnc,inde, 

bir \ nııp;ı ~elıri olan l>taıı. 
lmfda, Şa_rk şöıııendü[criııin 

bir ıııcvkifinde miyiz 'c ~:ı • 
matya htasyonu Er~nköytinc 
btt kadar uzak nu dır? 

Ey t\nadolu hattı üzerinde 
oturanlar, kar~ı sahilin bir bü· 

. . . 
\"on Cw·rnrdııı istifa-
~ıııı kaimi <'llllİ~ 'e 
ıı.iiııal-al:\t ııezareti 
'ek:lll'tiııi ııo~ıa ıı:ızı
rıııa 'ı' aı·azii ıııe=-~uh' 

•L 

ıwzaı·•1 li11i ılı· k<'1.a \l'-

k:tldeıı dalıili\<' Jıazı·· 
rıııa lı'Yıli <'lı;ıi~lir. 

Gülhanede t-;bbi 
11ıiis«ınıere 

Cüllıanc ba~!ıe~ımlıgi"dC1ı: 10-~· 
2CJ Paz;ır ı;i!nü saat J f>.~,o •la 
gülh:ıncnin \<.:dinci roJ~!l.C"Cfl. i 
icra cdi1ltt>• ilıtl_;ı arv.u hı.: ~·r:ın 

ctitlıh• lıe' ı,ı·irı 11 1 rıf eri ric, 
olunur. ----· '\"eni neşriyat 

Uyanış 
l'yaııı;ın 10 n ını.ıralı 'nı;

bası ,\fııııtt llı>an, :'ıl.1!:11n,t 
Sadık ıc llalit l'nlıri lkylcrin 
yazıları YL' lıir~ok re',ı>ılc·-Jc 
çıkrm~tır. .................... _ .......................... -. 
yıık İ>llb) onuna ait ~u hik: -
ycyi unutmnı 11111.; 

Türk idaresinin zaferini, 
miircıffekiyetl rlni bu hikfıycy~ 
k udin.iz zeylcdcr.iniz. 

H. 
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L- Şeyta:.~ .. ~!.~~!~~Ja J ~~cin ~orun~ 
==-_:_~~ili ııer h 1-kı~ahrıı~d•·' .htıınalı kuvetlı ~Juthh 

/sffkb~lde ne/~;' olacak? 
-----

/?111111 bi/111ı•k istiı·c11i11i:::. ı • ı rça /ıuçu ~/ fa -

borııluvar1111rı tı»~ri/ l'(/f'r 0111 192-1 t e o/a,.al 
lırıılisfllı .f!Öst cri ı ı 

-15 -· 

'\!celi i n an r,i i :\!. ~ı.c 
o ı llurjua~ l 1l'.! 1 '·nc'i ~ \ a
nını kıi~at nkrkcn ciyledilti 
nutukta ~u sOzilri -arfediyıır. 

-Bir sendik bir müddette 
dıirıınu umumi) e ne bdar 
tczanic ctmi~tir? llunu hali 

hazırda hiç kim-c tam hir 
~urette bilemez. 1 kr giin 

muazz·ım bir hufrc aı;ılmak

tadır. ve hu hufrcyi doldur
mıık için hiç bir ı;are ta'aY
,·ur cdilmcmi~tir. l lüklıını:t 

daha bir kaç ~un cvd ıııa
liyo.: _nazırının ~ µ,undclik ik-

ral.~ tı'ulıınü tıM ip etti. Bu 
lbUlc mıiracaat ederek Fr;ın

~ ınııı tcdiJ at ':ıdclcrini 'a
' u~curmak ümidi lıc,lcniyor. 

:\forc~:ıl ı·cı~:ı ~elince :\1 .. -
ecn ~.ızclc>illlk ~ıı ikr.ırda 

b !unu\ or: 

Cıkarkcn :\1. fiil K:ınılıo -
mın ) anında .\!. Tarcliı O) :ı 

ıkdi ki: • Belki lıugıın hır 

dh anı ali tc·ckktil ederc·k • 
darnmıza bakar. ('unk[ı hiç 

bir v:ıkıtt:ı millet, zaferden 

m.ı,, na,ıl çık:ırmı~ oldujtu
muzu :ınlamıyacaktır. O giin 
\İC<lnnının mü,terih Ye HS:ı· 
ikımın muntazam olma-1111 is

terim.• 
Bu filiir !\l3r ;al • Fo~- un 

dimağını miitem:ıdiycn h al 

etmektedir. \'ers:ıyda maliye 
ıı:ızın ı\I. l\loçun ) anında 
iken diyor ki: 

~rransa maliye nazırı ckn
di ! Böyle hir muahede ile 
.Alm.m impenıtorluk kasa-ıııa 

mur.ıcaat eder cııi7. <ize me
telik hile \'Crnıezlcr. lfü!-(iiıı 

ıı;clip bu memleket uı .ıııır<a 
hepimizi div:ıııı :iliyc g,iin
derir. 

Dahn misaller mi i-kr,iniz? 
ay:ıcl\.Jn Döbi~a, Radi Kob 
J(•zctc,inde iilıl. 

dip;ini hildiri) or. 
niceleri... 

anının ıı:cl

' c daha 

Ye niha)ct ı\ııatol Fran;; 
ı\\ rupanın haii lrnzırını ın-

' ir edcrko.:n şu s:•tırbn ya-
zıı 0r: 

,\\ nıpa~ altiı<t Clkn mu
azzam afetin 'c onu takip 
e<lcrkcn imtidadı maiıi\'ctir.ı 

l{ii,termi~ olan >Lılh de\ re-
inin zannımızdan çok ~cllit 

darlıalarla ~.adim .h rupa 
medeniyetini sar,mış olma'ı 

pek nıuhtcmddir. Fcl;\ketin 
dıcmnıiycti yeni yeni ihata 
edlliı or. Tlie.:ar lıı~'İltcrc 
rıı \ cudunu fc ! :ıJ,idc le\ ·İ 

eı kdiği şu >Jr:«;:ı. tkar•. ci dc 
ar-ılını·tır. 

Buhranı ne Y:.kıt durdura
hilece!ti mt:-1-tiktur •• \imama 
iılıh.1 mahkumdur, a) nı za
manda 32;) milı arlık lıir 

lıtırç :ılt···..la inliı en Frnn'a 
da o yolun )oktı>udur. hai
l" a;np ,._,k;ro•. Rusıa :ıç
lıkt:ın iilLiyor. (\mahiri \liit
tdikanın isleri l•ilt: ~limkn ' . . 
gunc hozuluı or. \ c hlit[in 
cihan yıir.ündc milletler. meç
hul hir rahat-11.lııtın tc ';, iri ile 
hothincc in~ lı:ı} allcrindl'n 
ik.ız cd;)orlnr .• 

:ju halde hııJa.,aya rı:lcliııı. 
:\lillcı:, zt"' k dlı>l(üıı!crıniıı 

rczal..:ti ve te~viklcri kıır~ı

>l'lda ~iinden :ıiinc >ahır ız

hnr.ıakt .. dır. -ı krago., nun 
dedili,i wbi: "Bir tar-.ıltmı 

. iikuıı ,.c huzurun digcr ta

"1ftıın çirkinlİj!;in 'c sdalctin 
•l:t,rııaları lıiitlin iıu~uınct-

k ri ıı ,. b it\i ıı c 1 lkrin d•ı

i rn i l'' .- ın uı haıdı r. 

~i 7.iıı tari'J id:ırt niz lıcır. lk 

mlit:ı\ a- ıt halkı gayrı ınl'ın

mın l. ö liııe koydu~undan 

y:ıkıııd11 lJL;n:a'1n •proletcrya· 
ile biri ~erek her ~C) i yık

ın:ı,ıııa intizar ediniz. 

~imı; i bir nokta dalı~ \ar .. 
.h:cha 1924 intihabarıııda 

sol ceJ'· ıh ekseri Yet kazanır'a 
hu fcl:l etin iinliııc gcçelıil

mclcri miimkiin olacak mı~ 
Huna CC\ ap 'ermek ı.;ııı 

l 'l24 zııyçarnı:ı hakmıya 

medıurnın. O d.ı p;izli hir 
lalıorat•l\"lrındadır. ~:ger .\h
damlar. .\l 'byülcr içimizde 
bunu l ı'lmck İ;teyeıı \ar;a 

lıitfcn b .ıiııılc tc;rif lıuyurnr·:• 
kcndi-i ıc o h:ıl.ıl,ati de H~,ı 

ederim. 
Rırnırdı 

1 o .. - ı - .. ,..,... ....... 1 
Bu tertibatla lıu;dar kırıla -

cak, dert: gihi kanallar açılarak 
vapurların iskelelere yana~ma" 
temin olunarak huzlann >cyri 

,cfcre mani olmma:ı>ına ıığraşıl:ı
caktır. 

Tirenler 
Şark demir yollarında 

C\-clki ak~aııı y:ı!(an kar drı
laybilc .hrupa trenleri diin 
gdcmeml~lcrdir. Banliyo hat
tında Yeşil köyden .'irkcciye 

M tharrlrl ı Pthitcrciml : 
il LO\"IJA 0. it. 

1Iınıırıın vrırisi kimdi? 
8rıltanat için kanl<>ş krırdaşile, evlrit 

babasile <lı"ikı'isı'ivordu 
' J " 
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Valide sultan oğluna, liran 

şahın asıl va:-is olJu;~uııu, Ti

ıııurun tahtına onun geçmesi 
icap ettiğini anh ttı. Ömer de 
aynı fil irde olduguııu, babası

nın bütf ıı hukukuıııı tanıdığını 

ve onun emri daire~inde hare

ket edeceğini söı-Jedi. 

Bunun üzerine validr >ııltaıı 

l\liran Şalım yanına dönmüş, 

Ônıerin fena bir maksadı takip · 
dmediğiııi iza!ı etmiş, Miran 
Şah da saltaııatıııın nerede ve 
nasıl ilrn olıınacağını kararlaş

tırmak iizre oğlıı Ebuhekiri 
Önıerin yanına giincrerdi. Ebu
bekir de ınnhafızlarile birlikte 
Önıerin karargJhıııa doğru ha
reket etti. Ömer, kardeşinin 
yalnız ınul•afızlarile geldiğini 

görünce onu esir alnıağa karar 
verdi. 

Önıeriıı kardeşi Ebubekir ka
rargaha nıuvasalet ederek büyük 

çadıra yaklaşınca Ömer dışarı 
çıkarak kardeşini selamlamış ve 
onu çadırın içine alınıştı . Ebu
bekir çadırın içine girdikten 
sonra hemen yakalanmış ve esir 
edilmişti . Ebubekirin beş yüz 
muhafızı bundan haberdar ola -
rak karargAhtan firar etmişler 

\'C haberi Miran şaha ı::ötürmüş
krdi . Prens Ömer, kardeşini 
esir aldıktan sonra onu Sultaniye 
kalesine göndermiş, orada Ebu
bekire zincirler vurulmuştu. 

Bunu ınüteakıp Ömer, baba
sıııııı karargAhma doğru ilerle
yerek onu da yakalamak istedi. 
fakat ~liran şah, oğlunun, di
ğer oğlu taraiindan esir edildi
ğini haber alır almaz Riy vfüi
yetinin yolunu tutarak firar 
etmiş, k:ı.pin biraderi Süle~nıaıı 
i\lirzayc iltica etmişti. J\\iran, 
Riydc birı;ok asılzadeler ve 
c»1nfaı iarla içtima etti 

.\lirnıı şahın zevcesi, oğlu 

Ümeriıı biraderi !ibubc~ri eı;ir 

aldığım duyarak ve diğer hadi
sattan ha~rdar olarak teLTar 

üıııerin nezdiııe hareket etli . 
Öıııeriıı valide&i yırtık elbise 
ve açık bir 'İ!ıe ile ônıerin 
yanına gelerek oııa a,jiııya ağ -
13ya şu sör.Itri ~;, ·~i: 

~ Oğlum hen seni ve onu da 
taşımadım mı ? O senin öz 
kardeşin değil mi ? Öyle oldu
ğu halde onu öldiir.nMlc ıtıi is.ı 

tiyorsun ? Herkesin sevdiği 

~ardeşiııi öldürecek misin? • 
Ôıner validesine tescili verdi. 

l\\aksadınııı kardeşine fenalık 

etmek olmadığını izah ederek 
kardeşinin ihtiyatsız bir adanı 
olduğunu, men için yapılma

yacak şeylerin yaptığını sö)'

Jenmcınesi lazım gelen her şeyi 
söylediğini, kendisinin babasıııı 

boşa geçirmekten başka bir 
emeli olmadığını anlattı . 

Ömerin n:aksaJı, şiiphesit, 
bambaşka idi. Kendisi içinde 
sakladı)iı bu maksadı tahakkuk 
ettirmek için çalışıyordu. Ömer 
kardeşini esir etlikten sonra 
maksadına doğru yüriııııek za -
ıııanınm hulul ettiğine kanaat 
getirdi. Ônıer vakur ı•c cessıır 
bir adam olduğu için bütün 
cağataylar ona lıiırıııet ediyor 
ve onu seviyorlardı . Onun va
lidesine verdiği sözltrin hedefi 

babası Miran şahı aldalmaktı 

ve onu eline geçirmekti . 

Bu sıralarda ı\liran şalı Riy
den hareket ederek Scıııerkant 

yolunu tıılmuşİü. Ôıııcr onu 

takibe başladı, fakat ~liran şa

hı ihata ederek esir almak im
kan dahilinde · değildi. Buna 
karşı Ômer bir çare buldu. 
Ömer, amcası şah Ruh ile h~
rış:ırak ve oıınla birleşerek ba
basıııa karşı hareket edecekti. 

Ömer ile şalı Ruh anlaşmışlar, 

Tiıııurıııı saltanatını aralarında 

tıksiıııe karar vermişlerdi. Mi
ran şah ise 1 !erat viJJydiııdcıı 

g cçiyor ve oradan Scıııetkaııde 
gidi)'or:<eıı şalı Rulııııı ~ııırile 

yakalanacak ve esir edilecekti. 
Miran şah, oğlu Ôıncr ile kar
deşi şalı Ruhun aıılaştıklarıiıı, 

bu aıılaşıııaııııı ittifaka ıııiınccr 

olduğrnu anlamıştı. Onun için 
olduğu yerde kalnrnğa brar 

verdi. Bu sırada Miran şah, 

Huras;ındn idi. ~luraşaıldan Sc
nıerkande ilerlemek iıııkaıı~ıMı. 

'(ııı-iı) 

s,.ı.tı, ı o, ı 2,411, ı 5,.ı.<ı, 

'l 1 ,.36. postaları, Sırkcciden 

de •1,2~. ı ı, 14, lfı, il!, 

19,50 sderlcri yapılabilmiştir. 
Gerek kom·~n,i yoncl \'C gerek 
cke,pre>, ~'ekmece ile Çatalca 
:ırasında k:litını<tır. Yolların 
açılm:ı>ı miimkiin olursa tre
nin bugün ii!(lcyc tlojtru gcl
mc>i tahmin olunmaktadır. 

.~ n:ıdcılu hattınd:ı bir arıza 
olm:ıdıj;ı il'in ,cfcrlcr ıııunta· 
zam yapılmaktadır. 

Denizlerde 
Ewlki glın linınımızdaıı 

harakt!t eden lıir 'apur C,':ı

nak kaleılcn geriye çc\ rilmb
tir. Yak:ı udur: Felemenk 
bandıralı (Barendreht) vapu
!U evclki giın limanımızdan 
hareket l'<lerck Çan:ıkkalcyc 

v:ırıııı~, fak:ıt sefer e,;nasınd:ı 

'apurun (:ırk~ı ba~ısıııın ka
zara ayaı;ı kırılmıştır. Boı;az

da gemiyi muayene eden hcr
eti "hiyc rnpurun ,;cfcrc de

vamını m:ıhzurlu :ıörmü~ ve 
ç:ıktçı başının' lstanbula iallc>i 
ta\ ·iye edi1iıJı~tir. 

\' :ıpıır tekrar lim:ınımıza 

/.(cimi~ 'e ha>tııyı hır:ıkarak sc
fcriııc de\ :ım ctnıi~tir. 

//ei metro kar 
~o>ı!\ırhk, 7 (\"akıt) - lfü 

hafrudıın heri do.:\ anı cd".n kar 

iki metroyu lııılınu~tur. Kiiy -
lcrlc irtibat kc'ilıııi~tir. tren 

i;kıııiyor. Fının:ı devanı et -. . -
ıııo.:l,tedir. 

+ 
Miithiş! 
-·-

~ loskvada lıa
rart•t ..f.Odt~rece 

Bl'rliıı, 7 - Uiitiiıı 

~add 'e orta .\' rııpa
ıla siddeıli soiı'uklar 

• • 
lıiilı.iiııı siirliyor. Rus-
~ada ~ar rırtııınları '(~ 
~tığuklnr rı•~k ıl~lı~et
litlir. ~losko,adan hil
Jirildiuine .. ;;re (':>r-.,.,. :"""' " 

~:ııııha giiııii hararcı 

sıfırdaıı a~:ı~ı -tO ılcre
t•ı·\I~ diisttıiisliir. Hir(•ok 

• .. " J 

zaıııaıulaıı heri hu dc-
rı•ı·c ~itld(•lli soµuk 
ı;tiirii lı 11e111 isli. . . 

Hiitiiıı .\lııı:ııı~·a , c 
.\ \lıstnı·~ atla ~idılı•t li 
soğuklar 'ardıı·. Teı·

nıoıııt~ıro sırrdaıı :ı~:ı~ı 
~2 dı•rt•ı•t>ılir. 

Hiikrı·~, 7 (llıısusi) -
Hoııı:ııı,·:ula sitİdt•lli . . . 
soguJ..kır lıiikiiııı siirii-
' or. llcr ıarar kıılırı • 
hir kar \'e hnz tabaka. ı 
:ılııııJachr. lhlrarc& 
.. ılırdan .aw 15, bazı 
yN'k'!l'ilR 2() derecedir. 

1 C; - - ı· i 5 ,,, 
Yeni bir lıifk4met 

Bu gün gelen ıelgranar bize 
hir müddettcnhcfi beklenilen 
hir hadi•enin niha~eı tahakkuk 
ettij\'ini bildiriror. İtalya hiikiıme-
ıi papalığın lıükllmeti cismanivc
sini canımı~ \C \

0

;.ıtikan sara,· ı ile 
~en Pi\ er ana kili:-c:,i ara:-.ınd•t ki 
cadde' i papalık hükılm etinc terk 
c\ lcınblir. 
. İlk bakı ita l!,•rip 'e belki de 

pek ha .. it \ c kı\ mct'.'ıİ/. g i 1z lı kcn 
hu hn\adi:-- .\\rupa ~i\a eti uırıu

mi\·1.: ... i noktai naz:.ır111dan calibi 
dikkat Ol'tİrck' r Yerl'Cl'k nıahh et
tedir: ' c bumla da .\1. \lu,olini
nin dürbün siyasetinin rnuraffa
kivetli a:-arını müşahede etmek 
mümkündür. 

Filhakika Papalık ve İtalya ara-
sında daha dokuzuncu I~ zama

. nında Garibaldi askerlerinin R.o· 
ma>·a girmesi ile ha~lyıan ihtilaf 
elli senedir devre devre şiddet 

~yda ederek deram ediyordtL 
Ru ihrilılf Papanın kapanıp 

kalmış olduğu Vatikanla, İtalya 
krallarının ikametgahı olan l\iri
naı arasında üyle bir •·azivcı ih
das eylemişti ki Romaya giden 
bir ecnebi siyasi recülü Papayı 

ziyaret edecek olsa Kirinala uğ· 

ramamak mecburiyeıimle bulunur, 
'c lıalya kralı tarafından kabul 
edilse \'•ıikanın kapıları kendi
sine kapanırdı. 

A ı nı 7.amanda, Papa; lıalya 
hükumetince hükumeti cismani· 
,-eden mahrum edildiğ'i için \"a
ıikanda krndini mahpus a<ldcdi -
yor. muazzam <arayının bahçele
rinden dı<arı çıkmiyor \'e bu hal 
henüz an~anau hrı~tİ)allİ)eyc faz~ 

la merbut olan büyük bir kısım 
lıah an ile memaliki sairedeki 
kaı;ılikler üzerinde hal) an hüku
meti ale~ hine bir tesir icrasından 
hali kalmıı ordu. 

i\J. ,\lusolininin son kabul ettir
diği karar bu projelerin kMfcsi· 
ni ;ilip kaldırıyor. 

l lükl1mcti cismaniyesi iade 
edilen Papalık artık nev'ama h•p
sü tazı i kten kurtulmaktadır. 

ltalya hükumetinin ııezdine 

eni' .:vııdercccıti yeni tacdar 
\~cminale €-arayından - ~ani ~lu

Sa 

Qon haberler 
Türk-Bulgar misa 

·• 

Bu hafta kat'i şeklini alacak olan misak, ara 
münasebatı takviye edecektir 

Ankara, 8 (Yakıt) - Mev - nin bugünkü Liyapçef •rt: 9'1ıı1 
sJkan öğrendiğime göre, Türk - hüknmelinin siy~ti takdir 
Bulgar misakı bu halta içinde kat 'i mektedir. Seleflerinin başladt 
şeklini alacaktır. Sonra imzalanma bu hülümet iyi takip etnı~· 
günü tesbit olunacaktır. Ankara Balkan •iyasi hayatında Bııl~I 
muhafilinde bu misakın akli her ri,tanın sulha matuf ve mevc.ıl!~I 
iki memleket için yeni bir siyaset 
ve istikamet ~l. mevcut kuvvetli 
dooıluilJn lr.Ağıt üzerine konmuı 
ve beynelmilel bir vesila halinde 
l~han ıcldinde teliklr.i edilmekte
dir. 

Türk - Bulgar misakının aktı 
sulli ılyasetlmizin yeni bir teza
hürü olacaktır. Burada Bulgarista-

Nakzedildi 
Tahliye edilmit olan 
ıı mevkuf yeniden 

muhakeme 
edilecek 

Gayri k'anuni hareket 
büsile t~vkil edildn 1 1 

teşeb

kişi-
nin men'i muhakemelerine ka
rar verilmiş ve mevkuflar tah
liye edilmişti. Adliye vekaleti 
mevkufların enakını ıeclkik el
miş ve bir çok noktalarda tah
kikatı noksan bulduğundan, ha
iz old~ sellıhiyeıe binaen 
temyiz mahkemesine müracaatla 
nakz talebinde bulunmu§lur. 

Temyiz mahkemesi enakı 

teclkilıen sonra men'i muhake
me lıarannı nalr.zetmlş ve key
fiyet lstanbul müddei umumi
liğine bildimişlir. 

Müddei umumi Kenan B. 
dün bu hususta kendisine he
nüz tebligat yapılına~nl söy
miştir. 

yetini hiseıtiren mesaısı 

olarak her memleketten 

de Türkiyei memnun ebn :::. ~ 
Bulgaristanın Türk • ,,..-:; 

dostluAu cemiyetlerile Bulgar 
buatının Türkiyeye mütev 
temayülleri, neşriyab, Türk· 

misakının lıazırlmımasuıı teshil 
avamilden sayılmaktadır. 

G:udron G:ü1 
İçiniz, biıtüıı 

üzerinde menekşe, 

kırmızı renkli etiketlerin 
fRERE Ticarethanesinin 
Jakop sokak No 16 a 

yazılıdır. 

Tiyatro· 
sonda hu
akş:ım sa· 
at 21,30 

da 

>ıılininin makamından ~elen lııtfa I•••• Tcpdı:ı~ında • ~anzclizc 13irahaııc,iııdc mukabeleyi kendisine rnzife hi· 

lccek. façio ıcşkil:ltı l'apalııtın 

manevi nufuzundan istifade l'dc
cek ve ayııı zamanda muhıelif 

memleketlerdeki katolik kütleler 
foçio lehine imale olunacaktır. 

Boılccc ~I. .\lusolini, dahili 
hir p,ailcyi aılaımakla herahcr 
n1c:-.hur darhi mcse1 fchYil'."tnca 
hir taşla iki kuş "urarak ~iya:-;cti 

hariciye için de mühiın bir müt

tefik tedarik etmiş hıılunmakıadır. 
ltalyan haş \ckilinin hu ycni 

n1ii1tcHktcn ne derece i:-cff;ıdc 

cdcccj!;ini şiındidt:n ıc~pit muhal

dir. .\laamafih lıalyayı al:ikadar 
cdcn en canlı mesailHi tamamen 

olnıa~a dahi kısnıen vaziyeti ha

zırada tesir gi)rcccklcri muhak

kaktır. En cl:i .\\ ıl'lııryada ek<c
riı et katcıhlik fırka-ında olduAıın · 
dan. :\ YU~turya 'c iuılya afa'."ın

daki l\aranıiva Tirol. istiriya ih
til:lfınd:ı Papanın pcderanc na~i

haıları miihim hir amil ,-azif<>ini 
v;i>rchilir. Bundan ha'°'ka Fran:-.17. 
kntolik p:ırti:;inin gene ayni padc· 

raııc ir~adat tahtında İtal~a lehine 
iınalc:-i \ c hu ~urctlc .\1. l'tıan

kar:ının hu ~ün İı'timadc mt.·..:hur 
olltu*u ~aj}; cenah ck~eriyetinin 

iki lütin hiikılnıct ara;ındaki ih

tilılfau halle tl'ınaylil e~ !emesi 
\ ariddir. 

l lt.:r halde harici n1l'n:tfi ıadat 

t:dilmc~i hile~ .\1. .\hı,..olinintn 

ct.·n1ilc~indcn İtal\·an dahili "'İ\ a
>elİ fc, k:ıltl<le fe)dn ~ııreckLir. 

iı'tc Pap;ıhk hiikUnH.:ti ci ... m:t

nirc~inin t;ı:-dikınd:ıki ~tl't·plt.·r; 

hu ta,dikıen Papalııtın hizzaı 

t.•c.lcccf:;i j .. tJfadcyc gelince doğru

:-untı sih lcmck h11:1m ~"-lir~c 
pt:k m•hdııttıır. 

1 lublıi ncf~i talinin ınal1iyctin

dc hir nuı\ ;,ıfraki~ ctct'n ilc.:ri git
mi~ cn hu mu\al"fakh·cttcn il"-·ri 

~icmi) tn hu mU\ affaki) ec neıicc

>iııdc l':ıpalıl(ın elde cııi~i hir 
, .. kak lıoyu toprak ile iki nıil

ıır liret hiri>tiyanlık :il.minin 
mlimcf'~ilin me\ kiini ,.c "'-"rcfine 

de mikAet ilıh c eder. 

Hiı1ııoa fu; bir ıarlfıan bıılıbr 

Baküs 
ıo türlü mezeyle 

80 Kuruıtur. --

Muhayyel Hasta 
ve 

Öldürülen 

-·· ·--!! . .... . ............... :ı····::······· .. ·ı::··· ·-·······:: fi-=--=-·m-:::···-··--·-····---·-···=--····- . 
-:ı·::·•a::;;::::-•• --·······-···· •••• ······-· -·-········ ••••• gg-- • .. Kada:i;;7~-~~-;;İi·7;·:;··::;;i;:;··;ı:-····••• 

ll!I Billi Dov 
H·ı !: B·ır g:i 
:.:ı ... 1 

esir gibi alçalı:çasına müzayede ile satılmış ol&ığıı '" 
esir ticareti hakkında feci hayatı musavver 

:::1 

Hg! ... 
·ıı= ı: .. 
ı; 
"I 
==ı 

Sevdapazan 
Nam mükemmel dramında görmelr. isterseniz bu 

Asri sinemayı 
ıi!ı 
İH ıevı1 ediniz. 

!iı Suvarelerde Pari• Ampi•K/ovn Zetti harikül&de 
ii" tiyatrosundan m~hur numaraları 
:P cidden şayanı temaşadır. 

===-.a::;:;ç===--=====·-======·===ı=ı========-.:r.==iu=rı ::i:::smE:::::::ı::::::::=!!!=:r.:::.=E:::::.:..::-.::::::::.-:::.:::-.:: ... : •• 

····-·-macard .. 
11apso ısı 

Filimlerin pırlantası olan bu kıymettar eser önümüzdelıf 
Pe!l'mbe akt:ımından itibaren 

Nlajik siı1erı1asınd 
iraesine 

ııd>in wıınini 'c p•pazların ha
zine-ine hir mıktar para idhali 
mııkahilinde olonca mua\'eniı:tin 

,-adi diı\cl', taraftan bir cadde 
IK•) u arazi ile ııene mükkiblc
r;n ke>c;indcn çikacak iki mil
' arhk bir hediye iakdimi kırŞı
h&ı olarak. bli)iik bir manevi 

1 

hima~·enin 

nu iki ,aziyeıin mubr 

Duçenln siyasetini ne kadll' 
blııllkle ,.. muvalfakiyede 
ettiğini cihana 1-1' defa 
bbaı cttili kanaatini verme 

M. Ga 
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to..ı. Yüz sene uyuyan sultan Papağanlar l ..._ızdaa ınabalt J 

uı •ene ıeçtt Bu 
dev· d rr e yaşayanlar 
ne bu sarauı ne bu .. ,. , 

ay,, uyuyan suı ... 

: ıını bDrniyorlardL 

.... ~o zamanda 
~rn süren pad:-
~ Oğlu ormana, 

ÇtktL Yolu na-

nı çekti 
dotru 
başladl. 

ve saraya .... 
yurumeye 

İlk önce saraya 
giden büyük orman
hğtn içine girdi.Agaç
tarın üzerine bağla
nan iph1der çözüldü, 
ağaçlar dallannı kal-
dlr<lrak gence geç
mek 1çin yol verdi-

t..........~ sarayın bu
t~ köye geldi. 
..... ~ .i köylülere ler. Bu. uzun yoldan 
"il n b nihayet sarayın ka
'-r p, ya ancı pısına geldi. İçeride 
n1.~ içinde kim·n 
,,..,.,. tunu sordu. derin, ölümü habrla-

burasanın ca- tan bir sükiit vardı. 
sarayı oldu- Sar ayın bahçesi 

~. bezilet1 da ölmüş askerler, at ... 
~ç bir dev an.a- lar ve köpeklerfe 

,aşadlğanı söy- doru idi. Sarayın ko-
• ridorlar1nda kapala--

!!.dişahtn çocuğu rın önünde bekliyen 

~•den korkmt- hizmetçilerin ceset
:c-k~ ccssur lcri uşaklar 61müş 

_.,,çti. At!nı bir yatıyorlardt . Hunlar 
• batJadı, kıhcı- sultanen uykuya yat-

demiri em is bir \ :v.i~ Cltc 

p;iin.him .... 
.\ludli hir ~ulı. \öUill. 

TtrRıoo1eue flth&etS&fır f :ı 
huçug;u ~ü teri~ ordu. Tank
l:mt.ıki ular hul. kesildi. Su
. uzluk ha... gö .. ccrnlJ,tir. Tıı-
hımhalar da donmu .. nı. Gemi
de lllCYCllt lyi ŞU ~j,cl~ii hiÇ 

,,,.,.,,..~ .. 

odanın kapısını açtı, 

burada da şaşılacak 
bir manzara gördü. 
Odanan ortasında 

büyük altın bir ya
tak, yatağın etrafı 

da perdelerle örtü
lü duruyordu. Yata-
ğın içinde ilahi bir 
güzel yatıyordu.Şeh
zade bunu görünce 

~~~rl4~~1 şaşırdı ; acaba bu 

dünya güzeli sat mı 
riiye içi titredi. Ne
t es ahp almadlğu11 

anlamak için kızın 
yüzüne doğru iğildi 

dudakları ktzan du
daklarana değdi. 

Bizim g-ibf -Iiasıl 
konuşabiliyorlar? 
Papağan denilen bir kuş 

vardır. Söylediğimiz sözü 
işittiği gibi tekrar eder. Siz 
bunu işitince papağanın 
konuştuğu halde diğer kuş
ların niçin konuşmadığını 
anlamak isterseniz . 

Evvela şunu bilmeliyiz ki 
papağan söylediği sözlerin 
manasını bilmez. O sade 
işittiğıni söyler. Amma ne 
de olsa insan gibi söz söy-

ALEr OARZADE BIRlllERLER 
~e ft'AHOUMLARI YAPURLARI 

ler. Bunun muhtelif se
sebepleri olabilir. Söz söy
lemek ağ1Z, diş ve mese
lesi değildir, söz söylemek 
kabiliyeti dimai sayesinde 
mümkün olur. Papağanın 
beyninde ne işittiğini tat

Satıhk apartman ve dOkin bik edecek bir kabiliyet var 
lstanhaı Vdılya1 Je/ıdrdarlıftnJan: Büyüle Derede Hançerli demektir. 11-----------11 sokakta 320-2 No. 3 katta 12 odalı ve mi.iflcmill&I ~ ·-----------11!'991 ___ .._ ___ _ Srrı Ye liıl s K:ıraderıiz prstası .-

\'OlcuLıruı hH türlii i~tirnlıat- apartman ile attf"dalc.i dukan hcdeli ;ıds(a&oa vedhe• şartilc ·ııt111aıı trııı•u ı·ırlrıtı• ,,~ıı ıır•ıtı' •ı 
tcri teıru edilmiş olan ve. kapalı uıl ~ va"'vakav. Talipler 15500 lirwn Jiizda:; I 1 J 1 1 1 

MBJmt ,.a,~p IO l,r tiut llf>1 lira depozito ,..,u 11.ıe .al••lbc• 1929 ientSl şubatnı ıı inci güoündcn itibaren 
~ $ubat 19?9 cumartesi günü istJtbul detf~da rnijt~il Ramaza servm 

Pazar R= :ı~i=• kamis,... veı ......... Birinci Son 

Sir' cci rılıtıınmdan sureti + + • 
J.:at'iyedc (Zonguldak, inobol•·, ev, du•• ka" n, ~r~a 
Sinop, Samsun Orcı•. Oi SIO•. ..,.,, ._,, 
Trabzon, Rize Ye J lopaya ) 
Azinıcct ve a.vdd tdttt .. ir. Cdst j S.ebt ıade mah.&csinin KUie sob&uaJa l, 3; 

Bildier \'apurda da ''erili(~ 3-1 3-2 5-15 lifıi1r iki dükanı iırlıtia ...,s:tıı.ll ..._., • 
Miirnc:ı:ıt mahalli : istaııoul palı zarf ueuttr ı tilii~ktır, m~ ~ .ı.&.MO 1 ·~ 

R:ılıkp~zan Yeni ticaret han. leftede almeca.. -'ar 1416 lralık pte\.Np ~ p. teminat ~ 
._T_eı_er_o,_ı _i t_a.nl•>n•l İılıl•15•4--.-r maldtotlarile 1"liet Z3 Şubat 9.J9 tarihinde vcrilctek\ir. Mü- u 

No fiııhıt Haraket fası~ HaraJcet Haraket 

10 $işli _ Tfıııd ı Şiflidcn .. Tüaele 3,6 6,lö 24, 12 
____ _., Tüneldm-Şitfiye 9 7,f/l 2',35 

1 Tatavfa-7üf1el 1 1 
T:ıt:ı.vladaıı • Tünelt 

30 
2.0,50 25,38 ------1 Tünelden -Tatavlaya 21,30 24,00 

1 
Harbiyeden - fatihe 4,9 6,C9 2~39 12 J-larbiye-f ati• ------1 fatihten- Harbiyeye 9 6,19 2,44 

15 Taksim-Sirkeci Tahimden-Sirkeciye 5,8 7,10 20,~ 

~ l.tanbiıl .... darlığında yap•lıcakıır. 

Seyrisf!f ain • • • 
bir tane k:llmama}\sızın patla- it-----------. 
dı. ~i~clcrin içinddU ::ıular, .J-

·- Sirkeciden - Taksime 10 7,35 20,30 

v n ıaç ·a- yazı • ı "" ~-' k Be t 1 MaçkadurBeyaııda 7,10 7,00 J,52 

sdcrin ~eklinde huz halini 
:ılmı::l:mh. 

T.midara \ c tulunıbafaıa 
( tim) \ crilmc ... i için emir 
\erdim Uir az soma tankJar
dııki bw.l.ır eridi ,.c hn . urct
lc 'u.~17Juk tchtik("'İnin ünunc 
!{t'\ildi. Su Ş~h~ri \ npurun 

en sıcak bir )Crindc bulunu 
)'l">rdu. SoMım :;.iddcrine ha
kın11. ki hunları da ı~ıtl:ıtnıı"
tır. 

Hk defa J)Ogııııarslanda 
dcmirlcdiğimiz zam:ın. kar:ı 
dan pir mil k:ıdar açıkta 
lıulunu} onluk. .Blr nı il azık 
t.ın v.1pura J...um ) .ı~munı 
gefecl'ği :ıkl:ı gelir mir Hiıtiın 
yolcuların gözleri kumla 
doldu. \' apurun d<ıktoru ) ol
cul3nn ~rözleıine krıç.an :L:unı
ları cıkarıuakla i~tigal ediyor 
du. 

Bo~aıda demirli bulunur
ken kar tipi i de\ .tın cdiwr
clu. .Hu (>snada \ :ıpur içine 

hir ŞC) lcr cfi.İ~lİ yordu. DjkJ,:ıt
lc b:ıkrm.-a anladım ki hunlar 
kusnır'. l:ı' .ılh ha\\ ancıkl:tr 
, ap.ır:ı ~ırptıkr.111 onr.a der~ 
h:ıl iihı\ orlardı. 

Pazar .ahahı i<li. l lafü tipi 
ile bu azı gcçtik.M Fakat bo
ğazı geçer geçmez, tekrar 
kesif hir tipi ccrafı ~aph h. 
Tipi l\lid.iHi nJ,ttıtn1n cenup 
. ahilinc kadar de\lanı etti~ 
için .ıd.mın .ırka camhnd:m 
dol~mak mcchuriyctindc k;ıl
dı k. ~v.artc i sabahı Midilliyi 
~eçtiktcn :.on!'a ha, a i'yilc:;;ıi. 
\nc.ıl;: u zam!l'tı guncşin yu

zimu gürt:hildilıı: \j e g~ de 
lımırc gclcbild~ 1 

Taırijratrnünakasast 
Bozcaada postası Ser~~ 1006 lira 45 kaniş olan muhasebeı v~ayet 

(GI:UBOl.U) \"ltf'W'U 9 şub;ı tamiratı n gün müddetle münakasaya konulmuştur . Mnnakasa 
cuıııarlui lo da idare rıhtı-
mıııdan har~kdle ~hbolu, tO taLM 929 pazar günü defterdarlıktaki komisyonda olacabr. 

Lapseki, ÇanaUaft', lmror, Tallplerila ;edclnde ehliJeti fenniye vesaiki bulunması IAzımdır • 
caada,a gidecek \"e Çanak- K~ a&as iltiyıenler her: göll Emlaki milffye heyeti fen
kale, Lapseki, Oefibotn)ı11 af- ıUJı-. ........... ,. 

rayareı.k gelecektir. 11------------...----------
Antalya postasa 
(AN \FARTA) vapuru 10 şu 

bat pazar 10 da Galata nhtr-
ınıııdan lıareketle İzmir 
Küilük, Bodrunt, lados, Ftt 
hiye, Finikt", Antalyap gide· 
cek ve dönfrşte mezk(rr iske
lelerle ber:t~cr Andifli, Kaf
lı.-ın, Sakız, Çanakkale, Oeli
holuya uğrar:ıc:ıktır. 

Marsil Sir 'at 11staSt 
( MAHMUTŞEVKETPAŞA) 

v:ıpııru 12 şubat salı 12 de 
Gaiafa rıhtımuıcbn hareketle 
İzmir, Antalya, Alaiye, Mer
sine gidecek \·e dönüşte Taş
ucn, An:ınıor, A15i}e, Antal
ya, İT.mire uğrayarak gefe
cektirA 

Ko n g raya 
davet: 

,.~ tiril il • lilıil: 
l .. tanhul ticartti 'e "c""' i oda .. ınm 1 Y29 t\on~nı,,ı, 

24 ~ulJat pazar giinii sa<tt 14 tt~ 
Dördiiucü ':ıkıf baııında üçüncü katta oda n~clisi salonunda 

akdedilecektir. 

1 - l<otıgra rüz:ı:\ntei müzaktratı şunlardır: 

ı Seıın> .kr..e.,disi. 

il Ticareti bal~i1.ede kredi. 
2 - Konarada müzakere edilmek üzre erbabı ticaret ve 

scn.ıyi ve fırl<etlcr ve nıftssiselerle iktisadi cemiyetler tarafmdan 
Trabzoa birinci postUI raporu ihzar edllit> ... 

(REŞilPAŞA) vapuru 11 '"~. ubat 929 t'tPTŞtHll))(' ak~_· rtllllllLl 
şubat p zart esi t 2 de Galata ti l"" "' 
rıhtımından hareketle ine.bolu, kadar oda umumi ki\ipligiııe tevdi olunac.ık mcslrku-de koogra 
S:tmsun, Oireson, Trabzon, ruzn:ımesine ithal eµmı·• 
Rize, Hopn~e gidecek ve dö- d 
nüşte pazar iskeft'Sile Ritt, 3 - Kou~r~<Ja t~zıı.mtc) c :ıhil olan m~vatun başh hu ıısat 
~fırmene, Trabzoa, Görele. 1ıakkıııd~ miu:akfı. t c\ cJ uı rli~ıııez. 
Giresoı:ı, Ordu, Ün}'e, Sam- 4 - Kongraı n /''.~ ul.k ı tc\'anıı on güıtdür. 
un, İ~bolu, Zon2uld~ğa uğ- 5 - Odaya nıu~~Ct Yf! an:üuccd ttbobı ticaret ' sen:ıyi 
ray:ıcaUır. Hareket günü yük ve- tir~tter ve- iktiidl ~ftniyt:fletjn işbu kongraya iştirak ecfe ;.. 

:...ka_bu_ı_o.ıu.ı_111im'!ıa_z. ____ .... ıe,cldar.i ~ "* ~~\et.t fic~ oı tıu~. 

'iii ... 
E 
~ 

-
=:l 

1 

ı Beyazıttaa.Ma.ckaya 16,24 7,40 2,40 

18 Taksim-Fatih Taksimden-fatihe 
15 

7,46 19,01 ------1. fatihten - TaQiıne 8,32 19,47 

19 Tata,b-Bey:ı?.ıt ı Tat:uladen-Beyazıda0,12 7,00 21,01 
- Be\azıttaA-Tatavlaya 13 7,50 21,51 

Beşıldalbn • 8tbeğe 6,01 
Bqiktqtan-Eminönün« 6,22 
Bebekten-E•iaöniine 8 6,30 21,47 

22 Bcrek-tminönf Eminünündeu- Bebqe 6,41 zı,31 
16 

2j 

24 

3.f 

Behcfaen. Karaköye 2Z,17 24,41 
Karaköydtn-Bebeie 23,01 01,25 

24 
Behckten-Beşiktap 02, 11 

1 
Or.taltöy4en-Aksaray.a " 6,39 20,42 

<fff.1k~~;'~'l Ah.1ra1c1M-Ortalöye 21 f§,38 21, 17 
Orhk~nı-f atibe 0~ 20,52 24,40 Ort:ıl.o) ·l':ırllt .t:U 
fatilıten-Ortaköye 21,33 1, 15 

1 Bqjktaştan-fati ~ 7,9 7,00 24,21 
Rcll.ra -FatMı .f f atihten-Beşiklaia 18 7 ,46 J,};) 

Akı:araydan-Topkarn a 6 6, 12 
Topkapıdan-Sirkecı)e 9 6,43 ..,4,50 
Sirkeckte~TOpbpıya 24 7,09 1,26 

J2 TophJlı-SK1.cci Şe1ıiremininden-Bey:ızıda22 20,36 1 l}f) 
~ :mttan-Şelrireıniniftc 20,58 1,22 

.l3 Yedrkıılc·~trked 

.. 1aaı·if 

Topk:tpıdan-AJcsaraya 2,0'2 

Aksa raydan-Yedikuleye 6 6, 10 
Ycdiku~eclen-Sirk~dre 10 6,33 
Sirkecidtn-Yedikulcye Z'I 7,13 
Samatyadan-Beyaz da 25 20,54 
Beya.uttan-Samatyaya 21, 19 
Yedikuleden-Aksaraya 

ckaletinden: 

24, o 
ı' 
ı ,-04 
1,2() 
2,07 

Avrupadan sanat tedrisat ve işleri için celp adilenlerin 
~anında ısfihdam edilmek \'C onların atafya mcsaileriyte tedrısat 
lıaıtktnda fahrifeft ve ya şifah~n verecelleri iıatı:rti tarebe ve 
alakadarlara · anlatmak ve tercüme dmek daima miitetıssislttft 
beraber bulunmak icabmdacfa onlara berabet seyynfe ~ıkmak 
iizere, ftr:ınsisçaya aşina retcümarılara ihtiyacımız vardırdır~ Bu 
tt-ttümMiıtdatt tafip ~rtlanh hluwduklan Mdillin Malril 
eına~ vt ya tttidürffi'kfıerine müracaatla- altcakfarı iqk!tl 
e;,o.:rm ı-11,Meltrille ~en tanzim ve 1a ~ makam
lara ~.~l iMa M.mat. 



Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

d~k· ~pların uzerinc 
ld re • 'a7.I\ :ılt c 'i aıı 

1 r t kr~\11 .ılıJlf 

Basdmıyan mektup! rın \adetinden, kıymntl· 
mukaddereılı: mektuplara konulmuı paraların 

kaybolmaaından ve ilanların mündericatından 
idare mcaul deilldir. 

İn(lenieur J. HER OK 
İstanbul, ikinci vakıf han No 15 .. 17 

Menıucat makineleri 
Ekmek makineleri 
Demir inıaat 

Demir çatılar 
Su tur binleri 

Motorlar 

bilumum sanayi makineleri 

, İstanbul mıntıkası Meadin 
mühendisliğınden: 

J parta 'il.i) etinin KcçibarJCı nalıiye ... indc hain olup hiikti
mct malı olan Kükiirt nıa<lcıülc fabrika ının. 

1 - :\laden mahallinde 5andaj \"C tetkikat icra~ı ve 
madenin jeolojik \ c tOpoğr.ıfik haritai muntaznnıa mın ter i
mi için bir ~ene muhkt ita edilecektir ancak bu mlihkt 
zarfında yapılac:;ık nıncJiyat ve nrnkine için a:.gari olarak 
::?$),000 lira sarfı muktuıitlir. 

2-Yerilen bir ~ene muhk:tin inkıza ından ( Aks5)0ll 
bcdc11crinin C.tmamı tah-.,il edilmiş olmak ~artilc) c\·el 

<. 400,000) liralık bir Tiirk mıonirn Şirketi tc~is of un:ıra.k 
inadcnin de\ ri mc~nıttur. 

· 3 - Şirketin tc~kilindcn itibaren iiı; :ıy znrftml:t mev
cut fabrikn tarafeynin tcı;kil edeceği bir ehli hibrenin 
tl: pit cdcccgi bedel muknbilindc Şirket tarafından i~tinı 
olunacak \ c bu bedel pcşint: ntt:~\-iye edilecektir. 

4 ikinci ~ene içinde i'11ctmc için ihzari ameliyata 
ıptidar cdiiccck 'c bu :senenin niha) erinde i~hu ilızari 

aınclİ) at imalata muha~crct cımi~ıic olabilecek derecede 
ilcrilcmi~ bulunac:ıJ~tır. 

5 -- Cc;uncli ene zarfında a gari 3000 ton YC miitc
akip "cnclc:rdc ele kczaHk a gari 4500 ton musaffa Kukurt 
çık rılacakor. 

6 - J.:bu ihlnın kitamında m, den ufac-.indc te'karnir 
ctkn talihin tanzim cdi1ccck nıul~:l\ ele ,.c sarcnanıclcri'\ 

l ıncl.111 \ C iha'e;yi amir kararnamenin tCati-:inden imtina 
'l ~. ıt bedel i11,ılc ı;-artnamc ve mtıkm dcn.ımc ahk,lmına 

1i i halinde ·r•lt k<l) dcdılm\.:k uzrc milll hankalarda°ı 

lı ı nı-.. 201 00 liralık hcfclct mc.kn bunun ita ı surctilc iha-
IL · kahil oldu uı d 1 t:ıliplcı in kapalı ~arfl:ı 2 uhat l 'l29 

i ıc nn .ıdif pcr~cmbc gtınu aat I 5 c kadar lkti .tt 
!eti ımındin J~kri unrnın lllLu.lurlu~unc mıir.ıca,ıt <:) Je

ıml ri ilan olunur. 

9 ~ubıt 
19 2f'; 

- l~Tq 
8 Sayıta . "" 

Gazetemize huauai llln kabul ed en ycır: 

İstanbul , Babıali, Ankara caddesinde ··Vakıt .. yurdu 
H. S. H. ili.nal acentesi • 

LER» 
Yazı makinesi 

\dl r ın ufki hurufac tipi 

imttı ı munl':t c.:rcn 
m k1• t ıc malı u 

dh.:r , :ı;ı:ı 
bir hlMI 

.\rı:u olundu,..,u kad:-ır çok 
kop' ' r çık.trıl.ıbılir. İlclcbt:t 
<l I\ :ınır. 

İlk \az ı m.1kioc ... i 
\IJJ.ER fubrika:,ı 

tarurından imal olurmu\'tur. 
Bütlın dün) ada .3()0000 

makine ,;.aulmı\'tır. 

Alt baytar mektebi rektorluğun

Jan: H.t) car !\ lcktcbi AIİ~inin ek
mek, sebze mckülau ha)\ :ıni) c 
ve ez ga) ri ihale erzak mutc-
nev' iaı:ı mc' kii mlin:ık,ı ... ad.ı olup 
27-2·29du kapalı zarf u ... uJılc iha
leleri icra kılınacağmdan tıılip 
olaıılarm yo' ıui.ı mczkürda aat 
on beşte mücw::ıc::ıatı tıc.ırh e \ c 
zürrai) c muhasibi nıes'ullü~iinc 

miıracntları. 

~8MŞ~h:fla 
Yalnız Türk ve 

ecnebi davetlilerine 
mahsus 

aile balosu 

İngilizce ve Fransızca 
.. Jlııallinıcsi 

ncyoğlu po~ru kutU5l1: 164 

Harbiye me~tebi müdürlü. 
ğünden: 1929 Şubat bid:ıyc

tindcn ni anın birinci haf ı:a
~ın:ı kııdar l larbiy~ Mekte
bine talebe kaydcdil~ccl~tir . 

.; cm iti anlamak lit.rc 1taıı
bulda bulunan gençl ... rin \~-

kcrlik ~ubclcrilc 1 Jarhiyc 
i\ lcktchi tcc.lrkıt ~ubc~ine, 

ta)rudaki ~cnçlerin de en ya
km a~kcrlik ~uhcsi \ c ka
lcınlcrinc luıumu ın urnce1atı. 

46 

Jayyare Piyan~o nıü~ürlü~ün~~n: 
Çi00.000 tane aza ta:ıhhi.ıt 'l'rek.ı"'ı \ c 50 tan:ıdc ıulifet~lik 

talimatı .ıınt~ı b:ı,urılac.ıkur. t.ılıP ol. c:ıkların pc\ akçckrı ile beraber 
."ııb.ttın on ikinci Sıılı ~unli sa.ıt on bc~tc Pi) .ıııko ımidürhigundc 
m.ıtc~ckkl! rnub;n .ıat konı-.1\ onura murııc.ıatları: 

Pi' anko ınLithirİ\ eti bin.Nnın alt k:ıtrnda \ :ıpurıl:ıcak olan tııkri
ben 1 !">00 kılo demir dolpların beher kilo-.u im.11 \ c \ l'rinc konul
ınıık dahıl olduğu h·ıldc \ irmi be~ j!;uruşt:ı talibi uhde mdcdir ten 
zil etmek i te\ enlerin 'uhb:ıtın on ikınci S:ılı J!;Linil sa t on bc~ll! 
moh 'a.ıt knnı ... • onuna mur::ıc ul rı il 'l olunur. 

Amasya naf ia · 
sermühendisliğindetı: 

Münakasa ilanı 
\ ma,)a - To~.ıt rnluının l~N :ıŞ.{ 1 ~.J Q9.~ k ı ,ııı 1 

arn .. ınd;L 1~008 lirıı ı30 kuruş bcdclı kl'<>lı ulan iın.ıl;ıtı .11ıtıt f 
ı;;ıhe tamirau c;,a ... İ\c•İ f.l 2.<J2'J çar ... nl ıı; 111u ılnlc olı.. ıııı K 

.H 5-929 tarihinde ıkıri:ıl cdilml'k ~ ınile kıp ılı z:ırr U•L 1 11 
' 

ka .... ı,a konulınu.;-tur kl~fnıunc ... ini g ,rmt k ... t c krı \ ın .. ~ 
daı rı: uıc 'e talip 01:1111 rın da ih.ılc " ınu cunıı au k ııı wıf 
hamılcn e111.:timeni ,il.hece murac.1.ı t N ı t ı ı n ol 'l r 

büyük ~IUııtUlllllillllllllll11ııı11!llllllllU1111111lllllllllllttı1111ıllllllllH1~1111ıı~·m ll~ııııtı .. 111 ~IUtı~1ıı11tl11: 

Tayyare piyankosu lf Meıhur şair 

Yeni ferfip ' Yeni plan j ~ 

=... J ci Kc~iclc 1 I ~Lib:ıtcadır ~ -§===--_-_==-== lsrefin eserleri ·- ih.R \\IIYELER 1. İ ll \ _ 
~ t. '.l 

::..... ;U),UUt) ~ 
~ 18.~08 -· 
:

1 

1: ~:,R8Q ~ l Eski harflerle 
~ \ ICKAF\T· o 888 ~> =)Ki ta p Jı a 1 i il d (' 

ı:.ı .;.-

1.(•·1 n::'\ Dll\ l\.\ T l:I>J:'\İZ 

Bıı ... eııcki ta\' ar1.: pi\ aııko;,u şimdi) c kadarkilı:rin en ıcn

ginidıl". <. unkü: 
l IO 000 lira 'c daha ) uknrı hm uk ıkrnınİ) eler geçen 

ı;nc 'al J.l .J tane idi . Bu ene ( 5 , ur. kıbct ihtimali 
(1 .. h7 rınıı~ar. 

2 L \il \1 \f)t·:l)İ : Ccçcn eneki kcı;;idt•-
lerdc \alnız 2000 ene tam: .t900") dur. L·mum 
i-:ıhct ıhtiınah de tam· n 0 95 ) anı iki mi ... Ji ) artmı_,ur. 

.ı - Pirnnko ) iızüm!en zengin olanların adedi bıı •ene 
ıı;ı:çcn "t nclcınin tun iki mi,füıc çıkacakur. 

Df~Ylel ele 111ir yolları Vf~ li
ıııarı la rı uıııuınl idaresinde·n: 

l layd:ırpa~a ve Derince l iman larındaki ancrcpolara 'azc

dilccck e~yadan alınacak lİcrctlcrc mahsu:; olmak 'c 1-3-19 
tnrihindcn itibaren t:ttbik e<.Ulmck tizrc ( 1004) nuımıralı 
mll\ ak kat f C\ kalıldc bir ancrepozaj tarif esi ibda:; cdilmi~ c ... r. 

Fazla maltı mat :ılınak; 'C) a bu cari[ eden tedarik etmek 
i:;tiyt:nlcr i~ta ·iyonlcır YC :mharlar nılidiirlüklcrinc mıiracacıt 

cmıeHdirlcr. 
.Umumi idare 

ekseriya. t&kliiı 
edilirler ~" 

Taklitlenııden sakınmtlk iç'in tftı.inıa 

kirmız, bandırollu 
ve ,,.,_,, markal1 lıak ı ki 

ambaJnjına dikkat \'e 
digerJ e.rinı r eJdedi 1.üz1 

j 
. . . 
ıutısar cttı :-

j 
1 V akıt ·yurdu 
~ 
~ Fiafı 12.5 kuruş 

lıııııııı ııu1111 ıı ıııııınıııı11111 ıııııııııııuııııııııııııııııı 1111' 1;ıı 11111111 11111111111 ıırnıııuıııııı•··ıııı ı 1111~-
ı~mmma> Balık~ ağı İ t_:C ll l<' l ıt d i~ ( ' ll lf'I'(' ~~-

~~~~Beşir kemal sübiyesi 
:m l la\ i oldugu ıo~r orİ\ ctı kibcen ll ,J.ı" biuat 
~m halık) al!, ı llll:ın daha kLı\\ eılidir. Lt·ıt.eti g ı\lt lııtiftir. 
füi B:ılıkrn~ı ~ıbi nmlc~ i bozmaz l~n n.ııik mıdc
fü~ !erde bile kola\ !ıkla hazınolur. Y lirli' ~ınh uı ı,;o-
ı::ı . . . . . . .. .. . . 
:::: cuklar ı ı,;ın gayet muc -ır bır de\ ııdır. ~ ~c ... ı 'ur. 
iiii kuru, tur. Depo~u: Beşir Kemal Ceı:ınc i. . 
~·······ı-··· :ar·=ı·ı··········ıı···············ı·································• ~'::::: ::::::: :ııii: ıi. i3! ii !Si iiı ::i!! Sii :: ! Sii:! : : i ii! iil! SiiiiiiliiiSii! ::: : !!i. 

• 
ispirto ve ispiri olu içkiler 

Ymum müdürlügündcn 
. ' idarenin kamyonlarla lıir sene zaı fıııda vukubulacak •ı • ı<.hf 

ilan tarihinden yirmi gün sonra il 1 :ıle edilmek üzre ka,':tfı ~J. 

usulilc nılinakasaya. ı.omılımışlur. Tal iplerin uıııuın miidtcril~ 
citarel şubesine ııı ü raca:ıtları. 

Hilaliahmer merkezi umu misinden : 
Doksan beşi iç 'c doksan beşi dış olmak üzre ( SBU > 1 ~ 

eb':ıdıııda cem'an ( 190 ) adet otomobil l:istiği &1tııı afuıac~t<ı< 
Eskişchır 1 lilalialınıcr anlıarında teslim edilmek şaı tile ifay~ fl ~ 
ol:rn l arın verecekleri lastiklerin ıırnrkalarıle Tük lirası ofar~ ,pr 
son fiatlarıııı ııilıayet şııbatııı yirmi sckızirıci g-ünü akşamın~ k.1 

Ankara l lilaliahmer meı kc ıi umumi~ine bildirmeleri ıl'ın ~ 

MUHABERA Ti Ni Zi 

Mükemme
len par-
mağa aııı:- ·~t1~;;;;~rr 
de bulu
nan ~ t g.i 
ıı~ !:Cri 
makine 

OLİVETTİ 

Şabarı29 [!) Burç lJ 

Cumarte i 
Erk~k Münasip isim K" 

Uluğ Nc~rlfl 

Dikkat Tütün inhisarı umum 
İSPİRTO ve ispirtolu içkiler lğurlıı abık ( 1clfıl G:ızi -1 l J Vazı makinesidir. kaVUf\•T 

Umum müdürlüg'"' ünden kişcı;i) ııdcıı iiç tayare pi) ankosu müaiir üğünaen: Bıı günkıi lıaı'll 

Giiniin nusilıalı 
Daf da a kavuırnaz, lnıan '"""°" 

b · ı t" ı ·· t ·ı · · d r. ( ) k Veg.inc dipoziteri: Oalata hfaren:n k, myonlarl.1 bir sene zarfında vukuhııl:ıcak ıı:ıkli)alı 1c 1 3 :ııı mu;ı crı erme t5ır a et }lk) n arK:ılı .moo ilo kalın maden )ağı p:ız. rlık urculc RLı1.ı;:ır ınuca,.1 .. ,t ~1ddcd1. ·~r 
U1n t rilıindeıı yirmi gün sonr. ılıale edılıııek üzre kapalı zarf (bzi sig.ıresi ikram eder. Galata alınacağından ita) :ı talip olanJ:ırın numune~ i gormek LLffc mliraca- ı ıar:ıc;çı sokağı 1 O ııuıııarada cck. ima k.ıpalı ol ıd1ki1 

ııs.ı i'c ıniıııakas3)a ~oııulmııctıır. T?liplerin uınuın müdıirıüğün Kar.ıköy eski bors3 h:ı.ııı kapı- :ttları \C J.J - 2 - 929 tarıhintlc müh:t\a.ıt komi ... \onuıHlıı ~ıat onda I ~ 
"' VİTAL BENBANASTE Mc•ul müdür; Abınel t!caret şubes ine nıürncaatJarı. smda tiitfıııcü clükaııı. bulunmaları ./> 

~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~====~~===-==~====~~~~~~~~~~.;_;.~~~~~~ 
( Yakt ) m 9 Şubat 1H28 Tcfril\ası : 77 cürmden maşuka değil hamile mi?.. ,ıldı ; \e her hecasıııı ayrı ayrı - Bu mektubu y.1kalı}arak kı he bcdeklir. 

kadmdır · Jlanıile ka.dm kanım- - Bir delil göster .. Boınan- tekrar ederek y:n aş seda ile bana veren « Gotfnıa ıı dır. Kadm sabırsızlıkla h:ı~ ıt d• 
ii.~nw b~ &7711.!fü.. 11,.,, ~ t77<Jı dak çocuğa bir baba istiyor... yan 'b ••• tieın şimdi. .. Ç1buk okudu . Benden bir nasihat fr;fcdi. Zaı . Şakı. e!me... mı~ 11~ı:ı~:, 

L.f::::1 lfül!~ Jı İıdivacı ta 1ep ediyor... bir delil isterim. er Aff edersirıiz aıizeın l(laris. fııı üzerinde oc Lilbon post~- le• ıış oklııguınu l 1lıyo • , 
'luh.ırrlıi : 

Huris löbldn 
" I<!aris Detiğ ..• 

K:ıduı omuzkırım silkti . 
- Bıli;orum ... değer iz bir 

muaşaka.,. 

Oldukça ml&lıinı •.• hatta 
kızı b:ıbaımıdan bılc isledi ... 

- Bab. sınd,ın mı · fcdi ... 
Jıaydi sen de .• iııık: ı ı yoJ<;? •. 
malftr,.ıt aldım .. Birıki dda 

kırda buhışn uşf.11· .. jş tc bu 1<a -
d ı ... 

- Ne dirnr un be... k 7. n 
o '. ı , bi leşır ermiş .• 

J z 1 1 iddetle b gırdı : 
- Hallet.!iyorsun y. l:uıci he

rif 1 !mkünı yok •• 

"\I tcrclnıi : 

lf elun el Ga ı ·or 
-Yok c:ınıııı ! Ben değil y:ıl:ın 

jı;c yalan söyliyen kızııı bnbası .. 
Daha C\ elisi akş:ıın • Gotfı u:ı 
Oetiğ bunu baııa haber verdi. 

- O bunu nereden işitmiş? 
- Binat « Klaris 11 ten • 
- İnık.iııı yok dedim ya! .. 

1 liç bir kız böyle şeyleri itiraf
fcclcr nıı:ı 

Boınaııyaıı » şa.hJ. tavrı ıle 
coap \Udi: 

- B ıı ahval olur ki bir kızı 
her şeyi ıtırafa mecbur eder. 

- Ne? •.• 'efe l y t) rsuıı?. 
Ne Lııadına tecasür e} lıyorsun? 

- Olanı söyHrorum ... itirafı 

« Jozcfiıı Balsanıo11 boğula.cak - Sana Raul 'D ün yazdığı Size karşı bir sefil gibi hare- sının damgası vardı. ı lerildııizi Ar, mııa bir kadım c;oJ.: ıı ıtt; 
bu suretle yakaltyabildiııı. d ı:ı e\ i olac:ığıııı :ıııa af1 gibi olu}ordu: bir mektubu göstersem kafi ket ettim. Daha iyi bir <İtiyc ı 

· «l(:ıf\.·ostro» susuvordu. Vf:- mamış mı idi? J'"' - izdivaç mı? «Raı:I» ile gelir mi? intizar edelim \C saıııiıııi kalbini- J ı ıw .. 
ziiııde öyle bir elem hali ıııc~- ( Rauf ) ıııııkabctfe bultl ft 

Barotı ~tig bunu J.;abul ede- - Bir mekfup mu? ... zin olanca ülüvvii ile beni affe- <fr< 
hut idi ki insanın kalbine mer- - Ben de saııa nr 1, cek mi?. - EVft cmın terafındaıı diniz. Tekrar af dilerim sevgili h:ımet hissi telkin ederdi; 3)111 biliyorsun ya! Eğer 53ç1 ıııf1 

- Ne yapsııı ayol... elbette G: Klaris » c Yl\Zllmış bir mektup.. Klaris.l> «Rauf» zamanda. g6zlcrindc11 dôl.ülcn 
iııci oihi yaşlar yawıkları ho- teline dokıın.1cak ,~ıurs111 ••• 

1-:abul edecek.. - Dört :ıy e\el yazılmış J<:ıdın, keııdisiııi reddeden \ t ,., K. dm tıtrı~di : 
V 1 n~ • t· f · · yunc:ı akıyordu. Maamafılı bu 1 ı - a. ıı ... er uulllaıı' an » •• deg~ı·ı ıııi? JZZC ı ııe sını uaralfl'aıı mektubu 1 .. d ·ı . d k Alı' Nasıl olıı oı 1 c ı J J e em ıçııı e, zı mm en hirta ıı ı - · r.J 

S.3} tcdıklerini 1 hepsi uydurma.. _ ı layir dört gön e\·el ya.. miii'kiılatla bitire bildı. Seııdc- intikam projeleri geçird gi ile istihza cdi}or::ıuı ı? 1 
Ko,.aı·ar: ın lı .. · Vat ut dalıa zıtmış.. Hyordu. Gözleri nRaubün göz- muhakkaktı. Planlar kunıyor, oltıyorda bana k:ırşı d •t i ( 

dsğru t s ııin tarafın 1 ıı icat - O mektup şende mi? ıeriııi :ıraştırdı. «Raulıı, «Klaı is tımıkbr hazırlıyordu. B.ışını kalını ıııu,l ıfa.1 cdi) ot ıtll 
edilmiş s:tçıı • fo r • · · Bunların - işte bıuada . Al de oku .• iıı idame ıııalıkıim olduguııu saı:•.> arak « Raul 11 c dedı ld: mı k r ı o} le mi « l' 111 ' 

lıiçl iri do~ru olamaz .• « Raul » Bn nıük{ılemeyi endişe ile anladı. Kcnd;siııc k:ır;ıı da. «Jo- - Seni habm.l.ır etı i,. tiııı, \ r ı oı a o lı.tlck ... 
ile kız çokt::ınberı biribiriııi diııliyeıı « R ul titredi· « Lil- zin in bundan soıır.ı t!becii bir er R ul »... _ l'Ptkıııa yrnı !. 
görmediler... bon 11 dan « Klaris Dctig :ıı c husumet bc&lı}ccc - ı ım.ı'ıü~aı f Raul) al:ıycı bir fa\l rla biı şcıd.-.. olınaı ... h\lt 

- Görficııreseler bile mck- göndermiş olduğu zarlı ve k.1- tı. 'erdi: b ı 
ı: Clllııı ••• 

tupJaşıyorl:ır. .. Bu J(fifi de~iJ ğıdı tamıı\ıştı . « Jozin » vesikayı •Bomarıy;ur11 anla tıyordu: - Haberi alan adam1 iki 
lif 

{ aııııı 


