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FAALiYETLE ÇALIŞIYOR. 
Dun ı._ 

~~i b'· a~aın Kandilli Rasatha-
"t.:ı uynk b · ···d d' Ev •tt n b ır muı e ver ı. ger 
~Ilı ~et· u müjdeye inanmak la· 
tacaktı itse, bugün kar yağma- ·~~~~:2'.!f~~~~~~~ci';jfj~~Si~=I 
qqftf ru:· .. Vakıa hava kapalı ve · il 

taka iarlı geçecektir. 

tha.ntt kar yağmayacakbr. Rn
~rı te aYI? zamanda şehrimiz· 

Çınesı ihtimali olduğu söy-
~ ~~algaamında atlatıldı
~·ltı?iıu -iyili .do§ru 
o~a hUdinniştir • 
'1 t kapalı 

~ ~fi Şileye un götürecek tayarelerden biri 
~ .. üç günden beri yağan 1 

h. ~t'tş~enbe Yollan kapamıştır. limanımıza gelmesi be~enen yoll rın açılmasına ça]ışmaktadır. 
~:})a u .. nıl'c günündenberi Av· " ~t~stina ,, vapuru dün ~elmc- Şehriınizdel<.i yollar 
~ " .. ki mış ır -
11 \>~ Q. ur ye arasında kara· Ü l . .' d Ş · ı l Emanet, nezafet amelesine 
~~ enizden nakliyat inkıtaa S ""U ar . l C yo U şehrimizin yollarını temizlettirme-
~Qe~br. Perşembe günü Sir· . 23 gündenberi d.ev~m ~~en ğe devam etmektedir. 
~ba~ kalkan Avrupa ekspresi fena havalarda.' şchnmızle °:11~~- Amele yeni alınan kazma ve 
~, Çada v B 1 . ta d kat arasındakı yollann hı4:>ırı küreklerle çalışmaktadırlar. 
t \~ Senı e u garıs n an kapanmamıştı. Fak~t iki güneen- S k 
~"'CIJ'dc ıc!~on katarı da Çer· beri yağan karlar Üsküdar .. ~ile • ir ·etin makinesi 
h~} arın içine saplana· yollarını ka?amıştır. Tramvay şirketi yolları açmak 
~ Q\l t~ ar~ır. Esnsen Üsküdardan Sileye St· için otomdillere takılarak kan te-
rıı latı .ı_ len kurtarmağa giden mek için yalnız Kirazdere ydu mizleyebilecek bir makine getir
t ()lif t "4lğtbnağa mahsus loko- açık bulunuyordu. mişti. Bu makine çalıştmlmak is-
ı~dıı. ~- kapaJc.Ça ile sinekli ara- Bu yolun da kapanması üzeri e tenilmiş. Fakat derhal bozulmuş-
f\ .. ~lara oönı··ı .. t" Şile halkının aç kalması ihtima tur. Makine tamir edilecektir. 

~h-\Qı d" 0 umuş ur. r d Sokaklara tuz dökülüvor 
b11~ haldeort imdat katarı çalış· ı var ır. l l . T . k . d il J 

"lill aL Yolları aç k . k .. 1 Tayare j e un sev n ramvay şır etı e yo arın te-
'tdi , 4C!.tn.arnı t ma ım an . k d mizlenmcsi hususunda emanetle 
~· ~ kı k ş ır. Bu sabah saat Emanet Şıleye un sev e e· .. t k 1 kt d 
~ k r ~ b'l k . . B" "kd d k. "A 0 muş ere en ça ışına a ır. 

tJ. \len oeçe Hadımköyüne ı me ıçın uyu ere e ı er ş· k l . ll 
tn l.ı tahrik d. · Ekspresso ltalyano ~irketi ile ır et gece en tramvay yo a-

)t d .. ' ltldırnlcö .. e ılecektir. B~ bir itilaf aktetmişd~. "Şirket bu rına mütemadiyen tuz döktürerek 
A~tıecektir Yunden tekrar gerı- sabah Tayarelerle Şileye 45 çu· volların kapanmasına mani ol-

~ . ~dol h · val un nakledecetir. naktadır. 
tv~ ka~b attında seferler inti- Yollar açılıncaya kadar Şileye lahrimuhitte yaz 
~-~d tiin 0~~trnemiştir. Yalı~ız Tayare ile un sevkedilecektir. Londra, 22 [A.A] 
! t ~~a eye doğru Pendık- Emanet bu 45 ç~valdan başka "Aquitania,, vapurundan alı-
ltı . Panın. arasında bazı geçit- bin çu~al daha un tıazırlamıştrı. n~ bir telsizde Bahrimuhiti At· 
"~ Xlıışur. B~~ .. 'Ve iki, üç tren işle- Di<»er köylerle irtibat la ortasında derecei hararetin 

~~!erttr i~~i:ere Y~llar açılmış Vilayetin;izle, vilaye~e. merbut ht\en hemen yaz .. gibi olduğu ve 
~ lıletd arnn gırmiştir. diger köyler arasında ırtıbat ba- ı h~\ı yolcuların goğertede ceket· 

~ ''<l'ta d : kidiı-. Mevcut yolların kapa~ma- sız larak şezlonglara uzanmış ol-
~:ı~ Si.ir..ı:nız sahiller'ı . d h" ma~,~ için kö;-f ·: müteınadıyer. duk.rı bildirilmektedir. 

"llll) '4Uğii b·ı . . mız e u· 
tııit~n, biç b' 1 dırılen tipi fırtı-
~ltlrtl t\ §iddett 

1~ kazaya sebep ol-
~ 'ttır, nı kaybettiği haber 

tQt::velki gün h 
~ b.:;a d .areketlerini tehir 
-b'flışL enız p 

1 • Clu 'tltdır. 0 sta arı dün 
1di~~ t liın . 
·~~~tı.e gör:: hıyasetinden bil-
'tl sah·g0rtılı:nn ~valide seyar buz 
i · ıl isrk ştur. Bu b 1 b. 

ı~in le ı. aın t' uz ar ı· 
tı kı. '"<tt~dene· ınde seyrettik-

~p~ .. - ıze 'd 
nrrılt '<lllların k gı ecek se-

Ştur. a eyfiyet tebliğ 
<lt d 

~niı· -
n h 
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Rasathanedeıı haber: NETiCESiZ KALDI. 
Şimaldeıı &ojWi. dalğa. ı 

geliyor. 

- Bir tedbir ittiha:ı edelim. 
efendim .. 

. 
Şchriıı kapılarıaı kapatalım •• 

Polis müdüriyeti siyasi kısmı 
memurları evelki gece "Genç 
düşünceler,, namı altmda bir 
mecmua çıkaran Ebülkasım is
minde birisini tevkif ettiler. 

Ebülkasım evelki gece Pan
ğaltı da bir eve girerken polis
ler tarafından tutulmuş ve doğ
ruca müdüriyete getirilmiştir. 

Ebülkasım askerlik silkinden ih
raç edilmiş eski bir bahriye zabi
tidir .. 

Bir müddet evel lzmitte Kılıç 
oğlu Hakkı beyin "Hür Fikir" 
ismindeki gazetesinde tahrir hey· 
eti müdürü olarak çalışmış ve 
orada da bir takım şüpheli hare
ketlerde bulunduğundan koğul

muş ve Istanbula gelmiştir. 
Bu adam Istanbula gelir gel· 

mcz lzmitte iken imtiyazını aldığı 
" Genç. düşünceler ,, ismindeki 
mecmuayı burada ç.ıkarmağa 
başlamış ve ilk iş olmak üzre 
Hazreti Peygambere açık mek
tup unvanlı bir hezeyan yazmış· 
tır. Bu yüzden mahkemeye ve· 
rilmiş ve buna mümasil daha bir 
çok işlere girmiştir. 

Ebülkasım her çareye baş vur
duktan sonra yene hayatını ka-
7.a11amayacağını anlayınca vata· 

SOFYA SEFiRiMiZ 
l\«mTEŞEM 

Bffi BALO VERDi. 

Türkiye 
refikası d" 

Sofya, 22 [A.A] 
sefiri Husrev beyle 
mevsimin en muvaf -

fakıyetli ba· ~
lolann d ar •~·~·~ 
birini teşk 
il eden bü 
yük bir ba· 
lo vermi~

lcrdir. Da· 
vetlilerin p· 
ek ~yade 

takdirini 
mucip olan 

... Ve bekleyeliıu, §eleceği balo ç.ok p· 
,·arsa, göreceği de var.. arlak olm· 

UN RESMi 5,50 KU· UI ve sab
ahlara ka· 

RUŞA iNDi dar devam 
Ankara [Husu.si] etmiştirl H Hubı.·ev lic) 

Bugtin · mecliste Rusya ariciye nazı ı M. Burroff maliye 
ile aktedilen hudut itilifı nazın M. Moloff şefirler hey'eti, 
ve un resminin beş buçuk mütea ~~it ~ebuslar ve hariciy.e 

1,., rib-1 ~- nezaretının yuksek memurları, sı· 
kuruşa tenzili Bj ıı.MU.& yasi zavatla maliye, ticaret ve 

Yakalanan Ebülkasıın · 

nına kadar cüretini artırmış ve 
eski bahriye zabitliğinden istifadt 
etmek istemiştir. 
Kasım nehayet bir takım yaban

cılarla temasa gelerek kendilerine 
her çeşit malumat verebileceğini, 
eski bir bobriye zabiti olınası 
dolayısile her yere girebileceğini 
ve her halde müfit olacağını an· 
latınıştır. 

Nehayet uyuşulmuş ve getiri
lecek ilk malumat için 1000 lira 
teklif edilmiştir. 

Bunun üzerine vatanı aleyhine 
çalışmağa başlayan bu betmayc 
adam tam bir ay sinsi sinsi ora• 
ya, buraya sokularak çalışmış ve 
bir takım malumat toplamap 
muvaffak olmuştur. 

Fakat bu gafil adam, bir ay
dan beri kendisinin müteyakkız 
Türk Polisi tarafmdan takip edil 
diğinin farkına varamamıştır. 
Polis çok mahirane hareket 
etmiştir. 

Kasım, kcndisile temas eden ecn
ebilerin arasında ve hatta kendisi 
le pazartığa girenler meyanında 
sivil Türk poli inin mevcut oldu-

' ğunu anlayamamışbr. 

Kasım bir aydanberi ecne· 
bilere verdiğini zannettiği malu
mat ve evrakı polisin eline teslim 
edıyordu. Bu hain nehayet evdki 
gece arbk görülen lüzum üzerine 
tevkif edilmiştir. Yalnız şu kndarı 
vardır ki, bu adamla temasa gelen 
yabancılar hiç bir malt\mata sa· 
bip olamamışlardır. 

lllttik l 
' seyahı L D ·· de sokaklardaki kar lamı llir kmı naaıilen I UU 1 

ikinci mfi.7..akerc inde ta • edebiyat mensuplan davetliler 
temizlendi dik edilmi,1.iı. 1 mıyanm~ bwhıııııyordu. 

Aynı zamanda Kasımın her 
hangi bir sefarete girerken ynka· 
}andığı da doğru değildir. KaıHm 
P n altıda tutulmuştur. 
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Tamr dil inkılabının içinde 'z. 
t..İ!an mes' eleaine tealluk eden her 
vesika, bu gün, bizim için, ehem
miyeti haizdir. Bu sebebe meb
ni Bulğar dilinin teşekkülü saf
halan hakkında M. M. GrigorQv' • 
un bir yazısını nakletmeği faideli 
gördüm. 

"Her yeni uzviyet gibi, Bulğar
~a da pek mütereddit adımlarla 
yürümeğe başlamıştı. 

.,. 'r ..... rtt w ,?@,... .... 

• • 
aı .. esı 

bu zat, ifrata gittiğinden maksa· 
dına tamamı ile nail olmamıştı .. 
Her dilde, hatta en medeni dille-

rde bile yabancı kelimeler bu
lunduğunu Bogorov anlamamış. 

Dili yaratan halktır, bir lisanı 
bir şahıs deLıil, halkın bütün 
(hey'eti umumiyesi) halkeder. 

Bulgar edebi dili umumi ede
biyat ve ulum ve fünunla birlik
te gitmekle beraber halk dili ile 
sıkı bir irtibat muhafaz,ı etmiştir. 

\ ı J1~ 
~ ,J ' ... 

Vilayette 
Vilayet bütçesı 

Umumi vilayet meclisi martın 
ikinci günü içtima edecektir. Bil· 
tün bütçeler hazırlanmıştır. 

Bu sene vilayet bütçesi tanı 

bir tevazün göstermektedir. 
4,319,000 küsur liradan ibaret 

olan "bütçede yol parası yene 10 
Jira olarak ipka edilmiştir. 

Maarif 3} nen geçen seneki 
gibidir. 

.ı ,, l' ' 

Rusunıatta 

Mahafaza nıemurları 
Rüsumat mahafazasındaki ını

ntaka memurları muhtelif mahal· 
lerdeki mevkilerde bulundukla· 

rından layikiyJa vazifelerini yap· 
madıkları anlaşılmıştır. Bütün mı· 
htaka memurlaıı merkeze celbe

dilerek kendilerine direktif veril· 
mek suretıle faaliyete sevked ilmi~· 

lerdir. 

martcsi gunu haşlanacaktır. Bor· 
drolar hazırlanmıştır. 

Yerli cler-i yerine 
Rusyaya deri seyketmek ıçın 

müsaade alan bazı türk tacirleri 
türk derileri yerine hariç mem
leketlerden aldıkları derileri ısev
ke teşebbüs ettiklerinden bunların 
'e.sikaları ticaret müdüriyetince 
iptal edilmiştir. Bunlar hakkında 1 
ayrıca tnkıbat J apılacnktır. 

Uşak fabrikasında faaliyet 

.. şük 
Az, çok uzayar. bir ~ 

te'sirile derimizin ikin~i ~ 
knsınm bir kısmına kan b 
!anmasından ibarettir. ~~r3 
ve menekşe renginde 1'G".' 
}ardan terekküp eder. oe~ 

Avrupadnn gelen fikirleri ifa
deye muktedir olamayırıca lslav 
dillerinin nufuzu altında kaldı. 
Başlanğıçta bu nufuz faideli, bel
ki de lazımdı. Fakat az bir za· 
man geçince bunun. dilin normal 
inkişafma engel olduğu s:rörüldü. 

Edebi dil şarki Bulgaristan 
Lahnini esas bilmekle beraber 
garbi Bulgaristan lahninden de 
müteessir oldu. 

Enıaııet e Mahkeıııeler 

l;şak ekel' fabrikasının fi a· 
liyetini temin ve tevsi için seker 
\e petrol inhisarı tarafından bu 
fabrika)a 1,000,000 liralık kr i 
verilmesi g ... çenlerde tvphnıın 
inhic.;arlıır mecfü;i idaresinde görü· 
şülmü~ 'e keyfiyet l\1alıye \eldi· 
Jetine bildirilmiştir. 

rengi parlak ve gergindi~~ 
olmuş parmakların büyük 
leri çoğalır, azanın dıı) 
azalır. Bunlar bir nevi b 
metro gibidir. ihtiyar aıı~ 
rınize sorarsanız üşii~ 
kaşınmasından kar yağacl. 
bile haber verirler. UınU% 
tle hava soğuduğu veya 
ısındığı zaman kaşın~ 
yanma halleri görülür, 

iki devre tetkike layıktır: 1-
ha.ricin tE>siri, d. hilin tesırı. Bu 
sonuncu tesir Yunandan geliyor. 
~65te Bulgarlar Kostantiniye tnrikı 
ile hıriptiyanlığı kabul ettiklerinde 
ruoıca Bulgarcaya nefiz oldu. 
Bulgarlar beş asır Türkler e yan 
yana yaşadıklarından Türkçt.• Bul
~arca üzerine derin bir tesir icra 
t>tli, hatta edebi üslup bile bun
dan esnslı bir su1 dte mütc ssir 

Dulundu. 
Harici tesir Bulgaristanın Os

manh imparatorluğundan ayrıl
ması üzerine btışlıyor: En ziyade 
Rusça. surırc1 Fran ızca Ahnan
ca, lngilizce B1.1lgar dilinin adeta 

içine girdi .... 
Rus kanalı sayesinde ilim, 

edep, kanunlar, kolayca Bulga
ristana girebildi. ipti Rus eser
leri tercemeye başlandı. Pek 
kaba nakledilen bu eserler dola
yısı ile bir haylı Rus kelime ve 
tabirleri dil<" girmiş ve bunların 
bir kısmı htila baki kalmı~tır. 

Heniiz p k r, 1v· o1~n edebi
yata, bilhassa Fransız ve A man 
kelimeleri de karışlı. Vakf bir 
ıarurct olan bu kelim<' ı 
sonra bir iptila derecesine geldi. 
Avrupnda tahsil gören Bulvar.lar 
bu hastalıktan kurtulamıyorlJtr

mış 1 
Bulgar edebi dili bu dakıkada 

kat'iyen teşkkül etmi~ bulunm.ak
la beraber hala bir çok edip~er 
yazılarını böyle yabancı lafızlarla 
lekcliyorlarmış ... 

Edebi Bulgarca milletin uyan
dığı de' irde başladı, kilise dili
nin nufuzu altında kaldı, şimdiki 
hatde iki şekilde tebarüz ediyor: 

Son şekil Karavelov'un, bun
dan evelkisi ise meşhur şair 

lvan Vazov'uıı külliyatında mün
cdidir. 

Bulgaristanın teşekkülünden 

yirmi, otuz seneye gelinceye de
ğin her kes Vazov'u mukteda 

bilirdi. Bundan, mühim bir ede
biyat çıktı. Bu dil pek safi, pek 

şairane olmakla beraber kat'iyet 
kespedemedi. Hayatta silinmesi 
mümkün olmayan izler bıraktık· 

tan sonra eskidi ve ihtiyaca kafi 
gelmemege başladı. Bedi görüm 
ııoktE:sından yeni bir dile lüzum 

tahakkuk ediyordu. Bu lisan 
Slaveikov ile Yavorov'unkidir. 
Bu şairlerin eserleri gözden 

geçirilecek oluı sa tekamülün 
tokip ettigi yol anlaşılır. Bu son 
ifade aletinde bir yenilik, bir 

~ 
beyan kudreti görülür ki bu, 
kuvveti halkın kullandığı şekıl-
lerden alını::ıhr. 

Liliev, Dcbelianov, Bagriana, 
Dora Gabe, v. s. nin şiirlerinde 

musıkı, kafiye, ~elislik son mer
tebesini bulmuştur. Bulgarcanın 
tekfımüiünde t:n yeni .safhayı bu 

şairler temsil ediyorlar. 

.... Bulgar mliellifinin, faideli 
gördüg:.iın mülahazalarını ck:ıiksiz 
ziyadcsiz r aklctmiş oldum. 

~elal Nuri 
Bu ykıralığa karşı bir çok ka- T 

lem ahipleri isy n etmişlerdir. 

Bunların en yamanı me r sa· 
delik taraf cı ı lvan Bo oı oy' dur. 

<.ET 
'GR Sl 

Bu zetın ı"lıh m(, B 
bütün ecnebı k 
lenmelidir Eğer 
yabancı kelimeler' k c:ı ı 

) 
yoksa... uydl!rul ıdı 1 ov 
büyük dikkatla e kaidelere da) a
narak dili süzgeçten geçirdi ve 
yeni kelimeler buldu. 

Fakat, pek hulus sahibi olan 
> ;;; 

Bu glin tiı....ıret odası kongtası 

~at o c' .. ttr ticaret ve ~ana)'i 
o' ı ı lon- nda h:p1a
nat:aktır. Kongrada ticareti bah
riye kredisile ~mayi kredisi hak-

i kındaki raporlar müzakere edi- · 
lecektir. 

K E'1ALETTI- ~l I" U 
- irfan bey.! Son zamanlarda 1 - Yal.ın söylediniz irfan bey. 

iıin halinizde bir değişiklik ha- Ka~ hattadır resim hrçasını eli· 
sıl oldu. nizc aldıgınız yokmuş. Bunu her 

- Bir deyişiklik mi? kes biliyor ve söylüyor. Hiç yeni 
- Evet. .. Her kese ve bilhas- sipariş almıyormıssınız. Evelce 

sa bana karşı lakayt otmağa bnş- olan siparişleri de hala bitirmC'
ladmız. Sizi ekseriya müteessir, dığiniıdcn şıkayct tdıyorlar. Hayır 
düşUnccli ve, dalgın görüyorum. irfan bey .. Sizi değiştiren bu ba. 
Çok defa sorduğum suallere ce- haneler değil... Benden Sakla· 
vap vermiyorsunuz. Çünkü zih- <lığınız bir çok şeyler, hisler var. 
niniı başka şeylerle meşgul. Eli· Onları daha uzun bir zaman giz
nizi sıktığım zaman ateş içinde leyemeyeceğinlzi ve bütün sırla
yandığını hıs ed'yorum. Ne olu- rınızın günün birinde meydan 
yoreurıuz? Neniz var? Yoksa has- çıkacağını siz de biliyorsunuz. 
ta mısınız? Aldanıyorsunuz Perihan 

- Emin olunuz hiç bir şeyim ı1 hanım. Size bu telkin~ri veren 
yok. Son günlerde fazla çalıştı- yanlış yo1dan yüri.ımUş. Benim 
gırp iç: bir z yorg\.lnum ... o 1 billıa sn sızden gizle}ccek hiç 

;.a ar. .. i ir hissım 'I k, 

IııkiJap Müzesi hazirlığı Bir iftira davası 
Gazi hazretlerinin Anadoluya Sabık Hüsumat müfettişlerin-

geçınPden evci ikamet ettikleri den Ahmet Celalettin beyin Rüsu· 
hanenin müzeye tahvili kararlaş· mat teftiş heyeti reisi Ahmet Raif 
mıştı. Bu müzeye konulacak eşya- bey aleyhine ikame ettiği iftira 
]ardan bazıları askeri müzede bu- davasının ruyetinP, birinci cezn 
lunmaktadır. Müzenin kuşadı için mahkemesinde dün başlandı. lddi· 
hazırlık yapacrk olan komiayon aya göre, Ahmet Raif bey Rüsu
l'azartesi i~e başlayacaktır. Komis- mat muayene memurlarından bazı· 
yon askeri müzedeki eşyayı da larıua Celal beyin kaçakcılık etti· 
tesellüm edecektir. ğini söylemiş. 

G · k.. .. · · Celal bey bu iddiasını ispat 
azı -oprusü prOJCSl etmek için müdiirü · umumi Ihsan 

Gazi köprüsil için proje yap· Rifat, müfet~iş Pertev, Tahsin Fa· 
mak fizre müracaat eden gruplar zıl Methi, Tahmut Mahir, Vefik. 
ara mda Fransızlarinki tercih edil-. Mümtaz. Cemil ve Fahri beyleri 
mişti. Emanet projenin derhal de şahit göstermektedir. Dünkü 
yapılması için diin Fransız grubu- celsede teftiş heyeti reisi Ahmet 
na tebligatta bulunmuştur. Raif he) in ıfatı memuriyeti naza· 

J tan bu I filimi aı dik kata alınarak dava e.\ rakının 

Şehremaneti şelıimize senah 
cdbi için propaganda yapmak 
mak~a<lıyla bir filim yaptırmıştı. 

Bu filim beğenilmediği cihetle 
matlup şek~lde islahı filimi yapan 
c::irket e bildirmi:.: ti. ':.. irket hala ta
dilat yapmamıştır. Filim şirketi· 
nin mukavelesi tetkik edilmek 
üzre en<'iimen emanete vcrilmi~tir. 

Şehir haritaJc.tl'ı 

Şehiremaneti .,elırin haritaı:;ını 
yaptırmakta idi. Boğaziçi paftaları 
yf'ni lıarflnk tal) ettirilmektedir. 

eyyahlara konferans .. 
eyyah vapurlarile gelen sey· 

yalılara Tiirkiyenin umumi vaz'iye
ti ile inkilap Jınkkında konferan -
larverdirilnw .. i eınanetçe kararlaş· 
tırılmı,.tır. 

Tranıva 1lar 
hala tek hattır 

evvelemirde memureyni muhake· 
mat encümeninden geçmesi tensir 

edilerek, evrakın müddei umumı
liğe verilmesi karar altımı olınmş· 
tır. 

Borsa. 
Dünkü ınuaınde 

Dün Hor~ada istedin 984.5 de 
açılını~, 981 de kapanmıı.tır. l t1k
raz dahili tahvili 93 açılmış, 
93-~7.5 kapanını~. 92-87.5 aça~ı. 
93 . .50 yukarı gelmi~tir. Diiyunu 
mu\·ahhid" tahvilatı 221,50 açıl· 
m15, 221,7j kapanmış, 222.50 yo· 
karı, 221 aşa~ı gelmiş, borsa hari
cinde Türk altını üzerin<le 850,5· 
830 kuruştan muamele yapılmıştır. 

Mil.tef er,.ik 
Sırp ı:;efiri Ankarada 

SJTbLtan '"efiri M. T'adiç refa
katinde ba ,katibi olduğu halde 
Ankara) n gitmiştir. 

Sırp efiri An karada Türki) e 
ve Sırbiya hükumetlerini alflka· 

Keyfi}ct n~kaletce de tetkik 
edilerek bu husustaki muamele 
ik1mıl edilmi~tir. 

Bu para ile fabrikanın maki
neleri ıslah ve tanzım olunmak. 
p.ıncar zeri) atının fazla yapılma
sına yardım edilecektir, 

Seyyahlar 
Cuma ğıınü Translivanya va· 

puriyle şehrimize gelen Amerikalı 
seyyahlar dün şehrim;zin muhtelif 
ınahalleıindc gezmişlerdir. Ameri
kalı ::;eyyahlar bu akşam Iskenderı· 
yeye gidereklerdir. 

Aldığımız malumata gore, bu 
~ene şehrimiz pek çok -.enal 
gelecPktir. Bunun için ~e) ~ahnt 

acentelerinden ınada, şrhrimizdeki 
bankalardan bir k.ı illi dn senah 
celbi mec;e}e::;iyle ugraşmağa baş· 

lamışlardır. 
"Bisınark,, ic:mindeki bil) ük 

transatlantik '~uru} la ~ehrimize 
1000 İngiliz ve amerikalı seyyah 
ğelecektir. 

"Hic:ınark .. vapuru 63 bin ton· 
dm. Bu 'apur h rp zararı olar k 
ingilizkr-tarnfmdan 7llpt ditmi~ ir. 

Istılah encüıneni 
Darülfünun divanı bugün c:ant 

t1 le ;\;e;<'t Ömer hc·y in rİ) a'-etind<' 
toplanmık ilmi ı"tılalıatı te it 
edece~ encümen azasını 8} ıracak· 
tır. 

DA ·o BED YI 
A T STLERI 

1RULAC ZEDE 
)arülbedayi artirtlerinden ba

zı!ri Darülaceze müdüriyetine 
mracaat ederek mutaç olan 
sn' atkarların darülacezeye ka
bl edllıp edilmeyeceğini sor
.ıuşlardır. 

Ortakö) le ) ıldız ~araymm du
\ Ol'ı 1ı1k1lmı \'e \Olu kapamıştı. 
Tr .. ıma)lar hfı1fi tek hat iizerinden 
i-.leınt- kt0dir. Yıkılan duvarın ar· 
J..a..,mdcıki bina da maili inhidam 
röru müc::tür. Vmanet bu duvarla· 
m r1 rha1 ) ~ıınlm::ısı için bina 

.. ahipl<'rine teh)iğatta lıulunmutur. 
Ouvarlur temamen yıkılıncaya ka· 
dar tram\a} 1Pk hnt olarak işJey(" 

r "l..tir. 

dar eden emlak ınes'eJesini mü· Darülaceze "d'' · ti ' t . • mu urıye san a • 

Genş kız içini çekti. Başını 
teessürle salladı: 

- Ben sizden daha açık, 
daha sarnim1 cevaplar bekliyor
dum. Aldanmışım.. Hem de çBk 

alda.n.mışıııı. 

lrf an bey! görüyorsunuz ya 
ben daha pek saf ve pek genç 
bir kızın. Hayat nedir? ondaki 
mücadeleler, tehlikeler, sukutu 
hayaller, tuzaklar nelerden iba
rettir, bunlan bilmiyorum.. Kalp 
ve gözlerden hakikatı keşfetmek 
hususunda da cahilim. Bu suretle 
etrafımdaki insanlar benim eyi· 
liğimi istiyorlar bunları anlama
dan, anlayamadan kör körüne 
yürüyorum. Yalnız bir tek tesel
lim var, o da size karşı ohm mıı· 
habbetimdir. Evet irfan bey .. si:zi 
çok seviyorum. 

za~cre e?ecek . ~·e bazı hnlledılme· karların beş, on tanesi bir arada 
ıııkı~ nıe ... ele1en mtaç etıncğe çalışa· müesseseye kabul edilmelerine 
ca tır. ı'mka"n l d ğ b · · o ma ı mı ve unun ıçın 

Maaş l 70,000 liraya ihtiyaç olduğunu 
Umumi maaş tewJatına Cu· bildirmiştir. 

yor, inanmak istemiyorum. Bunu 
içindir ki sizi olakadar eden hr 
hangi bir şeye, velev ehemmiy.· 
siz bile olsa lakayt kalmıyonn. 
lşte benim bu alakam ve ze 
karşı olan çok temiz aşkım.>e· 
nim yanımda mesut olmadığ.ızı, 
benim his ettiğim. saadeti izin 
his etmediğinizi bana söy~or. 
~için?Yoksa karşınıza bend) da
ha gUzt-1, daha malumatlı. si ben
den fazla mes'ut edecebaşka 
bir kadın mı çıktı? yok beni 

o derecede de metin bir tabiata 
malikim. 

E.min olunuz, eğer beni sev· 
miyorsanız, bana karşı hakiki 
bir aşk duymayorsanız sizinle 
derhal ve samimiyetle alakamı 
keserim ve bir baha da brnden 
bahsedildiğini işitmezsiniz. • 

Vakıa ıztırap çekerim, çok ağ
larım, bunu biliyorum. Böyle ol
makla beraber ğene size ken
dimden bahsettirmem. lztırap ... 
Gözyaşı... Hıçkırık... Bunlar da 
benim gibi olan genç kızlara aş
kın hediyeleri imiş... öyle söy
lediler. 

Perihan bu sözleri söylerken 
o kadar derin bir teessür içinde 
idi ki, onun hemen hemen ağla
mak Uzere olan güzel gözleri, 
titreyen dudaklaıı, bükük boynu 

bu Uşükler azar, aralardB 
kta ve yahut bir az dah8 

yük kabarcıklar teşekkiil t 
o• 

çıbanlar hasıl olur, en ç 
ve ayaHarda, bilhasss 
ba parmaklarının üst ve 
taraflarında çıkar. Buna k 

lnnlar için yapılacak iş 
yün eldiven ve çoraplar 
meli ısıtmamak, doktorııt' 
rtip edeceği ilaçlan kuli 
aktır. , 

Lok nan HııW 
Ht;M IST AS\'( 

1 l\1ÜDüR:L 
Aı (ı\ ADA! 

Ankara [}'I 
iktisat vekaleti tobuJ1l ~ 

ıstasyonları müdürleri burıı~ 
diler. Vekalette toplanarıı~ 
telif istihsal mıntakalarıtı ' 
lunan ıstasyonlann işleri "' 
di mıntakalanna uygun 
cinsleri bulmak hususund• 
harriyat ve mesaileri ettf 
fikir Jnüdııvclesine bi1Şlad1~ 

iktisat vekaleti, TohuDl 
yonlsrına büyük ehemıni~ 
mektedir. 

Zira keyfiyet itibarile ~ 
reddi etmiş olan buğdıJJ~ 
zın ıslahı ve bununla b 
elyevm adedi yüzü geçen 
cinslerinin istandarizasyoıı~ 
ıstasyonların mesaisi ssY 
kabil olacaktır. 

DüN ISTıCVft 
YAPILMADI 

KudriH' hanım ,e ıır~ıı 
hakkındaki tahkıkat heJJiı t 
edılınerniştir . Tahkikat MI 

Hikmet be\ rahatc:ız oJcfıJ 
dün i-frrnbnta devam edı?c 
tir. ) alnız, Hikme

1 

br}~ el 
eden Nazmı bey diın te,k1 

gelerek or.ıley e kadar e,'fıı.l: 
de çalıı.;mı tır. 

- Bilhassa Irfan be~~ 
sizden merhamet dileııt01• A 

Bana acıyınız demiyorof1l• tJ 

nız.m bir sadaka olduğıJ~ k e 
şünmek benim için ço ı:I' 

Bu iti barla sizi karsrı~~ıı1 
, oır 

mamen serbest bırak•)' eı 
B 

. . . k ctf11 , 
enım ıçın mera btO 

Gene işittğime nazarBJl 1 
· ıcslP 

olan genç kızların ıı 
açılan yaralar çabuk ktıf ı.ıY 

Perıhan yalan so: 
Elemli baloşlan, hüziiP

0 ıt1 
~ "il 

bir ande titreyen butu 

d. t' . . . . ' lbitıtll ıy ı mım mını ,a .1 
sademe ile bir daha ta.~: ı 
m~yecek surette kırılacn 
etmekte idi. de' 

iki genç arasındil 

Siz, benim henü2 hiç bir his
se ~ılmamı kalbine h&kim ol· 
dunuz. Sıze kör körüne itimat 

hon,ım. Kim ne erfle inanmı· 

sevdiğinizi zannetmekle dandı
ğınızı görerek verdiğin söze 
nadim mi oluyorsunuz ?len bil
miyorum, fakat söyledierine ve 

işittiğine nazaran bu pi şeyler 
hayatta çok defa vakı niş. Eğer 
böyle ise irfan bey, zden çok 
rica ederim bana h:ikab söy
leyiniz. Daha henüz .kit varken 
her şeyi itiraf edini Ben hayat 
hakkında nakadar 1güsüz, tec
r "~e iz D'f bi kı~ i m 

· th· b' ··k~t b"'şlsdı· mu ış ır su u .. *İ 
ve mahzun tavru karşısında irfan . ereceb· 
gayri ihtiyari mütPessir oldu. Perıhan irfanın " 

Perihan bunun derhal farkına 1 bekliyordu. 
vardı: 

. ' .. 

I 
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t.h.:ıt 1 . l' .}I 3 

.işgal .fac aları 

_,,'· 1 ı gi iz istihbaratı da· na 
1llde kanlı[Bulgaris tana M. Trob;ky. gön it h3fiyeler hulıu· u. 
llhareheler siyah Frans 

Bir lıaftndanberi, Beyoğlun
daki Fransız tiyatrosunun çıplak 
sahnesinde san'atın kalbi çarpı
yor. 

eva~ediyor kar yiığmış! o mıyacak 
'' ~ı 'ahahı " Chefoo, 22 (A.A 1 
t nl. ıı Lungko~,. da kara· 
ti ı.n :a~ al Cbang Chuug 

11 h:ı" d hın kiı:ilik bir kuvw·· 
• ~ltı a Ll 

tı 1 ~i c lill unduğu '•Cbefoo:. 
ol~ 'llıı\'cJ'ı;~P~'\"er]er kumandauı· 
~ ~~ hild· ~ :ıee ancak 7000 ki~i 
d~~l'tlerin irilnıektedir· \Iilliyı·t· 
~~1 d fı kunıaudnaı lıu sabah 

e ettiğini ilan etmiştir. 
halt hah Changhni, 22 [A. \] 

• ~, tın ~dere nazaran .. Chan· 
giı~ Şınıa}j ~nrki~iııdı- .. azi-

4re al ~C' alıinıleşme.kted ir. 
İlll-laJ.1 ~ang chung ı bang,. 111 

r" hakiın hıt çok m:iihitll şebir
l~efeo hl ulannınktadır. ) almz "<ld ., r:~ • 

e..ı, - .. lti nıillh et:per\'crll'rin 
~b "ll', 1 . 
~ a d~ı areşnluı nufıızmıuu 

ııı ha,.ı .~ teveı:sti Nt iğini gö;;tc· 1 ı.ıı,"'eu:~~e~ Ynrdır. H iiklı
~IJ IUeey tı ıçııı hücum ı•tmı•k 
t dut, ~ 00kt:U nııznrındaıı ıuii~· 
J~ ~Unku. ınareitil knYveıleri 
b:ıı. •Slc.e~ehıı· mansabı cenupta 
l tınlt:t\ta.ı~- lIUntakası arasında l 

lb.1.tı1n1. "'1', Çin kıtaaunm ise 
.,...aya · 

,.~ -r;~nztur. 
lAVIHALAll 

.Adliy~ Ankara 23 ı Hususi] 
l'ıııı h~ etıcüıneni, adliye veki
Yıhas1rı1 rıyle yeni icra ve iflas 

kLl' etıtik tı tetkikine başlamıştır, 
• -.:11\\tı c atı biten usulü muha-

e . .:::~ye layıhası bir hafta 
t ~ illiıı .. -oedc 'ilecek1 e 

~ktir, ltıuzakeresi birden biti-

1o }\ ----
ova ve Bükre8 
sefaretleri ~ 

a lJ seYt Ankara, [ Husu-i 1 
efıl')fr.·n Ragip be\ in l\Iosko· 
· -.gıue s .; 

~ . ı bet' ' aruhnu melı' usn 
1lllr.r1• 1~ ın BUkre.:: ~efarı1tine 

ıı:at'' • 
\ ıyet kesp Ptmiştir. 
a .. ıfh :----: 

eyın ınazhata~ ı 
l\'a~lf be ~nkara. 22 [ Hu6ugi] 
lltihah· Yin İzmir meb'uslugu-

h, e<}ijl:tıi~t~azbatası mecliste ka-
Qlr • 

ll1~c----
.. lllua hakkında 
tahkıkat 

ı:ı~tı lstallbl.llda Ankara, 23 [H usuşi] 
~e ~eernu 

1 
ara sıra çıkmakta 

~a~. tler .~ardan birinin h?ZI 
• ~l rır. llluracat] . "llld 'b7lı:ıdan b . a, ale) hlennc 
tıı~ eıı bakkuıtı le para i:4t•di
€ lacı.ı-r. a tnhkıkat ) apıl· 
kalli ~ 

Yetlerı·ı . 'd· l ~ ı ı tı 'a an 
~-rı ltı.ircı· Cenevre 22 f A A] 
lq -OılA~ • l nlı.."\· ' o 

1>. ltı}a~ \'eti} a~ ekalliyetler 
'ıtQ -gı en uıf d'al 
~ ~e:. 'li uı h ı arm tabi 

teı ~ b.in akkındn '"Cnmıda 
ltıı · W:r<] • ıı.! " 

hr. ·~· ınulıtırilyı 
~~ 
~ i tid~h·tler (cnt'Hc, 22 [A.Al 

f ~ • d .~ · . arnfuıdan \'eril<'· 
lfl~ aı.r l\ ıçın 1 k' 
lı,~ tı \ et•ı •llada 1 ~. ıp cdilecd~· 
"tllı. ~öt 1 tniş 1 nunıcs ili tara
t~ ~~ Ce!lıh '! all ınuhhra Jıali 
htıb.ı_· ı ..... ~1dtı~;uetı akvmnın takip 

'il ....... ~ ıı \tl" 
ıı •·ti ll etn.ıekt tm ckalJiyet-

0ltiıı~~tıı~ t'<'llıi)eti (' kılduı;'ltnu 'c 
\c l't t 'e laka a. \ uın nıecfo•i-
~ ~ ?r-"" ~arınıııa ılı iııiıı kurbaiu 
~"' t<tuı:1ıtden 1 :

1 bulunmakta 
"'"'· "'C.._ • hC' h" • · · ~tq .ı,;:ıc· "-'tş ol ırısının ka· 

t- l q}dukLı ınn ındau ~iku et 
~ tltlqll l)lllldıu-1"\tıı beyan evle· 
~ on._. au0 1 .. 

~'·Ilı }ft k a istid'aı nu tcdileriu 
\\ eıe~ etldi hük" arını doğrudan 
~11 ll.ttı~1 ~e ~iiz.ı-kc:1<'llc.rine ve· 
~h.~ lt:\..t· ktitin.ı atın akanıetc 

"'tl ~ \.IC C • 
;ı il llıtı t ey}elll ·l ~ınıycıi akva-

r lı lıt. n e crı teklifinde 
ı ı hat l undan başka 

\ C • 107..ırd k • lDU• 
lıitt . 11lf• a 1 üçler ko-

ıl C'ı•nı. • 
• 11 •11(' 1 ~ "tı akvam 

cdılıııc.i teklifini 

:-:of,{1, 22 f ı\. ~1 
Hir çok ·H~rlerdı- harart•( c1fı1-

dau a~ğı ~~2 del't><'ew ılibmüitiir. 
Rn~~·nkı.a kam kar ~ a~ın ı,,.ııı-. Hıı 
1ıadi~t' lınvaya \ olkanfarılrııı ı·ıkım"' 
siyolı t~ızlaruı kaı Hlıt';- olııın,.,rnılmı 
iJPri ~t·loıi~ı ir. 

!\tiııa. 2:3 1 \.AJ 
Sogul.. \t' 1 ar :ırtaıııktatlır. \ti

ııada ı;ok kar buluuduğuudan 
hiikfıuwt ım·kteplf'rin j giiu knpa
nLno,;;ıuu karar 'rl'llıişıir, Etrafı 
karla ktq>alı olnıı hir ı•ol kıi~ lPr
ıl" ) h ı'l'f'k kulınnını\'ıı r. 

Hokıu:ı, 22 { \. l'\] 
Knr fırtiırn,.,1 Abruzz<> \f' Pou

illı>,.. da(i.lnrı a.ı doı1m ilC'riJı•mekıe· 
ıliı-. Dı"ınİr ) olhmnda mllnakal5t 
güçle"mi, ıjr, J 'oggia·Tı•ı·moli hattın-

. da karıiı irtifon 4 metro) a <;ıkmı~ 
oldn~nndnn miinakalat ılurmuştnr. 
Avı"zzano · Suhııaııo lıattıuda bir 
trNı karlar araı:ında malıı:1ur kal· 
mı~ ve •;olPnlar gl!ri diiıımü,lerdfr. 
Şark <.'k~pre i ~ülauoya 41 ı;aat 
tealıbiirle gc>lmi~tir. 

I..ondra. 22 [J\. !\] 
"Horwicb,. ile "\nvers,, arasm

dcı 'npur ı;f'fM"leri :Pnzarteı::i ak~amı 
haşlı\ acaktır. Esra ut nclırinıJC'ki 
lıuz parçaları ) iizı.ifülen ·Flı·~ in~'llf' 
ile .\nH•r .. nraı,ında )alııız glin<liiz 
c;ı•frrleri 'apılnbiluıcktrdir. 

AJn1aııyadaIJ buhran 
Herlin. 22 (A.A] 

Prn 'a merkez fırka.,ı lınlkcile
rin gerek Alman 'C' gerek Prus) a 
kalıinelninde zirnnt nazırlıGrınm 
kendilcıine terki 'C' huna ı mırnbil 
mc 1..-tsı~ b1r nn1.nrCT rıimatnrı sure
tindeki teklifJeriııi rcdcletmiı;;lerdir. 
:M. llraun in 'nzifo iui hitnmn 
<'rıniş olduğu telal.kiQinde bulun
duğtı soylemnektedir. 

Biı· konıiinist kongra~ı 
Prn~ue. 22 (A.ı\) 

(;i1li komiiuiı::t koııgrası pek 
lıcyı'canlı gc!:ırıiş olem celselerini 
hitama c'r<lirmi~tir. Kongrnda nrb<'

. <lcfor ~1 kmış ve mndnı <'beler ol-
ınn, tur. 

Lebriç Kalkfitada 
Pnri . 22 !A.A 1 

:Fransız tan nrcc·i 'Lı-hrix .• saat 
on üçü ou geç,. Kalkiitayn git~ek 
üzre- Karacidcn lıarakN <'lmi;;tır. 

Sultan A tra .. ınutavaat etti ... 
1 kcndPrİyf'. 22 i \. \1 

Kı) am Prlıahmm reiı;İ Sultan 
A ıraı: uı ıımta mat ı•tııwk iizrt
miizakcratn girmiş oldu~11 siiy1cn
mektc·<li r. 

Tiil·k - Bulgar ıni~akı 
Sofya. 23 [ A.A) 

Tiirk-Bıılgar ım akınm Ynkmtla 
Ankarnda intaf'llm ilıt imal 'rril
mektediı-. 

Kutupta yenidPn 
taharri) at 

Bf'ı'fü\ 23 (A.A] 
.\1. SanıoilO\ itdı orulan bir 

Eııalf' cı~, ap oforak clt~ıni"ıir ki: 
'"Aıuuntlscu .. dwdi l:)ııre11t· ka) hol· 
muştur. Itıılyn hı•) '"ti sefı-riye~in(' 
i.:;tirak ctmis olnnlnrm lınlunnuu 
ihtiınnli 6~adan katkını.::. değildir. 
ltalyan pnra:.iyJe ~ npılaenk ınharri
vaıa belki hen ıll' l...orJ ,ırım. Bu 
iaharriyatm talıii pzm ·•Fram:oiı.· 
Jo~cplı,. arazi iniıı garbında v~ 
~imalinde 'apılma ı, gidecek Iıcv'
ctin yanına bir knı; köpek, bir iki 
kiiçük tnn.trc ve ıııotvrlıı Jıir ~enıi 
a1wası icap <'der. Bıı araştırıl mn-
larda '"Krnıı ine,. huzkıranı k:ullu
nılınıyacaktır. 

J(allildc tah tiye 
PişnH~r, 23 [A.AI 

İrak kuvv~tfori kaclrosunn dahil 
bir tayarcniıı Ingiliz scforetiylc diğ'ı>r 
sefaretler ıncnrnriııinin tahliye ine 
başlamak UzrP. bu sabah Kabile git· 
tiği haber alınmıştır. Ingiliz sefareti· 
nin hUtUn memurlarını nakletmek 
için 4 tayare daha Knbilc gitmcğe 
hazır bulunmııktndır. Birine i tayare 
vazifesini yapma~a munnffak olmu~· ...... 

Bf'rlin. 22 [ \.A] 
Hnvaıı njan'<ı bildfrirnr: Trotzky 

uiu Fran ... uciu ' rlt •illt>'-İllı> Frnııı;1z 
harİl'İ\ ı· ııaııruıın muarız hulııııdıı
~ııuıı dair olnn Jı.thPılc·r f'ldlıi~ dhır 
uuılıufil tnrafıu<lnıı tt-1-..zıp ıılnnımık
tadır. ı\I. 'froızk.\ IH' do~rııdan 
donnn a 111· ılı· lıilrn·ıta hiç }Jiı· e . 
talı-pt<' l>uhııını ımıc..•ır. 

Pra~uf'. 2~ [ \. 1 
(~azı'tPlere nrn ~n \lnd.un Tı·ı)· 

tzk\, zn ı·ini ( ,eko lm ak} n ı;;,uıa

t<ıryom)armd.ın hlrinclı· ikamPlJll• 
Jıı.1tı atı.H ),.,tilı.:nl Ptıne-irıi konıuni t 

hizlıiııdt n rir d lıi tir. l\fe1.kür 
hizip dıılııliH· n zm 111 ?.dindl' 
te dıhiı te lıuhıııma ı kaimi et
ıni ... ıir. 

İznıin.k f~·tıııa 
lzmir. 22 [ .\, :\ l 

1 ki ofüıdf'n Jwri dev.un ('dC'n 
povraz I:' fartnrne1 hugıiıı ı,alıaha 
karı;;ı ;;iılclctini pC'k fazla nrtı~m~. tır. 
Karla knrı~ık lıir lırtıııa huknm 
sürmektedir. 

? 
• 

CHAjfBERJ.ıA N -
BIR N Tl~U 

MİLLETL 1:R ~lECLis· 
IIARBi ~1Ü~1 ÜNSÜZ 

HALE G ~Tİ 1 IiŞ ! 

Londra, 23, [, ] 
G çen gece Toıquayde bir 

nutuk irnt eden Sir Austen 
. Chamberlain irat ettiği bir nu
tukta şunları söylemiştir: 

"Büyük muharebe faslı filen 
kapanmış ve yeni bir sahife 
açılmıştır. Gelecek senelerin me
s'ut bir fasıl açacağını ümit ede
lim. Sulhun imzaı:ı.ını takip edrn 
seneler milletlere sulhu temin 
etmiştir. Bilakis umumi vaziyet 
daha ziyade fenalaşmış ve er geç, 
ihtimal bizim zamanımızda değil, 
fakat çocuklarımızın ve ya torun
larımızın zamanında eski şeraitfo 
avdet edeceğini, ve bütün dünya
nın ıniithiş bir cidnle atılacagını 
ve neticesinae garp medeniyeti
ni'- mahvolacağını söyleyen bazı 
fel~ket kahinlerine hak verdire
cek bir şekil almış idi. 

Pilhakika ademi huzur emnü 
selamet fıkdanı ve tehlike alaimi 
meytlanda idi. Cihan sulhunu te
min etmek için harekete geçmek 
icap ediyordu. F ransanın itima
dını t .. kraı· kazandık ve itilaf bina
sını vlicuda getirmek için niütte
fikleriıı1izin muhadenetine talip 
olduk bana karşı şöyle bir mua
hede sc:rdediyorlar. M. Briand Sir 
Chambt:rlaini cebine koydu, Ben 
bu sözii M. Brianda tekrar ettim. 
Mumaileyh M. Briandm cepleri
nin bir fogiliz hariciye nazırını 
alabilecel kadar geniş olmadığını 
ihsas etti. 

M. Bricnd kendisinin de mem
leketinde aynı suretle ittiham 
edilmekte yani onun da benim 
şahsıma tabi olduğu suretinde 
muaheze edilmekte olduğunu söv
ledi. Fakat l>İz ilk hamlede harici 
siyasetimizi cemiyeti akvama is
tinat ettirme\.-te olduğumuzu i]an 
ettik. Artık rahatça uyunabilece-
ğini ve heyec~nlann teskin edile· 
bileceğini ümi ederiz. Zira cemi· 
yeti akvam ha~i mümkünsüz bir 
hale O"r.tirmişth, 

Muharı·iri: KEM.ALETl'İN ŞÜKRÜ 

- 55 - Lakin işğal devam ettiği müd-

1 şğal facı alan tarihini iki kıs· detce az gördüğümüz bu paranın 
ma ayırmak icap eder. ancak yarısını sarfedebilmiştik. 

"Marie Theres Pierat · ile 
"G " eorge Mauloy 11 yı seçme bir 
insan kümesi, her gece ilahi bir 
hayret içinde seyrediyorlar. 

Facıalar ... ve bu facıaları ya· O da, fazla fazla sarfettiğimiz 
pnnlar. halde... • Fransız tiyatrosunda yerler pa· 

halıdır . Salon biraz soğuktur . 
Koltuklar rahatsızdır. Sahne ha
raptır. Dekorlar adidir. 

Yapanlar ma'lum ... işğal ordu- Istanbulda istihbarat için para 
su deyeceksiniz. Fakat hayır... sarfma hacet kalmıyordu. Çünkü 
lşğ&l facıalarmı yapan yalınız iti- Istanbulun Rumları, Ermenileri 
laf devletlerini esir lstanbul üze- kendiliklerinden ve fahri olarak 
rine ... aldırdıkları sürüleri değildir. hafiyelik ediyorlardı. Biz,. istih
Tiirk vatanının sinesinde yetiş- barat işlerinde kullanaca}f: adam 
miş ve o devirde Türk hükumetini aramıyorduk ... 
temsil sureti ile boy göstermiş Onlar bize kendiliğinden mü
hain ve rezil simalar da lstanbul racaat ediyorlardı. ilk önce hay
halkınn işgal kuvvetleri ile bera- ret ettik. Çünkü bunların ara
ber ne elim facıalar yaşatmıştır! sında türk ismini taşıyan üç dört 

Bunları facıalar tafsilatına gir- müslüman da vardı. Bunlara iti
meden ögrenmck icpp eder. Gö- mat edemedık. Mukabil bir teş
züniızün önünde birer bırer resmi kilatm aramıza sokmak istediği 
geçit yapac..-k bütün rezalet, casuslar zannettik. Meğerse al
sahneleri üzerine perdeyi açmaz- aanmışız. Bilahara bize hizmet 
dan evel ı·ol sahiplerinin hüviyet- teklif edenlerin can ve gönülden 
lerini tetkik edelim. çalışmak istediklerini anladıl "" 

Ingiliz ve Fransız istihbarat [Bitmedıj 
ve zabite teşkilatı, iç yüzleri ve 
bunları idare eden eller.. B J 

Ferit ve yaranı ve memleket .J 
LA 

içinde ihanet teşkilatının esrarı .. 
Hasan Tah~in mel'ununun jdare 

ettiği Istanbul Polis teşkilatı ba-
şinda Şereflerin, Kemallerin rol-

leri.. • l\ '"B R()L1 

, r 1N 
Bunları bilmek, öğrenmek ve • · [' ı '" ILı 

ancak bundan sonra facıa vak'a
larına geçmek lazımdır . 

Muhterem okuyucularım, Istan-
bul halkınırı başına nasıl çorap 
örüldüğiinü bu yerli ve yabancı 
fesat teşkilatının iç yüzünü yazar
ken ibretle okuyacaklardır. 

Ingiliz i~ ihharat te ·kilatı 
Mütareke ve işgal devirlerin-

Il ~YA. 

I\1ÜZı\ '"ER ~ f l 
BUL~1 Ş GlBil)fR 

Fakat, Pierat ile Mauloy, ku
lisler arasından sahneye doğduk 
Jarı andan itibaren, Seyirci, ver
diği paranın çokluğunu, salonun 
soğukluğunu, koltuğun rahatsızJı
ğını unutuyor ve sahnenin harap 
lığını, dekorların adiliğini görmi
yor.. Bilakis o fakir sahne, bu 
iki san'at ilahının ayakları altın
da, mehtap vurmuş bir virane 
gibi esrarengiz bir güzellik alıyor .. , 

Fransız tiyatrosuna gele~ler, 
terndüfün attığı birer seyirci de
ğil, birer müdavimdirler. Orada, 
her gece aynı vecdile aynı yer
de oturan aynı ınsanları görür
sünüz. 

Ve bu mulıarrirden, muallim
den, memurdan, tüccardan mü
rekkep in&anlar arasında yalnız 
bir sınıf insan ;ok-tur: Darülbe-

1 da) i san'atka~·ları! 

1 

Ş •hremaneti, bir kaç gün ıçın, 
Tep .. başı tiyatrosunu kapayıp, 
Rejisöründen Figüranına kadar, 
hütön temaşa san'atkarlarımızı 

~ bu mek"tebe göndermeli idi. Ya
\ zık ki göndermedi. 

1

1 
Mamafi, onu da mazur göre· 

li ı, belki hnberi yoktur. 
1 

Yusuf Ziya 

de Ingilizl "rin en müthiş teşki
latı "istihbarat,, daireleri idi. 
Bin bir türlü entirika çevrilen bu 
daiı·('dc her millC'tten yüzlerce 

Sofya, 22 [A.A] 1 IRKA 
PU 
LANDT 

sefil ;nsan çalışırdı. 
Bu fe_at ve cimıyet yuvasında 

türk namını taşıyan ancak bir 
kaç bahisten başka kimse yoktu. 

Bunlar da buğün 1501ik kara 
liste meyanında vatan hari· 
cine defedilmiş, bir hsını ise 
lstanbulun millet idaresine geç
mesi sırasında kendi kendilerine 
kaçmışlardı. 

Ingiliz istihbarat teşkilatından 
bilhasşa ermcniler çok mühim 
ve muzır rol oynamışlardır. 

Bunlar gurup gurup ayrılmış
lardı. Istnnbulun her hangi bir 
köşesinde görüşülen bir mevzuu, 
alınmak istenen bir tetbiri der· 
hal menhus ( istihbarat ) daire
sine yetiştirirlerdi. 

Nasıl ve nerede ? 
Buna yalnız biz değil, lngiliz

ler de hayret ederlerdi. 
Ingilizlerin öteden beri bir si

yaseti vardır: 

H-ıriciye nazırı M. Buroff mec
lis hariciye encümeninde Bulga
ristanın beynelmilel vaziyeti hak-
kında uzun beyanatta bulunmuş- Vilayet fırka gurupu dün umu· 
tur. Nazır komsu m\;mleketlerle mi bir içtima aktederek reisi sani 
olan münasebatta hüsule gelen ve encümenlere aza olacak na
selahı ve muallak mesailin halii- mizetler hakkında görüşmüşlerdir 
ni istihdaf eden miizakeratbıki Vilayet fıı ka şurupu ikinci 
mes'ut inkişafı kayt ve işaret l rei~liğin: Haci Adil beyin int~hap 
ederek martta Bulgnı- y ugoslav- edıleceı.{ı kuvetle muhtemeldır. 
ya ticaret muahedename i~in ak- ; Cumartesi günii ikinci bir iç
di için müzakeratın baslıyacauını tima aktedilerek bu mesele etra
söylemiştir. Nazır Türk -Buİgar fında bir karar verilmesi takarrü 
misakı hakkındaki müzakeratın etmiştir. 

bilkuvve nihalct bulduğunu be- JF.~ro:::ı•.•U_.K_UA T ) 
yan eylemiştir . --

IlllHlistanda yeni bir Yak ·a 
lknt!alol'ı. 22[A.AJ 

Bir kıH· çocufi.un l.:açu ıldıl:rına 
d:ıir hazı :ı\lalnr ihn ul01a.,ı iizc· 
rine ınC'cu ilndC'n miirelkcp lıir 
l!rllP çor.u~arı knçırclı~~hr~nı za~!
llfttik ll'rı kıın,eJC'rın nıC'rnw lıu-
runı l'tnııc.tır. İki~i polis olımıl ... 
ii7.rc> il ki,i )nralnıımı~tır. Şimdi)t' 
kad~ r zahita~ a <:ocuk kacırıldı~ı 
lınkkmda hi~ hir şikihcttc hulurı
ulınamıştır. .. 

Bir l"aza 
ka.;ınıp.ıı;ad.ı odun depoc::unda 

lıekc;ilik eden Halil dün bir kayığa 
oc.lun atarken odunlardan biri ka
zat>n Sivac::1ı Mn,.,anm kafac;ına i~a
het rdt rek ağır surPtte , aralanıua 
,..ına F-t hPp olmustur. · 

Her hangi bir memlekete gir
diler mi, derhal entrika ve hafiye Küçük telp;ra:f'/ar 
teşkilatı vücuda getirmek ve bu 

uğurda nakadar fazla olsa yene 
para sarfından çekinmemek . 

r <; l11r~1z yakala1ıclı 
Diin meçhul ilç hırs1z Haliçte 

demirli olnn bir mavnaya girerek 
t'~) a çalarl.u·kPn ) akalannu~lardır. 

Yangın haşlaııg1cı 
Cinri lllC) danmdnkJ bir e,·den 

dün gece ) angın çıkmı~,..a da dı>rhaJ 
\eti ı•lı""rek ~ondiiriiJınü .... tÜr işte bu ezeli Ingiliz dalavere 

siyaseti Istanbul için de tatbik 
olundu. lngilizler Jstanbul teşki
lab için pek büyük fedakarlıklar 
yapmağa hazırlanmışlardı. fakat 
buna hiç lüzum görmediler. 

lngiliz istihbarat idaresi erka
nından biri Istanbuldaki Ingiliz 
işgalinden bahseden hatıratında 
diyor ki: 

- " ... lstnnbula girerken (En
telicens Servis) bize üç milyon 
Türk liralık tahsısat \'ermişti. Biz 
bu parayı az gördük .. (T emamiy· 
le sarfedildikten sonra ğene tah
sısat verileceki) cevabını aldık. 

~luııik 'e Sırplur - Belgrat. 
23 [A.AI - "Ytıı>'O la\)Ullln .'elarıik 
Jım:ınrnd.ı nhrı,t l ir ınıntaJ,adan 
btifad~i Jırıh.I.ındaJ..i itılfifın ) unan 
hükfmu ti tarnfınd.m kabul rdildii'.::inin 
rfrayet olundu~u lınlıer rılımnı.Jır. 

v Bel{!rat, 23. {A.A} 
AtiJıadan '· Politika ., gazrte iıır 

bildirildi~ine nazaran Sclimik. lima
nında Yougo 'Jnvyayıı ·crhı> t lıir 
mıntakn tahsisi hakkındn Yunmıi-.trın 
ile Sırbistan arasında cerc ·an eden 
mUıakcrat itilaf]cı m tıcdenmi~tir. 
Husule gelf'n itilaf yal~nıdn Belgrat· 
ta imza edilecektir. 

~ nslıiııgton giiııii - Xuyork, 
22 {A.A] - Georgc \Va hingtonun 
197 inci yıl dönümu hugun Ameri· 
kanın her tarafında tes"it editmiştir. 

Bugün umumi tntıl gunU olarak telak· 
ki ediJmektedir. 

• u • 

Miil~eıııınel hir eğlence 
Bull!ar srfarC'thane i ~tiforü 

Pher ılün ~erı· kan~nım j .... ıni 
günü ohna ... ı dola) ısile bir kaç 
arkada~m1 da\ et edip eğlcnınekte
lcrkeıı scrho~luk dolayısıyla ara· 
larmda ka\ fl'a cıkarak bir birlerini "' . 
IH•m du~mii:;-ler, hem yaralaınıt-
lardır. 

Bir çocuk ) aralandı 
Todori ismiııdc 12 ya:-;mda bir 

çocuk ) edikuledc tramvaydan dl
şerek başından ağır surette yara
lanmıştu. 

• 



• 

Lo1ıilrodu "IKJ>.liltt.~ [ . ~~ı.'I.·. 

Boılı"Jiayaaki ~~ Bir izah 

miicadele 
Deli 6 Şubat 1929 

[ J->rcııs Sc)feddirıi Londrada ki bimarhaneclen kaçıra11 ~eridmı 
paşadlJn aldığımı;; mühim bir mektubu ayrımı dercedıyoruz:] 

·· Mitliyet .. \ e •· Cümhuriyet ,. 
nazetelerinin 19. •· Vakıt ,. gazete
~iııin 18 ~ubat tarihli nlishalarında 
\1ısır dava vekillerinden Zekeriya 
Namık efendinin vürudu münasibe· 
tiyle neşrolunan yazılan tavzili için 
bazı hakayıkm ilanına liinım görhl· 

sene müddetle siik\lt ile mukabele 
eitiği gibi. mi.ıteaddit defalar Türki
yeyi ziyuret esiedi~i halde, bugtin 
hakkını aradığı zatı bir kere olsun 
ziyaret külfetinde bulunmamıştır. 
Ancak turukn kanuni yeye te\ essül 
edildikten sonradır k~ 200r000 mısır 
lırasına vakın rnridatı seneviyeye 
malik bul~nan Ahmet Seyfed1ii~ he
v jn ia~e, ibate ve sair btiUin masan· 
falı için ve o da Mısır kıralının ri
yaseti maneviyesi tahtında mute~ek· 
kil rn meclisi bilat namı verilen ma• 
hkf'mcnin, davanın neticesine kadar 
ka ydile bila şart Yerdi~i karar tızeri· 
ne, şehri bin lira nafokanın istihsali· 
ne muvaffakıyyet basıl olmu~tur. 

Bir anahtar tıkırtışı ... 
Bir zencir şıktrtısı .. 
Ve bir kilit açılışı. 
Akabinde bir ses; işkembe 

suratlı, bodur gardıyanın gırtla
ğmı yırta yırta çıkan bir ses: 

- Telli gouşl yağla şouşl Egri 
gouşl Bitli gouşl Hizmetçiler 1 
Haydı ekmeeek 1 

Kainat, (316) senesinin yirmi 
yedi kanunusanisinde .. 

Komşu bahçeleri 
horozlar, konserlerini 
rıüz bitirmediler bile ... 

Sabah.-.. 

dolduran 
daha he-

Ezici, yıpratıcı atalet günle
rinin manasız. tatsız ve tuzsuz 
sabahlarından biri. 

Esrar ve kömür dumanları, 
zeminiyle tavam arasında yer 
yer bulutlaşan kouşta, belki yüz 
kişiyiz. Birer birer uyanıyoruz. 

* * Ben iki aydanberi şu kouşta, 1 

şu kim bilir kaç senedir, bozuk 
fitilli bezir kandilleriyle islene 
islene abanozlaşan örümcekli ta
van altında çile çıkaran bir gen
rım. 

Telli k.ouş bizim kouştur . 
Türk inkılabının kablettarihi 

<levirlerini yaşıyanlar, eski hapis
! anelerin nasıl yerler olduklarım 
bilirler. 

Oh... O hapishane! 

"Tevrat,, ın ilk "Adem,, inden 
kerametli "Nuh,, hazretlerine ve 
tufan neslinden "ala Çarliston,, 
gençliğe kadar beşer, hiç şüphe
siz bundan daha ruh sıkan, bun
dan daha cife kokan bir "dört 
duvar arası,, görmemiştir .. Gör
mesin de!. 

Şu gardiyan, bu temposu bo
zuk sesin sahibi, işkembe suratlı 
bodur adam, her kes gibi benim 
de amirim. 

Emrediyor, yatıyoruz .. 
Emrediyor, kalkıyoruz. -
,,, Ve emrederse, emretmek 

ısterse şayet, yataklarımızın tis
tı..inde bağdaş kurmaktan bile 
mahrum edebilir bizi .. 

işte ağzı açıldı .. 
Artık bastırır emri emrin üs

tüne.. Varan bir: 
- Haydin gaarı .. Haydin diiii; 

Bu ne uyku bul 
itiraz yok. Gözlerimizi uğuş

ura uğuştura, kollarımızı gere 
gere ve esniyerek yataklarımızda 
doğruluyoruz .. Yalnız bir tek kişi 
horlamakta berdevam! 

Bu s man do:u bir çuval üze
rinde, bunala bunala uyuyan ko
uş hizmetçisidir. 

Hergün sabahtan geceyarısına 
kadar, durmadan dinlenmeden 
yüz kişiye hizmet eden, ortalığı 
süpüren, yemekleri pişiren, bu
laşıkları yıkayan, yatakları kal
dıran, esrar kal:Yaklarını doldu
ran ve yakan yirmibeşlik bir 
genç •• 

Bir ırgat... Bir sefili 
,,, Ve bu sefil, her sabah 

böyledir işte. 
Kalkamaz yatağından... Uya· 

namaz uykusundan. 
Tıpkı yağlıkouşun, iğri kou

şun, ve bitli kouşun sefil ırgat
ları gibi..· 

Fakat gardiyan, mazeret hını
yan hükkamdan değildir. Dur
muyor, bağırıyor: 

- Haydi ulaaaan! Haydin diii! 
Mütahit [1) geldi diyon ... Anla
tamıyon mu? 

Hulus çakmak için fırsat koll
ayan dam ağası (2) pür hiddet 
yerinden fırladı: 

(l] Furuncıı 
J2) Eskiden Jrnpishonclertle dere· 

oeğlik 'ardı. 'Y uınruklnrınn güvenen 
er eriler koll§lnra mu allat olurlar, 
a dikleri gibi emrederler, hac alır

J.ru-w 

- Alü! Ulan Alü! 
Ses yok ... Zavallı kim bilir, 

belki de tatlı bir rüya görüyor ... 
Lakin dam ağası bir insan 
değildir; insanca düşünemez .. 

O,,, tahtelbeşer kitlelere tagal
lüp eden, elleri kelepçeli bir de
rebeğidir. Gardiyana yaltaklanır; 
ve bu kelbi yaltaklanma, işken
be surathdan ufak bir takdir, 
küçük bir iltifat dilenebilirse 
kouşta bir hafta daha iştika ka· 
bul etmez bir. istipdat ile tahak
küm eder. 

~ @ 

Gardiyan delikanlının bögriine 
şedit bir tekme indirerek, yeni· 
den haykırdı: 

- Alfüi ! Davran ulan! 
Genç sefil korkak bir hara

ketle irkildi, ikinci bir tekmenin 
tehdidi altında yaylanarak doğ
ruldu .. 

Diğer kouşlardan gelen hiz
metçiler şimdi çuvalları ellerinde 
kapıya doğru seğirtmişlerdi. 

• işkembe suratlı bodur gardiv1.n 
bozuk ve çatlak sesile "Yoklama,,· 
ya başladı. 

- Telli kouş'? 
- Buradayın ağa ... 

- Geç sağa.. Yağlı kouş? 
- Meeencut. .. 

- Sen de geç sola! Eğri kouş? 
- Vanyon ağa! 

- Hala mı zıbarıyon tutsak? 
Bitli kouş? 

- Bitli kouuuşşş! 

Cevap yok. Belli ki bitli kouş 
mümessili uyanmamış, uyanama
mış ... 

Gardiyan kızdı,,, hem öyle
sine bir kızdı ki ... 

Çiçek bozuğu suratlının üstün
de cürük bir domatis gibi yapışık 
duran kırmızı burnunun delikleri 
hiddetle açılıp kapandı. 

Yayık ağzının 

gerildi. 
köfte dudakları 

Avurtları ileri geri oynadı; ve 
insıyaki bir haraketle yumruk
larını sıkarak bitli kouşa yollandı. 

Hizmetçiler korkularından tit
rediler. Dam ağası tuhaf tuhaf 
bakındı. 

Mahpuslar süt dökmüş kedi
ler gibi başlarını önleı·ine eğdiler. 

Eğdiler ve beklediler .. 

Çok geçmedi,,, ~itli kouştan 
kulaklanmızm zaılarını patlata
cak acıklı bir çığlık aksetti,,, 
uzandı ve yayıldı. Bunu bir ikinci, 
bir üçüncü, b\r beşinci ve bir 
onuncu figan takip eyledi. 

Bir insan iniltisinden ziyade 
bir behim gürültüsüne benzeyen 
bir figan .. 

Sanki mezbehadan kudurgan 
bir savletle kaçmak isterken 
ensesine satır jndirilmiş bir 

boğanın böğiirü5ii .. 

·~ 
O sıralarda beıı; genç. dinç, 

ve bazılarına nazaran "çok akıl
lı,, bir delikanlıydım. 

13omb yda i\J~r.usi •e müslüman 
Hintliler arasında mukatcle olduguna, 
devanı ettiğine, mecrulı ve maktulle· 
rın fazlaca hulunbuğuna dair haberler 
geliyordu. Htikumeti ve M. Baldvin 
kabineı:.ini bir kısım Inğilizlerin pro
testosu, mufrit ııosyalietlerin gazete· 
ferinin neşriyatı aaziyt>ti tenvir•' ya
radı. 

Haber verilen kıtalın n;üirettep 
olıiu~u an1a§ıldı. Bu protestolar iiıe· 
rinıa. ınıistemlel1.e nRıar.-,tincP. T lindis
taıı umom nliliğirıe. J,italP hitam ve· 
rilıne-:inin emredildiği söylenmekte· 
dir. 

KitaHn tertibine sebep şu olduğu 
beyan cı.Jilmektedir: 

Bombayda pek çok fabrikalar 
\·ardır. Bu fabrikaların sahipleri <"C· 

nebiler ve lıilhassa Jngili1lerdir. 
:Mensucat ve pamuk fabrikalaında 

çalı~an amelenin heman hepsi Hint· 
Jidır. Bcınl:mn mılitarı yuı binlrrce· 
<lir. Hintli amel<· Hcrf'tlt'l'İnin fazla
laşurıJmasını. havat şartlarınıu islii
hını itıtemi~tir. Fabrika sahipleri bu 
talı·plere nıusbet bir tarLda mukabı>· 
l~de hu! unm uşlardı. Fabrikalardaki 
amele necusi ve mü,.llıman Hintliler· 
den rnlırekkep olup fabrika sahipleri 
dini hu~umotten İ<;tjfadt· İlt> amele 
arasuıdaki ittihadı bozmak. m..talibfıtı 
akinı bırakmak istrnıijler. fakat mu· 
vaffak olama) ınca, grıw La~lamıştı. 

Başlavan gre\ aylarca devam etti· 
ı!i halde hzr tUrlli hitam bulmııyor<lıı. 

Hu vaziyet karşısında fabrj) a l'lıt· 
hiµlcri ı~azanııınamı~J"r, Umum va
liliği' m ur r aa t elıni~ler, hpndau son· 
rn entt>lfreııs c:en'İ-io Hindio:tan te~· 
k iliitına talinrnt \ crilnı is, faali \'et t- gc::· 
çilmi!lfü. Bilhn-.-.a Bor ay l'ivarıncla· 
ki k.ö,,l:.ilcrin dini hislerle harekete 
geçmeleri pla ı lıazırlanmış, bahsedi
len rııııkstdenin yapılma sı temin erli· 
imiştir. 

MP~tıcıilnle H intlilar aro::ındaki 
mııl,atelenin vukuile nnıelenin grmi 
tt>rl,l'dereh. i: e ha~layara:ı dl şuull l· 
m ı ~lıi r. 

l " lıal\i l a im nmlintel" k ırnwn 
gr<'\Cİ amel<'Y•' df! sirayet etmi~. ıııı· 
cak ame)f! kafi orre,·ede temir edil
ıni~ olduğundan te.w•s it ntnıemiştir. 

Bunun uzeriftl! Mrcıısi ve nıı.ı~l11-
u111n ruukatelecilC'rdPn grevci auıt>le 
arn;;ıııda gıiııderilıni~, hüumet hunu 
fırc::ıt bilerPk rnııkatt>le)i tr!:'kin fikr· 
le 'ac:kf'r gundPrmis. !!rerci :ımele~ P 

kar~t Mitralyi)z ateşi açılmıştır. Bıı 
~ uzdeıı yı.zlerı·e in-an tf'lP.f \ e mecruh 
olmuıılardu-. 

Hazırlnnnn lııı kitahhııı ~vıırada 
grevin bittii'linr rlair bir haher henuz 
yoktur. 

itiraf ederim : 
Liizumundan pek fazla "züp

pe,, idim de .. 
Pantalonumun ütüsüzlükten dizi 

çıkmış, ceketimin dırseği yırtık 
yanık yüzü parlak ve kara bir sa
kalla çenberlenmiş, fakat fesi ı<a
fasından üç karış yukarda bir 
züppe .. Her yerde \ie her zaman 
her şeye burnunu sokan bir 
züppe. 

* * Yerimde birden yay landım . 
Gardiyanın sopası altında bir in
san, inim mim inler, yerlerde sü
riiklcnirken ben, yatağı.-ı <la yan 
gelüp uzanamazdım. 

Yavrusu paralanan bir kaplan 
gibi ileri atıldım. Bir iki zipla
yışta iğri kouşu geçtim; bitlile. 
rin kQkmuş et külçeleri gibi Ü&· 

tüste yıgıldıklan dar ve karanhk 
ine daldım. lSonu yarın] 

Ijzaıııeddin Nazif Ve bugün biitün samimiyetimle 
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miı~ttir. 

Malumdur ki. Ahmet Se) f hldin 
lıPy 1900 senesinde elimizde me\cut 
vr.;;aik ile sabit olduğu Ur.ere bir vec· 
hile malul olmadıµ.ı baldf'. sırf irsen 
k<'ndi~inı> intikal eden azim ~erv~tten 
bir takım emellf'r pe~inJc istifade 
erlilınek gııvesile tahtı harre alınarak 
n zamf\n Mısırda icrayı hükiimE>t 
etlı>n hazı zevat tarafından sahtP bir 
vnlidenin emir rn ımn affal~atile İngil
terede Dımlii:~ifa ne.mı altınJa bir 
hapishaneye naklolnnmuetu. 

Biçareyi genç yaş1nda her türlü 
hukukundan tecrit ederek, servetiyle 
diledikleri gibi o~·nayanlar hiç olmaz· 
sa menfımnda kfm<lisine bir parça 
hnzur \ e istirahat temin <>1meleri. 
ilıbativl~ uzaktan alakadar olmaları 
lazım gelmez miyrli? 

Kemali ıztırapla sôyleyelim ki. 
bu lıi~ büylc o1mamı~. bil"aki:ı mev· 
cudiyetinin ifnası ~·e bu suretle ~er• 

v ... tin avnı eUerdP kalması için her 
tlirlll -..us~tııyn ba~ \Urulmu§tur. Şoyll'ki: 

Ahmet sed'eddin hev bütün t .. rnas· 
Lardan tecrjt 

0

erlilıniştir~ Hiç bir Da· 
rüşşifada gJrülmiyeceği uzere envaı 
içkiler ,.e ~ünde yüzlerre sil!aralar 
iririlmek H~ ııınııtazuırı bir oistem 
tahtınclu asabi tahrik edilmek ı-uretile 
-ıihlıatı ihlül olunmu~tnr. A~zında 
disleri kRlmadığ'ı hnld~ hir di~ ılok· 
to;u 'ıizli giJrnıemi~tir. \yaklaq ~ar· 
mak · Luyuklüğüm.:e nasırlar içinde 
perisan, yurlivcmeyecek vaziyeıtc 

brıı k ıJnıı~t ır. Kendisi en iptidai mu· 
dn\·atı sıhhiyedı:ın mahrum kl\lmıştır. 

Garibi şu ki. Mısır konsolos ve 
koııı::olo.:ılıanc erkanı ile Doktor Maz· 
lıaı· O~ınan Bey huzunında J,ir kaç 
zaman e\ el bn foca~ i. Luglın Ahmet 
ı::ryfı,cldiıı Jkyiıı müdafii :-:.ıfotıyle 
bernnattıı bulunan /'.ı>)\cri va Namık 
efdnıiivf' tn-.vir olunduğu ;akit. p~k 
arıld ı. \ ~ riddi ve AhmPt !'leyfettin 
be~ in lınyatıylc alakariar olan bu hal. 

ı mıımaile\'h tarafitı<laıı i~tihfaf ilc din· 
Jenıni~ \~ hdki hmet Seyfeıldin Be· 
\in Di ~lnini uşakl:m takmıştlr tar
~m'l:ı • kıı-.tahanr bir mnkabeleye 
nıiıncer olmu~tur. Bn ınulrnbeleyi 
AhınPt Sevfedilin Beyin ~ihbatindan 
ziYtıdt' ~alı ilr· alukadar olan l::ıu 
aıİaınlarııı efkarını gi.ıstermesi dolayı· 
~ıylı• zikrediyoruz. 

!\ lımet Seyfeddin beyin gerek sih· 
hatce rn gerek kıyafrtçe bulunduğu 

b:.ıl LonJru<lan kaçırıldığı zaman al· 
dırılan fotoğrafisinden anlaşılmakta· 
dır. Bir clağ başında bir kaç odalık 
hi"r evde birare genci hapı:eden 7.PV f. 

munıaileyhin Ingiltereye iı:ıını tari· 
hindtn itilaren kendi ini talıli,, için 
mııtcmadjyeu çah§an validesinin her 
türlu teşebbiısatıncla mtlskiliit ikam· 
Jan fal'iil. olmadıkları gihi. e~laJı ile 
mulıauererlen men için kendisine Ah· 
met Sevfeddin llevin adresini bile ver· 
mel\ten. istinkô.f P.tmişlerdir. 

l" zun sl"neler dev~m eden mUr.2-
de! P.lerden sonra resmi \ t> hususi bı.· 
tün mür:-caatlarının lıi~ bir eme~e 
veremeyeceğini takdir eden vali<le;:i. 
1925 senesinde her tilrlii tehlike ve 
fedakarlığı Alize alarak, bizzat ln~lte
reye gitmiş ve oğlunu canlı bir ce· 
naze halinde kuçırmağa muvaffal! ol
mu tur.Ahmet Seyfeddin bey dorruca 
ana , atnnı olan Türl\iyeye geti:rilmi~ 
v~ dört scnedenLeri Türkiyı>de rs~a
makta bulunmu~tur. 

Hu 1.Tlüddet zarfında valiı!esi 25 
ııent!lik mahbutiiyyf!tin, oğlunnı sıh
lıatı üııJrirıde jka dY !ediği lıhribatı 
izale içiu kemUli şefkat \O ıhtimıım 
ile lıer suretle tedavisine vıkfı nefS 
eylemiş ve lehülhamt nnmaile~ hi 
bu glinkU hal~ getfrmeğe mrnffak 
olmuştur. 

Avni zamanda Ahmet Seyfeddin 
beye ~emsali misilli servet ve mevkii 
ile mütenasip hir hayat tımini için 
lazım gelen te~ebbiısata t~esslil edil
ıni§ ve bu cUmleden olırak buglln 
kendisini .l\1Jsıı·da vasi Hin "den ve 
TUrkiyeye vekil göndereı zata da ay· 
rıctı muracaat edilmi~i:. TeessUfle 
beyan ederiz ki, bu zat •eliye sıfatile 
bir hakkı kanuniye de malik olan 
vt.li~eai.ı;ıin :b~t\Uı ıp~çaatlarnıa iki 

l!Jdeki hu servet kaçmlmamak 
için Mısırda, başda memleketin mu· 
kadderatına hakim olan kimselerin 
müdahalesile her türlü çarelere te· 
\·essu) olunmuş, kanunlar ıstar edil· 
miş, kabineler devrilmi~, parlamen· 
tolar fesholunmnş. Yekillerimiz baro 
divanı haysiyetine verilmiş, velhasıl 
her cins iskandaldan çekinilmemiştir 
ve nihayet kendi iaşesi için kendi 
parasından Ahmet Seyfeddin beye ve· 
rilen 17afakanın kat'ı hakkında mec· 
lis bilatdan bir ikmci karar istihsalı 
gihi garabetler bile gösterilmiştir. 

Ahmet Seyfeddin beyin Mısırdaki 
daire~i tarafından nafakanın ademi 
tesviyesi hakkmd::ı burallaki bankaya 
gvnderilen emirnamenin mahkeme 
kararından ü~ ğün eYelki tarihi taşı· 
dığ'ını şurada istidraden si.ıv ]ersek, 
hu zenttın currtlerinin derecesini gos· 
termiş oluruz zaıınında) ız. 

Bugiin lsıanhulda vasi Vt'kili sıfa· 
tile Ahmet Sc~ feddin Beyin hlitüıı 
""lıabi ictirahatını tcminı• amade ol· 
ıfoklarını, ancak 'erilen paraların he· 
sı.ıbın1 da sormak vazifeleri icabı ol· 
duğnmı, perde arkasında gizlenerek 
ifade e<lenlerp ilan ediyoruz ki, biz 
biç hir zaman /ıec:ap vermekten istin· 

· kiif ctmeyoruı. Sade bilmek istedihri· 
miı nokta şuaur : Bu sual bize nı> 
hakla te\ cilı ediliyor. Bu efendiler: 
biz~ hu suali $Orınak h, J kını nereden 
iktic:ap edij or]ar? Bi.7. bu {!lin butlııı 

Türk milleti mimıcelıesinde ve kc· 
mali vuzuhla ilan ediyoruz. Ahmet 
Seyfaddin Bey Ti.ırktür ve Turki)e 
Cumlıu riyeti tehcaı:-ındandır. V nlidc'-İ 
i,;t' mumailoylıin tabii \ eliye ... idir. 
Dinaenaleyh lmgliıı hesap ~ormah. 
\'aziyetinde bulunan Lir kimse varsa. 
o da Yalidtı olan 'eli yedir. hu hoyJc 
olınasa bil" hu ıernt ahlaken. vicda· 
nen. kanunen icra) t visayet edecek 
evsati haiz bulunduklnrı zehabıncla 
mıdırlar? 

Madeırnlci vası idi1er. zavallı Ah· 
UlCt Seyfeddin bey lngilterede bir dağ 
başında 25 sene müddetle pbancı1ar 
elinde kapall bulunurken: niçin l>ir 
kere aramadılar? Istanbulda Boğaz 

içiode yatları ile gp,zerken niçin bir 
ltere kentlisini ziyaret rtmediler. 
Biçarenin metruk serveti. rical ve 
vekiller. hatta hademeler elinde her 
ğün bir paça a~ırılırl\cıı niçin goz 
yumdular, hatta bizzat kendileri Ah· 
met Seyfeddin beyin Mısırlı olduğu 
tarafımızdan kabul edildiği takdirde 
bize binlerce Mısır lirasl vermeği 
deruhde etmek suret.ile biç.arenin pa· 
rasının israfına va::ıta oldular ı;e bu 
hakkı nereden buldular? Ahmet Sey· 
feddin bedn evvelki vasisi Sait pa~n· 
nın kırk küsur bin liralık zimmeti 
olduğu tebeyytin etdi~ halde kendisi 
azil ettirmek için neden bizim pro· 
te;;tomuzu beklediler? 

Vedi gasıplarındaki milyonlarca 
Jir;.n·ı kaçırmamak için verilen bin 
lira· gibi Ahmet Seyfeddin beyin ııer· 
vetine nisLeten ta~ey hiikmündc olan 
bir parayı öne fiürcrek hesap somca· 
cağıı oruym:uı gihi la:, ırrh larla hem 
~evirmek istedikleri entrikaları setr 
ve hem de Mısırda kaybetdikleri ef· 
karı umumivvei Türkivede kfındi le· 
hlerine celb~tmeğe çaİı§an lıu efen• 
dilere yine tekrar ediyoruz, biz he· 
sap \ermekten kar.mı) oruz, ancak 
kendilerinde hes-ıı · sormak eelnhiye· 
tini görmiyoruz. Biliyoruzki ve huna· 
da bizzat Ülkeriya Namık efendinin 
bize soylediklerine istİilat ederek söy· 
leyoruı. kendileri bu muazzam servet 
elJerinde bulundu~ müddetce her 
nevi propagandalar ile her nevi para 
vesaitile Ahmet Seyfeddin beyi hu· 
kukunu avakJarı altında çiynemek 
kudretinde. oldukları zehabındadırlar. 
Biliyoruıki bu gün vası olan zat, bi· 
liyormk.i Ahmet Sıyf•ridic lleyi.ıı sa• 
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TEBLİG zrı 
Raınaıan münasebetile Ô~O ı 

mUessese5inin her daireeinoe ,,tf .,,, .. 
şitli eş) a satılmaktadır. Manı d& 
h:ızır elbise çanta ve tuhafit6 i 
de veni mevsimlik mallar gelfll t 
kil; mi.iessesede tatbik otunnP 
anlaşılacağı vcchile lJ /, 

OROZDI .. 
1 rtıB 

Istanbulda en ucuz 
ticarethanedir . 

RC:::: -- :;;= ıdı' 

hebi felaketi olduğu 11~ıt'1 
umunıi nelerinde rnu~ııtİı; 
d\ığnnü ilAn ile pnrş tıl ,,ı 
knn Hı halen nafokatl 11 .:afııtl 
uıahkemel e hasmı c:a]i .4'1. 

. pftJ'' 
raCl.lat eden hemşire 1 s.V 

• '/C 
kar vekiller ve saırc. 

' . [" ~ 
voruzk.i hepsinin hır · ... d~~f h 
~ Ilefl" V vardır. Ve o g~s ede e d r fQı-
kuyruğu kaçırma!llal\. ı j,~ıı'" t 
ıcveta diyonızk ı nıuJı:.ıseıı~ & l:, 

dil ~ . n lıı: ııl yet e ecegı zı;,nıa .
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t1 
Hakkımıza temarnen etJJl ti (1 
dayız. Elbetdeki h!ika~;iY' tı11 
vemi7: bütün hakkı mll e" ıı . ı·ıı:ıı p 
samıfdan tecrid en ·r t 
mağdur ve mnzluıyı ~1 

i Jıl' 
hakkım iıstihsal ku,ilreııı> .. iil· J 

~ıı.. .,,. 
na bUtti.n imanımı •lB f efl 



Federasyon taşı1ııyor 

GÜREŞ iÇiN 
1 ( o • 

lanbul ın 
'il " 1 ıntaka ı ve muhtelif 1 Güres teına ları 
ıonar merak· . . C h . :.ı: • • 

Halk fır ızınm nm u- ;>uhat ortalarına doğm ~ehrımı· 
dilen k~ 1 ~arahııdan talı- zeAuupa gür<"ş ekiplerinin ıra ile 
ıi C\·e]c~enı bına, a na ki edile gcJef'eğini ~\·efce karilerimiıe bil
İllnhol yazrnı.,tık. dirmiştik. Selahiyettar zavattan 
fırk , nııntakaı:;ı J"tanhul aldığımız malOmata atfen verdiği-

a.1 hına"ı 1 k d 1' , .. ea·ı . nın a t atın a miz bu haber. maaıe~f'f vaka) ıın 
len daırt-v 15 .. k . 

g~~ b I Je gun~ a· 1 tekzibine uğradı. Bunun sebebı 
lar u u~acaktır. F ede- brıı;ittir. Güreş federasyonunun ma· 

lnf'rakı . d B l 
fıJ'kııeı b· zı e. ey~ğ u liim şekilde başsız kalmasını mü· 
ed ına ına {?;tdPc~ktır. teakip muhtelif federa yonJarla 

.ı erıı.~Yonlar k. . h k . k 
ı.ı len d . mE>ra 11ınf' ta • vapılan müza ·erat m ·ıtaa uğramış. 

Bey f 'rcler çok mükemm- tnc.av\ ur da bittabi suya düşmüştür. 
ğ\l oğ u Hnlk f ırkac:ının bu- Ba) ram da ~ehrimizde yapıl-

~ te ınuazz.."lm bina hemen nıası düşünülen gür"'" mfüabaka· 
ekt :men ıııpor<'ulara tahsı" larınuı da icra edileceğine dair 

lede \ v~ j salonları da 1 ortada bir alamet mevcut değildir. kti= lu hınad3 haleıı mev- .Mart ayı içinde Ber1inde yapılacak 
hılaruısn onuna illlveten, Ti.irk Greko Romen Ayrupa güreş birin
bı~ 1 

ecnebi teşkilata muh· cilik1erile. Pariste icrası mukarrer 
ı d~~acak mükemmel bir serbest güre biıincilikterine işti· 
rakın .Yası ınukarrerdır. rakimiz takarrür ettiği halde orta· 
ln ~hır utide sporculuğu- da bir hazırlık yoktur. 
~ t 

1 
llacağı bu wmi tec::isa.t. Aradn çok kıı:ıa bir rn üddet 

ezn ° ~a~ayacak bir kıymet kalığdına ve hazırlıksız bu maçlara 
t, g nııy~t~ hai1,dir. Bu ehem· iştirakimiz cinnet olduğuna gore 

k etı~ı~n temin edeceği is· 1 Berlin ve Paris . maçlarında Türk 
İ)i erıdını hi ettirir rttirmez ı güreşciliğinin temsili kabil olama· 
d anlaşılacaktır. yacak demektir. 
ltıl ıctı d . .... 
•ıtıı .. ı. 81.?'Qsinden: Mnhruz 'e TESHİLAT • 

ııı ....... llr:r F" •••• • ••••• oll\oL.. Cl' ıaf markalı Uı;tU • • 
~,~ . . . 

8att 11 tın 27 iuci Ça11anb3 •istanbul Celal bev haıı 033: 
den · ·ha • .; tıe ıtı ren Tarlaba~ında • : 

de ~ ~nda 28 numaralı garaj : Bayram mtin:ıc:ebetilc peşinen : 

'lııarede furuht olunacağından i hiç bir. ~ebJag ted!~·e edilmek· : 
lbllracııatları ilan olunur. • sızııı hn ne\ ı eş~ a • 

lll lc:t • 
dallesinden: Mahcuz ••e 

0Lu ~er 1' iat markalı bir adet 

ll deıı ~ 27 inci Çar ıınbn gUnu 

Yed e kadar Taksim me}dıının· 
~ruht olunacağındsu iıılip 

tları illa olunur. 

~it~ llıllhkei asr b. . . . 
'""it-den: 'li . ıye ınncı tıcarct 

~ ~ flıste çr-mo §İrketi tara· 
e,e ~ 0.sınarııı b:lnkasınıı hitaben 

2a ~ Merciınekynn efendi~ c ciro 

~~ ~.) ~ ~ ~3 tarih ve 1775 num-
g.,_ ngılız linlık ve diğeri 15 
~ larih . 
~k ' 1662 numrolu yüz 

il:ı~ kn'a çek zaı i edildiğin-
' tıe karar ıt.uı talebi) lP 
tıı.... ky ..... ll!ın"- zı efcndı , k ilı 'ı: c o.ı 
• ~ 'l.lJl 
'~ scit....ı n bulan n ımı.cruıt ı.. t>. 

'"""Ul. k" t'.atfıııdll unin ) t-diqde 1 e kırk 
edil'>· tnahk 1 "h 
~· takd 'ille) e ı >rnz \ ı raz 

zıı trde ıh 
tlı.tııru11 tal nP t.orar 'erill'-

t~ evtıık 
~ 'ita 1 b. rndic:IP il1nı ı 

llGht 'kate.tar verilrni~ oldu·u rl n 
tı:;._ rı ınah 

""l"tt• "ilk k ~ (j f't k -
tı ın llıad • • 0ltıtı111• Qeı nıabcıu·:ıc:ı mul'il •ıl'!· 

r 
lltdırı~ Yiik 
n~ll f Bek Sesle dedi ki: 

il~a e '-'ndi . 
ın~~ d41 11 ~1 • tanımıyorum, 

, ~ ..1 ır.· e 1çın ld·x.: . 
iltıtq \{e.5diın. ge ıg,nm 
"' la c 

· i 4'te}'~n ~\1a~ Vermek istedi: 
ll~ck tlla erı: .n~ için gel-
i.t t ~yl ılırsın. 
~ttıe i~r~nıedi. 

ttdi\'eııı en Şantal kendi
l Ctdi\' .. .,• erde buldu 
Qaş· "••l?ı b . 
td 111 bit nşında da sert 

~. Polıs ko . b 
fll · mser ı ek· 
1 it \o 
ler- ~rdi· • 

tıl ırı, b!l~ l 
'" ayırı 

t !<a. Ve aı-kasından 

Ut ~n bir 
t 1 • d,. b 

8 
duyuıdu. 

J:;\ı:ı • () k u dal 
I t e c ornser ve etr fı

cığııa in ı. 

• • 
:ALTI A .' VADE\7LE! 
• • :Maruf magazalarrlan Ya ıtamızla: 
• • 1 o 
•• •• •o rnmın o unur eo ••••• 

1 stanbul birinci ticaret daire;indcn: Gö
zem Şayu \'C Şima şirkefi 8\-Ukntı Ye· 

şua efendi tarafından Şi .. liJ., eden npart· 

manınd<ı mukim tuccardan \'itali Kocn 

efendi ale) hine iknınr olııntın Q2i--219l 

numerulu alııcak dımısınJan dolayı muma 

ileyh nıımın:ı gi nderilrn nrııılı:ıl w vesaik 

suretleri jknmetg• hının mec;hu lı) eti lın~e· 

bh le hilu tebliğ inde kılınmı= olduğundan 

hukuk u;;ul muhakemeleri kanununun 141 

nci madde i mucibince b:ıkt·mda ıl"ı.en 

tebl" at ifa.cımı karar \ r:rilmiş ve 142 nC'ı 

m dd "inin f ıkıai ahir :ti ı u l;,inrf' ar U· 

hal , {' , f ~ik ur ti ri mahkem• keırido· 

runa tal: , kılınmı oldup:un ıın n üdJei 

alc. h \"it. h J.,o n f ıı<li t.:ırihi ilanın frr· 

dn mtJ n itı} ı .. n lı " "Ull z ııfımlıı 

b'lmur c;ıa tPbrlluğ ıle cf'Hlpn:ııne ini itıı 

f'' lr.mediği surette kanunu meıkurun ,,93 

ı 
• 

Michel de aynı " ıiyc tc- boylan~ 
ınışlı. 

- Zabıtim, dedi. biz bunu mu 
bekliyorduk? Annaya vaziya.i 
izah f'diyorduın, bu herifler 
beni yal.dadılar. 

Bu sırada po1islt rden biri, Mic
helin kamına bir yumruk vura
rak, muhaverenin daha ziyade 
uzamasına mani oldu. O zaman 
Şanta1, bütün soğuk kanhğını 
topladı. Komsere: 

- Efendi, dedi; neye arkada• 
şıma yumruk vuruyorsunuz ve 
neye bizı tevkif ediyor:muz? 

- Şimdi anlarsınız, yürüyün. 
Yene aynı kapıdan çıkarak şa· 

toyu terkettiler. Atların bağlı du· 
rduğu ahıra gittil r. 

ıı. 5 

RAI L DÜN A VAK'ALARI 

. ' azıye ..• 

Tartılan güzeller 
Muhakkaktır dünyanın en yüzünden halkın vasati zevkın-

güzel kadın vücutlarının teşhir· den uzaklaşıldığının farkında 
gahı, hiç şuphe yok ki, müzik olmuş, ve bundan böyle sahne
hol sahneleridir. Paris, Londra sine çıkacak dansözlerin endam 
gibi büyük merkezl~rin müzik - l itibariyle o kadar mütenasip 
hol müdürleri bin bir bucaktan olmasa bile her halde bir az 
topladıkları güzel yüzlü, güzel tombul olması liizım geleceğine 
vücutlu Havva kızlarını bulup çı- hükmetmiştir. 
kanrlar, en büyük bir itina ve Türkçe de biT söz vardır: 
dikkatle tetkik haddesinden ge- "Şişman var igrendirir, şiş· 
çirerek seyircilerin taktir ve rağ- man var imrendirir!,, derler ... 
betine arzederler. Bu sözdeki hikmeti sezen bu 

Şimdiye kadar müzik- hol mü- tiyatro müdürü, resimde görül
dürleri dansözlerinin bilhassa te· dügü üzre tombul güzelleri mua
nasüb 'itibarile kusursuz olmalarına yeneye tabi tutmuş, her birini 
ehemmiyet verirlerdi. ayrı ayn teraziden geçirerek, 

Fakat bir lngiliz meçmuasında şişmanlıkları makbOI haddi geç
okuduğumuza gör~, zeyk sahibi meyenleri ayanp seyircilerine 
bir taraphane müdürü, dansöz çeşni degiştirtmiştir. Hin. neti 
intihabında, tenasübe fazla riayet var olsun! 

US. 
1 L hulüııe 

~----~-------~.o.;;;;.;.~~:........-.....-.-....o=.::o-~--..;..;..;,--..=,~...;;...;--=-~ 

F uı tatbikat ın{hldi {'l.\trc.nlc:rı için 800 kılo bugda~, 1500 kılo darı, 5000 
kilo mercimek, sro kilo ını ır, c:co 1\ilo ketentohumu. 600 kilo kenrvir, 2000 

H'o rirint. 800 111!0 rcıl ut, ~('CO kilo hırçak, lCCO kilo )e~il Ealatıı, 1000 kilo 
eı,mek i ·, l"'O 1,ılo on n. hır trtn mcd(' c.larak nlt'nı uretlf' mub:ı,na olu· 
n:ırakt;r. Ilı le i :?- .<.4 t 1 1 lC' H ıl 1\ ıı htoLi emckha· 
ı t , rı ı no hı ıı ı 

G r 

ı ,(JOO hilo ıı ın .:ıl h ıını ru 1.ı ını..l-a\ :ı olu· 
) _ l);ı.Q p.: zarte ı ııııu ııt l4 ..ı H rlm" mı. l. tcbi 

, \ ı ı .ırlık mah:ıllin e ıcrıı kılınac..ıktır· lnliplerın artname 
m ı , ati rı H' i tır:ık ıçind J.> ııdık ınahnllindl h:ızır bu-

Üç at orada idi: Kara, kebir 
ve batıst .. 

Manitu, arı firari irtikap et
mişti. Her halde HermondiyosJa 
beraberi 

Komser sert sert Şantalm 

yüzüne baktı: 
Sizin adınız Şantal, değil 

ıni? dedi. 
Evet.. 

- Bir Fransıı zabiti? 
- Evet, Fak~t bizi yene 

tevkif ediyorsunuz? 
- Siz Bolsonda Avrupa ote

linde oturuyordunz değil mi ? 
- Evet .. 

Postadan namınıza gelen 
paketleri bilirsiniz ya ? 

O zaman Şantal işin farkına 
vardı: 

- Vay ıneJ'unlar, dedi, bu 
tuzak ötekisinden mükmmel 1 

- inkar edecek değilim, na
mıma böyle bir paket gönderil· 
miştir, 

Aşçıdan ıiıodel! 
Bir Rus kadın~ ressamının 
• muvaff~kıyet.ndeki s ı· 

Londra Galerilerinden 
birinde teşhir ettiği rf'Sİ· 
mleriyle nazara çarpaıı 
Rusyalı bir kadın res am 
var. Bu arti t f'k::;eri tab
lolarına kendi :ışçıc:ım 
model ittihaz t>tmi~tir. 

Resimde ban)onun iç· 
inde görülen çıplak kadın, 
bahsettiğimiz re" anı Ma
dam Madiya Benuvanın 
aşçı ıdır. 

Resme bakılırsa ressa
mın, aşçısı varken başka 

model aramakta, pek te 
haksız değildir . 

Dünyada her şey olur. 
bir çok konaklarda aşcı· 
ların. günün birinde E''>in 
hanımı ile evlendiği gorül
müştür. Eh. bir aşcı da 
varsın model olsun, nf' 
çıkar? 

••••• ·----ec.> 
i Selanik Bankasi 

Tarihi t'esisi 1888 
'ermayesi 30.000.000 Frank + Temamen t'ediye edilmig 

Merkezi idaresi 1 :ınbul 

telefon beyogltr. : 
4070, 40il, 407Z 407"3, 4-074 

i 
lstambul 2381. c;283 
Turkiyedeki şubeleri 

l:zmir, Samsun. Adana, Mersin 

•••• .. .. 4'~ 

l stanbul icra dair~ind,,n: . .Mn~cuz. b~ 
yUz çeki meşe odu.nu şehn halın ) ç:-mr 

sekizinci Perşenbe gUnlı sn:ıl ondan on 

dorde knd:ır Fındıklırla hamal okıı da 

14 nunuırolı ınnhruk.al depo und:ı bilmı;1-

za~ ede satılacaktır ta.fiplerin uhtı nıezk · 
da mahallinde memuruna mUmcaatlnrr. 

ilan olunur. 

cepleri adam akı) taharri edildi. 
Michel de keza ... 

- Pasaporttan başka evrakı· 
mz yokmu? 

- Hayır , başka ne evr ol-
sun? 

-· Ya, bu atlar ? 
- Bizim. 
- Ya, şu katır? 
- O da benim. 
Komser emir verdi ; 
- Heybeleri de arayın ! 
Heybeleri aradılar, fakat iki 

paket ihtilfıl beyanname!eri mey
dana çıktı. 

- Yemin ederim ki,bunları biz 
şatoda iken heybelere koymuşlar. 

Komser omuz silkti: 
- Sen istediğin kadar yemin 

et, dedi. 
Her ikisinin üstündeki silah

ları ve fişekleri aldılar. Atlara 
bindirdiler ve kafile meçhul bir 
istikamete doğru yola çıktı. 

Şantal artık bir şey söylemi
yordu. Fak t Miçhel: 

Ressam e modeli 

.......... ~:;;···~····~ 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Cç aylık, Altı aylık, Senelik 
Dahil: 5 9 li ır 
Hançiçin: 9 16 33 • 
Adres tebdili için 15 kuru~ gönderi 

elmeli. 

Ilaıı ücretleri 
Tek slıtunda r;aııtiıni 

Altmrı sayfada 25 kuruş 

Beşinci 50 
Dörd neli . 80 • 
Uçiiıı.c. , PO ~ 

1 iı 
n ) • 1 • 

B!lnl>.:ı , e .nı u esses.:ı l1 \1a lı. e ilıinları 
hu :su ı tari c tabidir. Ticaret mUd· 
u rh etinin ~ketlerin tescili haklund· 
:ıki ilanlnr katibi adillikler ,·e an· 
onim şirk.cd~r ilanları. s:uıtimi otuz 
turu§tur. Devalı- f\O mUessesatı resmiy 
ılAnları, 'D.irk mektepleri ve asan mU· 
nteşire ilihılan santiıni yirmi kuruştur. 

........... t 

ı::uınbul altıncı ;hukuk mahkemesinden: 
· Fatma Servet H . .tarafından Mısır teba 

n_mdıın SUle)mnD .\tuPmi B. aleyhine ih 
me olunan tescili taiıb.' ml1tednir davanı 
18 §ubat tarihli celsesinık tebliğaı.ı vallıaya 

rn".'Tllen icııb t etmcdi~i io-in l:ukuk u~!l 
muh:ı cmelcri kıınununun &,18 inci ma~.:
de~i mucibince hııkkında giyap karan ve-

rilerek ba ha' bir gUn:ı muamef b.ve bat. 
maki;mn emri muhakeme 18 mart 929 ta· 

rihine m adif p:ı:zartcsi ~unu saat 14de tafü 
ı,ılınmı ~ C'li mi meıkOrda dDlıi milhake· 

menin d \tını ,.e inuıcı muk;:ırrCl' bulunm~ 
0 ]ul'tun<i:ın \f'\'tlli ,.e 'lillktl muayyend" 

mı~dJc ;ık bin hazır bulunroosı 11.izumu 
h:a11,unu ınezkünın 401 inci maddesi mu-

cıbıııce tchli 'e lıukuk usulu muhakeme. 

erı · llUnunuıı 141 inci maddesi mruıtu

,uıı• ,.du ılin olı nur. 

- Biı~e şu oyunu oynayan he
rifi bir ynkalasam, anarşist ol
madığımı hak, ona nasıl ispat 
ederdim, di~ordu. 

-16-
Dolorf.s Dif'k on 

Gardnerin daular kıralına söy-
le ıkleri çıktı. ... 

Fra!lsız kon olosu De aint 
Cıa· e, o sıralarda Meksikaya 
hava tebdilint> gelen meşhur 
sinema artisti Dolores Dickson u 
ziy~ret etmişti. 

Kadının zekası ve güzelliği 
konsolosun üzerinde canlı bir 
tesir bırakmıştı. Eve la onu sa-

ce, bir t"tkeğin bir kadına 
karşı olan hayvani hırsiyle arzu 
etrmişti. :Fakat gıin geçtikçe bu 
ar2'U mahiyetini değiştirdi ve 
derfn biı aşka inkilap etti. 

~ir gün yene böyle Doloresi 
ziya "t ettiği zaman aşkını itiraf 
etti. Fakat daha ilk kelimelerde 
O kesti: 

arı [ Bitmedi] 
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seyri sef aiıı 

A' valık sür'at postası 
(:\IERSI.. ') vapuru 26 şu· 

bat Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Kuçükkuyu Edremit Bur· 
l aniye Ayvahğa gidecek ve dö· 
nuştc mezkur iskelelerle hera· 
ber Altunoluğa uğrayaraktır. 
Gelibolu igin yalnız yolcu alınır 
yük alınmaz. ---
J\1ersin sur'at posatsı 
(~f.\H~1UT ŞEVKET) paşa 

vapuru 26 Şubat Salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lzm;r, Antalya, Alaiye, Mer
sin. gidecek ve Taşucu, Ana• 
mor. AlAh•e, Antah-a, İzmire 
uğrayarak. gelecek.Ü~. 

2<> ŞuLat Pazarte i Trabzon birinci 

iralık ınobilyalı. 

apartunıan 
r }O,..lunda l::ıtilliil Caddesinde 

f" y. 1 ın aydınlık Ye hava
rcı r. Han} osu,tefofonu, hava ga· 

ı f'1 ktiriki vardır. Beyoglu: 2942 
c t on nümerosuna muracaat edil-
1 ,.,ı. 

..d 

\AZI 1\IAKiı~ ASI 
( \DLhH) m ufki hurufat 

ipi imtiazi munlıasiren AD· 
LR \'azı m i nasına ınah

u Li~ hu-. i ·• ir. 
Ar1. ı Lul mdugu kadarçolr 

I\opyalar ç l"ardabilir. flel· 
' t ela\ anır. 
İlk );azı ıuakinası, 
nesinde ADLER fabril·a ı 

t afından imal olunmuştur. 
B ıtfın d ünyadn 360000 ma · 
kına ~atıl mı tır. • Türl<iye 
veldli umumili~i: fotanbul. 
Galata 'oyvoda han o 7 -
LO. Po~ta kutusu, Galata 447 

Anadolu ''ilayatı için eyi 
rentuhklar ve seyyar me· 

m• rlar aranıyor. 
....... f) ... _......., 

atı m tepleri m h:ı.~aat kom: v· 
nuııcl3n: l Gazi pa<:a Hakimh' ti 

mili) e Dumlupınar \ntı mekteplerin:n 

l'1 ıs 1920 niha; etine kad:.ır eknı( 

üıti~acı. 

2 - Dumlupınar yatı mektebinin ma· 

~ı 1929 niha etin<" kadar Beynz pe~ ııir, 

ın, Ze. tın}~·. Cn, \ ı.ımurta, patate 

ıtı acı. 

3 - Dun hıpmır )ah mektebinin Mn

) ı 1929 niha) Mine kodnr P.pıuç ihti) ao 

Pazarlık. etilt ( .. ,Jı l t r :ız ... rtr i 

at 

11 

1 ı e ~ mektepler ınuh c he 'pe tC\ rl 

d rek nlar.11,lnrı n kbuzu kon· er 

o ter c kit rchr . ~:.ırtn mr ler her ı:ı.o 

oını l<ın J,alipli~mc murara.ıt edılerrl. 

o ll•bibr. 

B ıntıır m<'l,trbi l,cJ,turl ,vunılcn: Jfa)-
1.'.lr mel.tehi ulıc:irıiı1 cJ,n ek, sclıre 

ı kulntı hapani e \<' ez aHi ihale cr

ı ırlıtcne\'\ iıısı mc\ kıi m ınukasada 

";' 2·29 J, palı zarf u-u ile ih:ılcleri 

ıı ıcrındıın talip obnlı:mn )Cnni 

.'.lat on b tc m i.l tı t • 

\ :ı.<ırraiye mulıa,ıbi mc~·uu ... 

'l&tl~ı. 

• 11 n A '\I. 
~,...,..~----------......... --·~_,., ...... -~ 

VEREMLİLCHI!, 'SJR. CALll.ARA .uzwe 
ve KE/flll ZA.,IFL.IJ(lARINA,HA/lllLE 
VE S(İT fi/REN JCADINLARA, ÇOCIJ/f.l.A• 
/UN 'BİİYÜ il E siııe. KElll/f J{/ RI 1(1./ltl.A :-7E'7'.lr7'.7\rtr~~~r;-:-:-J!'ll:~~ll:llZl~::l'JI 
RiNA. HASTAl.IKDAN ICAl.lfANl.ARA . • 

Maarif \ekaletince Istanhulda bir gündliz 
Terzilil l\1ektehi açılıyor. Bu Mektep ııelıari 
ve meccnidir. Mutehassıs ınualliınleri Belçi-
adan gelmiştir. ' 

Mektebe tik Mektep nıezunlarıle orta mek-
teplerin birinci ve ikinci sınıf lannda tahsil 
gören talebeler alınacaktır. Taşradan talip 
olacak talebelere karyola ve yatak levazımatı 
ve iaşeleri kendilerine ait olmak üzere yatacak 
yer teminine çalışılacaktır. Fazla malumat al
mak istP-yenler Şubat ııehayetine kadar her gün 
Sultanahmette saıı'atlar l\lektehi n1üdürJüğüne 
müracaat etmelidirler. 

Türkiye Ziraat bankası Adana mens 'icat 
Fahrikasıııdan 

• 
ezı 

•v 
ıgı t 

ziraat han ürk·ye 
mens ıcat 

dana 
• 1 a rı as nın 

Yumuşak- vater - kivrak - ekistira ·iplik· 
lerile i ce kalın kapot bezleri ucuz ve 
sağlamdır. lı ame esin le s ı""'at ve suh let 
gös eriliı·. 

Telgraf adresi : Adana Batik. Posta ktusu : 
Adana 67 

SABtli 

MiLLET METEPLERi 

erl1..es ıçın bilinmesi lüzumlu ilmi, 
ahlaki, vatani, milli parçalardan sPçihniş 
'e en son inıla kaidelerine göre yazılmıştır. 

~"'ıyutı 40 toptan alanlara yüzde 
60 iskonto yapılır 

Satıs İKDAM MATBAASI . 

l~tanhul Hilaliahmer merkezindln 
1 - Gorulen li.ızum Uzerine Macar, Sırp, Haronter, MiksE>tdorom, Ame· 

rika \C Trokya mallarından Istanbulda mevcut ve ya hariçten getirebiline· 
cclt tohuır1uk ve yemekliğe elverişli ·( 1,200,000) kilo buğday kapalı zarf 
ubulile muöayaa edilecektir. 

2 - Macnr, Sırp, Amerika malları tip uzerine Trakya malları da yüzde 
uç nnalizl.l nlıııacaktır. 

3 Malların çm alları Hiliiliahmer tarafından ita olunacak 'e mallar 
Haydar paşada nnbarda 've ) a \agonda ihale tarihinden itibaren azami bir 
ay zarfında teslim edilecektir. (ihale müddetinin temdit ve teksirine cemiyet 
mezundur. 

4 - Malların evsafı dahilinde tahaddUs edecek analiz farkı Borsn arhi· 
trajile halledilecektir. 

5 - HilaJi nhmer men~c itibarile cins ve mikdarını tayinde serbestir. 
6 - hasına talip olanlar lı<'şer kilo numune ve yüzde 10 teminat akçesi 

, e J n muteber bir banka kefaletnıımcsilc 28 Şubat 929 perşenbe günü saat 
bire 1,aclnr Istnnbul lıilüliahmer merkezine mtiracnat etm<'lidirler 

7 - lft'r tc'-liın alımın partinin brdeli Istnnbul Ticaret \C zahire Borsn· 
sının olbnptal\i t limatnamc i nhkumına tevfikan TUrk lirası olarak nakden 
\C ıldaten L tanbul Hilaliahmer merkez.inde trs,in· edilecektir. 

a En mm af ılı. ~c r,ıit tehlıfı>dcııe telı.lifinin • merkezi enıumice tastikini 
niHrn 'f'\mİ nttı fır ılınl<'dc>n uc giln sonra rcrnp Hrilerektir. 

rrr rkiye ziraat 
nan1zetleri 

an ası ınüfettiş 

ınüsabakası 
l Niı;an 1929 tarihinde 'apılacak olan imtihanla 13 müfotti~ nam

zf·ı.li alınacaktır. imtihanlarda ınmaflak olanlara başlangı~d.ı 120 lira 
a) lıh: ile scyahfıt \ c teftişkr<lc } ol masrafından U) rı olarak 5 lira ym
mi} c \ crilC'crktir. 

1\liifcttiş namzetleri ı::tajlarıııı bitirdikten ı::onra müfotti~Iik imtihanı 
'<ert•rt•k müfettiş olacaklardır. Imtihanlarda ve tcfti~lerde fevkalade 
ınuvaffaki) et gb:,terenlerdeıı ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle 
Avrtıpa} a gondcrileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını ör;,rremnck için Ankara da bankanın 
tefti-. müdürlüğüne, bulundukları yerdeki ziraat bankalarından alacak-
1..ırı Le)İaıınaıne\ i doldurarak gundermek ve ) a bizzat vermek suretile 
nıUracaut edebilirler. 

AYARE PİY ANKOS 
KEŞlDELER HER AYIN 11. NDEDİR 

2 nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 
Bu keşi.dede 3,900 numara kazauacaktıı·. 

1 Damla 

e ansı 
; Mendilinizi bir hafta 
~ muattar kılar. 

Mil{TARI TEVI 

250 Adet Muayyen ebatta beyaz 

demir kayola 

2850 Kilo Adana puınnğu 

1000 Adl't Yerli ) tin bataniycsi 

306 c Beyaz pike karyola öıtlısu 

1700 Metre 1,50 metre eninde keten 

4000 c 

1500 c 

) atak yüziı 

l 1atiska 
(85) santim eninde ynstık· 

lık patiska 

J. .. iseler miibayimt )iomis
yoııundaıı: 

Galatasaray lisesine mülhak pnıısi· 

yon için mubayaası takarur eden mıktnr 

ve em·aı baltida muharrer eşya mev· 

cut dort mtinakasn kaimesinde muhar· 

rer §erait mucibince Martın 17 inci 
Pazar gUnU saat on nltıda ihalesi 
icra olunmak Uzrc kapalı zarf usulu 

ile mlinakasaya konulmuştur. Talip· 

!erinin şeraiti anlamak Uzre Galata

S"ray Liscsiudeki komisyon kitabetinc 

\e trklifnnmelerin te\·dii için de 
\'tizde (7 ,50) ni~petinde teminat 
nl\çe]eri ile birlikte muayen snatta 

komi~Yonumuza muracaatlnrı. 

Z nyi: Mi.ihUrumıı ı.ııyi ettim yenisini 
çıknrnca~ımdan eskisinin hUkmU 

olmadığı ilin olunur. 
Aksa.rayda taşknsapta imam sokağı 

l O numarad:ı Fatma l\lü:ı.e~·yen 

B eyoğlıı Sulh icrasından: Mahcuz ve 
furulıtu mukarrer olan bir adet Sin· 

ger dikiş makinasilc bir adet portmanto 

Şubat 1929 tarihine mllsadif 3 Mart Pazar 
günü saat 12 rattelerinde Hubıırazi yoku· 

şunda Tercüman sokağında 6 numaralı 
b:ınenin pişigiihı~dn funıht olunacağından 
talip olanların yövıh ve malulli mezkiirda 

h.ızır bulunmaları iliin olunur. 

Dana münakasası 
Pendik ı:erom dartilistiliznnndan : 
16 Re's Kırım danası mukavelesi fessedilen milteahhit hisabınl 1'1~#' 

sulile ihale edilmek üzere tekrar munakıısaya konmuştur. Taliplerin ~ ~ 
gürmek üzere her gUn mıinak!k<!3ya i~tirnk için de 27 Şubat 929 Qr§sıı.b5 
eminat~ . ınuYakkatel.erini nihayet on ikiye k:ıdıır Defterdarlıkta mu;fsCSS

1
' 

mUhıısihı mcs'ulhiğUne bitte\·di at onbeşte mUbaynat komisyonum jptütı 

l\'1eshur y APIN CAK Rakısı .. 
İçkilerin en Nefisidir 

Eabrikası: Galata Fermeni kilisesi sokağı N.: 31·33 

M üz'iç ôksQrükleri en 
çabuk iyi eden ilaç ~ 

Krezival 
dir. Tesiri binlerce defa f.80' 

rübe edilmiş olAD bu iliıc ko

laylıkla ve kıu'i biı· surette 

tekmil balgamları so4'.türür n 

eritir .. 

"ça~~ husu· amb e dikkat. 

Güinrükler umum mudiJiı' 
ğ:ü mübayaat komisyonuııd~ 

kalem defter t'C evrak ı.oP 

. -'on'·: . . • ·. . . , 

1 - Gümrüklerin ihtiyacı için 71 
teclit ettirilecektir. 

2 - Bu iş kapalı zarf usuli üzre münakasaya konmuştu!· O 
3 - A1ünakasa 16 lı1art 929 Cumartesi günü saat J4,3 

yapılacaktır . 
4 - Üçüncü maddede gösterilen saatan sonra lıiç bir 

bul olunmaz. 

jek]i{ 

·J:~ 
5 - Talipler şartname ile defter ve eı•rakın cins ve 1111

1 

gösterir cedveli komisyon kô.tibi nezdinde görebilirler ıt le 
hulasasını ihtiııa eqen verakayı parasız alabilirler. rr/ı 

6 - Bu i§i deruhte etmek isteyenlerin kanun ve tali,,;.z.t~ 
fik olavak hazırlayacaklan teklif mektuplannı üçüncü ,,.a 
zılı saatan evel komisyon· reisliğine vermelidirler. 

DEREDILECEK iHTiRA 1 Defterdarlık il3nlan c ) 

BERATI ~--------------------------':/ 
•Yazı makinelerinde tadilat• hn.kkın· 

da 17 Mart 1929 tarihinde ve 258-278 
numara/ tahtında sanayi mUdiiriyetinden 

on beş ııene müddetle bir ihtira beratı 

istihsal kılınmı~tı. Bu kere me:ı.kCır ih· 
tira furuht veya icara verileceğinden 

iştiracnna vey:ı i ticariruı talip olan zevatın 

lstan bulda Yeni postahane nrknsında 

A§ir <'fenrli klituplıruıc soka~ı Türkiye 

Hanında 18 .. 22 numaralarda mukim 

'Pkili fstok cfeııdİ) e mürııeaat e) leme· 
lrri. 

A !.!lı)c mahkeme i diırdtıncii hukuk 
d:ıire inden: Ahmet Tnfik B. tarafın· 

dnn Yusuf uri lJ. ile esnaf lıanka ı 'c 
Pakill• lI. ale) hine jJ,ame olnnnn rnrar 2-İ) an 

dına md:ı Pakiıe lı mma göııt.lrrilen ve· 

ti yenin znhrında 'nrilen meş-uhat a mu· 

ruakvh hanımın Adana tarnflnnua gitti~i 

ve ikamctgiilıının meçhul bulnnduiiu bil· 

dirilmiş olması hasebile nıumaleyh:ı Pn· 

kizc H. hokkındn bir ay1 mUddetle teb· 

liğat icrasına ve emri tahkikaın 26-3-929 

salı gUnli saat 14 de talikine karar ve

rilimig oldu~undan mezkOr gUnde mu· 

nvyen ısnnttn tahkikat hakimi huzurunda 

bulunması aksi taktirde hakkında giyap 

kararı vcrllcceli ilin olwı\U'. 

Kiralık Fırın 
Silahdıır aiJada fil köprUsil kıırgısında l No, senelik kirası 100 ı;•ı -

temdiden 3 mart 1929 d:ı defterdarlıkta yapılacaktır 

Satılık Odun ve Çalı ı# 
Hadım koru ormanlarından şeraiti daircsin<le kesilecek tahm~cıı ıJ1 

odunla 15 çeki fırın çalısı, muhammen bedeli 240 lira 30 kuru§flr, 

17 mart 1929 da Defterdarlıktıı yapılacaktır. 

Emvali metruke ilanları 

N. işantaşıncla f;adn e.sbak kUçk S:ıit paşa kona~ının Bıronsaırof 11~~ 
rensinde bir aılet ku;ı ruklu piyano 26-2-929 tnribinc mUsadif Sah ,Ş0 .,riY.) 

m:ıbnllcn aleni mlizeyede ile -s.-ıtılacnkur, gornıck i teycnlcr 24-25·2·#' ~ 
mUsadif gUnl<"rdc saat 1 den 2 ye kadar orada bulunacak olan ıneın~ 
\'C e~ yamı sniredc Emvali metruke müdiriyctine müracaat edebilir. 

Fındıklıda M. 1\1. vekaleti muhayaJt 
komisyonundan: 

~============-=;;;;;;;;;;========;;;;;;;;;;;~~ 
B oş tüpleri verilmek şartile 9 tane o.setilin dissu tUpU pazarlık.il •0 

cektir. ihalesi 26-2-1929 salı gUnU saat 15 de yapılacaktır , Talipltfl _..; <' 
örı1'elp· 

ni kom is~ o"Qumuzda ve tüpleri Topanede aktarma ıınbannda g 

gUnU de teminatlarile komisyonumuza miiracaatları • ttiıl 

Mes'ul mildürü: Buriı•11' 


