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Lawerence 

E/ganisfanı altüst el· 
iikfen sonra. h,;ıngi 
'lfıemleketin işlerini 
karışfımağa memuı: 

edildi? 
Giinün en muhim "iya:J 

lı~di L ini tc~kil eden Cfga
nı tan i J anı nltinda lngili;; 
tahrik.\tı hulundtığtı iddia ın
da hemen hiıti., .\' n.ıpa 
ga1.ctclu i ımıttcfik gibidir; 
avıu z:ımanda hu t. hrik~\tın 
jdar\; i de mc~hur lnJ!;ilİZ ca
su l1 miraJa~ (La\\eretc) rnra
fıı an yapıldığı da bu ne~ri
Yat clıınfe..,indcndir. 

-- - - --- - - . - -- - - -

ş 

'' ekalet IıariJ{iıı te,~essiiiiııc 
se]Jeı) olaıılar l1akkıııda ica11 
ederse n1cv](ufeı1 ta_l{il)at 

ı rrasıııı ))ilclirn1İstir 

Te k·faf yapılu y 
ancak tahk.ka 

b~lli olac 

:> 

1 

r 

ca. v 

i de 

ınıştır. Muhakkak bir ıne=>'ul • r 't-
mıyor; ve ilk haırlcdc herkes 
şirkete hücum ediyor. 

Sizi ikat'iyetle temin ederim ki 

Bu ınuna cbctlc miralay 
(Lawcrencc) jn şah ... ı 'e fa
ali} eti hakkında mallİmat ve
ren ( Eclıos de Parb ) gaze
te i Turki) eyi , e Turklcri 
alakadur edecek birkaç sanr 
) a.1.mı~tı; mezl:air gazetenin 
) aldığı bu satırlar tizerindc 
bfr:ız tC\ akktıf cdcc<.ğiz. 
· ( Echos de l'aris ) garctc-

3İııiıı Londra muhabiri kıin.ı
"lusaninin (J 4) diindc çek
tigi bir tclgrnfca Efgnnis
tan i. yanında miralay (La
Wcrcncc) in oynadığı muhim 
roJli iznh ettikten bn adamın 
hir deniş ktyaktine girerek 
1 lindistanın Erg:m hududuna 
)'akın bazı noktnlarında Ef
gan ahalisini krtıl \ manul-

1nh aleyhine nasıl ayaklan
dırdığını yazdıktan . onra 1n
gilrerl! hLiktimctinin miralay 
(Lawerencc) c yeni bir \ azife 
'erdiğini kaydctmktc \C ~u 

'.Dört günden beri şehrimizde bulunan Romanya kraliçesi Marl ve kerimesi Prenses İleanna 
dün maiyetleri ile birlikte ( Prencesiya, Mariya) vapurile lfiistenceye hareke/ etmişlerdir. 
Kraliçe, Emijnet, Vüayef ve Hariciye namına teşyi edilmiş, ve şehrimizde gördüğü misafirper
verlikten dolayı teşekkür etmiştir .. 

son yangında şirket vazifesini 
tamamen yapmıştır. \'angının 

ilk dakikasmdan itibaren su 
verilmişlir. feriköyündeki Jıa.-

vuzuınuzwı mukayyit !ıleti 

çizdiği grafık ile bunu gayrı 

H~Hniston~a veziYet 
Kral Amanullah hana 

1 sadık aşiretler kabile 
l doğru ilerileyorlar 

1 

1 
1 

:\Iosko\·a, 24 (.\.A)-Tas 
njansı bildiriyor: Amanullaha 
kar~ı mcrbllli) etlerini nmha
faza ctmi~ olan ce:nup eyn
lctleri kabilelerinin K:\bildcki 

) eni hiiklimerc tarnfr:tr ol
madıkları SÜ) leni yor. Cch\l
abaun Sinrari. Kckyani 'c 

;nurları iltı.\·ctcn yazmaktadır; saire gihi aşiretleri K:'ıbildc 
"Tayyareci .Jıaw, ) eni mi- icrayi hiiktimcr eden kcıbilc-

ler tizerinc yiınimck için itti
fak halindedirler. 

ralay Lawerence pazar glimi 
Vapur ile hareket etmişti;. 

-'t'ahkikaumıza göre bu Ynpur 
Bonıba)dan l\larsilyaya mii- kabile yermiş kilumctrc yak-
teveccihcn hareket eden bir la~m1ştır. K~ibil hiil,timcti bun

Bunların ileri karkolları 

Po~tadır. - Acaba bu adam 
~.~.re) e çıkacaktır? l\1ısırn mı, 
l Lırkiyeyem mi, yok::;a ba,ka 
bir )'ere mi 'l 

~ 

f ngil tere hlikumctinin Ef ırn-
• b 

~ı tandan sonra Türkiyeyi 
•htilal propaganda merkezi 

lar aleyhine YC ayrıca \ma
nul!ah han tarafından çağırıl· 

mış olup Gaznc i. tik:ımctindc 

ve Kandchar yolu lii:crinde 
tcccmmli eden kıtaat aleyhi
ne te\ ki[ km\ etleri ~C\ ket· 

Vali Bey 
Dün Hn~oro~on ~el~i 

Mecruh etf aiye efradını ziyaret 
ve yangın yerlerini tetkik etti 
-~eyanatta bulunıyor 

Muhiadin Bey 
YilcİY('t ve Emanete 

" 
ait islcı·i inli.W i<·in bir 

~ . .. 
miiddcttcn hcı·i .\nka-

J e~vitı SBDBJİ 
B · .M. meclisinin dünkü 
içtimaında kabul olunan 

bir kanun 

.ı\nk:ırn, 24 ( • .\..A) - B. i\r. 
.\Jccli-;i buglin rci \·ekili refet 
Be) in riyaseti aJtinda toplan-

• mi~ ve İstanbul meb'w•lujtun:ı 
intihap edilen Abchilhnk 1 fa 

mit beyin tahlifi icra edilmiş
tir. '.:\Ii.iceakiben t ~'ihi sanayi 
kanununa mli:t.cn el 28 m:ıyis .. 
1928 taıihli :c ı 3 ı numn
ralt kanunun tadiline dair 
kanun layiha.;ı birinci miiza

kercsindc kabul ~dilmi~tir. 
Bun:ı nazaran :ıyrı ~yn maden 
ruhsatnamelerine ve ya imti
yazlarına merbut olmakla 
beraber iktisat vak:ilctince 

tcsbit edilen muayyen bir 
hudut dahilinde bulunup miiş
tcrck te~i5ata nıalik ye yek-
digerilc ınurtabic olan 'e 
ayni şahıs ve ya ~it.ket tara
fından tevhidcn i~l tilcn ma-

nasır or~u 1 
Tatavla yangınında asıl 

ten~ire mühtaç nokta 

Doğruyu söyliyen kimdir 1 Teı-kos şirketi müdürü 
M. Kasfello . 

,, ..... DÜn muttali 
oldıığuımız ın:ı
liimata göre ; 
Tatavla yangı
nını etfaiyeye 
haber verildiği 
ve etfaiyenin 
yangm yerine 
gittiği saat ve 
dakikalar şu 
suretle tesbit 
olunmuştur: 

Saat (22,3) de 
Galata kulesine 
Tatavladald bir 
telfon abonesi 
ateşi haber ver
miştir. Saat 22. 
4 tc kule Ber-
oğlu gurupuna, 
burası c'a, diger 

Dünkü Akşam ~efikimiz Ar.

:karadan aldığı bir telgrafa 
atfen, Tatavla yangmır.ın teves
süüııa sebep olan Terkos şirketi 
direktörile Tatavla Rum müte
velliler heyetinin tevkifi için 
dahiliye vekaleti tarafından emir 
verildiğini yazıyordu. Bu emre 
esbabı mucıbe olarak da mü-
le\ ellilerinin yangını haber ver-
mcdiklcri şirketiıı ise su yetiş~ 

tir mediği bildiriliyordu. 
Dün bu hususta tahkikat 

yaptık. Terkos sirkeli müdürü 
M. Kastelno akşam geç vakte 
kadar tevkif eı:f ilmemı~ti. 

Muınaileyeh dün kendisini 

bir ynnğınla ziy.1ret eden bir muharririmiz~ 
meş meşgul ol- şu sözleri söylemiştir: 
duğu için 22,5 « Oörüynrsıınm:ki t~vkif cdil-

- kabili itiraz bir şekilde gösterir. 
_LA~ı J uncü s.ıpfamızdaJır ·j 

~on ~autu ------Ankara,24(V akıt)-. 
D. yekaleti harika ve 
tevessuüne sebebiyet 
verenler hakkında der-

hal ve icab ederse mev
kufen kanuni takibat 
icrası ile behmehal ad ... 
liyeye tevdilerini vila .. 
vetinize telgTafla emr .. 
etmiştir. 

Terkos şirketinin 
mes'ul müdurleri hak .. 
kında da ayni muame ... 
lenin yapılması emir ... 
de zikredilmektedir. 

Tevkif edilecekler, 
şehrinizdeki tahkikat 
neticesinde belli ola ... 
caktır. Verilen emirde 
ism tasrih ediime-~·npmak i tiycccğinc inanmak m_i~_L.r_. ____ --- ---

ıstcmcyiz; çiinkii miitarckc 
senelerinde din \'C hilılf ct per
dc~i nltıııda Turkiycdc miim

Rusyada tevkif at 
rada hnluııau Yali ve
kili Ye ~Plu·emiui Mu-

den ocakları teŞ\ iki ı:annyi 

kanunundan btif adc itibarile 

del stanbul gu- mi~ değilim Ort:-':fa nir yangm 
rupuna bunu vardır.Binlerce insan açıkta kal- miştir. 
bildirmiştir. . 

ku b n olan he~ey yapılmış, 
llnlnrın hiç birinden bir fay-

da elde edcmiycceklerini kcn
diJn • .. '"rı de anlamış oldukları 
ıcın ı'nı 1. ·ı· . k' k · "ı ııpçı ur ıyeye arşı 

l'"!1skuva, 2.3 ( ı\.A) -
i\fothrnt Sovyctlcr :ı!C) hinde 
faaliycttcl bu!unmakla maz
lhın TroçKı t.m1frnrı ve g:ı) rı 
kanui b:r te~ı.il:.ta men up 
150 k~~in.n tcvk1~ olundu-

. 
hicldin P «'Y d tin ş(\hil'i-. 
nıize avdet ef mistir. 
İ~taS) onda c;nanet 

muayiııi Ye hirkae zc-.. 
vat tarafından kal'sı-.. 
[ Alt tJrJfı 3 uncu SJ} ıf:ıınızdadır .. ~Ynı tccriibdcri tekrar ede~ek ğıınu yazmı~tır. 

·«dar lngilterc hliklımetindcn -·~--· ........ -~ • ..,.•~•~• .... •~·~------
~ti~ııncı..: i1.. lıir hareket bek YANGIN 
ı~ crnl.!yil. 

})'ıı. 1 er tnrarcnn nıiraln~(La
\\(rc ) . 

1 
n ·.: 1\ap Ji .,nnım ve 

bir ocak addolunur ve Clim

lcsi için bfr muafiyet nıhsnt
namcsi verilir. Ancak muaH-

yet mhsatnamesinin itası bu 
kabil ocakların maadin kanu-

nuna 0 ·füc \ aziyetlcrini degiş
_tinnez ve imale ait ruhsat • 

namclerinin tevhidini kap 
ettiremc;1,. 

Ticaret imtihanlar• 

-· ·#-
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~11;t;~:~~~;.c~;_ ;; Mes'ut çiftle rrıusabakasında ~~ 
• 1 S&;t~:E 

::~.e~~~:r~:;; ıı Muallim mel~tebi talebesi U 
dehşetli bir şe- == - -

kildedir » demiştir. ~g ~~g 
istanbul gurupu 22,7 de () l\1iil{afatları olaı1100 li1·a)~l {) 

h:lreket etmiş ve 
22

'
25 

d<)yan- iıtlt"iı. ) 1a1 arel1a11cı11izdcı1 al.._-!dar="~ 
• gııı yerine vasıl olmuştur. , ~ ~ 

Diğer tarafan Beyoğlu gunı- € § 
rtı da 23,30 da gelmiştir, ki iki =- . 

$?! gurup da bu dakikada ateşi11 •ll e;tJ"rı' . . . 1 .1 . Ticard mcJ,rebinin hiitiin 
S
. " ı~ı ı'·ı H mc. ı snvc-
111 i J J kı~ımlarında yarından itfüa· iki sokağı cayır cayır yaktığım 

1 tc deni~ \.ıhml"abıl~ c:c,·h .. Mı d" 
ı, ·ır · ,., • J ren kış de\ rc .. i imtihanlarına gormuş er ır. 
·' "tınt: 1 irmek bu rurctle B"t" h J t i 

·~h ·ı t- ' ba l::ınac.ık, 'c 1mtihanlar -;U- u un u ına uma ıt1 meye ana 
,· 

1 ınuhitlcrclc propaganda k 1 ı rıkardıt.ı netice 'ann-ıııın saat 
J ~nn· ıl· · ı bnan J 5 ine ·acar ( C\ nm " a J ... 

bi ~ " • ı.c ~ohr\;t almı~ tır: cdcccktı. 22 den sonra etrafaiyeye haber 
, • ~ 1 it) 11 bu ndtlm TLirki- -•:Q:.--
J '-1 l ı.. h . . k 

lr anı;:. bır tarafma Fır ·a İetimaı l lalbuki ''angın gecesi vak'a ı '' 1d r'J . - .. J 

tln[ ı..:. 1 ı~ı.. olsa bHc madde- mahallinde tahkikat yapan mu-
lr 1 ~ •rt rm . . . k. Dlın fırkanın 'ilayct, laza.. .. 

~Oktur. ' a J c~ınc ım an nahiye heyetleri fırknda top- lıarririınizc Tatavla mc\ kıı po- -

'erildiğidir. 

l•'akar ı .. 
1 

!anarak fırka işleri hakkında lis ınt:ınurları yangını saat ~~ 
r"l mtun >Ul)hırla be- , l tam 21, 15 de haber aldıklarını := I E M A" u· _ 

11 
rf bl . ci mtıe talebesı 

'' )Cr J'r ı ~füii:;-mii~lcrdir. çtimaı 1 lakkı = . ·. . ·ı. cunc smı rrn ~ , 
. an ız ~azctt.: inin Et- ~· . . . ve ayni dakikada silah atarak E 'E • • • 

1 
· k .• ı l . . . =-

g:ını t..mdan . . , ınası P~. nçmı~, muccnJ..ı ben . :: l\fcs ut çıf der nılis.1ba .. 111111.a .ut uı .ıua 'ınn~ı 
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ilk , lm c ... etlen nyarken -:---:--- lerdı. Esasen ateşııı saat (22) E"~ Bu genç Ye talili mektepliler aralanqd:m intih:ıp edip g~ 
rnin·c' el hı~tırma Turkiyc is- rülebilece~ fikir , c kanaati mız r..ıtcn malı.\m olan bir Y enı bır kurs den çok evci başladığı bir ha- ~ğ hm iyet \ 'C scl:ıhiyctlcrini mektep idarcsinedc t.ı:)dik ~ 
c.lik~:/;~~;1;c 01~~ 1 

da ~yanı mcvcnt olduğunu gösterir. hakikatı l~~r k.cr: tc~·it ec~c- Galata ar~y lise:.indc tcc:is kika~tir. O halde 11~ olm~ştur: f) ~ttirdil-lcri . Cc:·dl:_t \·c ~hlnür ı;rem~ik: ~·~sJtc~ilc ~ 
hal bazı :a) dır, çunku bu . E.~a~en bu hakikutran hii- rck ona gore ıhtıyau tedbır- ohın~m daknlo kur, unda ders- Etfaıyeye haber verılınenıış mı ;: ıdareha~cınızdc 9u~ a~dırımşlardır. l\cndıl~rıne ıkr,ımıyc g 
rinde T . g.: ~cmlckctlc- kl'ımetimizin gafil olmadığı Jer :ıln~ak lüzumunu ifade lcrc ba~lanmı~tır. kl!f a rağbet yol sa etfaiye haber alınış ta ~g çıkan dıg-er knrılenn~ız de .. peyderpey ıdarelıanemıze ~-
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MEŞHUR İNGİLİZ CASUSU MİRA.LAV LORENS KİMDİR? 

E: ıgü n başlayan bu meraklı yazıyı i9 sayıfamızda okı.ı:vunu2-





Spor: 
VoJCybol 

Birin~iıik maç~ 
lllrı dün b şladJ 

j"tanbııl mınt:ılrn~ı 
\ bol b:rincılı i :ı:ii-

b. .1Jarına dfın b. 

: ''" \ c ilk uç mü
s •1 1 nııı ııctıcesı alın-

r ... :ııııi 

c -Kimdir, n ~ yet· ti, neler 
y;tpfı 1 

R· hip "Yalaber" den _, _ 
Arabistan cöHerindeki facia -- (Jc milletin . . 

taçsız kralı - Bir casus yükselirken .. 

l oUrJfı hiıiııd 

BC'I ki ba~ka yangrnlaraa kıısu

rnmtw, noksanımız olmuştur. 

Fakat bıı yangında zerre kadar 
hatamız yoktur. 

\'angıııın büyfııııesıııdeJ.:i se
bepler sarihtir. F.\\ ell etfaiye 
meşgul olduğundan geç gel
miştir, saııiyen yruı.gın geç 
haber ve?ihniştir; lİ!:Cll rüıgi~r 
~angını sürlıklemiş ır. Bu se-

" t . Y da ile 1 al siııı 
· •i ıl ı 7. mf :ıahalmsı 

O ı J ı c 1- ırşı {30) pıı

l bepler, tamaınilc nhşap \'C )Ol-
L r Sl.IZ hir lllahalleyİ ~a_l{J11J}'a 

\ ! \' r' takımı tar;ıfuıd '\11 
1 7·111 "llstır. 

1 cneı balıc;r ile K, ~·ınr~: ı 
:ır 'llldaki ıhi .ci m.ıçt;ı l oı..~r- 1 

l ıçe (? re r;ı. (37) 1 a . nıa ~ 
.. :'tlı:J c.nıı\'h . 

Mi-ll'akibcn ır : 1 tal mı 
~ İf i 1 i t bul ş1>0r 

'ıp ıl ııı cd.lıni~ ir. 

•l ı I'~ ı\ e l"er riın (·rdefrtS}'O
ı· flrl • 

1. 

'~"ın z ıı a; mda i'erşcınbe 
ş ıı lan 14 ~ub t pcrşenbe ak
~~1 H sa::t r·rııu ikıdeıı itibaren 
<lort hartı de\ .• m etmek üzre 

f c:deras} onuımı~·ca f:.c;kriın mü
l:ıı ezelerı tert:p edılıııişlir. 

Miralay Lorens 

Şehıiın;u .,.clmclcri ka\•iyen 
1%hleınel olan A\·rupa fakıın
l:ıiilc ilerde çarpışmak e:-as 
01ıııak üzre e\·eleınirdc Türkire 
dahilindeki ecnebi mübarizleri!e 
ı:-.rşılaşıiacaklır. 

Bu itib:ırla istaııbıılcla fcde
tnsyomıınuzc:ı ıniisccccl Türk 
btbiiyetindc bulunan f:lore, Kılıç 
1nhınılarımn terkibine e!:as ola
c:ık tn1:ıınları teşkil için ikisi 
ilıti}'af olarnk altı nıiıbarız tef
rik edil cektir. 14 şubat 929 

r>ctşcııı. ·c ak~:ımı saat }irıııide 
l·ıure ı !Çıne müsabakaları icra 
0 ı.uıa.c.1 ğından mii ba riz le ı in 
Şimcıi11 n fcd~r. "~onumuza liı
z ııııu ıııüıacnall:ı.rı. 

Tefrik edilecek Tlırk I loıl' 
t 'ınıı mezhfır g fıııdc şchrinıızde 
Qtur:ın ltalyaıı, Alın:ın \'C Rus
lardan mürekkep ecnebi ta1n
llıılc k:ırşılaşac.ıktır. 

lı z·ıri mfısabaknlar ~jeroğlu 
Cttııılıuriyet 1 lalk rırk~sı ı:ıer
k~ıinin ıist J;at salmıuııdaki 
~kriııı yurctuııda icrn edilecek
tir. Şimdi}e kadar olduju 
'1.'\hilc ıııiis:ıbakalarm temaşası 
t. 111:ııııc11 ınccc:ıni.ıdiı . 

Hanımlara eskrim deı sleri 
lıırki~e Lsi.rim ı·cJcr:ısyo

fltııı lan: 

Bcşikt, şta Şırk lisr"i ıdc (Aka
r llerde ) lımııınl:ıı• için flore 
<I rs• · 

erı \'eileccktir. fedcrasyo-
ııt ııı 

ı.ız ınııaliiın ve eskrim leva-
Zııı1aı 
t 

ıııı t:ııııamc.ı ihzar \'C 
c: l. 

• 
1111 chnişt.r. Cuma \'C p~ar 

sıuııfey . 
ı ıcrası ınıık urcr isbu 

dc~ı -
1 ere k:ıydo!ııııacak haııım-
:ırııı 1 
t .er gf .ı ınek ep müdim·c-
ıtıe " 

ıııuı. caati:m t ofis cim.ur. 

Güreş 
~iisab k ı -

a a,ara yabancı spor· 
cul d ar a çağrılıyorl(lr 

l'lirkh·c r" d J ıurcş I·cder:u:.yonıııı-

ll:ııı: Fclfcrasyoıııımuz tarafından 111 ıtıni A k bfraııga Oü ·eş müsaba-
a.I:ırııun ic ... t· I· - . . n " ı .. sı ;t ,arrur rtmıştır. 
1 nıtı!;abak ı " ş:ırrı a ara Aın.ıtur olmak 

ın ı e gayrı müttefik kulüpler 
eıısupıa ·ı 

~de:bı·ı· 1 rı c Ecnebiler de i~tirak 
ır er 

iştırtk • 
l a etmek istcrenterin 24 

·929 t ·ı. 
eü • . :m ıındcn itibaren l1er 

n llnıın" - ele t~<?d onun Rılıtııniıarıında 
erasyonl ' c ar merkezine mCira-

~~lla isimi · • 
lcbr~ ermı lmydettirıııeleri 

ıg olunur. 

'". url\ e hudu<lund.ı h:ırbcuriş 

Ql;uı biiciin rr:ın .. 17. z bıtlcri mi

r:ıla) '"J .o\ rcn,~in adını h1lirlcr 

l'r:m;:,ızl:ır t:ırnf ınd:m ::;urıycnın 

ı ıı;ali nıeh:ıdi ındc Ç\.'\ rilen 'lli

tim inıınk:ıl:ırd:ı mlr.ılny '"Lov

rcn.;"in ınüclahah::.i Qlıuu;.-uı, 

1919 scnc~ı intış.ır eden mcc· 

mu:ıl:ırd.ı Kr:ıl rıl\ :ıııl ıle birlikcc 

v.a\ ıt, :ı, iml.ı\r uı atlı bir adam 
l'c•mi ek miı~:ıhede ediliyordu. 

Bu rc,rnin altındı ~Ul'I) ede geçen 

h:ıdbat n:ıklcdılllikç ! herkc:ıin 

tli' h:rini iır~cnccck bir biın 

okı.ını.ı' rdu. Bu i .. in1 '·LoHcns,, 
imi idi. 

Bu adım kimdir: Bu :ıd:ım i-

~in e"'' ın:ı '.ıkı[ 01anl.1r l:.tisna 
edilince kim c lıihnc.r. ki F:ıy,alın 

:ıh! lı9t:.ı-1 idi. Gcııc kimı:c bil

\tlcışkı m:ıtrut. fo~ili.r. arııp is· 

yaııınırı ruhu olmuş en lıü) ük 

'. zifc~i o nlmı.;: bede\ i ç:ıdırl:ırınd:ı 
uc bekri dh:ıclı nı uk:ıddcsc 

tc~' 1k ctmi .tir. l'.:ccncbi, oldug11 

h:ıldc bu ) ckdiıtcrini çekeme· 

ı _y,'n dağınık kitleler ür.crinde 

kr-:~ i niifuı ctlcr\!k onl:ırda 

ittihat his iııi U\ :ıııdırnn da 

ene odur. :;l;ıh~i n).if uzu ile 

.. C ç millı·rin t.ıç-ıı hi.iklrnı,\oırı,, 

lill\ anını ıılmag·a mm aff:ık <ılan 

tlıı odur. 1 .orcns Arapları lı:ırbe 

'6C\ ketmiş. ıki en,,; müddetle 

p:ışlarıncl-ı bulunmuş, B devi sü -

rulcri ile hidn~iıv:ırları Sam 

k:ıpılrına kadar goturmiiştur. 

İ"tc mtrat:ıy '"Lo\ ren .. tıri 

hin n:ıdıren kayclcıtigi bö) le ı::m 

sal-iz bir scrgii;r.c~tçudur, Onun 
hayatını güzden geçirince İngil· 
ecre kraliçe i Eli7.abct zam:ıııın

dan beri bole \)ir ser::cri } t·tiş

Lirıncrniştri r, denebilir. 

;:;ark f:ıcia~ıuın hii} ı.ik mlit'f't· 

tibi rolü niha~ Lt bulunca "kulis,.. 

lerc ~:ıklandı. ı:, et minıla} "Lo

' ren<:,. sahne kn çekildı. l ··ıkat 
'"[ O\ ren,,, p::ı. et )akından tam

y:uıl.ırın tcmin:ı•:n:ı bakılır .a in
,giliz t:ın arcdlik illcn~i sen se· 
nelerde .. ı .o, ren ,,c up~ı bcn
ZI\ en bir gonlillü ka nlctti, \'C . . 
diınkü güniılliı Ca) y:ırcci bugün 

~ı~cr:ıçi,.:dc, flindı~t:ının kalhgıl· 

hmd:ı bl·\m i~ et namına tahri

kamı bulunan bir propagandacı 
oldu. 

- 1 -
l\1asa ba~ında hicin sırtıJ'\11 

İl:ırlıı umumi zuhur etti~i .ıra

da T. ı:, '"LO\ r ns,, : irmi don 

r~ında idi; E.ki "Ok~fon,, talc

od o\:ın bu dclikqnlı, arkeolpföc 

merak sarmış ve Fırat üzerinde 
"Kargcmif,.. tnhari~auna iştir k, 
ıctmi~tL Fakat ~::ıron "ı; • chı:ın •ile 

"DuhtiinmıSll':ıı ın c.idılgıihı qlıı.n 

kalenin duvarlatındaı'ı ziralle onµ I 
cezbeden şey, hail lı:mt~a yaşı- I 

\an ,arktı. İki senelik bir c\:ıhat . . . 
csn:ı ında ol:ınc.ı hı bili~ etini 

s:ırfcderek tetkikat ~ aptı. 
Bede' ilerin ko) lcrini. çadırla-

rını. şehirlerdeki "::.uLları :ıra~· 

tırdı. Arap 11.'hÇe'inin ınnhteli( 

nhcnkh:ri ile kulaklarını ({{ıldur

du. O k:ıdar ki sonralan hede· 

'ilerin ) anında hemcinsi n:-kcr
lcrdcn fazl:ı iin iyct hi,scdi~ ordu. 

Bıı incizap kı:ımen sefer e~n:ı
sıııclıı Arap gibi ) aşamııga, Arap 
gibi dü"ünnm e alısmn ınd:ın 

ne~ct c~ lcdiği kadar. Araplarla 

ilk tema tndan kalma hir hal 
dcj!;il ıni idil "rn 

Bir çok h:ıcli~at ırf c~cri tcsa· 
düf oldğu p;ibi Arap İS):ınınn en 
hii} iik :ıınil olan hu ad:ıınııı :;el'· 

gür.c~tlcri <le .ı rf nıerak saika ı 

ile ~ aptı~ı hir cynh:ıtın netice

sidir. "l ..orcn,.. İngiliılcrın ilk 

scfcrhcrliıtindt hi:ı:ıncı.i miiccl. 
lahn) a kabul edilmediğinden 

llHIU\ in ordu hiımctinc alınmıŞtı. 

Arapça bildiği cihetle İngili.r. 
istihbarat ehi re in in ) :ıni "Eııtc· 

liccm sen b"in Knhircdc nçttgı 

~ubc) e memur edildi. 
"l ,orcn:.,, muntaıam bir ka· 

lem oda~ına ) crlcşıni, ti; ) eni i,i 

kcndbini re, k:ıl:iJc :ılak:ıdar cdi· 

~ordu. Zamanını raporları oku

mak, crkanıharbi~ c için not 
tutm:ık. şarktaki sc~ aha tında el

ek ettiği mah'ımata v;u' cnerck 
haric:ıl:ırı tanzim etmekle geçi
rirdi. 

Genç mıı:ı\in l>u hizmet ha -

ricindc bir şeye p;lı1. dikrni\ ordu. 

V:ızife:ıini ~e\ İ\ or 'e dikkatle. 

ın:ıharctlc ifa cdi) ordu. 7.7.am:ın 

zarfında kendine 'erilen işdc 

fıkri te~cbbüs gii. te: di. Anlattı • 
ğırı:ı göre hir ı\rap bliltcni tcş -

kil etti Ye şu suretle niif ur. t:ır -

zını amirlerine kabul ettirmek 

ınm afCaki~ ctinı elde etti. 

rak:ıt "Lorem:_ in merakını 

u~nndır:ın şey ~akındaki Aralıi~

tan idi. 

Türklc?in ~ a' aş ya\·a, ilerle
mesini t:ıkip edi) or1 ;\!edine ~o· 

lun.daki inı.ti_.:ıfı h:ırita ... ı uıcrindc, 

ihtimam Ilı i~ai\:t c) li~ordu. Hu 
sınf m nıkınd:ın Jeli. O 1916 JCŞ· 

rinh.'' elinde "Ciddc_, c çıkın

çıyn kadar blt kiiçül· hti~şaf 

,·a:ı: ifcsinin yeni ha~atma mebde 

olacağını a:ıl:ı ta il\' ur edemezdi.~ 
(lli tnıcdi 

Esnaf c~miyetleri 
Fırka I ... tanbul idare he) ~ti 

p<q.artc::;i topl:.mar:ık csnaJ 
ccmiycd~rınih r:ı:--fi. c i için 

k<lti karon 'cte:ccl.:til'. ndan 
. oııra c )af cemirctlcri mü
n1es::-i1kri s,la,·ct cc.Jilcrdk 'a
zi yet hakkııH1a kcn<likrim: 
izahat \·erikı.:ckrf r. 

· kafidir. 

Nafia vekaletine müracaat 
ederek bir tahkik heyeti göıı
dcı·ilıreshıi rica adcceğhn • 
Tahkikat ale}himize knrsa her 
cezaya razıyım. 

Tc\1df meselesine' gelince; ben 

cani miyim? kundakçı mıyım? 

hırsız mıyıı\1?,. Ben hükC'lmeiin 
\ e kanunun adaletinden eminim. 
Böyle bır şeyi asi~ hatırıma 

geti ı mcdiııı. » 

Yali ne dh or? . 
Dün bir muhabirimiz \'ali 

Beyle giirlışürken, terkos şirketi 

miidiirünün, şirketin yangııılara 
su verıniye mecbur olmadığı 
ş~k1inde evelki gün bir reriki· 
ııı iza \'erdiği bcyannt mcvzu-

bal:s olmuş, bu meyanda şirket 

ıııiicf iırfınün t "'vkif edildiği 

vey:ı edileceği balıse karışmış

tır. Muhiddin Bey demiştir ki: 
- O halde orada ce\'ap 

versin. Su \'el'lniye mecbur 
değilse bir iki milyonluk serveti 
<le bir iki saat içinde lıedret

miye mezun mudur?! 

Emant ne diyor? 
Terkos şirketi müclürüııiıa 

yangınlara su vermek hnkkıııdn 
mukavelede hiç bir madde 
ınevc!ıt olmadığıııa dair \'aki 
olan beyan~tı Emanette hayretle 
karşılanmıştır, l\\uica\·elede böyle 
bir madde bulunınanıasıııın 

yangııılarn sıı \'ermemek için 
bir \'esile teşkil edemcydiği 

söyl~nıncktcdir. 

Maah~:ı. Emanet ımıkm•ele

nameyi baştan başa tetkik 
edecektir. Şayet bu hususta 
müstakil~ bir madde nıe,·cut . 
olmasa l>ile, iter halde şirketin 

diğer mükellefiyet maddelerin
den bunun istihraç edileceği 

beyan edilmektedir. d 

lf 

Dahiliye vekaletinfn tebliği 
Ankara, 2-t (.\,/\:) - Da

hili ye \·ck:\lcti taL\\ la ) angı

nı nı iinıH:hetilc ı .. ~1nbul Yi· 

hıyctinc bir telgr~ıT göndere

rek y:!ng-ına uğray:mhıra ça

hı.ıl.. 'c kestirme yardm1larda 

huhınutma~ım 'e ccfoi~ ccik·r

dcn yarahınanlara mlik.lfat 

Ycrilıne::;ini biJdirmi,, ) angına 

'l' yangınının hti) iimc~inc 
sebebi~ et \'-'reni er hakkında 

k.ahcdcr:.c nıc\'J,ı.ıft:n tahkik:ıt 

'c takibat kra-,1 ile behcın-

hal ııdliycıc tcnlilcrini 'e 

cerl,o:- .,irkctinin •nıc:ı\ıl mii

dii rlcri ha kkıncla '-":ıynı mll't

nıclenin Yapılma-.mı emrct

mi~tir. 

-~-~ -
Hususi mektepler 

sıkı bir teftişe tabi tutuıac~k 
Maarif' d~Meti luı~u.J 

uwkteııleri ~ıkı biı· tcf
ıi:t()n :.!e<·irmeve knrar 

ti (.... " • 

n·ı·mi~~ bu kf.wm·ım -
urnmui miifcHi lerc ., 

hildİl'mİ ~lİI'. UH µiiıı
lerde tnlehe '._-ılilt•ri 

tarafmdau ~ apJlnu hnıı 
~ik,\yet l(·ı·i 11 lui L.aı·qı"t 
:Plx~p olduğu Jw)ayı 
...~•lnıf'ik :t•diı•. 

r~üFltYll"'=-·-. 
L = münasebetile - ,J 

ar .• :::ua.~:· ..,_-x11mc:a111111uma1:m:ac:mc::m1e1::::: 
Akçuraoğlu Yusuf Bey :Efendiye açık 711ekfup - ..... _ ---... 

Çok d~ğ·crli do~tı.ım, 
Bekh:dim. Kitap tenkidine 

kalemleri alı:'ık olanlar acab;;ı 
' 

"Tı.irk ytlı_ m na,ıl kar~ılı-

' acakkır, ne \ azacuh.Jar me-. . 
rakilc ıı;crilmi:-tim. ~lc~cr 
• "nfilc Dede tiirbc,ine Ntma
bağı ha!!'lnmı~ım. Ro~ çı 1-.tı. 

J>oJ~1ın 650 hıırnk ) ~ıp-
' 

rn~mda .Qlıtiın 'ftirl-. di.mp.-
.1} l:ın Tıirkçiihığtiıl do~ru bir 

tariht;c~ni kuc<IkltınH" olan 
hu telif Türk yurduoJa < ) .... 

nrnnlı imparatorlu~u \ıkın

thından Cmnhuri~ t:timizin ne 

)o!da kı.mılduJı.ınu \C 'hunu 
J llWllları .e\ t.'11 'C :ıJkı°"lıy.111 

bir H:ıde ile anlatmı;- olcju
P,tınd.ın :;-iıphc etmi~ ordum 
ki, ~u g/irdı.ığnndcn clah.ı 1çli 
'c ...... 1 hir alı\ka ile kar-.ıla-

' 
nrıcal .. tır. 

Buyuk .'..\Iiındmi1.in "e de
ğerli Ba~ 'c diı!,'cr 'cl,illcri
mızın 5e\ imli n: .. iınlerilc, 

yeni \C c'ki .\ nkaranın bir· 

çok manzaralalilc ve daha 

nice fotoı:;rnflarla ne ele gü
zel benzcmi;;. alımlı bir e:ıer 
tc .. kil ediyor! Baktım, okudum 
doymadım \"C ••• bekledim. 

Gazccderin ::;iitı.ınların_ı hnzcn 
siya.;! alkı~ ~ikırtı.;ı ,.c ck,..c

riyn göıılil ' cya sinir kabur
tıcı h:mıdi,.; 'e hikı\yc kar:ıl

tı:-ilc tu~ıran mürekkep ırma· 
ğından bu ~al nameye dair 
anca!· bir iki "'ih\n.. crpin· 

thi kap:ıhilıni:;-! Do~nı,ı.ı 

bira;ı; :ıcınclım. ah.in ""Tlirk 
Yılı- hacimce de hlı) ük ol-

..duğundan. tetkik 'c tenkidi 
yamana muhtaçtır da, ı.;örli

nı.ırdcki durgunluk ihtimal 
ondnndır. 

Ttlrk (JLul; 11:.ıt-. J le) c:ti, 
Turl. di.ııı) a..:ına ait ha~lunp;ıç 

bilgiler ile Tiırk :;cıyunı.111 

gidi~ \ e ':1~1_.1111 ~üstcrip ta
mtınak arzu::u ile her yıl 

çıkarılmak niyeti mujdclcncn 
hu -) ıl yazM_ na ebelik et
mek ':17.ifc.;ini uz ellerinize 

ı:ımarlamı~ olmakla, pek j .. a
hct c~ lemi~. J lamı diychi
rim ki, makale 'c malzeme 
'aaclcdenlerden bir hal'.ının 

söziindc durmıyı~rna rn~·men 

bunun gonc rlıinyrıya büylc 
giirbiiz gclclıilmi~ olma .. ı, an-

cak bu sayededir. tlcle do
J'.!:ı.ı:-u tarihine bakınca, gcnç
lip,in ccejtinc ~iiçliip;lin na ... ıt 

yapı~ıp dolu:-mı:- olacaj~rnı ez
memek kabil değildir. 

Xe mutlu ki. himmetin ye
ti:;-tirdiJti bu taze do~mal. ba
:af!;t bir tak,·im olmndıP,m

dan. f clc~in ~!.'lİ;,CCrmi~ oldugu 
biraz ak .. iı.:c cih c~ c omuz 
~il, ip ~iılii nchili r. 

Tenkide kalkı~maın çizım:

den yukarı çıkmak olm, 
bnhu,'L~ ki degmc fa!)lın muh
tc\ İ) atı, hunun erbabı tanı· 

f ınc.hın yazıldığına şehadet 

etmektedir. 

\ fc,cJti l la ... an .\li lk) in 

cdchi~~atmrn: tarihini kı'a hir 
h:ıkı::-1a lizmc,ini pek beğen
elim. ':'İl) le ki g-ctirdf~1 drnck
Jcri :11.1m:-<1dım . .'.\limarimi7.dc 
.'ulc~ ımınl~·c !11111-.i ne L c 
edebiyatımızda d:t iılcymanı 

Kanııni mcr:-iye ... i o dur. dc
dip;i , iri hcrkc:ı bilir mi l"i, 
bir iki mhrmm hi.7.c pi"kq.ş 
çd-:mcmi~"? . rn~cr im;ı;aları 

ta l)fill ) . .a;.:ılar ncaba daha 
·11. mı 'akı fon~? g-üniılden gç
kn k~ekkurun c.l:.ı.ı!;ıdılNmla. 

dov;ru nbp t' (mukabili olan 
ııi .. pct diğil) 'c ülçuyii buJ
ıuak o ~dar gLiı; hl! 

~ ':ıl,at mac.kmki değer izll
ğime rağu1cn Ucahm iki ) ap a• 
~1111 adıına a~ ır.ını~ mıı; i i 
noJ.:ta) a dikkatinizi }"önclı-

meme mib:ınde hı.ınırnr mu
~ı.ıouz '? ·L\ rl tıliıf:,ıiin i ~tc,n 
içe ı:ı:.ınnıa~a lıa~fanu;; Qkhı
ğtmu bildiren bid aç kabar
cık, d~ha '-'el yiizc çıkmı, 
olmakla beraber O_:;manh me~
rutiyet devri ile a,ıJ beliren 
milli benlik duyp;u .. unı.m 
ktynn~m:ı"u·da .... furl, lkrnc4 

ği~ nin oyı1 1dı~ mullim rolu 
topu rop.u iJ...\ s.ıhik içine 
~ı~ı~tımıı~ hult nu~ ur-.tıntıi'~ 

Dcrncp;in ba~lmı miıe ... i:,i 
Q,manlıcıfor,Jan bazı l u\ 'et-

. li knlemkrin Tı.ırkçul t(tıın O 
taXt.7.U ç.1 anda k<ıp rd1 l 1ar.ı 
tcnkıc lrn~rga-.ma 'c fır' at
tı.klan j,tilızn oklarııl'l k: r:-.1 
l>crnc~in 1 aya gibi dur u 
t<M irc 1,1) 11 kcn p .. k h ,a 
gcçilmi~tir. Bund,ın b· k ı 
gene Derneğin TurJ,c,.t 1 ı, 
dı.n bu ... una ka\·tı::ı1. - 'c h. mı 
hr:.ml:n dıı:;ım:ın - bir ck,dh ctı; 
aylık me\ kı.ıte:;indc limit'; hir 
inanıçla himp cclckn.:I. o 
muhit \ c zcımand:ı ilmi 'c 
milli bal,ı ... tan tutımı-;- oldu

~11 yer 'c ppmı:;o olduğu 
tc~ir, daim 7.iyade ~i;zc de
ğ(·rdi. fakat cscrimh~in yap
raklarını neden ı,ıc;ırgmlınız 

diye sorup isr:ır etmiycccğim. 
ncrnck attığt Uıhı.ımla ken

dinden daha talili hir halefe 
meydan hazırlarJ,cn, az<ılan 

yalnız makale yazmak \ 'C 

(ınilktim nev'i hc~crclir, 'a
mnım ruyi zemin) linrnnınrı 
l.iyık olacak .kadar milli hcn
li~ini kaybctmbkri doğru 

yola ilmi bir surette da\'CtC 
çalı;;-makla kalmıyıp. eklen 
p,cldigi \.:adar nakd1.:n de yar

dımda hulunm:tkrnlaraı. l~tc 
zahm1.:tli bu \'Olda ba-.hı., canin . . 
hizmet için J,ol St\ anu· belki 
en faal ' c <!eğerli l ir arka
da~ınmrn1. 1rıhımıt inan Be
yin, udını dunckçiler am
sında zikrcclilmi:;- gfücıncdim 

iyice hatırlıyanııyoruın, o 
'akit kolagn.ıını. biııha~ı mı 

ııc i li, ama kaçcr para top· 
lnr, yaz<tr, ttı:,hihlcrc bakar., 
Cl\ ac·mh bir CJ11Ckt1 tı. Şim

di nerededir, pek bilmiyo

rum; ancak irfanı zengin ,.c 

kalbi <ıltın gibi t('nıiz, yuk

sek kıratlı hu ınrfktırc orta

ğ1m1/.111 .• ı~lık \ 'C esenlik ltZ

rc lrnlı.ınnıa,1111 dilerim. 1 la

tıra mı t-ll ~atırlanmta gö;ı:ii-. 

mliz ününde canhrndırncak 

kadar h:ıf ızanıza ~ :m.lıru ede· 

bildim~c, ) ık.tığım l andilcik 

kendi dc~eıjndcn fi,ttin ir 

g-ürmti~ olur. 

J,cz?,etlc okuduğum n.: ll:il:t 

okumakta bulunduğum ı;Ti.ırk 

yılı'!) mlan dolayı ;-;i;ı:i ye yazı 

:.ırkad:t~l:m nızı cılkı)'lar Tiirk 

Ocnp;ı uıerkcz heyetini bu 
te:;-ebbii,iindcn doltı} ı sc' gi 
ile km rarım. Be~ im. 

ı~vsc Jt.ıi' Pa~:ı oı,:lu 

.Mehnıei Fuat -- ~ -

Vali Bey 
[ l'stt,ıra(ı bırlnci sa) ı!:ımız.d:ıJır ] 

lauau nlulıi<ldin Hey 
C\ eh\ doğı·u Cerrahpa
~a hash111<•jnc gitmi.t: 
'c TataYln van~mın-. .. 
da u1ceJ'lılı olan c·tfa-
i~e efradrnı v.iyaret 'e 
k"nclilcrini ıcselti ettik
k11 .. om·a 'ih)yete se-
1(}1'{'~ hir miidt~t incş
gut ohnu ; oratlmı yu
uıuda clfaiye ku1nan
dam İhsan Hey ola\·a~ 
.Tatu la)a gi&miş Y.C 

D 
Küf edeki ... 

oğrı.ı \'ahut \'alan ol
clı.ığı.ın'u pek. kc~tirc
mem~ anlattdar, din-

Jcclim: 

Ga.1.ctdcrde mizah ,~c dı..:

dil odu yap:ın muh:ırrirkrin 

ara ına :;.on gı.inlcrde karı~

ırnıga ) cltcncn bjr delikanlı 

bir gun gazetelerin nıi7.ah 
. utıınlanna şöyle bir goz 

gczdirmi~ tc demi_. 1,i: 

- orr ... l\:mJcr de bunlar·ı 

bilmem na .. ıl tahnınınlıl ede

bili) orfor'? 
Bunu dı.t\ L1t1Cn hatırımJ -Y ı f 

;1,i~ anın kulaklart çı ıl:Mn -

bir hı .... ılYe geldi : . . 
l lcrifin biri içmi~. i~·mj, 

E' ınc ~idcmiyecck hale ~ci

mi,. o ıı m:m t:abil roır 

otoıuoNllcri yok. herifi hır 

l\lık) c ko) up hamalın Jrtııı:ı 

yııl,Jemi:;-.• ~~ık kuf enin içinde 

tinth j?;iderl,en sol.:ı~ın ötcl,i 

b:ı:-ıııdan bir yaya ı !ıarlıo 
~ . . 

\·ıkııııs: o dm ar senin, bu 

dm :ır benim 'iiriirornıu~ Ku· 
J • ' 

redeki bunu görünce ba~-

lamı~ giiUilp c lcnmiye .. 

- l liii ! diye: h<ıjtırmı:-, 

bakın ,u h~rif, arhoş ~arho~ 

sol,aV;a çıl"ını~ ! 

-................................................. 
~an°nı sahasıın ktkik • 
ctmi. tir. . 

Ynli Bey hundan 
oııra nak1rkövfıııc eril-• • 
miş, oraduki yangın 

) cı·indc de tctkilatta 
imim ı m ustur. 

" 
Muhittin Bey ,fü'ty<·-

tte hulunduğu ~ırada 
k(•ndi:-:ini güı·cn hir 
ınuJmrriı·iıuizin !·malla
rinc ~n eevaplnrı 'cr
mi~tir: .. 

Ankarada yapılan işler 
- .. \n ka ı·a da bazı 

i~lcı·i tnkifl 'c iuln<: 
euik. Bu me' anda • 
adalar t•lek.tı·i~i im ti
vnıı ınu~a' clesi imza . 
edildi . 

Vilayet· Emanet 
Yihh etle Emaııc--lin . 

tc' hi<linc l\,nir yeni hir 
~ey yoktur. Tc' hit i-., . . 
~inden vnz #.W('mek 
~ . .. 
mPselesi nwYzuhahs 
olnıamıstu·. ~lc~elt• h\t-

• 
kik •)dilmektcdir. Elde 
~ok kanun oldubı..ı.ı için 
belki hiı·az tcahluır ede .. 
biliı·. 

Belediye kanunu 
llelPdiyC .kanlllHI hu

gtİH ~arım şurayı dcY-
1 ·Hen ~ıkar, pek ya
.krndır. 

f;errahpaşa hastanesinde 
Ccrral ı pa~a ha. taıw

sinde Ulec·ruh dii~c·u 

etf aive cf radıııı zh a-• • 
ret ederek hatırlarılll 

~ordum. Hunhu·dan 
hirjuiıı ınesauesi palla
nuş, ameli~·at etınişlel' 

şinuli un1umı ahyali 
iyiclir. 
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- ırf2ı ııcn... f!e \"aı.ılnıt ftt -

'Juellıl 
JORJ A k~:TtL 

·a1'11i 
'1 J(~JI 

8-! -

l ler lı l.kı ahlzdur 

saadet k·ardas n11? , 
~~~~~~~-~~~~~~~-

rl 11 il' rİ k rı l u 1111 biri krı::.onrlığı J.5(((, doları 
bir {j·ı'inde bitfnlikteıı sonra 111e111111111iyetle 

kövı'ine aı·det ı'lnıis . ' 
Oh! Ke>ki fakirlerin kindar 

hi-,ini tahrik edeceğine onların 

her biri:'inc diyebilsem ki: 

"' Şu alun sizin güzlerinizi 

kam:ıştırıyor~ zenginlerin C\ ]erini 

i!.'lPI> cdi yorsunu z değil mi ·ı 

Geliniz de onlmn nelerden moh

rum oldu~unu ~vrünüz. -
\"e • Roden , in de.ligi gibi 

onları '"'scf\"ctin hem fuidc~iı hem 

de müz'iç oldu.~una; \ e o;ı\ faideli 
olan şctin I·izc saadet \"Cfen itilai 

ruh olduguna ikna etmek, İ;tcrdim. 

Onların .afruhlarmı tenmiye 

ederek "\kmnun olmak deni! -

miŞ$c. amalini mukadderin hududu 

haricine çıkarmamak demek. 

ne znk vardır l lalbuki zcn~in 

bir adam karısının ka;;a .. ına aşık 

ol<lujtunu, do:>darının ser\·cıiııc 

muhabbet be<lediklerini zanneder. 
Kendisine hir hizmet yoapıl:-oa. 

hakkında muhabbet ibraz olon;a. 

hemen ihtiyatk,\r bir ta\'ur cokınır. 

1 fer ieydcn şüphe eder. Tuzaklar 
tcbditlcr , meçhul tehlikeler 

ara,ında ya;ar. !\erede duçarı 

~ıaruz olacağını bileme/. , fakat 
ı.arrüza uğrıyacağına emindir . 

Na>ıl rahat uyur ? l\a>ıl rahat 

hazmeder? 

:\1 ... J,:ı.rncci,., ı•J. ··.,Jorı:;an,., 

\'e cm;alleri bir seı ahatc çıka

cak olsalar ctrallarına bir sıirü 
.ıJdulh•nu, \'C bu dli~ aıa gcli . • b [ t ! rJ Balolarınd• .. ~ amu aıt opa ar. ~ 
~imi1.in her enıclimi1.e nail 

<•lm:ıktan zi\·ade mı.:mnuniyctc 

mazhar olmak ile mukO\ \'et 
bulunduğunu _ Yine ile onlara 

::-!atmak isterdim. 

aile 'enliklerindc bile detckliflcr 
bulunur. Onlar haıatlarını zinct· 
leıHliTecck bir emelleri bile yok-
tur. Bir Şc\· üzJi]ı.:bilmck İ\'İn 

bir ıniincbhih ararlar. Sahte an-
Biiı le olduğu halde ne olur tikalar p<ıindc knıarak kendile· 

ey hayatta hlr şc~ c nail olanlar 

bu haıatını1.1 çalı-ınak 'c ta>ad • 
dckt:ı lıı:lunmakla zineılendir · 

"l riıc .. ı·:miniın ki bn ~üzh.:riıni hu 

1k .. ım ~u mecliste hazır bul:.ınan 

'.\1. • Klema~ o • ile ~I. l.o>ıa • 
ror. dö " lloçilt _ rckıip ede · 

rini canlandırınaga u~ra:ırlar. 

1\ltın küınclcrini t(lplan1.ık iı;in 

ne kadar zahmet çektilcı-,c ;ar

fctmck için de o kadar eziı et 
ı;:-kc...rlcr. B<.ış ga~rct! f:ıid~:-it. ça

balanma! ( an :'ıkıntı~t on' ~ın 

h"'"'"" hakimdir. 
ı !'itıncdi 

lmlamı.zı 
'Düzeltelim 

llunkıi nushadan malıat 
E. ki ali kailtclerinin te -iri a; 

tında lı!rçoJ.: imi.\ rnlnııan ya· 

pı!Jı~11ıı~ore~ ı;azetttniz bir >Ü
tun açrnı~. :ısıl tereddüt ediltn 

kclimckrin do~ru imh\larını htı· 

radl gi>E-Lcrnıeyc ha~laınıştı. 

Bııua damın ediyoruz; meha· 
zımız imi,\ hlgnıidir . 

c..1,0. huruç, .;ı...,_;..Jıa;tanc, 

Vt;.!;.. hnşha:;;"I ~;;.!;.. h:t~ha

~iyc, f:.~ hı~ıın, ~ ,:~ ho~nut, 

.Jı>y~ ho~muluk. u~ hu~u

(11), .:.ı.;. ha,J;ıtrtil, ~ ha
~ırn, u• .... ;.. husu~! ~ .... ,.-. 
htNı,iyenn, .,.ı,L,..;,;. lııdırcl

ıcz, .:.l, • .J.;.. hattıharcketCtil, 
.,._,.J.;.. lrnttıde,t(til, ·.ıı.;. ha

taen • ..,.11.;.. hitap, ..,ı.;.. hutpe, 

~.ı... hatip, ~•>hafiyyen • ...;..;;.. 
hafif, :ııo. hah\, <./'~ hel;\,;, 
ı~~)I;.. Jı;ıJA,k;\r, <.o)\;. ha!;\,a, 
\~)I;.. hulihıtcn, ...;ıı.~ hil;\I, 

.:ıl.:-to. hakcaıı, d;_ı.ı.:.. haltet
mek, .:..l~ hıl'at(til, ~·y.. hal

YCti, <./' }.~ huhl>, ;ıs:'~}.· lıu

h\sk;ir; J}.~ lıaluk<l;u), ~ . .ı.. 
haliç, .U ~ halile, ·.;. lrnnıar, 

~~ hanıir.,<mri l, e... hınç, 

~~\':";.;.. hını..~ıhınç, 
'BiımcıJi ) 

Cemal Hüsnü B. 
~hılılelif koıniSİ)Oll 

tiirk hl'~ eli ıınıı·alılıa

sa~ı rPi~i Cemal lliisııi'ı 
Il(•\İıı .\ıiııa sefaı·cti 

• 
talıal.l.uk etıııcklrdiı· . 

~lunıailı'~ lı ıniizakcratm 

Jıiıaııııııdaıı sonra .\ti
ııa\a gidrl·Pktir. . ' ı ezkr. Çunku biri iktidarın ''n 

)t.ksık zir"iı~e~ine \e diğeri isi!". 

st'r\ ctn en kus\'a m1:rt1?dcşinc 

\ ·~ olınuşlardır t·:~cr tı.:kıip 

~c:\ .._ i içinizde uyantf:"a ı.. Ürhcn 

Co'·" _ ıarafınnan nakledilen 
:u h:kiki \ak·ır-.,, et·cmn1ül e<lin:z. 

kufi ~!!lir .;arnrım. 

Yunan maliyesi 

·• :~ i.itçii çlr:ıkhğı~ lokaot:ı hi:&· 

mttçili:;i, poli~ m< --c.urlu~u, il:ln 
gı:zdiricilik vı: ·~i)asilik yapını, 

olan • .fon .f:ıv . lak 1 leYit .. is· 

mimle 'lıir Anı< \ikalı pek. ba•it 
ı,ir ıısulı..• mlırac:uıı tdı.:rt·k onhc~ 

tin dolar kazanmı:n. llu adanı 

intihabata iştirak ederek 

k.ı?undır;ı ft:\"h.:ri hu p3r~ı mulcı 

b;Ju1de diAcr bir r.1m>cd• <>t • 
:nı~tı. J{;ızn.ndı~t ptı.fa} ı l.,ir .~i.indc 

E •riı.:dl·rt'k. ;ene' i t t~ tT'il\ (1
1 ir:ıdı 

ol.ın bir adam ihi \ ;ı;- -nağa 

karar ,·crı.li. l\ıılıımlıı;.ıı •\ alke< 

bttr " kn ... ı'-:ı~ınd.ı \ \ >1 k.,a 

, r ıüa bir doktı r, bir k, ip. 

bir oda u;ağı oldı.ı;u halde lııı · 
~ J~İ rrerlc J?.ı ~ı. 1 lirinlı .... ınıı bir 

01 le ndi. l!ir stil b:. o~u y ptı. 
B\;rhe:r, mar-uklir. pcdiküı l'lf<l ~ 

fr . • aldı!$. ll ak;am pnada 
biri11\'.'ı t-ınıı hir ~oı.:J tuttu. ( ~t.:Ct \ i 

;c ılik aleın· Un gı..ı·irüı. ·rrt."lİn 

\a~on hıkant:1 ... 1nh.1 iazlat.:.i \lm k 

\ediği için - \ a'f,,r .\-tana. da 

ikram etlikn i,ıridı dere, ha\ ı ar· 
Jara, kaz ciğt.:.r1ı.:riıh: el ~lirı.:ın<·di. 

l:l·tc.si günu ha ... 1 \C- nıh.lc:-İ :I!!ı' -

rıyordu; htrıarofo para daltJt 
m.lkt:t, \ e bcrke,in karşHnJ.ı 

ttilrec.-ini ,ti;rnıcktcn b<.·1.1ni.: i. 

Cebinde metelik kalnıanııi ol 
du~lı halde. mı.:~\ıdLn ma:-k;uı 

re-ince dondL.; o'ı'ada küçük Lir 
• \3Zifc bularak onunla yaşadı; ve 

• bir daha "Piyer Pon .\lorg-.ın.br"· 
•ı-:ırııc<.:İ"'! ltrc gıpta etmedi. 

•htTl.Ü>-lcr 'e "llolar.. pren
fl~lcri hu;.ıırunuzda ~açma hare. 

kttlcrint \'C Cô!n S1kıntıların1 tCŞ· 

hir ederler. ;\]adam •J,ükrr,;ya 

!\rom' el.in iki buçuk milyon 
kmııctin,ıtki inci gerdanlığı ile, 

te\lılr elti~. alm"ı dahili ıck,aıı 

mü· ,.r;rl;k clbi.;c onu fazla se\. 
Jirınc:/. ı:ı.;d:ı mt~·ut kıl;:ıaı ve 

;hli)arlr.nıtısıııa m:.ıı.:i olınaz. ,~nl

nı?. oda hiın1ct1ıih.ri11i fJ.Zla yorar; 

i;t<: bu kadar. .\caba s.n'.ıtlar 

' 
•":. 

ar.,ında zengin erkek Ye ya ka· 

dın smı'aıını.kn daha ıe!ınasak, 

d•h:ı lıo01 dJha dip,i~ bir :.ın'at 

\-:ır OCl L!I l' ( 

A~k, "'• mulıalıbı;t;iz hı ;ıtta 

-4 milyon İngiliz liralık yeni bir istikraz -
( Drahmi) nin Kanuni istikrarını muhal aza 
endişesi - İktisadi muvazenesizlik - Milli 

parayı tehlikeye düşüren vaziyet 

VumııiSlaıı dralııniniıı •istik

rarı kanııııi » smi te'min için 

altı ay evel aktdtiği istikrazlar

dan sonra 6°,.,faiıli •4• milyon 
İngiliz liralık yeni bir istikraz 

akiiı e daha muvaffak olııııışlur. 

Bu ıslikrnzın yüzd (S·l)ü, daha 
şimdiden İngıliz banka grupları 

tarafından lt'ıııin edilmiştir. 

Muhtelif btikrazata karşılık 

olmak üzere iahsis edilen vari· 
dat dedeli idareye memur 

edilen « Jkynelınilcl mali kon

trol ıııedisı • aynı z:ınıanda bt'! 

istikraz k.ırşılı•,nıı tcı.lvire me
mıır ctlilccktir. Vııııaıılılar bu 
yeni istikrazm i'lııine müsmir 

istikraz •ıtm·anıııı nrı.ıcK\etlir

ler. 

Alınan 4 milyon İ•ıgiliz lirn>ı, 
üç İngiliz gurubu ile ahiren 

lıüklııııet arasmda umuru nafiaya 

ınlıtcallik olarak imza olunan 
üç mukavclrnin tahakkukuna 

ve aynı zamanda çıfçilerc 

« hedi • açınıya ta!ısis kılına -
caktır. yeni Yunan istikrazıııa 

verilen mahiyet bu olmakla 
beraber aynı zamanda Drahmi

nin kanuni istikrarını hırsııı 

fikri de az çok bir aıııil teşkil 

etmiştir. 

-

f'i'li bir istikrar devresini 

nıüteakıp altı yedi ay eve! 

•Drahmi• ııin •Kanuni istikrar•ı 
bir ingiliz lirası •375» Drahmi 

üzerinden te'min kılınmıştı. 

fakat Yunan muvazeııei lıesa

batında memleket aleyhine açığın 
temadi etm~i bu gün kanuni 

istikrarı telıhkeye sokacak bir 
vaziyettedir. Çünkü Yunan 

saııayıının , son seneler zarfındaki 

inldşafına rağmen Yunanistamn 

1 ihracatı ithalatına nisbetıe çok 

· zaiftir. Mesela 1928 senesinin 

son • 10 • ayı nazara alınırsa 

görülür ki ihracatın «4• milyar 

•32h milyon Drahmi olmasına 
mukal:ıil ithalat « 10 » milyar 

« 216 • milyon drahmiyi bul

muştıır. 

Yalnız ithalat ve ihracatın 

arzcttıgi bu r:ıkaııılan inukaye

se etmek t.1bıatile memleketin 

unıuıııi vaziyeti iktisadiyesi 

hakkmda kal'i hir fıkir vermez, 
Çünkü ımıvazenci lıesabatı 

memleket lehine çeviren diğer 
avamil varJır. lllesela yunanis
tan oldu! ç1 kuvvetli bir ticareti 

bahriye filo;,una maliktir. Bu

nun son sene zarf111da yuııanis

tana lc'nıin ettiği menfaat « J • 

milyon İııgıliz linsıdır. Yuna· 

nistaıı haricinde bulunupta 
kazaııc;Jarından bir kısııımı 

ıııcııılekdlerin~ guntleren yu

ııanlılarııı para irsal<itt ise 

ıııilyon!Arca İngiliz lirasına ba
lığdir. 1 akal buna mukabil 
Yuııanistanm harici borçlar faiz 

ve aınorıısmaııı olarak harice 
senevi d. milyon İngiliz lirası 

gömlerıııck zaruretinde bulun

dui:unu unutmamak liiziıııgclir. 

lşte bütün bu avamil güz 

önüııde bnluııtlurulmak şartile 

Vuııaııi>tan muazenci hesbatı 

bu gün memleket aleyhine •IO 

milyon İııgiliz liralık bir açik 

arzclmcktcdir. Veni istikraz 
taksitleri de tediyeye başlanınca 

bu açik tabiatiyle biraz daha 
artacaktır. Yunan ıııahafilinden 

bazısı bu itibarla yeni istikraza 

taraftar olmamakta ve müstak
bel nesillerin şimdiden büyük 

mükellefiyetler altına sokulma

sını terviç etmemektedir .• 

istikraz t~aftarlan ise •Milli 

tasarruf > un bu günkü mikta

rınııı memleket iktisadiyatımn 

inkişafma hizmetten çok uzak 

olduğu, binaenaleyh istikrez 

tarikile ecnebi parasına ihtiyacı 

kat'i bulunduğu fikrıııdedirler. 

Yunan milli tasarrufunun 

memleket istihsal:ltımn inkişafını 
teminden uzak olduğu şununlada 
sabittir ki alelumum yunan 

bankalarındaki depo miktarı 

bir milyar küsür drahiıııiye 

ancak yaklaşabildiği halde ban
kaların her dakika talebi nıulı

temel milli p;ıra ile taahlıüdatı 

VAKTi ~i) Huııınıı~aı •• 

KADİSTEN 
SEME~DE 

~hrharrlrl , ~Tüterriml ! 

Ki.o\ JJ.\ O. H. 

Tin1tu·-Tol\:taınıs n1nl1arel)el<·ri 
' -- -

T'iıııur ara::Jshıi istildva krdkrın Toktrımışı 
şiddı>t/i bir 111rıB·lıib~rı'fe dur;or eııııişti 

- 6!) 
~emerkant ~ehrinin tarifini 

ilnıal \ e buralarda ~cı;en ma
ceramızı izah ettikten "mra 
Timurun e'kidtn .\ltın ordu
mın hanı Toktamı~t nw•ıl 

map;ftıp cttip;ini anlatmak kap 
eder. Tokrnnıı: lı;ın -on de
rece satvetli Ye ;ı,j! bir prensti. 

Tqktamı~ Bayazıttan daha 
çok korkulacak bir <lllamdı, 

Tk " '!' . o tanıı~tan -uııra atarıstan 

da • ldiku • zuhur ederek 

Tinıura tabi bir halde ya:a
mbtt. ldiku halihazınla Ti
murn en ku\ ntli dii:mıını

dır. [ 1] 
On hir >ene evd .\!tın 

Ordunun hani l"oktamı~ ri-
ya,cıi k.ızaııılıktan ,;onra 

Kipçak tan hareket ederek 
lranı fcthemıi~ti. Toktamış 

Azerbaycan 'ih\yctinc inerek 
Tehri:ıi zapt n yukarı Er
ıncni•tanı i•g-al etıni~ti. 

Bu harckctkr e'na-ında 

bir çok ;chırlcr yag-nıa edil
mi<, hii' çok kakkr tahrip 

c•hınnı~. nıcmkht a,kerlcr 

tarafından talan cdilm~·,ti. iliz 
hu haı aliden hil!ıa -a 'ur
maritkn ,.;eçiynrken bunları 

'!'<irmti~tuk. ~i«ıkan ülkc;inin 
ba,lıl~t •thi-kri de aynı <ıki

hcte ul';rrnıı-tı. 

Hu -ırada biıtun bu yerler 

Tiıırnrun memleketine da· 
hildi. Toktamı~ buralarını 

>oyduktan "ınrn heım!ıı Ta
tari.;tan&. ru..:·ac etti. Ful...at 

Tıınur bu harcketkrc llair 

m;ıh'ıınat altlıktan .-mıra he

men Toktanıı,ı takibe çık

mı;, onun izinden , ilcrliyc 
ilerliyc Terek ndıirinin kena

rında onu yakal•ımı,tı. Terek 

ııchirıııi ~eçebilmck iı;iıı an

cak bir kiıpriı yardır. Timur 
buraya yanlip zaman Tnk

tan11~1n gcl.r·ip· ~itti~dni gür
mu.', klıprüyu muhafaza için 
ııiibct\,'ikr tayin ettii!i gibi 

klıprıinljn aı::zıııı kcrc,tderlc 
'eddctnıi;tir. Timur kiiprümın 
du,ına•ı ra·a[nıd,ııı zapculun-

dui(unu ~ı"rerck te\ akkııf 
ctmi~. Toktamı-a ;dçiicr 
.,.iiııdcrcrek nı.,:in crazi<i·1e ,.. . 
tı:toı\·u1. c.:tti~ini ~ornıu~~ -.nııra 

aradaki de <tluk dul:l\ ı<ile 

harhLtı11l'k t.irc g-L·l 111c.:c.!igini 
~fıyh.:n1i~ti. 'l'"nıur, ·roktan11~a 

onunla mulı;ırclıc ctnıiyeı:ck

lcriııi ttnıi'l ediyor, fakat 

ütcl.i tara[ hunlara ehemmi

yet \'crnıirnrdll. Çııııkli Ti

murun muzmcrini biliyordu. 

Ertc;i p;tın, Tiınur nehirin 
hnanndan ilcrlcnıiyc ba~ladı. 

Tiınurun bu t:ıraftan ikrk-.................................................. 
yekfınii 6, 5 milyar drahinıiye, 

ingiliz lirası ve dolar olarak 

harice karşı taahhiitleri ise 3,5 

milyar drahimiye baliğ olmak

tadır. 

l\lüvazenei hesabatı büyük 
açık arzedeıı bir memlekette 

milli paranın bu kadar azim 

kütle halinde ecnbi « dövizi » ne 

tahvili tehlikesi ile heran karşı 

karşıya bulunmasının «paranın 

istikrarı• ne kökünden darbe -
leyecegi iptidai bir hakıkattı. 

Gerek bu tehlike ve gerekse 
« ~\illi tasarruf • miktarının 

memleket inkişafı iktisadisini 

teminden çok uzak bulıınına<ı 

Yunan ziıııanıdarlarına yeni bir 

istikraz zaruretini telkin eyle

miıtir. 

Pıri..: 2iıı ı.. .. uıune.: ti '''21' 

Cenıal Xi va 
w 

nıc•ine mukabil Toktamı: ta 
nc·hrin ,lip;cr tarafından iler

liYor. hu 'lırctlc iki orduyu 

ne" r ayırıyordu. l'ç p;iin. Ya

zh·et hu <ek ilde de' am etti. . , 
L.Çlllll;Lİ 

rdal\at l'den 

gece '['inıtır 

kadt'llara nıi~fcr 

Yt zırh giyıncyi 'c tam lıir 

asker kıyafeti alınaAı emretti. 

Erkckkı»ı: derhal atlarına hi
'lerek p;eri dönecekler her 
atlı rnnmda hos bir at :ıii-

" . " 

Hırccek onu ~eminden tuta· 
c:ıtı. Bu 'uretlc karap;ı\h ka
dınlar•t ve kölelere bırakıl

nıı,. Timur ile onlu,;u uç 

~ı.n ~erin: dönerek kiiprt yli 

gc1,·n1i~ler Ye 'l"o~tanıı~ın a:::
kcrlcrinc veti>ı:rck hep,ini . ' 
mah\·etnıi~kr, onların dimlc-

ki her<eyi almı~lanh. l'nkat 

Toktamı~ firar etmhti. 

Tinıur bir zakrini ı:n 

'11uhim zaferlerden addctkrdi. 

Filhakika hu zafer. Timıının 

llanzitc knr~ı ihraz cttii!;i za
fcn!uı daha nıiihiımli. 

Tnktanıı' hu [cl;\kccc uğ

radıktan ~cnıra kalan l..u\'Yt.:t
krini l'İr kere <laha toph

yarnk Tinıura an<ızın hücum 

etmek i>tcnıi~, fakat Tinıur 

'farı rnnc ilerleyerek onu 

nıa~lt'ııı ctnıi~tir. 
Bitmedi) 

1 Altın ordu hanı Toktamış 

kıpçnk1~rın cmiri idi. ·rokt:ımış 

(_ kızill en hll\-(ik o~lu .. .fuji!'!nin 

ndindcndi. l J~S de ToktJmış 

j:'."iJk ordu ile hc~·az ordunun 

ri":ı...-ı.::-otiııc tc\'nrli-. t;tıni~ Ye 
hıınları Altın ordu ile hirk7tir· 
mi:ti. E>kiden Timur tarafından 

çok >e\·i!en Toktamış. \ıiL\harc 

ona rakip olmuştu. Hu ylizdcn 

Toktamış iki tnuharebedc 1 :ıoı 

\e IJ95 tc moA!Llp olmu•tu. 
. Bu iki ınuharchc.:nin :-oonun • 

cu~u ·ı·erek ıırhri üzerinde Yuku 

hulmuşu. J\l:l\ iµ.o hu muharchl'nin 
taf;il•ıını nakledecektir. Toktamış 
JJl:J5 te \zcrharean ile J·:rınenıs

tar,~ hucum etmişti. Bu ha<fücnin 

onun ·rcrck nehri üzerinde ınaı!; .. 

liı\ıınti ile al;\ka;ı \oktur. 

Tııktaını,ın fdiıkctenı:i1. nıa~· 

h:ıl,iyc~inin hlitlin ku\ Yct \'e 

nuful ~oğ•lY tatarlarının rci:'i 

jdihuya p;ı.:çmi~ti. idiku e\'\ ı.:Jce 
Timıırun ordularınıla zahitti . 

!\la' ı~o ondnn <la hah>ctınektcdir. 
'foktaını..; ınağ1UbiYctindcn :-<ınra 

J.J.Oh ya kad:lr ya~aını~ , yani 

Timıırdan bir >ene fazla hayatta 
knlnuşu . 'l"oktaınış 'J'in1urun 

~:ır:ıyına ilrica eder \'C ora<la 

ikram ~ıirürdü. 

M.M.K 
Hazırlanıyor 
Bir a) e,er ittihaz 

edilen bir karar nnwi
birıce Muhtelit )Ji.İba
dele komisyonunun 1 
şubatta Gi.iıniilı•ineye 
nakli icap etmektedir. 
Aıık:ıra miizakeratı he
ni.iz bilmediği i~in ko
misyonun mukarı·cr 

tarihte (;iimiikineye 
mın asaleti şiipheli<lir. 
Jfaaıuafi h komis\ on kti-. . 

tibi uınumisi nakil idn . . 
tcJahir ittihazına bas-, 
lamıslıı·. . . 

!t::::::::::::::::rıi::::::ı=::ır:::ı!1::a::::=:=:;::::ı1ı:::nc·11·;::::!:::·1ın:=s:=!i:ı1 • ··-~····················'•ıı=······· .......... :.: •...... : ...... • ............ : .. :ı •• ı. 
ii!! Siııenıaııın en lıih iik iki artisti 
:::: '-

!~!! 
:::ı . ... .... .... .... .... 
~~!~ 
i::ı .:s. 
!!!5 
i!ii .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

fak Kat/en ve Emmi lin 
(lniinüizdel-i çar,amba ak~anıı 
JIEtEK •iııenıa~ıııda 

Gafa nıü,aıncrc,i olarak irae edilecek olan ~·'~et mti 
e,sir •ahnderlc kun etli ye dramatik bir mezua malik 

A 

KABUS 
füi ( LÜ \' ERTİj ) 
!füFılmintle enblıyük mahareti saırntkiiraiıelerini izah etnıel<!edirl 
:::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::e:::::c:::::c::::::::=:c::::::::::::5:::::·::. 
::::::::::::::::c.n:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.::c.:nc::::::::c::::::ı:::.::::: 

:::::::::::::ı:::::r--ı .. :·::::::::::::::•·:::::·:::::::ı:::·::::::::•:r::::::···:··::ı::::r. 
H•••••u••••ı:••••••:,ıı.ı •••••• a:~:·•••:ı:·==·~··•H••U••=•••HU•~··'••••••!'!·C:······=== 
mrHi~~\,-:····ilti·ı:i:;:inıe;ri, ···~:;;ırfie ...... ~·;;··~:\ieiiT~ne 
.... .. ' - t. 

im te,hir cdlmiş olan bilumum kadınlar bu )!;en~ "° güzel 
mı arıi>ti, tcımil etmekte oldu~u bir kahramanlık ve aşk dramını 

1111 musa\\cr En büyük zaferi 
~~ii .... 
:::: 
!ii! 

!ilminde gürmek üzre. bu hafta 

Alhamra sinemasına 
im <itap etmektedirler. .... " 
::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::r-............................................................................................. 
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5:;1:!::!.=.······;:~;·~······~(~-~~~·~·;:~·~··· 

irac edilen 

!!il Mukaddes Dağ 
!!!! :\lua;t.za.n1 \l' nıuhtc~cm Hlmin1n h::ısi o1du~u şaircınc cab1o· 
iiii t.ır 'l' g·arct kur erli mczuu ile tc:,hir edilmiş olan hütlin 
i~ii tan1:ı~:ı~t:r!ın bu eseri mtitchcyyicane a1kıslamak surctilc 
:::: n1ura1akİ\ctin simdidcn tt.:min cttniş oldular. 

lil .... ::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... -··· . ··························-···············-································· .......................................................................................... 

MD~~ônıup cinoyeti ı··· Küiüii.ieclösi·· 
Hecidin muhakeme- : Ca1 ot mües<ir ,.e hercanlı 
sinde dün başlandı : lıir c>cr · 

Jandarma Ap
tullah tevkif 

edildi 
llapis:1111•dpn jaııtlar

nıa mıılıafaza~ında 

kııııdııra iıııal:\tlıanersi 

il'iıı nıi'ıh~n eaalla hu hın-, . 
ıııak uzı·c ı·ıkar:ık 

• 
.\tina isminde .bir 
kaılııtııı I'\ ine ll~l'lyıp 

onu i\ldiiı·ııwklc maz
ıııııı. haska hiı· katil . ' 
nwsı •lı·~i ııdı' n mal ık ı'ım 
)fı·ciılin ıııulıakı'ııw~i-

i ~ol Uağener-Mori Jonso 
•••••••••••• •••••••••• 
•:::: :: ::ı:: :: :t::: ::::: :::::ııı::: ::t::r.:J 
İl t:n bü' Lık lırpame hi;•ctme!V 
il Pek nefis bir C!"Cl° Sl·yrctmck ... 

li .. ı,.\l!L zoı.A. nın rrnli;t kutl 

U retini :ınlamak. .. için bıı güP 
:: her halde :: 

I! Melet sineınosına 
lı, 

ı;idip gihtcrilınekte «lan 

l lerez Ra~en 
i: mua1:zaın \'c miithiş <lrnnıı .. 
ii :-cyrcdiniz. 
I! ;\JiilT!t"ilc;i: Realist dramlarıP 
i: ımilıeddiN "JJ:'\,\ N.\:'\E~ .. 
i:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::sı 

f!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-· 

rn·, di'ın ağıı· ı·ı'za ıııah- !! [!J[!!]OOO[!][i]lru~ 
kt'llH'~iııdc lıaslaınıııs-.. " 5~ Da.rülbeCayide: Te\'7.C llannim 
(.1 r. ji Alhamra: F,ıı ı;,üyük zaferi 

:: Opera~ !)u~man 
~leı·it ciııa,·ptİ ink:tl' :i Melek, Tc ez ll•krn 

el lll İSll' p I~ ı I 1 k • i! M.ıık , t:Jzli rncmnriycı 
, tC Hl\:\ !'H (' 1 !: Anı , ,\lııkmhles J;ı~ 

l'aıllhl'ına .\JH Ullalı 'a- ii Alc_mdar, ~anıçılı nıeJcni)• .ı 
• l ., :: Hll.I: 'IJ bt: \.ıpolconun pn~ı.u:ı 

l"Il · 0 lı·ı(l~ttc lııılııııılııırıı ij ........................................ ::• .... ~' · ' \7 ' ~ ......................................... . 

i~in "'' kif 'e 111azn1111 
mı•\ kiiııe ~eeiı·ilnıisı.iı·. 

~ . ' 
.\ptnllah hiı· az soııı·a 

e\11 crirtlir!i 'akil kalil-n •ı 

le lwrar h11l11ııd11ğ11n11 

ağzııulan k<H1ıı·ıı ıı st ıı·. 
' ' 

Cunıa-25 · J\:lnunu>ani • 929 
saar 

l 9,00 Alaturka musiki he) <:ti. 
2 l.00 Kon,er 

J) Çaykma•ki: 1 lanılct 
2) lli?.c: l'otit Suit 
.3) Glinka : SU\ iinir Uö 

nlii dete a .\ ladrit 

Çana/ck11le jandarma mek
tebi 111iidiirliiffüude11: Çanakkale 
Jandarma ıeni efrat mlktcbi 
talC!hc~inin ~ulıar 929 tarihinden 

ma\I.• 929 ~a\ c>inc kadar don 
aylık iaşl'lerinc muktezi on bir 
bin kilo "~ır eti münaka>ai ale
niyl· ile mUnaka~aya yazcdilmi'."tir. 

3 şubat 92'1 tarihinde \'erilen 
fiatlar hadtli itidoldc gorüldüi!ti 
takdirde iholc,i icra kılınacaktır. 

Talipftrin bu lı;ıprnki şartnamtı i 
gormek iizrc (,'•nakkalc hük~mct 
dairesinde koıni~iyonu n1ahsuı;u. 

na mürac•atlan iUn olunur. 

'J't.:peba~ı 

Tirntro • 
!>tında bu 
günü ~aat 

ı ~ .. ıo cLı 

\'l' akşam 

•aat:2 J .. 1Qda 

ŞEHREMANEfl 

~~ ~ ~ 
1111 

11111111 
Teyze Hanım 

Komedi ,l perde , 
~ liitcrcimi: Fahri ile\· nakili::,? 

~AŞİT llf:Y .\JÜSA:\WIH:S• 

~· Şehzadebqı Millet tlyat:-oallfl 

. . . k·•"'' 28 kılnun~anı par.arte:-;ı a ~· ·~• 

1 
• ı 

ti\'atro. ınono og, varıyctc-. 

. "'' ,·eni komedi, ( llorlamak . 

1 lırlamak mı?) taklitli knmctli ,~ 
perde (.. ·aşit Bey ) Bekçi \"' , 
( Surpik ile l laçik ) knııı«1 i ' 
perde. Xaşit lkv ( sıırpi~ .· 

1
, , .. ,. 

.\ııa>ta; Bale htwci, r:ı '· 
• JIC 

ducto, mıınoloır. .\Jazlunı 

tarafından. . I / 
:'\.\~İT m:Y Ti·: \JSİl.IJ:Jl r· 

Bugün gündüz ve ak;am (J"ı~~ 
~alın kııı ) dram 8 perde. C ',Jı 
( 1'.ayseri kıi) dtı~unıi ) k,ıll' ,t> 

4 perde, ı\na-tııs .Bale h<l 

rakslar, ductolar. 
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(Vaki) ın nıillet nıektepleri ayı fası ' ,) {··········-······· ·······-·············r···············~1r·~·A·AT··········-······r······· ································; 
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• ,.. ye,· 1UUl' dı ili ı i eır nin onutmuş. vo:a çtk!nca birde bakmış- ı Derdemez taı puh puh edip fİşmiye 

- Baştariı dünkü nu hamızdc - ki geminin ÖnÜ zifiri siyah arkası açık. başlamiŞ. · 
(hamdolsun bir refik buldum) demiş ta- Gemi yürüyemez olmuş. kaptan tayfa- , - Bir gün denizden bir sefine ee-
rnam kırkıncı gün oldukta cariyeye emret- lara . çerken akça ile bir cariye alıp kırkıncı 
rniş (sen burada otur da ben bir miktar - içinizde inkisarh bir adam varsa kara- günü oldukta cariyeyi odada bıraktım 
odalara seyredup gelirim) ya ç1ks1n demiş. ve biraz dışf\rı çıkhm • Sonra bu yiiit 

Ktz oradan çıkup gitmiş cariye yalnız Şehzade bunu işitip cariyenin emaneti bu kızı f?Örünce kendine nikah ile aldı. 
kalup Çar köşeye nazar ederken yatan hatırına gelmiş Şehz<Jde gemiyi geriye Sen sen olsan nasıl sabredersin. diyince 
apşırarak kalkup hayat buldukta gözünü döndürüp çaiiyen!n istediği sabir taş,nı sabır taşı iyice şişmiı. 
küşat edip cariyeyi görmüş ·almış, &emiye gelmiş. Birkaç gün geçtik- - Ben ona Cariye oldum ya sabır 

(Vay kız senmi bekledin beni) dedikte ten sonra memJeketins varmış. Sarayına t&Jı, sen olsan sabrederll)isin. 
kız <evet ben bekledim) demiş meyerse geldiği zaman hammla cariye merdüven- Derdemez sabır taşı puh diye çat-
bu yat~n şehzade imiş beni kırk gün inip karşılamışlar. Şehzade hanıma Elmas lamış. 
kim beklerse ben anı kalkup görünce ni- peruzeyi cariel'eyde sabır teşını teslim Kız : 
kah ile alurum deyu ant vermiş. Şehzade etmeş. - Ya scıbır fatı sen sabredemedin,, 
Cariyeyi almış (daha senden başka kim- Akşam oldukta kız odasına gidip ka- çatladın, ya ben nasıl sabredeyim. Bari 
se·var mo dedikte cariye evet şu odada rar eylemiş. kendimi tavana asayım. 
benim bir cariyem vardır para ile satun Şehzade ile hanım yatıp hafa varmak- Diyip aya~~n~n alhna bir iskeml«:, al. 
aldım· ve boynunda otan altunları dahi ta iken şehzade'nin gelmiş. mı§ ve kendısmı tavana asmıı. Boeul-
ben vermişim demiş oradan kız içeri gi- · Aacaba bu cariye sabir taşırıı neya- ma derecesinde iken şehzade kapıyı 
rup görmüşki iş başka türlü olmuş (bu pacak ? hanımı oykuya vardıkta hemen lar.ınıı.. . . 
da Allahtan buna sabreyıemek gerektir döşekten kalkıp yavaşça cariyenin yattı- lçerıyc. i!•r .. ıp ~zı hemen kucaklıyo-
deyip kız kend~sini cariye.~ıyafetine koyup ğ~ «:>danın kapıs~~e gelmiş. Anahtar deli- ro~~~; s~~~:~:Cm beni h kledin de ııiı·iıı 
aşağı yokar1 hızmet etmıge başlamış. ğınınden kızı gozllemeğe başlamış. '>a o ıı) • •'°} ·nk t• ı· "len n ı· deıı ı· • ;> e· .. h d h derki• 1 . ,. k • l llo :1 lifi( ({ '(l 1 ... ~o , l\;( IJl l ~. 

ır gun şe za e .. anıma · lız gele ım ız~. . Oradan asıl caı·iycnin odasına ~iı=iı) onu hir 
Ben set ere gıdıyorum, benden ne Sabır taşı denilen taş hır mercemek l k 1 katd · ...., 

1 d · ? H · b .. r:;L1 .... ~ .... d .. d.. Kız b k e · nıec · l ıı·nu:. 
mat up e ersın anım cevap verır: ü,. ,ua Ut;un c ı ı.. unu yere o- - Kız kırk kt~tn· uu btcrsin, kırk . atw mı 

Senden bir Elmas peroze isterin ca- yup Şöyle inliyormu • diye sormu~. · 
riye de şunu söyler~ - Ey sabır t41ı ben vaktü zamanilc - Kırk alll' diişmarnn hoynnna olsun .. 

Bende sabır taşı isterim. Eğer unu- validemin kıymetli evladı idim • Bir Kırk kntır islerim ki ınemlcketiwc gide,,·im 
tursan gelirken gemin;n önü zifiri siyah du- iflcrken pençcreyc bir kuş geldi. Bana diye t•cvnp yerinec, eariyryi katırın ku~ ru
man olsun. ( kır.k gün bir mevta bckliyip ondan ~mm lıaghyıp .. nlne:rmiş. l\ız1n hcııhir ımr..:a .. ı 

Oradan şehzade kalkıp Yemene git- sonra muradına nAil olacaksın ) dedi. bir dağda kalını~. •• clızade kızı alıp nikt\lı 
miş. Birkaç ay içinde orada iş!erini bitir- Oradan bu sarcıya gelip otuz dokuz <•ln~i~. ·Kırk gfin kırk gcc·e dernek olıım ... 
dikten sonra avdetle karar vermiş Hanı- gün bu yiiidi bekledim. Sen olsan na- Onlar erınL~ nınradma, biz (:ıkalım kerevetin . 
mın hediyesini almış, cariyenin emaneti- ııl ederdin ya sobır taşı 1 - Bitti - -

Çoban çeşmesi 
Derinden deine fTTnaklar ağlar, 

Uzakları uzağa Çoban çe§mesi. 

Ey suyun sainden ağlıyan bağlar, 

Ne s6yler şu dağa Çoban feım?e.sP 

"Cöynünli şirin aşkı sarınca 

•Yol almrş hayalın uful?,larınca, 

"O hızla dağları Ferhat yannca 

"Başlamıı akmata Çoban re§mesi .• 

O zaman başından Cl§kınclı derdi, 

Mermeri oyardı, faşı delerdi. 

Kaç yanık yofcuya s~uk su oerdı, 

Deydi kaç duclaRa Çoban çqmesıl 

Vefası:: Aslıya yol g&leren bu, 

Kcrkmin sazına ceoap ı>eren bu, 

Kuruyan gdrlcre yaş g6nderen bu. 

Sızmazdı toprağa Çoban çeşrr.cııf 

Leyla gelın oldu, A1ecnun mezarda, 

O:r susuz yolun yok şimdı dağlarda! 

Alt;ç/cn kızaran bir gül arar da 

Ce::cr bağdan bağa Çoban ~ımcsl, 

Ne ~ir yaş döker, ne 6şı~ ojJlar, 

Tarihe karıştı eski Stttdala, : 

Beyhucle seslenir, beyhude çrığ 1u 

Bir sola, bir saAa Çoban <"e§mcsı!., 

Faruk Jtlafiz 

fl\TIHAL 
Dün nkşam Jtmir eşrafından 

Hamit B. kerimesi, l<azan k~ltibi 
zade merhum Behçet B. zevcesi 
ve İş bankası memurlarından 
Cemil Atalay Defin bü> ük 
validesi Nimet li. vefat etmi$
tir. Merhumenin ailesine tnziy~ 
beyan eder ve sabır dileriz. 

Bel ipi mübayaası 
Tutun inhisarı umum mu-

.ı~----1---lhlamur tahtası mübayaası nc~~ı;nh~~kı rc~;Ctllı~~:si~~:~ sul~u~a:~:~sin~!:~c~Uı~t~=:~ ı z E is s 

diirluğiınden : 
Tütün inhisll.n umum mü~ sinde mukayyet \"C 320 lira müdüriycıiumumiycsinin ~lnh· Aynalı 6f 15;() 

mukabilinde aham n:facn mutpu,ncta Kamanto hanında llmt.alannm IKO 

du,, rlu"g"u'"n -len ! mcf ruğ l laydar Ci\'arında bi 7 numlirada tüccarfüın Kalos 
ı. ı U ~ , JyJ ve teminatlı bJr ıira 'e 

Ç01 kçı Al·'ıettı'n mahalle ı'nde llarmandar,·an Ef. ile Gala-
Samsun baş mtidürHiğli için l0,000 kilo yerli mnlı bel 

ipi paznrlık suretile mubayaa olunacağından itaya talip 
olanfann numune) i görmek ii1.re her gün miirncaatlan ve 
30 • f • 929 çar,amba giimi mühayaat komisyonunda sant 
Onda bulunmaları. 

lstanbul 
ğünden: 

Evakf müdürlü-

Darülfünun ren faklilccsine alıırncak alatı dcr.iycnin 
)'apıl..1n münnka :hında verilen Unt haddi l:\yıkında görül· 
ıncdigindcn ( 5 - 2 - 929 ) tarihine kadar pa:r .. arlıkla ihalesi 
kra edileceğinden talip ohınl:ınn her giin lcvn7..ım idare-ine 
rn iiracaattları. 

medeni rehberi 
Hukuk dokmru • lilA la G:ıt l'ranko Be) in bu mühim, 

c erinin üçüncu cildi intişar etmiştir. Bu cilt miras b3hsinin 

Birinci kısmını ihth a etmektedir. Terekenin tarzı ~tizden 

r.ız.T:ı tnblO)U muhtC\ !dir. 300 kuruş fintla Kanaat kütüphane • 

-inJe satım:ıktaclır. 

Emlak ırıüzayedesi 

Cibali fabdka t için 43 metre mik'abımuhtelif cb'atta 900 ndct 

ıhlnınur tahta ı paıarlıkl:ı alınacag·ından talip olanların ebadı 

öğrenmek üzre her gi:in ıniıracaatları ve 30 - 1 - 929 çar

şamba. g·ünü saat onda mtihnraat kombyonun<la bulunmaları. 

Devlet matbaası mii:dürlü
ğünden~: 

Eski hnrflcrlc yazılmı~ miis'·~ddch:ri yanl:;;:-ız olarak yeni 
yazıya çcnilmck ,.c aynı zurnanda yazı m:ıkinc ile sffatlc 

yazmak kahiliyctiııdc iki daktilo hanım matlnıaya almacaktı.r:. 

Tahsilinin derecesi yliksck olanl:ınlar ye bir mlicsscsedc dak

tiloluk ederek tccriilıe görmiiş bulunanlar rcrcih edilecektir. 

Talip olanfar ara mda bir miisabaka açılac.ıktır. l\libab:ıknya 

girmek btiyenlerin yec;ikalannı hamilen matbaaya miirnca

:ıtla islmlcrin,i kaydettirmeleri. 

Emlak ve Eytam bankası· 
İstanbul şubesi müdüriy~
tinden: · 
Esas numarası Me\'kii 

tehiri '70 Beykozda Tokat me\kiide sebze 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: lki yliz anız Jira bedel bahçesi 

Bedeli icarı sem·lsi 
J.ira 

275 

ik ınu~tcri i uzcrindc olııp 23-1-929 tarihinde kafi- kararı çe- 7'7 Kandillide Ynniköy caddesinde ı 5 
ktlccl..'gi ilan edilmiş olan :\1m. l\1arinkonun 9193 ikraz numa- numaralı dükan 
rah J I:ıskö\•de J lacı ,aban mahallesinde eski sokak çeşmesi 

98 J Herbeli adada y~lı caddesinde 14 
Yeni Okmcyd.ını ~oknğında eski 2 - 4 ve yeni I 3 numarah No. dükıln 
hatıçcll harap hanenin mlizaycde~i hasbefüizrnn 28-1-929 tari- · 
hin~ mtbadif pm:artc!:i giinlinc tehir edilmiş olduğundan talip 145 ne}lerbeyinde Ebronos)·an aqu·epoşp 
} k .müştemildttndan bahçe 

36 

25 

o anların yc\·mu mezkCırda saat on beş buçuğa ·adar Sandık 
~laresine müracaat eylemeleri ilan olunur. Ern1Ak Ye Eytam BJIIlkasına ait ba14da .muharrer enmllin birer 

8
~ _____ ..;._ _____________ , senelik bedeli şeraiti :ıtiye ile müzayedeye çıkarılmıştır.; 

akırköy malmüdürlüğünden: 1 - Müzayede müddeti 21 kAnunsani 929 pa:zıırtcsi gününe 
Cevizlik mahallasinin Banyolar sokafında Rus tebaasından Mı- kadar o1up ihale muamelesi revmi mezkurda . saat oo ~luda icra 

eırdiç Boiosof zevcesi Madam Araksiden metruk kirgir üç kattan olunucakur. 
ihartt ve dokuz odayı havi müccddet bir bap hane J7·I-920 tari- i __..Bedeli fcar ilk taksltte ihaleyi mürakıp , \'cfilmek üzre 
hinden 6-2-929 tarihine müsadif çartamba günü saat on altıyalkadar Uçer ıytık müsni tekasitte tediye o1unaca1car. 

ınOz~'Cdeye vazedilmiş olmakla talip olanların bedeli muhammeni a - Müzayedeye iştirı1c etmek :ırzusunda buıunanlar UahÇeka
o}an 3500 liranın )'(izde 7,50 teminat ·akçesini alarak Bakırkôy pı~ Emlak ve Eytam Bak'ası lstanbul şubtslne mUM<:aıat etqıcli-
~allaudüriyetiode mnteıekkil utı& komisyonuna mnracaaUarı. dirlcr: 

, i ., 

. ' 
: . ' ~ 

.. • • J asg:ıri sarfiyııta uami rıınde -
Y efn cadde inde atik 1 l'Cdit 2 tada 11a\ yar hanında 46 mı- mnn 1tıı ettikleri tecrübe ile 
numaralı hanenin bedeli 'cfa 

fozta~ına şamil olmak Ye ilk 
pey bedeli vcfayi tc~1\ iiz 

eylemek üzre otuz giin müd
detle ia-a kılınan miızaycdl! 

sinde 320 lirada ralibi uhtc
Jndc tnkarriir ederek ihnlci 
kaciyc~inin icra. ı zımnında 

on be~ gün müddetle mc\ kii 
mii.zaycdeyc konmu~tur. l Iu

cludu: bir tarafı kere. tcci Ali 

efendi hanesi :ırka::-ı medrese 

cephesi ycfa caddesilc m:ıhtut 

mezkur hane ah~ap çi{t kanat 
kapudan içeri girHdikcc zemini 
çimento dö~cli bir e\ altı iizc
rindc bir oda bir mutbah 
ikinci kata ahşap merdi\·cnle 
çıkıldıkta bir ~ofa iizcrinde 
iiç oda olup alt i1c;t kntta 
aptcsanc mahalll!ri mc\ cur 
j c na tamamdır. 

Bina nim kı\gir olup h:ırl

cen s.ffasızdır alcttahmin mc-

sahası l 90 ar"ın terbiindc 
olup seksen bir ar,ını hane 
zirmi sekiz aqını bahçedir 
b:ıhçedc bir kuyu 'ardır de
rununda medyun sakindir 

kıymeti muamnıincsi bin iki 
yiiz füadır mfs.ilat 928-3545 
numaralı dosyada münderiçtir. 
l\limıcaat olunabilir. l~hu ma
hallı:~ yiizdc beş zammil(\ talip 

olanlnnn lkıymcti muhammi
ne. inden yüzde onu ni pc
tlnde pey akçasını mii tashi
ben saat 14-16 ya kadar m(i
zayede şubesine müracantlan 
928-3545 dosya numaralı ye 

11-2-929 günü ihaliyc_i icra 
kılınacağı il:l.n olunur. 

marnda Juk Girgoryadis EF. ı;ablt olınu,tur. 
ale) hlcrine ikame eylediği Dikkati Başlıca bankalar 
) irmi beş bin iki yiiz km u_. ticarethane 'e yazıhanelerde 
gUmrlik rcı:mi dıl\·:ıo;ına mti- IAmb:ılanmızın tesis:ıu mevcut· 
haşerct için mücldeialcyhlcr tur. Turki} e için vekili bulu-
numlnnna gönderilen daYctiyc nan CORNFIELD ,.e GOI...DS· 
ikametgahlarının mcçhuliycti TJ~lr müessesinde yeni me\'· 

rudat : istanbul Topalrıın 1 fan, 
haschilc tebligat ifası mıim· j 
k . I d 1 87, tel: t, 1057 . ·lin o mu ııtı erhilc :İa( c kı-
lınmakla hukuk u~ulümahke
mclerinin 14- ı inci \ c miitc:t· 
kıp m:ıddclcri :ıhkt\mına tc,·
fikan ihlncn tebligat kra-.ına 
karar ,·crilmi~ olduğundan 
!\1uluıkcmcnin muallak hu
Junduj:tu 2 -~uhat-929 pcr

~cmbc giınti saat, ı 3, 30 da 
bil'a. ate 'cya bih ckulc i pnn 
Ylicut ctmcdip,-i takdirde g-ı
y:ıbcn muhakemeye müba~c-
r~ e~lecc~i ihln olunur. 

~~eş~r -=:aır= :: 

fsrefin eser~ri 
Eski harflerle 
Kitap halinde çıkb 
Te\'7.i yeri: (Yakıt yurdu) 

Fiafı 125 kuruş 

lstanbul ıiç-1i11cıi hukuk malı· 
kemesitıden; Ahmet Beyin karısı 
J likınet Muazzez 1 lanım aleyhine 
ikame ettiği boşanma davası 

üzerine 22- l -929 da ilanen vaki 
tebligata reğmen ınahkeıne}·e 

gelmediğinden gıyabında tahki
kat icrasına karar ita ve tahki
kat 3-2-929 pazar saat 13,30a 
talik olunm~tur ve gıyabında 
şahit istima edilmek surctile 
muamele cereyan etmiş ohnağla 
işbu muaınelc)'C beş gün zar -
Jmda iüraz etmediği takdirde 
muhakemeye kabul olunmaya. 
cağı ilan olunur, 

' 

DEYLET ~IATB .. \ASI 
MÔDÜRLÜÖÜ.ınEN: 
MÜSELLESAT 

Darülfünun Fen fakültesi 
müderrislerinden 

Ali Yar 
Muallim kitabı 

Finn: 490 1-aıruş 

YENİ ~EŞHİlAT 
Ali Canip 

EDEBİYAT 
4 iincii ciızli çıktı 

25 kunıı 

Halil Fahri 

EDEBi KIRAAT nümunelerl 
Lbc 'c ona mekteplerin üçimcu 
l\'Ju:ıllim mekteplerinin dordüncü 

sınıfına mah::ıus 

Birinci cüzü çıktı 

FJatı: 20 kuruı 

Kuvvet ve sıhhat 
Mana ihya ''O ılnlrlorl 

takviye edcsa 

.l\rsenof eratos 
ne temin 
ei:tilebilir. 

Ecunetene ecza 
\ depOlannlltt 
WtıDur~ 

~ ,~ 



Kuruş 

ı A) ıgı ııs 

~ • 400 
6 • 750 

I! • 1400 

(Jarlçte f Gazeteye ~undcrllec.ek. mektupların üzerine : 
Kuruş ı IJarc lçin:,c idare , vaıı)a alı e l )ıızı ) · 

l<ı:areıl Lonulmalıdır 
IJQ( 1 ' -S\JU Ra~ılm1yan mcktupla:"ln ı.ı.de5lnden, k:ymeti 
l4~0 nıukaddcres1ı nıektuplara konulnıuş paralaı ın 
~:oo li:aybo1'.11oıS"1da.n ve ııant.:ı: ~ wntinderec:.tında.n 

• 
Türk ~ekteplerile faydalı eaerlin !~ !LA:\ TARiFESi: 
ilanlarında o,'o 20 tenzilat yapılır . : s 1 KJf'" 

---·- , 1 ,.ıırı ...,, 
. : b-fl inci sayfada ıı 51) 

Buytik \ c ~ a bir çok dcra için 'erilen ıl~nl.ırla ~ 1 - 2., 
1 ıu usl nıJhhettek •!Joların "ucretl 1 : : : .ıo 

iJarc He L.;ırar oışurılır. 2 .. • t~J 
1 " ,. 2()) 

I · ·..}&zt;tcınize hutu.ı ilin kabul eden yer 1 t-8 nci sayf.tJ;t \ l~J 
idare mesul değildir. • • =25 Kanunsani 1929 = 

H. S. H. tlinat acenteıl. • ! reşnıl ııılnl.tr f 
y 

fBorsal f 16 Kanunusani 1929 

t 
1 

~ ukut 
ıucıl z 1 .,ı 
De p 

20 1·1111 .. ı el i;11Jml 
Roy~sma k 
A\'u~tJrY;) şilin\ 

l 
1 

Ley Ronanp 
:!O !J•\·.1 fit: ear 
l fit·• nıeıık flo.'111 
2IJ 
20 
:ro 
1 
1 

F .an<a-ız f '3ngı 
~,\il) D t..ıll 

kuron Çcıko - ~lova\ıa 
Çer\ ııf'ts c ı::"c..~ly..:• • 
2rloti • I ehı:!ltan ~ 

20 Din..ı.r c \"ogoslav) a • 
20 Belçlh fr111"1 
l r zcta I·p l..\ 
20 Js-.:i(' o rı.:ın:;ı 

l llc ~ > 
Cek • 

i .ondı.ı üzerine bir lu..-!tlz lirası luruş 
)\t~v.) rk 1 Tlirk Iı,ası dolaı· 

P.ıtrıs • frank 
'\fiJatıo • • lil'el 

Bcr•ın • 
Sof ya • • 
EruksE-1 • • 

• nıark 

• • JevJ 
, belka 

,;\'r: ldı 

S9!l 

! 2=~ ~9 

24 
:9 
81 
ıGO 

213 
120 

0000 
22 
10 

113 
32 

783 

75 
JO 00 
87 50 
50,00 

00 
37,50 

00 
00 
00 
50 
0') 

so 
75 

00 00 
75 
00 

992 75 
048 c 1.21 

12 5000 
8 33 0(1 
2 05?0 

61 37 liO 
3 sıoo 

r h:apandı 

1 
991 150 
203 O\l 

52 
1
87,SO 

(8 50,00 
:s 00 
24 37 50 
29 00 
81 00 

160 00 
213 50 
ıw oo 

0000 
22 50 
ıo 75 

113 00 
32 75 

783 00 

993 
0.48 

12 

9 
2 

5') 

&:f,24i 

4850 
31 ~o , 
C475 
37 S!l 
5075 i 

.. \misterıJam• 
CJne,ı-e 

Prag 
\·iyaııa 

~ıadrit 
, • .,.,şova 
Ati na 
Bük re~ 
B•lgırat 

• 
• 
• 

• 
• 

fluriıı 

fr tık 1 

kuron 

' 'f s " 
2 5' " 

16 4& o 
8 47 00 
2 98 50 
4 3525 

87 
3 
1 
2 

16 

21 50 
5325 
42 50 

• 
• 
• 

• • 
• 

eılin 
.ııezeta 
Z"loti 

• 
• 
• • diraJımi 

krus 20 ley 
Ttlrk lirası 

Tahviller 
l t.Araz do uli c n.•lell • 
l>i.Jyuıı•ı muvabit.l.e 

dinar 

1I<:rı:ırnıyeli demlryolu 

!-taubul tramny •lı·kctl 
Rıhtım Dok ve Aııtircpo 
Jstao.Lul anonim ıu şiı·keti 

Hisse senetleri 
r~ hankaı;ı 
O ro.:ıuh banka.El 

37 87 
24 62 50 
27 000 

90 25 00 
228 00 00 
8 85 

4 
19 
23 

25 

I: ,;: r 00 

== 

8 4675 
2 ' 93.00 
4 3475 

31 87 
24 62 50 
27 67 50 

89 
1
1>2 o~ 

227 100 00 

• 1 85 

1 

I" 00 ~ 
Ticaret ve zahire borsası 

(iatıar Tir.aret bortı:t~ı katibnmumiligi tarafını1nn vPtilnlit:tir. 

- Okkası 1 
~zam1 A•garl 
K. P. K. P. 

1

Buğday % Çavdarlı 
iYumu ak 0..0 (O )0 00,00 
,ıtız.ılea 00·00 oo 00 oo.oo 
Unteı· 00-00 00,00 0000 

!~~~tm• ~:: ~~·: :.: 
·S•-t mahlut 6-07 17,03 ~7.02 

1 -ZAHİRELER-
L:aıd•r 15,10 1507 
'\rpa 1322 18.10 

1 ~f ı!ır 
•Yulaf 
'va!u1ye 

12 20 1 15 
00.00 OOQO 
3200 37,00 

1 -HUBUBAT-
1:-;n am 
iKu yeml 

oo.oo 
oc.oo 

oo.oo 
00,00 

-UN-
Çuvalı kilO!:U 

Eki tra ekistra 00 1525 1390. 

1300 1280j. Eki~tra • 
Birinci yumusak 01' 0000 ooo~ 
Birinci •eı-1 • 00:>0 0000 
ikinci • 0000 000

1
. 

TİFTİK -
Aı~kaı a 000,00 000100 

Ak.._tlıir 000,00 000,00 , 

Y~pngı Guz yunu 000,00 000100 

-AV DERİSİ-

San~:ır 

Tilki 
Knnılu2i 

Fınılı.k.u;i 

Ce'Vl1-it l 

çıfti 0000,00 0000,00 ı 
6000,00 6,00,0.. . 

• 0000,00 0000,0CI 
• OOOOıOO OOOOıOC . 

-fJNDJK- 1 
ooo oo 000,0.:ı 

8000 7500 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

llaydarpa~a mezkcz anbarında ıne-'cut cinsleri muhtalif 

270 kakın effanın şerih:ılin ?8 ind pazartesi glinii saat 13 

teli itibaren fruht cdilccc!'.İ ilıln olunur. 

Manisa Vilayetinden: 
Bdoli keşli 

lira kuruş 

'ıl.309 ı;g 

J.1~6J 22 

i\hni;a • Kosaba yolu 

Ala\erir Kula yolu 

~fani,a·Ka·La ıolunda 2kilomctr ı ksviytl türabiyo ,.e ıo5a ve 

1 ::ıctr0 açıklığını.!a bir m•;n z ve l 2 ıntll o açıklıJ:ınc.la bt1onarmc 

koprü nşa ı lıaltli•ki !ıedcli kcşır üzerinden 2 - 2 - 9~9 saar on bıre 

kcdar. 

'.:? - ,\]•şehir · kula yolunıfa 2 kılnnetro tulinde şoı.• tamirau 

e t ,e,.]e 9 ddeı 0,60 metr<·luk lıctoııarnıc menfez inşr.sı 2 - 2. 929 

sa.• o:ı bır buçu~a kadar ıı uddeılc kanun mucibince ve aı:rı ayrı 

oh ._l{ uzre mlınaka;ar• konulmuştur. 

3 Taliplerin ı:ıfsil"at almak üzre • ·aria baş mii1ıer.disUğine 

nrnflc•atları 

:\fubarr1ri: ~rutercfmlı 

Aloris LJbldn Alelınıet Gayur 
- tliç ... ne istiyeceğiııı ... 

Dedi. Aynı zamanda tekrar 

avdc'le • Raul > a bir fotograf 

g~ıterdi: 

- Şunu cüzdanında bultlunı .. 

1 zerinde bu kadm resmini 

taşımaktan maksadın ne? •• 

• Raul >, « Klaris Detiğ » iıı 
resmini tanımıştı. 

Tereddütle ceyap verdi: I 
- Bilmem ... Bir tesadüf eseri J 

olacak-

Istanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
s 

Üsküdar 
Kadıköy 
Merca11 
Bak,küy ., 

l) 

,\ 1 

Yenimahalle 
Osman a!!a 

Saman viran evvel 
Sakı zağcı 

" 

So 

Aııdoııavi 

ı\luht•r 

Dökmeciler 
Taş han caddesi 

l) > 

" 'll 

No 

20 
60 
33 

19.l 
100 
100-1 

N~vi 

ev 
» 

dükan 
ev 
ıo 

» 

icarıscnevi 

180 lira 
300 • 

8.J. • 
84 • 
72 ,, 
8-1 • 

Kadıköy Ras111ıraş:ı 13iriııd 31 c.lük'<n 36 • 
Büyük ac.l:ı Ka•.c:ıfil fısık 36 ev l·l-1 » 

Bal.lda evsafı muha, ·er cmlikiıı şerait JTtıkarreresi vrçlııle bir scııc müddetle ic.ırn rap!· 
oluınak üzere l·l-2-929 tarilıi:•e ml! adil l'erşeııbc günü sa.at 15 de ı•:,"zayedcsi muk;rrerdir 
taliplerin Lmvalı metruke icra komısyonııne müracaat eylemeleri. 

Semti n1ah.._'lc~i ..;uiı: .... At ULirnar:ı~ı ncrl ü.•:ı.rı muhaınıncni icarı sahikı 

Beycğlu l<riku)· Bilczıkçi 20·44 kagir hane 
1 e~ılkoı Seıketİ\c i tanlıul IJ(j hane 

lloğazi<;i Tara\ıya ı;:,hlll·oı;lu 1 .J-12 • 
\ enimah•llc l'·ızarbaşı s5. ı o.ı • 100 

KaJıkıi) Tu~lac'lbaiı Bağdat caddesi ~~ 180 maalıahçe kü~k 4~ 
( 'akraga lıademalıı .J- apartmanın daıre ·> 

~cnc\i 

\'ehri 
~ene\ i 

" 
şehri 

33 ~clır! 
BeıoP;lu llü;cna~a l\uçukduı·arcı 1 hane 1 ~,fü) • 

1 Bal:lda C\>alı muharrer emhlk ~craiıi mukarrcrcsi \e~hile icara rartcdilmc;i i~in J ~-'129 
tarihine müsa<lii pa1.ar ı;Linti >aat onbc.·ştc ihaleleri icra edilmek üzere n_ıüı ycdeıc ,·.zotumuştur. 
~fa.liı:ılcrin emvali n1etrukl• icar komisyunun:t ınüracaat cylcınelcri. 

Manisa vilayetinden: 
Kasaba - Parsa yolunun O 583 ita 5 883 inci kilometreleri 

arasındaki yolun tamiratı cs.ısiycsi ve bu kısuıı üzerinde 0,60 ve 
1 ve 2 metrelik üç meııkı inşası 9699 lira 68 kuruş bedeli 
keşfi üzerinden 9-2-2929 tarihinde saat on bire kadar müdetle 
kapalı zarf usuiile münakasaya çıkarılmıştır. 

Fazla tafsılat almak isteyen talipleriu vilaret nafia baş_ mü
hendisliğine müraceatları. 

Altıncı büyük 

Tayyare piyankosu 
Yeni tertip 
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DiKK.l.T ~:oi;.;iz 

Yeni plan 

Bu seneki ıayyarc piyankofu ~imdiye kadarkilerin en zen
ginidir. Çünkü: 

ı - ı 0,000 lira ve daha ı ukarı btiyük ikramiı eler geçen 
sene yalnız ( 3) tane idi. Bu sene ( 5) tir, İ>ahct ihtimali 
o, 67 arımışar. 

0 

2 - U.\ll':\l İKHA.\IİYI': ADEDi: Geçen seneki kc~idc· 
!erde yalnız ~ 2,000 ) idi. Bu Eene tam: ( 3,900) dür l·mum 
isabet ihtimali de tam: '/0 95 (yani iki mbli ) arımışur. 

3 - Piyanko yüzünden zengin olanların adetli hu >ene 
~eçen senekinin tam iki misline çıkac•kıır. 

Devlet demir yolları ve li
manları umumi idaresinden: 

DOKSA 

Başlıca >J>t dükanlarında ara
\'ınıt. 'l'opt:ın .;auş: 

RİKARDD LEYi VE BİRADERİ 
İ'tanbul 1-Janızlu han 9-14 

l !tr cins saat deposu 
:::::::::::::ıc::::ı:::::::::c:ı:::::c:::ır.n:n 

il Kürkler il 
l; s ı·r.; l ·· b ·1 H ı . ene ı p anco ınıına'c cu e ı: 
~ . -!! Bcyoglıında ;39 rırnınanıda i! 

~ epReM 1 
i " 
il Klirk ticarctlıanc,imle ft H ; 
:: tcnzili\tlı fiatlar "' 
~ H 
::::::::::::::ınıı:::ı:::nııcıı:::::::::ı::::aı 

Satılık Apartıman 
İstanbul vilayeti ~ .. 

defterdarlığından: 
l\riküy ıkiııd kı:,ıın l facı .\[;ınsur 'oka~ıııda OLtik :25 

ve cedit .J-/ numaralı Sazaııof apartıqı;ı ı bedeli udatdl 

alınmak surctik Ye kapaiı zarf tNılile- ;atılıktır. .\l,ıhanınıcn 
bedeli 1 ~ouo lirndır. .\hizaycck 9 ~übat 929 tarihind~ def· 
t.:rdarlıkt.ı ı apılacaktır. 

reeeeee~ı 
~ k Soğu~ ~~!~~~~r!~~~.! ~~-

m 
ınznı~ ·. wl!;uk dalt:a·ır. rı ş hr rni_zc ı1kbi .. .;m b - $ 

ı an etını;tı. f dlıakıka «•g kla<lrda ha;a<lı. Bınae~alcı h ·ı~ul 

al.gınlı[ından nıütc\·t:l\it grip, 7.atulccnp \'a-.airc ha:"talık. .. rtnJan 
&) \ıka\c tcd:ılıU·inc t~\·ct-~uı l'tmcli \C J~ıotl<ilc gıyinnıi~ 1lulc ı· 
@ malıdır. Bunun için ahiren buı k l.ir tcehlıürlc r •. ın<lro<l "' 
@ ı:ur": ~den .".rkek, kadın ve çocuklara mah;us ııayet mukcmm 1 

1 
kı ·lık lunıu kuına~larını gurnruktcn çıkaran \c bL. tcc'fıl1Ur 
h•;dıilc cıd<lrn rekıb'.'t>iz ~·c fah~i-ka fiaıına mcı.kii <Qnı~t· @ 
vazeı Icıcn Gala tada Kara Koyde l opçulor cadde,ınde lkl,.,k 1 
tramvayları tevakkuf malılindc :i,3 numaralı TAYI 1.\1.\, · İngili;ı. 

~~~~;;~~~~~;;;ee 
l LA~ 

Fdıimc r lanırn!a !,mail 

Ekndiniıı -ayian mutas:ırrı[ 

oldukları Beyo.~ltımfa J facı 
\limi maha'Jcsinin Camcı so
ka~ında atik ı·c cedit 3 mı

nıaralı sa~ tarafı lsmail ve 
Salalıattin Beylerin arsası ar

kası keza İsmail ı·c Sahlhattin 

Beylerin arsa,;ı ve sol tarafı 

l~clip Ekncli aNbı ve un ta

rafı Camcı rnka~ı ile mah-

dut Ye zemin kaunda bir 

ta~lık ı·e bir hah\ ve birind 

katta iki oda ve hah\ ve iki 

odayı Jıaı j YC unlindeki lllll· · 

atta! kapıyı haYi tahmil ve 

tahliye )irketindc amele İbra

him çavuş Ye tlitlin depo

sunda mibtahdem Ayşe Um. 

ve asker Ümcr Ef. tahtı isti· 

canncla bulunan ah~ap hane 

otur. giin müddetle mevkii 

mlizaycdeyc konulmuş ve 

ihalci eı·vcliye;i 26 Şubat 929 
salı glinü saat f 5 te icra kı

lınacağıııdan talip olanların 

ve fazla taf,ilı\t almak istiyen

lcriıı kıymeti muhammenesi 

olan bin liranın yüzde onu 

nbpctiııdc pey akçesini müs

taslıibcn 928-670.J, mınıarası 

ile Hcyo~lu ~ulh mahkemesi 

eylemeleri 

/stanbul ikinci ticaret malıkc• 
. mt>inden: lliHli:; Siit -irkcruıc • 

ait olup ;irkctiıı muhtdi- u· 
belcrindc bulunan maa t.:kr· 

ruat 1 O adet >u ı'ıtmaı::ı ınal,,ıı~ 

'ohanın her birine 5U lirndaıı 
talihi mcYcut huluııdugul'dan 

daha ziyadL')'~ talip olanların 

30 kanuıısani çar~amba !(iiı d 

saat onda miizayc<kyı: htirak 

etmek üzre Baya:,ıttaki mııflb 

şirketin şiit toplama m•ıhalliııc 

gelmeleri lüzumu ilan olunur. 

Seyrisef ain 
Trabzon birinci postası 
(Cumhuriyet) Yapuru 28 ktl· 

nunsani pazartesi 12 de Gafoıa 
rıhamından hareketle lnebolu, 
Saınsun, Gircson , 'J'rabr~n. 
Rize, Hopaya gidec~k ve dö
nüşte Pazar i>kelesilc Rize. 
Sürmene, Trabzon, Gürele. 
Gire,on. Ordu, Ünye, Sam•un, 
İnelıolu, Zonguldajl;a ~r11 a
cakar. 

1 !orcket giinü yük k.lıul 

olunmaz. 

Bozcaada postası 
(GELİBOLU) vapurcı 'th 

K.ınunsani Cumarıc;i 16 d• 
İdare rıhtımından hareketle 
Gclidolu, 1 .Ap;cki, Çanakkale. 
İmro?.., Bozcaadaya gidecek \ \! 
Çanakkale, L;\pseki, G~ıl><ıluı a 
uğrıyarak gelecektir. 

Antalya postası Altın ye gümüş madenleri hariç olmak üzere bilumum ham 

maden naklivatı için 1 mart 929 tarihinden itilı•ren tatbik edilmek 

üzere Anadolu-Ba~dat hattımla 46.,346 numara ı·e Ankara-Kayseri 

hattında do l 6 numaralı fcvkah\dc tenzilatla bir feyri hafif tarife 

ihda< edilmiııir. Jiamulcnin tam '"""on yükü olınası, yahut tam 

ıagon ı ükü üzerinden ücret Ycrilme,i ve Mkliı aon da 1 faydarp•şa, 

!)erince, İzmit.. isla>iyonlanndan birine mürettep bulunma>ı şarıtir. 

ılundan <onra krom nakliyatı da bu tarife ile rapılacaj);ından 104 

nuınaralı krom tarifesi lıu yeni tarifenin mer'iyeıe \·a1.ıııdan itibaren 

l:\ğvcdilmiştir. 

Gazetemize bir aylık abone olmak istiyen 

zevat aıağıdaki mektubu keserek bir zarf içine 

koymalı ve zarfın üzerindede şu adresi yazıp 

bize gödermelidir: 

( İ:SEBOLU) rnpurıı ':!7 k\nu· 
nu>ani pozar JO da Galata rıhtı· 

mmdan hareketle İzmir, Küllük. 
Bodrum, Rado<, Fethiye, Fini· 
kc, ı\nıalyaya gidecek ve do
nüştc mezkur bkelclcrle birlikte 
Dal)-an, :\larmari>, :iakız, <;,'·ı • 
nakkalc, Ce!iboluya uğrıya-

F1ıla mo.hlnıat almak ve tarifeden tedarik etınck iftcyeıılcr ista

sıyon \'C anb•rlara '"'"''caat etmelidirler. 

l'mumi idare 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 
. c~) adet a!iınaıııa,yon kv.anı mün.ıka;a;ı 11 mart 92<) pazartesi 

~ünü >aat 16 da .\nkarada L'munıi idare bina<ında icra edilecektir. 

.\lünaka;aya i;ıir•k edeceklerin tek'[ mckıııplarını ve 1650 liralık 

teminatı murnkkaıclcrini cı mi mczkılrda -aaı 15,,10a kadar umumi 

idare yazı işleri mudürlüjtünc vermeleri lazımdır. Talipler münaka;a 

şartnamelerini l 50 kuruş mukabilinde .\nkarada malzeme <lairc;inden, 

llaydarpaşada muhapa komi>yonundan tedarik e<lehılirler. 

« Jozin > sert bir tavurla 

sözünü kesti: 

- Haydi, yalan söyleme ... 

Bu resim « Klaris Detiğ » in 

resmidir. Onu görmedim, ara

nızdaki macerayı tanımıyorum 

mu sanıyorsun? .• 

Senin metresin oldu değilmi?, 

• Raul » şiddetle mukabele 

etti: 

- Hayır ... Asla ... 

- Yalan istemez metresindi. 

Buna kat'iyen eminim; hem de 

seni hala seviyor ve aramızdaki 

ınüııasebat ıııüııkati olmamıştır. 

• Raul ıı onmzlarıııı silkti. 

Fakat kendini müdafaa edeceği 

sırada • Jozin > sözünü keserek 

dedi ki: 

- Lafı uzatma "Raııl :ıı ... 

Şimdiden haberin olsun • Ben 

o kadınla karşılaşmak teşebbü -
sünde bulunmıyacağım, fakat 

eier hadisat onu yoluma ı:ıka-

lstanbulda Ankara caddesinde (V AKIT) ga::elesine 

(V AKIT) gaulesinin bir aylık abone bedeli olan (/ 25) 

kuruşu posla hat'abile gondcrdim. Bu paranın postadan 

aldın/arak derlıal alide~i adrese muntazaman gazek gondermenizi 

rica ederim. 

Adres: 

İmza 

"6·;;-;;n• -seni 

1

1
•1 Şaban T 4 [!][!]aurç: Ddiv .~ 

13cr;ıt gece ı · 

~i Cuma · 

' 

Erkek; Münasi/I I5İm Kır; 

Toktay Gülsün 

Günün nasihatı 
_p:ımlıya ll.11)ıl·r'.1- gııl oh!r .1 i\lcsul n1l.ldur: .ı\hmct Şukru 

rırsa .. vay haline ... 

• Raul > ihtiyatsrzca bağırdı: 

- Eğer sen de oııurt saçının 

bir kılına el dokunursan vay 
senin haline. 

Kadının rengi attı. Çenesi 

hafifçe titredi, elini « Raul > ün 

boynu üzerine koyarak J<eke
ledi: 

- Demek bana karşı onu 

müdafaaya çalışıyorsun ha? 

Heyecandan donmuş olan eli 

delikanlının boiazını sıkıyordu. 

c Raul > k:ıdınm kendini 

boğacağıııı hissetti birdenbrie 

yataktan fırladı. 

« Jozin » de bu hareketten 

ürkerek kors:ısından bir bıçak 

çıkardı. Bıçak p3rıldıyordu. 
Birbirlerinin karşısına geçerek 

bir müddet seyrettiler ikisi de 
taarruz vaziyetinde idi. Nihayet 

c Raııl " mırıldandı: 

- Oh ! « Jozin >1 ne şayanı 
esef hal. .. Bu hale gelmenize 
intız1r olunur mu idi? 

• Jozin »de helecana kapılnışlı; 

•Rauf" ayaklarına kapaııırkeır, 

o da oturdu kaldı. KehkyorJu: 

- • Raul » ! öp beni ... üp 

beni ... Artık aramızda, ıııazid~ 

olanı nazarı dikkate almıyaJıııı. 

Yekdiğerinc iştiyakla sarıldı· 

lar. Fakat• Raul » gcııç kadııuıı 

hala elinde bıçağı nmnaı:n 

amade bir tarzda tutt..ığ.ınıt 

gördü. En küçük bir hareketle 
bı~ai,ı saplıyabilirdi. 

(Blımcdı) 


