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Resrn1·i·d~·reıe·r -Yenli b111 ır h ava. isi !f:.Vekilimiz 

Çok meraklı ve cazip olan bu yeni tefrikaları 
lerıetle takip edeceksiniz 

'Cllıııı-.-------------•---nn--mnm..n:aa11waawş 
s 

r 

~frilt f!ihi t 11 ca
ret Yapabil·r

ler ıni'J 
iktisat V k~ l . • 

111• c a etımiz ehem-
ıyetie rne l l ~ 

ııın 
1 

şgu o ması la -

V 
ge en bir prensip meselesi 

ar· b 
k~ · u mesele 
urnet but . 

ed'I Çesı 
1 Ilıekt 

ın · e olan 

resmi hü" 
ile idare 

muhtelif Uessesel . 
etrnek i ~rın. varidat temin 
lata . ~111 tıcari muame
h d gırışnıeleri ve bu sa-
a a husu" · 

sesatı il sı tıcaret mües-
Ilıala de rekabete kalkış

rı ır 

Ticare;. 
serb ın efrada mahsus 

est b' 
kabul ır hak olduğunu 

eden b ··t·· 1 ketl . u un mcm c-
er gıb· T 

hlıriy r l ürkiyc cum-
best' ~ 1 

de bu hakkın ser
ısıne h· 

rnan · ıç bir taraftan 
ı ve n .. k"l· k ~Miri! ıuş u at vu ua 

rnernes· · · ke k ıne ıtına etme-
endis· · · 

bir . 1 ıçın en esaslı 
Şıar itfh 

Gen b 1 az eylemiştir. e u . 
olmak .. şıarın icabatından 
ın· d uzre gümrük sisteın e rn·ıı 
nay· 1 i ticaret ve sa-

ı rn·· 
Per . Uessesatını himaye 
dıt·enhsıpj tatbik olunmakta

, att 
huk· a bazı ahvalde 

tınıet b 
datınd u maksatla vari-

an b·ı etınekted· ı c fedakarlık 
E> ır, 

&er h'·k .. 
lem· u um et varidat 

ın etm 
hangi ek, yahut hcr-
istih Unıumi bir faide sa• 
ile 1 .. 

1 

eylemek maksadı 
b lızunı .... 
İt &orurse muayyen 

Yah llladdenin ticaretini, 
lıt . 

İrıh" ınıaI ve istihsalini 
ısar 

alabn· ve kontrol altına 
ır; bu t k. d k lıtnlıın· a ·tır e artı · 

hlıslı _'Yelle efradın ve ya 
Sı • k 

altına Şır etlerin inhisar 
İştigal alınan madde ile 
dir. etnıcıeri caiz değil-

F' akat b 
hangi b· una mukabil her-
labi ır sebeple inhisara 

olınak ~~ddeler müstesna 
efrat Uzerc hükumetin de 

Ve h Yapılabil eş as tarafından 
t. en h h · b. •taret er angı ır 

llıeşgul ve san'at işi ile 
füldir olması doğru de-. 

Acaba 
kuınet .~eden dolayı hii-
r t · nıl Uesecsatının tica

ış e . 
doğru ol rıne karışmaları 
Ş nııyor? 
lınun .. 

v ir •Çın ki resmi de-
ve nı. 

\t an . Ues sat ticaret 
f ayı · 1 t ritt ış erini daima 

Ve şi k 
ın t ı.tflı r etlerden fazla 
t 't çıkarır· .. .I'. • 
~• d . • musavı şe-
. k aıresi d 
ıt ti n e efrat ve 

ere k 
ld lllez. O arşı rakabct 
n l nun · · ıce d •çın daima 
bu 'l.ü.r:· zararlı çıkar. Fakat 
bir h r ancak çok . 
r·· . esap ·ı ınce 
•ılıYatt . ı e anlaşılabilir 

a ıse h ~ ' 
sesat "b· ususı mües-

i ı &ı ı r 
ş erine karı •caret ve sanayi 
uınlı . Şan resmi d . 1 

lllıyetl aıre er 
etınezier e bu zararı fark-

Bıınun. 
ile id sebebi resmi b""t 
1 are d" u çe 
t!tin e ılen m .. 
h nıua l uessese-
csapt tne elerine . .. arı t.. aıt 

Ylırütelll.enı u~car zihniyetile 
(Aitıarıl{ e eridir, 

ı 3 ilnc"' 
u aayıf arnızdadir] 

General Lüdendorf bir Amerika gazetecisine ffurUHYH Iİ~İYO 
cihari sulhu ve İngiliz -Amerika harbi ihti- te~'1z.~;:;,·~~;!r:~~,,~:~~a 

mali hakkında dikkate şayan sözler söylüyor iştir:ı!_.~cek 
B. ·k· ·· ı ' ··f ·t b" k ·· · · A Bu defaki içtimaın çok ır ı ı gun evve , gaze- mu rı ır omumsttır. me 

Leler Rusyanın sabık har· ~ --~~ ~ rika gazetesinde ise müfrit hararetli olacağı tahmin 
biy·e komiseri M. Troçkinin T . . milliyetperverlerden Ccneral d J kt d· . e ı me e ır beyanatını neşrettiler. Bu Ludendorf, aynı meseleye 
beyanatta muhtelif fikirler, dair fikirlerini anlatıyordu: 
mütalealar vardı. Bu sözler " Boston Advertıser ,, 
içinde en göze çarpanı, gazetesinin Münich muha-
bu Rus siyasisinin beş on biri Kari Fon veygant, 
sene içinde İngiltere ile gazetesine gönderdiği bir 
Amerika arasında bir harp mektupta diyor ki: 
olacağı hakkındaki tahmin- " Milletler, ne zaman 
!eriydi. kendilerinin, gizli, gizli 

Avrupa, bilhassa Ame· çalışıp meydana harp çıka-
rika gazetelerini takip eden- ranların elinde birer alet 
ler için bu beyanat pek olduklarını takdir ettikleri 
yeni bir kehanet ve bu gün aralarındaki harp niha-
bahis ilk defa düşünülmüş yet bulacaktır. 
sayılmaktan uzaktır. 1 Alıtarafı 3 üncü aayifamndadll'l I ' r.ıı ıı11111ıııırıııı1111ıııııı11111ııııııı11111ııı:ııı111111!f Cenr:ral Lüdendorf ~1111111•1 ııı111111ıııııı111ıııııııı111ıııı 111111111 ıııı bıtıııf 
j. Amerikanın İngiltere ~ 1 Harpleri çıkaranlar kn- ~ 
::. ile harp etmesi için vak- E Son posta ıle aldığımız ~ ranlıkta çalı§an yüzleri g 

J tile Almanya ile harp ~ bir Amerika gazetesinde ~ maskeli diplomatlardır. ~ 
~ etmesinde daha fazla ~ ayni mevzua dair çok ente- ~ Bütün hayatımda onlarla ıIT 
= = resan bir yazı gördük: t1 " = ~ sebep vardır. ~ ı:ı çarpışacagım. ğ 
fi\1ııııı1111111ıııııı, 1111 ııııııı 111111 ıııııı 11111 ııııııı1 ı••""'. T roÇki, sol cenaha nıensu p ,,111111111 11ıııııııı11111ııııııı11111ııııı11 11111 ıı\ıııı11 uıııııııl'f: 

Hileli iiflds 
• 
lrraz müesse-

ses • ~ahibi Nu
• 

rıı ~y fevki 
edildi 

Mesele mahkemeye 
intikal etmek üzeredir 

Erzurum hanında rehin 
mukabilinde para ikraz mu
amclcsilc i~tigal eden Xuri 
Bey İ'-min<lc bir zat, birkaç 
.ıy C\ \'Cl f tmıbul birinci 
hukuk mahkemesine mdra
caatla borçluarın tchacunni 
kar~ı~ında açı~mı knpatama
dıgını, aciz halinde bulundu
ğunu id<lin ctmi~, bizzat if
hbını i tcmi~ti. 

l\lalıkemc, me.,cle) i tctl~ik 

ctnıi~, reis ~\:) zidaim bey, 
aciz halinin na ıl ve ne rnrihtc 
ba~ladığı hakkında kendi-.ini 
uzun tızadıya i tİC\ ap etmiş 

neticede iflus karan 'crildi~i 
biklirilmİ~ti. 

İdare ettiği ) azı haneye 
muhtdif kıymette mucc' hcricr 
'c muma::ıili ş..:ykr terhin 

• 

lllurl Beyin yazıhanca!nln bulunduAu • 
bini\ 

t..:tmi~ bulunan alacaklıları pek 
çok olan ::'\uri Be) in iflt\:; 
mu3m<. l.iu ::-on ~aftıa::ıııın gel-

[ Altı aralı 5 in~ı sayıf nmız.dadır J 

Iran .. efaret ko ağında 

İran sef arcı konatındaki müsamereden bir inliba 

Dün saat 11 de lran sefaret konağında nevruz mü
nasebetile bir merasim yapılmıştır. Şehrimizdeki (Debis
tam iraniyan) mektebi talebesi marşlar ve neşideler 
terennüm etmişler, sefir hazretleri bir nutuk irat etmiş 
ve Hüseyin Daniş Bey bir kaside okuduktan sonra 
misafirlere çiçeklerden rozetler çay ve apsta ikram olun
mU§tur. 

Meksikada 
-·-

Asi cenearllar birer b"rer yakn

lanıp idam ediliyorlar 

Asilerin reisi de 

yakalandı 
Mcksiko, · 

21 (A.A) -
Ver ak ruz 
hükumetin

de akame
te uğramış 
olan isya
nın reisi 
Ceneral 
Jesus Agu
erre, bir 

w;.ı~ 
ormanda ~llf!1'l!ll!I 

' yaka lan -
mıştır. Ta-

raftarların -
dan bir 
,çoğu cene
ra}i müda-
faa etme 
için kendi
lerini feda 

idam edilen l\lf 
Ceocral!crdcn 

fy1aria Aguir ve 
Fausto Topelle 

etmiş 1 er -
dir. Mumaileyhin biraderi 

gibi idam edilmesi muhte

meldir. Asiler Puebla hü-
' 

kumetinin payıtahtını zapt
ctmiş olduklarını · bildir

mektedir. 

Bisbe, Arizona, 21 (A.A) 

Bir çok meksikalı aileler eşya 

ve mobilalan ile Sonra tara

fından hududa doğru tehacüm 

etmektedir. Naca Sonorada pek 

yakında bir muharebe vuku 

bulacağı bildirilmektedir. 

Efganisf and& 
Cenubu ııarki eyaletleri de 

kral lehinde 

Yeni Delhi, 20 l ' 
Röyter ajansı tebliğ ediyor : 

Buraya gelen haberlere naza

ran Efganistanın cenubu §aİti 
eyaletlerinde Celalabaua, K!hosta 

ve Mohmanı Afgan mıntalcasmda 

Emanullah han lehine mühim 
bir hareket haaıl olmaktadır\ 

Tahdidi teslihat konfe-

ransı Cinevrede nisan içinde 

tekrar, toplanacaktır. Mev
suk bir menbadan aldığımız 
malumata göre bu konf eran
sa hükumetimiz de davetli, 
bulunmaktadır. Geçen dev-

redeki içtimaa tarafımızdan 

Bern setirir.,iz Münir B. 

iştirak etmişti. İstihbarımı
za göre bu dafa bizzat Ha
riciye vekilimiz Tevfik Rüş
tü B. iştirak edecektir. Ge-

çen içtimada Ruslar ve 

Amerikalılar da bulunmuş 

ve Rus mümessili M.Litvinof 

tahdidi teslihat meselesinin 
tam şekilde tatbiki cihetini 
teklif ve müdafaa etmişti. 

İnğilizler de diğer bir tek
lif serdetmişler ve konferans 
müsbet bir netice verme-
miştir. 

Bu defaki içtimam çok ha
raretli olacağı tahmin edil
mektedir. 

Hariciye vekilimiz Tevfik 
Riiştü Beyin iki haftaya 
kadar Avrupa seyahatma 
başlanması kuvvetle muhte
mel görülmektedir. 

Güzel san'a!lar 6ırlığindck,~ 
müsamerede bulunanlar 

[Solda aım'atklr Madan\ 

Hctc ve Mc•'cıt Ccmıl B.] 

oüzel san'atlar birliğinde 
Dün aylık müsamere verildi 

Birlik eünden eüne tekemmül 
etmektedir 

Dün güzel san'atlar birliğinde edebi müsamerelerin 
ikincisi verilmiştir. Saat yedi buçukta salon tamamen 
dolmuş bulunuyordu. Hazurun arasında edebiyat ve san' 
at müntesiplerinden başka şehrimizin tanınmış simaları 
da vardı. Müsamere Peyami Sefa Beyin (Yeni roman) 
unvanlı bir konferansı ile başlamış, Peyami Sefa Bey bu 
konferansında Yeni roman telakkilerinin Avrupada ge
çirdiği safhaları anlattıktan sonra yeni romanın memle
ketimiz san'at aleminde beklenen vazifelerini tahlil etmiş 
ve romanın nasıl her hayt ve şarttan azade ve yegane 
faziletini muharririn görüşünde alan serbes bir ufka 
gittiğini izah etmiş ve alkışlanmıştır. Peyami Sefa Bey
den sonra Necip Fazıl Bey ( eski elbiselerin hafızası ) 
isimli bir hikayesipi okumuştur. Peşinden M.ı<lnm He?'e, 
Mesut Cemil ve izzet Beylerden mürekep bir h y et 
(Mozart)tan bazı perçalar çalmışlar, Dariilbedayi ar~ist· 
leri ise (Göriicü) isimli bir komedi oyramışlardır. 

Bununla ikinci müsameresini yapan güzel san'at1ar 
birliği büyük bir takdir hissi uyandıracak bir mükem
meliyet ve kudret göstermektedir. = ..... ~. 
MaraşalF 

efa e 
Ve/ af haberı Alman -

yada dahil olduğu hal
de lıer fara/fa fees -
sürle karşılanmışfu· 

Paris, 20 (A.A.) - Mar
şal "Foş" adeta tabii bir 
gün geçirdikten sonra saat 
beşe doğru birden bire ga
yet şiddetli bir nefes tıka-

w -

Türk ocağındaki müsamere 
• 

Türl(. ocoğındadiR} müsamere de bulunorılar 

Dün saat 15 30 da Türk ocağında darülfünun felsefe 
şubesi talebe cemiyeti tarafından felsefe mezunları şere

fine bir müsamere tertip edilmiştir. Müsamere de birçok 
darülfünün müderris ve talebesi bulunmuştur. 

Evvla felsefe talebesinden Bedriye Hanım hazmına 

teşekkür etmiş, sonra Muammer Bey mezunlar namına 
bir hitabede buiunİnuştur. Müteakiben talchc;.erden mü

::-ekkep bir tıryo heyeti müntehip musiki parçaları çalmış 
dansedilmiş ve müsamere ayni samimiyetle biüniştir. 

Mara~al Fo~ 

nıklığına uğra ıs, bir , z 
sonra kendm • n 
ve hemen hi ır ı ı ap 
çekmeden vef, c n · c;tir. 
Büyi.ık bir tee "re t ulan 
halk müteveff.. n ik 
kahı önünde ke if • 
h:ılindc toplann ş ır. 

Reisicumhur 1\.1. o·· · g 
ile nazırlar tarziyeye g\;leıılcr 
arasındadır. 

Cenaze alayı iki gün sonra 

Paris,. 21 (A.A.)- Nar
şal F oş 78 yaşında idi. Ce
naze alayı ecnebi heyetle .. 
rin de iştiraki için cumarte· 
si yahut pazar günü yapı
lacaktır. Tarziye için bir 
çok zevat ve teslgraf gel• 
mektedir. Gazetelerin çoğu 
siyah bir çerçeve ile çey .. 
rllmiş olarak çıkmıştır. 
( Alt tarafı .:ı ilncıi sa~·itaını.zd'lidır ) 
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İşte Efendimiz, kulunuz 

şu -~\ ııbı \Lı;..lıııı 1 cılirııcdc 
ml.taru,c \ e ıııusalaha imza 
.:dikli Jôıt g:l.n oluyor! Tor
pitc. i :.m si dikkat.: şayan 

is de ... 
Diy~n:l,tuı c bindeki düz -

met ~graı mu vc,\ılcsini g -
terdi. işte hakikat gıin gilıi 
m~ydandaydı. 

.\bdıılhaınit tc!iş içinde 
soalu : 

- !'aşa bu a,laıııla sadra· 
zam ar.ısında münao~bct Yar 
nııılır ? 

Rauf Pa)a .:cı•ap n:.rdi: 
- Paılişalum mahsus olan ı 

mccli·sı vııkcladıı Jlaıııı.li paşa 

kulunuzun daima Süleyman 
paşayı ıniıdafaasıdır. 

lııgiliz Snıt paşa daha ziya
<l~ ileriye g1<lip: 

- Efendim meclisi ıııcb' -
u~an ile uyuşup bcmlckri ve 
Rauf paşa kullan aleyhine 
.:ercyan ıhdas etmek i,•cıııc -
Icri ımıhza sadık bendclerini 
kurbu vcliyycııınianıiden a)ır
rnal· arzu undandır. Hamdi 
pa,a dahi onlarn uyuyor. Da
hili ye nazırı Sa it p:ış;ı kulunu
zu da bu meyanda i tcrncıııe
lcri nıalız:ı C\'\0 clcc sara\·ı hu
mavun.\.ı b: ş!.:ttip olma$lıı -
dan dc!lil m <lir? 

c~ı·a1'ıııı \trdi. Sait pa;,:ı 

lıir t·)~a uç beş (,uş vurmak 
ism ordJ . ı 

1 lem sadrazamı lıatırıvor, ı 
hem Sulcynıan pışayı yeriyor, 
lıuıı de kcıı,:i mcd;iiııı talı -
kim ediyor,fıı. 

Alıı.IL''ıan· din sadrazam 
nlc\lı.ndcki uplll i km·,·et. 
lcnır'şti. dcn•ck 11.ımıli paşa 
hndiııi lınl' etm..:k için )11,\ız· 
<iaı Doln cabahçcy c iıım inde 
ısrn edinırdu. 

'İmdi ne \•;111ac.ık11? Sııdr;ı. ' . 
ı-.:ııtıı ataı"'a verine kimi gcıi -
r~ccl t:? gt;tirece.~ı ad.mı ~ılı -
le,·ınan paş~ ile aııla 1anı:ız 
ınylı? 

O} le birini .ı,lr:ızam y.ıp -
ıııaı, Jjzıındı J,i Sule; ır 1n 
ı ;ı~av.1 cıtnda:ı duştn;ın olup i 
:;;d.' .ı. lar Ü7.crirıl<- ,h ııııfuw 1 
bull .,,undu. 

[\d ıncb'u :ar uzlriı de 
ııtıfozu c\lup 'ÜZİI geçen bir 
• .\~ıııcı Vdtı; • pa,a ı Jr,\ı. 

\l•-ııd \'c"ık pasa gc\ ·ı-lc 
mcdis rci i ıkcıı ıııdı'ıısbrı 
çoban ı•rusu ıd.ırc eder gibi 
dikdij':i gibi kull.ınınıstı [ r J 

l .ıkat Alımcı \'efil, paşanın 

- --

bu cerbezesi ilerde A bdulha -
midin ken,!i nlcy hine done -
ıııcz miydi? 

11 ünk. r maksadını belli et -
ıııedcn başka şekilde a~ız 
aradı : 

- Hıziın Ahmet \'cfık 
paşanın Süleyman paş.ı ;ıe 
ara ı nasıldır? 

, ait\ c Rauf pa~alar birden 
cevap ,·enliler: 

- Aman Ef1:ndinıiz, \'cf:k 
paşa kulunuz Sukyn'!all pa~:ı
dan kat'a hoşlanmazlar. 

- Paşa scb bini ıncr:ık 
euim, acaba neden? 

- .\l.ılınıut Cdaıcttin paş;ı 

lıazrctlc:i bilirler. Çakc•krinin 
mallı matı\' cı ik paşanın [dir
ne 'ali i bıılıınurlarken Suky
m3n paşa tarafından tLZyik
maruz kalmışlar. 

- Pek merak edilecek şey. 
Acaba ııa~ıl ? 

Evet pasalar, bu mes'clcdc 
Ahdüllıaıııidc yalan söyleme
mişlerdi. 

Ahmet Vefik pa~a ile Sü -
lcyman paşnn•n aral:ın açık 

olduğu duğru idi. 

Erendim, Ahmet \\:fik pa5a 
Edirncde ı·ali il;en bir kavma
kam nil ,.c nasbınd;ın dula ·ı 

Sulcyıııan paşa ile • tl)nıışlardı. 
H .. tta ülcynıan p~şa bir gun. 
dam:ıt i\lalııııut Ccl.ilcttin 
p~şap: 

- Sc\ kttınaap Ef<t'!·linıiz 

\' o.:fik paş.ı gibi nıc~nuıı \'C 

kezzap hir a.lamı ilk meclise 
reis yapmakla iyi cımnlilcr. 

Ocnıistir. Bu sözler na ılsa 

\' cf ik paşanın kulııt:ıııa çalin
ıııı,tı. Tabii kendine • deli • 
Ye • y.ıl.ııw • <liyen Sülcyııı.uı 
pa :ı}'a kaN derin bir kin 
hagl.uıııştı. 

Rauf \'c • ai: pa ş;ılar ııu.:c
r,ıvı \bdüllı.ımidc :Pıl:ıtt·Lır. 

t,hdtılhaıııit dikk.ıtle dinleyip 
p k zivaJe nl.ik:ı go~tcrdi. 

işte l:ıflafı açar kabiliııdcıı 
-p~k zivadc i~ine ynny ,ıcak bir 
~ır llg'r nıııiş ıılil'onlu. 

\lnıct \' cl'il: p~ş:ıdJn p.:k 
al.i istfadc cıiclıilir,li. 1 kın 
fazla oLırak \ • efik pa ~·ıııın 
nwb \ı . !:ır uzc ri:lllc <k nufuzu 
'ardı . 

\ bdulh.ıoıit ser .ıskcr Rauf 
p.15.ı ile bahriye na;mı Sait 
p.ı~aya .ı l:ı Lıirşcy .öyl mcdi. 
Y nll'tZ: 

Sııleynıan p~şanm y:ı,·c
rinc s:ıdc.:e icabına bkılac.ığı 

!t ·fıi !-.ası • 11 O -

S. 

,,/ıı!ıarnri: l/ii:;eyin llıt!ımi 

Yolup d111·u~·orııııı~: ı ~l~rpiyorıııu~ .. J>prr~ıı 
- .\ıııa ~:ıptııı lıa u,:ııı apıırl1mn11lar ılo

SPlıııaz .. O kaılııı tiea- ~ı·ıııııi~. Uiitiiıı ıııohilı•
ı. l ııı:ık~adilc dt>~il lcri Loıı<lradan gel
~tiııiil eglı•ııdirıııck i<.;iıı ıııı~ ... 
~cn'ıı hir amaHirdiir .. - Gct'en ~ünü ida-. ' 

- Ot>\'!et :ıyağıııa rdıaıı<'ye . azlunı \'.hi 
gı•liıu•e tı•pcr ıııi hi\·~ Bey g<'ldi, lıunlardaıı 
Bu ycııi <lostu clra- bahsetmedi. • 
f ıııa par<l)ı kuc.lkla - Haberi var un ha-

Et 
P ahalılıgın sebebi 

nedir? 
Kı~m lıu sene pek şiddetli 

olması Anadoluda ka,aplık 

hayrnn:ıtta mühim tc:efat 
yupmı~tır. Telef olmaktan 
kurtarılan hayrnnlar da sa
hiplerine birçok ına>raf ıııu

kahili nıaf olmuşlardır. Bu 
itibarla et fiatlan son p;i ·}er
de yükı;clmiye lıa<lamıştır. Bu 
tcrdfu bir ınfüldct de•am 
edecektir. 

Koyun telefatı dola ı·ısile 
bu sene kuw hollu~u olaca
';ı da tahmin edilmektedir. 

Cer.eral Dölara için 
ruhanı ayın 

:\luhtelit mubadclc ktımis

yun:ı bitara[ azasından Cc
r~nıl Diilar.ı j!;CÇenkrde vdat 
ctmı~tL l laber ııldığım· ·m 

;;ore yarın Bcyop,-ll:nda Scııt 

Espiri kilise. inde Ceııcralın 

rııhl istirah.ıti için urhanl bir 
ayın yapılacaktır. ,\yına I la
riciyc memuru 1 bkkı bey de 
da\ et edilıni~lir. 

Holştat gitti 
;\luhtdit nıubadcle koıni,;

yoııu bitaraf aza,ıııdaıı :\!. 
1 lol~tııt diinkii ekspresle Pa
rise hareket ctnıi<tir ; . 

\lumaUcylı istnsl'onda Ko
mbyoıı aza ·ı tJrafından tc~

vi cdilnıi>tir. :\!. 1 lol,,·tat , or-. . 
Ycce ı;idcrek bir aylık mezu-
niyetini ailesi yanında ,:;cçi-
rLccktir. 

Tasfiye komisyonu 
Bir haylı CYrnk toplandını 

cihetle memurini tasfiye ko
misyonu öııilmiizdcki çar~aııılıa 
J.;linii i<;thna cdı.:e~k ve t:ısfi .. 

yeye tabi ttıtıılmalan h\zııp. , 

gelen memurların eHakını 

tetl::ik ye intaç edecektir. 

·········-······-····························· 
ceYabıı11 Yeriniz. :\kııınun 

okluın. 

Dedi. P:ı~alar tabii kapak • 
lanara~;tan çekilip gittikr. 

.\b,lüllıaıııit bir haıııkde 
birkaç g;ıiledcıı birden !iıynlıp 
pirüpak 0lııııy;ı nım·affok ııla
bilcccl: miydi? 

\'akıt geçıııi~ti, çoktan ak -
şanı olmuştu . Sultan !!amit 
:r.aııııın geçirmeden ı\ lııııcı 

\'dik paşa)• sadarete getir
mek isti\'lınlu . - , 

S;1.dakatsizligi il'iılcn iyiye 
:ınlaşılıp meydana çıkan llanı
di ~1~şadan kurtulacaktı . 
· ıdınıd \' cfik paş.ı maarif 
na 'l:ı idi . 

( Bltm•dl ) 

(I] Tabır mazur görı'.ılsfın, 

mabat kimseyi lıayvana benzte
mek değildir. ~obanla koyunlar 
arasındaki irz.ibata işaret et;nck
tir • 

"-a lı ııı 't 
- Olnıaz olur mu 

. . " ... . 1 ıııı; .. Seııııı ı uvdui:t11-. ' 
1111 kıı;kaıw n• ııaıınıı;-. . 
i":ır bir koca olıııası 

itilıarile oııun dtı\nın-• 
ııııs bııhııııııası kabil-

• 
ıııidiı·t Pl'ıTan kıskaıw-• 
lıj:!a kar~ı da kuduz 
~Prunnı gibi bir ıkYa 
buiıııtı~ olmalı .. 

- za, allı auanı o 
hal<\ llıırrenı L11tfiyle 
ıııe~gul .. Hah\ onu ta
kilılc u~ra~ıyor. Ka
rısından uzaklaştır
nııva muvaffak oldu-

• 
"una sevinir göriinli::-, 

yoı· .•. 
Iley, - Perraıııu 
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Vapur alıyoruz 
~. 

Seyrisefain Gülnihal 
sisteminde iki vapura 
sahip olmak üzredir 

.'cyriscfain idaresi yeniden 
iki ,·apar iizerinde pazarlıga 

v;iri 1 rniş YC fiat lizerinde uyu
~ulmu~tur. \Turn[ık p;iirüldü
ğli tııkdirdc :\Jar,ilyada te,;d
luın edilecek olan bu ,·apur
Jar ~Ciilnihal" sisteminde, 
ralnv: lıirer hacalıdır . 1279 

tonluk çift uskurlu 13,5 mil 
su r'atindcdir. 190-l te in~a 

edilen hu vapurların kazan
ları 1111 .ı senesinde tecdit 
oltınmu~nır \·apurlar ~imdiye 
kadar a an vapurların Hat

larına nazaran daha ucuza 
alınını~tır. nir haftaya kadar 
ıniidüriiumuml muaYi'li Tahir 

Beyin riyasetinde ınuhandb

lerden nıurckkep bir hcy'et 
:\larsilyaya v;idccek, mpurları 

muayene edccekür. \' apurlar 
matluba mmafık çıktığı tak
dirde te>cllum olunarak v;c
tirilcccklcrdir. 

Gülcenıal denize çıktı 

Seyrisefainiıı tamir ve bir 
çok ~banıı tecdit edilen 

"Ciilccınal" vapuru diin 
sabah 1 lali~ten çıkmı.ş, Kaba
ııı~ açıklarında dcmirlcıni~tir. 

i)g-lcdcn sonra Se;ı:fr;efain 

nıcclbi iLlarc azaları 'apuru 
geznıi~kr, saat ikide ,·apur 

• .\dalar açıj);ın:ı da bir ce,·cl:\n 

·apnıı, bu sıırctle makine
leri nıtıaycne ctlilmi~tir. Bu 
h ı frn ~arfımla da "ür'at tcc
nihderi y:ıpılncaktır. 

Yeni bütçe Ankarada 

Scyri,efoiıı id:ırı:siniıı yeni 
l"li.tdç\,;ı;;\ tllin J\nkarayn güıı

dcrilm~hr. 1 l:ıfta anı,ında 
mlidu ·ü umum! S'adullah Iıer 

\nkaraya gıdcccl, yeni hut

ç,nln butçc encümeninde 
miiz:ıkcrcsi e-n:1>ıııda encüme
ne izahat 'erecektir. 

Belediye lô.yıhası 

Yakımla mecliste müzakere 
cdilmcsl muhtemel bulunan 
lıdcdiy · kanun laııhasıııda 

lıazı ~ayanı djkkat noktalar 
vordır. l\cinliyc ıııccli ile rcbi 

anMml:ı bir ihtilM çıktı~1 

t·ıkdınlc Dahiliw Yckalcti 
hakem oL1ca1.tJr. 

Yilayet lıt'lcdip.:lerindc h:ı

kemliP;i \aliler vapacaktır. 

\'ckıllct ya belediye reisini 
tebdil, yahut da ınccli'i fcshc
dcccktir. fntih.ahat ~ aı içinde 
tecdit . olun:ıc:ıktır. 

Şimdi her beledi ye dairc
>indcn ntifu · miktarına bakıl
madan (j nza intihap ccil
mcktcdir. Yeni knnundıı ntı[us 
miktarı esas olacaktır. 

,.<'llİ aıııaıııııı inıaıızız 
• 
bir ııwkt tıpla . lazhını 
l'hi BPye ihhar l'de
yiııı mi 't 

- Yapma ~<'hııaz .. 
karıı;ıııuaıı He almak 

• 
i<•in k!wavı ı·Pht•ımt'lll . . 
azaplarma tlii~ürııH'k-
tc nıaııa ·ok.. (;iiııkii 

• • 
sı·ıı o hiearc adama 

• 
yapal'·ıığıııı ya ptııı. O 
ıııütlıi~ fotoğraf iyi o
ııuıı güzleri ürıüııc <'i-

L • 

kardııı; lımıdan daha 
delı~cıli ue yapabilir
sin t 

- Rilnıiyorsa bilsin .. 
• 

onun lıakkııı<la lıu bir 
fenalık değil bilakis 
iyilik lir. 

Ucuzlaması Iözım 

eelirken ..• 
Yakında • \ ıncrik:ıd:ın 2SOOU 

çurnl un ı:chıc'i hckknil
rncktcdir. Bu un tenzil:ltlı 

tarife ile v;üıniırükten geçe
cektir. Yalnız p;clccck un 
ckistra neyinden okluğu için 
ekmek Hatlarına. esir yapa

mıyacaktır. '.\lahaza .\ıneri

kaya ckmcldik un da >'ipa
riş cdilmi~tir. Bu ekmeklik 

un gelinceye kadar ekmek 
narhıııın 1 O - 20 para nisbc
tindc pahalılanmak ihtimali 

vardır. Kısın siddcti \ lİZl ,,_ . . . 
den dlinyaııııı her tarafında 

bu~day hatları yiık,;dmi,tir. 

Fakat bu tcrcffu, un resmi

nin tcnczzlilli dolayısilc, ıııcnı
lcketimizdc ehnııniyctli te
sirler v;üstcrmiyeccktir. ----
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......... ••::::::::fit 1 
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~Kıı~·öior.ue· ~i~a~eıeri ıı ·1 

- J\lııtı:ırriri . Eşr,f - ll .......... ;:::::::~ .... ::::::::::::::::::::.... * ............ . 
Birinci korrlond" lı·rupa o/<'{İ dr~ 

11i/('f1 bir u111111ııı' <'ı·i f(l/ıfiı·c <'ltircrcf. 
1·a::.du11ıe )·aın11ıs/,,rrlı. l\'ı•ı·::,(f/ !Je._r 

.c 1jf;ru1opıılos » isr;ıi11de 111alıi11ıatfL. bır 
::.atı şr•rik al1111ştı. ljf:"rlopulos da111111 

11::.1111 rl'ılen!!,·otu. resnı/ taı·n il<' gcfrll 
nıisafirleri 'korsdarr!t. ı~·-~rrf sabrılıtadll 

J ·' . il 
akşanırı krulorrırkado. lan11111 oda 111 

, I r -ı-
kr111a11<'.1'e u:::.rın11·,solıhetı' rlrılrırr ı. il• 

lıaneı·<' ilk. o·elrli,ri o·/i11 orlaı·a µ;irirkeıı 
~ t......, {"ıt'ı , I 

rırkrıs111dr111 bir ıesri(atn a;ibi f!<' en 
·' • J ..._ • ·ı 

c .Af!;adupulo.~, a d<)nı'r<'l:. şu kıl O} 

si>';·/ <'rli: 
I Kıt.'a. 
' 1 h rıe 
1 Kadimen bildiğim K ... hane olmuş bir yzı ada 

Geçen giin her nasılsa uğrayıp kordodn rı: 
aldan 1 • 

1 ı Ehibbadan Ağadoplo Efendi etmiş istica~ ,,,. 
Göriince vehleten biçareyi K ... haneci san 1 

iki kaza arasında L---"--.--. ....... __;:;;....;._.....,,;...,........,_~.-...-.....-....-~ 1 

!\lu kaddcına Bey ko7. k:ı za J;~::;::::::::;:::::::::;::::::::::::~----"l 
lıalinc ,ifrağ olunnıujtll. Ahi- r ADLHYEDE J 
ren L sklldarla lkykoz ara- L.ıız• ___________________ ,,.,. .... 
~ında bazı rnahalleriıt ai<li-

ycti ciheti hakkında ihtilal Karlı havada , 
çıkmış oldui(undan vil:\yct 
keyfiyeti tetkike bailamıi 

cır. \lalıaller harita [;zerinde 
tespit Ye tayin olunmaktadır. 

Sevil kongresi 
· S~\'ile ~itmi~ olan l~ınaııct 

heyetinin beı nclınilcl ~chirlcr 
ittihadı koıı~rc- i~tir.ık 

cttil\ine dair Emanete dıın 

tclp;raf gclmiitir. 

Üsküdar tramvayı 

t' küdar - Kı. ıklı tram\•ayı 
idare mccli. i dllıı Emanet 

namaına 11:\nıit beyin Iitir,ı

kilc tnplanmı~tır. 

idare meclisi traım ny ~İr· 

ketinin 929 butçe itıi tc pitc 

ha~lamıitır. lıı.~:ıat için ıniihim 

bir meblağ tefrik edilme ·i 

ve kadrnda tcn<ik.ıt' yapıl

ması tasavnır edilmektedir. 

lş bankasının yeni 
şubeleri 

iş bankasının lzmtr mıntaka. 
sında faaliyetini tevsia karar 

verdiği ve yakında B rgama, 

Ödemiş, Nazilli de birer şube 
~ça::ağı haber alınmışlır. 

Seyyah akını berdevam 

Yarın limanımıza Alman ban

dıralı Oseana vapurile seyyah 

gelecektir. Bir halta zarfında 
bundan maada üç seyyah vapu

ru daha gelecektir. 

Ticaret odasında 

Ticaret odası umumi kalip

liwnc tayin edilen esbak ticaret 

müdüri umumisi Cemal bey 

dün öğleden sonra odaya gel

miş, yeni vazifesine başlamıştır. 

Yapıııa Şl'lıııaz 

kırk vıltla bir koea • 
si\zii diıılt• ... ·c <•ilıPll<' 
olursa olsuıı biı· koc.ı
yı ('iıı:ıyı•t ik:ııııa SC\

ka u~ı·a~ıııak col-. ağır 
M ..- • '--

hir Yl'haldir. 
lhısrc\ t 'izaıııi ll<'y 

knrısn I<' lı<'I' g;iiıı hiiy-. ' . 
le hiraz t'ekisiı·kpıı 
. \ ptull:ılı :\'ehil ;ıı:we
raııııı <•lrafıııda hir 
saıısar gihi dol:ı~ırkeıı 

artık esrarengiz hir 
hal alaıı :\lazluııı rı vi 
Bey zilıııiıı<leıı gizli 
gizli lı~r giin bir tür
lü intikam projesi ku
rarken Perra ıı yeııi 

muaııile mükellef <la-

Yolda kalan iki avukat, meraklı 
bir dava ııçblar 

Şark demiryolları idaresin
den tazminat istiyorlar 
Şark demir yoılan idardesi 

aleyhine mruzuu m~raklı b:r 

dava açılmıştır. Mesele şudur: 

Avukat Sadi Riza ve Ekrem 

İlhami beyler, martın birinci 

günü şimeııdiferle Sirkeciden 

hareket etmişler, dava takibi 

için birinci•i Kırklareline, ikin

cisi Lüleburgaza gidiyorlarmış. 
Hadımköyle lspartakule ara

sında tren kara saplanmış. 

Avul<atlar epey gecikmişler, 

dava günü gelmiş, geçmiş. 
Şimdi Şark demir yolları ida

resine protesto çeken iki avu

kat, kara ~aplanmanın Hadım
köy istasyon memurunn hatası 

neticesi oldığu kaydile, bu yüıden 

ve kalet vazifesini vaklile ifa ede

meyerek, mutazarrır oldukları 

:çin, 4,500 küsur lira tazminat 
istemektedirler. 

Sadi ve İlhami beyler, bu 

davayı takip etmek üzere on 

dört avukata vekalet vermişlerdir. 

Bir istifa 
Bir mıiddet evvel Samsun 

:ı~r c~za mahkemesi riynsc
tine t:ıı·in olunan lstıınlıul 
ikinci İıuknk sabık reisi :\leh· 
met Ragıp bey, yeni memu
riyetine gitmiycrck istifa 
ctmi~tir. 

:\lumaileyh, anıkntlık et
mek iizcrc lstanbul barosuna 
müracaat ctmi~. Scl:\hattin 
• ·c~ct YC Ali Saip Beyler 
tnrafından imzalanan takdim
namc,;i lcı·haya t11ik olun-
n1u~tur. 

iı·cde Jıcnıbczm olu
' Ol'thı. • 

Bu başka ~cvişmc, 
hu bnska atPsli .. . ' 

Bir çok gcııç erkek 
siııl'IPrindc \iİcuı vii
euda tPrleıııiş olan 
Pcrraıı )Jazhını uşk 

zifaflıanesimlc ilk gelin 
giivcy oluyor gibiydi. 
~hılıahhctiıı eıı tallı 

Pk~iriııi bu soıı a~ıkı-
11111 kolları ara!;ında 
tattı. 

~Iahrem daireye ilk 
girdigi guııu Sakıp 

Cemal oııu kolundan 
tuttu. A~k odasına gö
liirdü. 

Tekmil dıvartar ta-

Ol-oı)ano~ 
-·- ltı' 

Siyasi neşriyatta k:l11 
lunduğundan m~~ ·tı 

oldu, seddedi.dı_ 
- ıııı ~ Rumca Uk:ıpanO'r 

. . 1 • ..,,, 
µ;azctcsı aleyhırdL ,ı ~ 

. - f~t\ 1"1 
ııe~rıy~tta lıulunm;ı~ .'. cc ; 
nın rli yeti dun uçuncıı . 
mahkc~csindc bitirilınhcır: 

6 ul 
Netice de, p;azctc ~ i·ı· 

müdürü • 'iko Konscaıısın • 
,ı.u 

dinin yirmi beş lira 11 k'· 
ceza vermesine matlıuat l "i 
ııununun dordiincü nı:ıclc' 

'b' . ·c•Jc\iOC 
mucı ıncc gazetenın s ' . e 
ve cez:ının tecil edilmenıesıO 
karar \erilmi,tir. • 

----~~~ \'arın asıreveld 
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t ·,,e Gazeteler iicte 1 

bir çayı-ek kağıtl~ 
iblağı bazı zeııa 
nezdinde istiksar ~
dilerek çılnki nıa:i
lar metelik heSIJ , .,, ,,,, 
le ita. olundugu 

1 "'ere " hetle gazete u · 
l • . d h' -efe' 
erının a ı ,.. /( 
liğe tahvili pek :;;, 
taraftan tavsiye e· 
imiş olduğundtJTlfıc t· 
ride ve Vakıf ve e,,, 
ciimanıhakikat IJ 

IJ' zeiehaneleri nıe>'118, 
mnda bilittifak. ;ıf 
dema iicretletırtl li· 

,.,,ete 
otuzar pare d·ğİ' 
ğe tahvil eyle. 1 

mizi ihtar ederıı. -- -- ,,,ı .. . .. - ~z 'I' 
rihi hcseriıı lırıııı .' İı" 
1 ·1 , ff t Jr,·ır 
)! 11\CZ sa ıC . ıı' 

k I'rsı ı rinc ait çıpla 
!erle dolu idi. , ,

11 
.. 

Hcnkreıık J:\(('(eı . .' ', 
1 ııııı• 

nııs tarlalarıııt a ·l·tl' 
... k ki ı·ı\'11~' ru t · u-y ru u ' ı·ıt' 

l 1 • rlıııa~ ' 
l o a~an ve . '. (<ırııı<• 
fışkı raıı )Hl' uı )<ı 

··ııoııtl 
Si •· ·ıif·ı<·l·ır aı· · l\. (_ ~(_ " (. ,., .... 

si.iziller<'k ııuı Iar • 
ğaıı bir bahçe.. ~ ı•t" 

S k C ·ıl ba~ · · a ııı eııı. 1 jlı 1 se ' ni ıı göz a aıı .. ı.: 
, ~ ·trreı ı 

ufuklaı·ıııı ~o~ · Jiı·? 
b .. ·le Jll1 

Dilnıeııı oy · 0 ff~ 
. 1 a"·iile " cennelı te 1•.,, q,1 ıı , bı Jı~l ... 

ra ıııu. ceua . uıi~ 

Firdevsiui h311t:ıu•~ > 
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ÇflfRJKLAR 
DURUNCR 

-naoııısıı. korı s ı. / , I ;:,ı. 

Yazan : Sadri Ekm 

d Köye gelir gelmez Hasan yeti~irdi , onların gayreıi daha 
E:rlıa! d~rgaha koştu, Dudu ve birkaç mevsim ene! Adaköyu 
-~: onu dikketle dinlcdileL kupkuru bir çöl olmaktan kur 

I ._ yluler dı~, elleri bel kuşak- tarılmışlı. K1)luler uzun geve 
J~·~ın içine sokulu düşüne, zeliklerden sonrıı hakı : ları im 
onf~~ dergaha geldileL Çünkü demir gibi sert, bir bıçak rntı 
I başları sıkılınca Dudu gibi pırıl pırıl yanın bir süngu 
~ F.sına hızır gibi imdatlarına gibi delen ve bir alev gibi 

vücudu saran Dudunun önıinde 

diz çökıüler ve ond1n imdat 
umdular , gün g~çtikçe işlN 

fenalo.;ıyordu. 

Dudu, Em• >, 1 l•;aft elbırli ~i 

ile, bir ı.klil yaptıiar.. 

- Ltanbula gidelim malla • 
rmııza orada bir müşteri bulalım. 

E,ma ı ,ıanbula ııid~cek hey
etten bn~ka şeyler do umuyordu. 
Dü ·ünÜyurdu ki lsıaııbula gi· 
denl , r Adaköyündeki vakaları 

~atala lı, şaıafaılı anlatncaklardır. 

Dudunun koca'I, Ha.an iki 
köylü daha lstanbul yoluna 
cıktılar. 
' Daha d-ığru>u bir köyiin, 
alevi dergahı etrafında biriken 
in>anlaıın müıne;<i li olarak 
bir heyet hegbdcrinı rnılarnıa 

ıurduhr, a . ..alarına dayana, da 
yana ayrılık çeşm•sinin öniideki 

m•)'(ianlıkta kayılıokınıar. 

Hasan: 
Bütü~ Lunlar divordu, Sıd 

dık zadenin e •p>iz.llfı;, hile
Lazlığı yüıuııden oluyor. 

- Deme Hl,an, bu k, dar 
edemez.. 

Ed~r.. Onu bilmez~iniz 
siz .. 

D•me be .. 
Vall•h öyle, para onun, 

karı onun, afyon, h>ıh•l· rakı 

onun, mcmll"k,.Hn ırzı namusu 
onun, kocaların ~arıları onun, 
delikanlılar onun .. 

Şimdi de mallarımıza göz 
dıkti .. Bız do onun .. 

Ne kızıyorsun Hasan bu 
kadar okudun, bu kadar gez
din de eşraftan olamadın. Bak 
Sıddık zad·ııin baba" da köylü 
idi .. İş becerenin kılıç kuşananın. - --

<- Kılıcı biz kuıanacağız ... 
- N.,ıl) 

<- Basbaya .. E~er Sıddıkza
denin belindeki kılmcı biz alma
z;ak onunla bogazııı gesecek .. 
Yünleri sataıııawık, hayvanlara 
haciz koyacak, ç ı !;ırıklara haciz 
koyduracak coluk çocuk hiz 
neyl·riı .. S • ddıkı."dc niıı niyeti 
kötü, herif boyuna dükkanınn 

kumaş at•yor, ben sanki farkın

da degil mivim .. 
Alimallah h.rif bi1.ım ~ ıkrık

lan ateşe altım da tabanlarını 
ı:;tır. 

- Ne yapaLnı?... j 
Yapılacak Ş"" kola\', "' :c· ' 

la, lstanbulda mallara rnu 1ıeri ' 
bulalım aşag1>ıııı bana bırak. 

- Hasan anlıyorum... An.a 
çok güç, herifi yok edec~ksin. 

Üçüncü köylü: 

H...,n Sıddı< Zadeye zaten 

kızgındır. 

Vallalı keııdiın için 

degıl. 

H .. an böyl~ decli fakat 
Sıddık zade adi geçince !l" '. 
!erinde güzel bir k11. yüzü, 

onun yiizün<leki yara yerlt-ri 

S:dJ,hod• ,ı in kam,1 ile çiz<lığı 

yerlc-r, tt"km e yerlt"ri, ve ni· 

hwet dıyok altındı morJran 
\'Ücut hir şlın~ir riihi parıJdadı. 

Ha>an heyecanla dc ı-am .-ıti. 

· • O bır katildir. Yalnız 
lıenim için d«gıl lı•piniz i ç ın 

ele kaıildir. 

DiJ,düncü körlü· , ' 
-- Kıs:ı.-.a kt ::ı a s .• 

Hem )·ürüyorhr lı "m 
şuvorlardı . 

konu-

Koc.1 Ömer gıin görmüş , 

b!ılunnıuş, sene-

1 

1 

lerce bir nl{'vl~vi l"?lı.:kesind~ 

lıizmrt etmişti. Cahildı !abt 
>üzleri SeMlerin,asuların biriktirdifı• 
daın!a, damla . ızmısı gibi bir 
jevdi. İn . an, çorak bir yerd<:ı 
fırlayan pınara na<ıl hayret 
ederse bu ihiıyarın rı1l.nt16l .11 

insanı ~aşıı tabi lirdi. Onda ııe 

tuhaf buluşlar, ne tuiı af ilü'- t ·
ler, ne ıuhal anlaıış lam Hr lı. 

Hasanın hararetlend iğl ııi ~ö-

runc<", hemen i11 hikiıy ·y~ 
çenrdi: 

Yakııl~ b;r pohlıran ı r

ını~.. Ama cihan pchlıvanı .. 
Dermiş ki adunl i~icİınce 

kimse benim ile güleşme;;e 

cesaret edcm•r... Fakat ben 
vücuduma öyle bır '"" ı yap· 
lıraylm ki (!Ören, yenilmez cı

han pehlivanı gdiyor diye Lir, 
(Bitmodi) 

~,M-M-ar. ~~ş öldü 
- - -- (Üstıarafı birıncı •avıfamııda<lırl 

Yeni bir su h havarisi Resmlidareler!m~J 
Kıymetli bir metmua Halkın görmesi için 

1\1 1 Paris, 21 (A.A.)- Marr-
~m eket topraklarını alı 
ıı.t eden inkılap sapanı şal F oş un cenazesi 24 saat 

O ta derinlere kadar işledi. İnWllides de kalacak ve 
rtada bu gün birçok koparıl- halk tarafından ziyaret olu-

:1.· Oiikülmüş, yıkılmış şeyler nacaktır. 
Amiral Biiti ne diyor? 

k· .Yer Y•r beliren harabeler Londra, 21 ( A. A. ) -
b"'fısında bazı insanlar birden- Amral Bitti şimdiye kadar 
b U-e irkilir • Ortalığı dolduran görülmemiş olan harplerin 

1 
u rnoloza babnca , oralarda en büyüğünde en büyük as-

:•r facianın geçtiği vehmile ker olarak tl'ınayüz eden 
lır~rir, maraşal F oş un vefatının 

Eveı orada karma karışık telalisı imkansız bir ziya 

.. l ıa ı •f! b ııitld il t mı1.ll .lJır 1 

O zaman milletler hakiki 
surette hlir olacaklar ve 
bu perde arkasında çalı

şanların elinden kurtularak 
kendi kendilerini idareye 
başlıyacaklardır. Ancak o 
zamandir ki biıtün dünyada 
sulh hüküm sürer. ,. 

tevl•r · ı k ld b 1 · t' ·
1 
· \ar; akat bu karma arı- o uğunu eyan ey emış ır . . 

~ık .içinde harabesine ağlaııa- Avusturalyanın teessürü! 

Bu sözleri bana Münirh 
şehri haricindeki şatosun

da cihan harbinin en mü
him siması ve dünyanın 

en büyük tabiye üstadı 
olan C. Ludendorf söyli

yordu. :;>imdi bu adanı 
bir sulh havarisi olmuştu. 

Bir zamanlar bir orkestra 
idare eder gibi milyonlarca 
insanı ateşe ve öliinıe alan 
bu adama Avrupada son 
zamanlarda artan asabiyet 
her tarafta arlan teslihat 
hakkında ııe düşündüğünii 

ve " 1929 .. senesınin mu
kadderatı içnidc bir harp 
ihtimali olup olmadığını 

d··ij hıç bir nokta yoktur, Kı.a Canberra, 21 ( A.A. ) -
~ nulıne1..se, sevinmek lazım Avusturalya başvekili M . 

~t·di-- ı B 1 F ~' · gı an aşılır. Yakından çatı ruce marşa • oş un zıya-
"'1tnda k , fesat kazanının kaynadığı ından Avusluralyanın büyü 
.... r <darünnedve idi. bir teessür duymakta oldu-

Sötülen çalı, vatanın göğsünü ğunu söylemiştir.Mumaileyh, 
~'1 tan diken, koparılan dal, biz- Avusturalya namına müte-
t~ gün~i saklıyan sık ve sert veffanııı ailesine bir taziyet 

Y~inaklı bir zııkkumdu. telgrafı göndermiştir. 
'.\1crnlekelin manevi varlığı üs- İngilleı-edc 

itinde geniş nefes \'c medeniyet Londra' 21 ( A. A. ) 

lalıııak için evvela toprağı ayık- Kıra! Georens marşa! F oş un 
aın-L 1 k 1 1 vefatını derin bir teessürle ""· temiz eme azım ge i-
hrdu. Şimdi, yerycr yeni ha- karşılamıştır. 
la\ın ın ·ut izleri beliriyor. Lloyd Georgc marşal F o-

Sırıısı gelince her taralı ka- şun başkumandanlığa inti-
raıılı]( gören bedbin bir gözlükle babını vaktile iltizam ve 
~uhitiınizc bakarız Halbu ki müdafaa etmiş olmasından 
~LL b I :""'1lirni1.i arttırarak iyi ıey- dolayı memnuniyet cyan 
., de görebiliriz. etmişrir. 
, :\icscl;ı ben diın bir mecmua Almanyada 
~~ud ) M urn. Son zamanlara gelin- Berlin, 21 (A.A. - at-
C•~c kadar bizde bunun gibi buat marşa! F oş hakkında 
<ıudi 1 b kd' . k ve mc.leki mecmualar umumiyet e eyanı ta ı-
)". tu .. Şehrimizin göz hekim- rat etmektedir. Deutche 
, '

1 <Ofıalmalıiz • iı;r.ıindc çok tagezzeitung., gibi muhalif 
•:Ynıcı!; bir mecmua çıkarıyor- gazeteler bile yüksek bir 
kır. zekaya, yüksek bir azim ve 

~· Belki çektiğim göz ha,ta!ığı- cesarete sahip olmuş olan 
•.n tes· ı 1 b h f 1 d b b" "k k h kk d 

0 
ır i e, u sa i c eri erin u tıyu - as er a ın a 

. 'rin 3ü,düm. Hakkı Hayrı hürmet izhar etmektedir. 
' •ı:alt z nıakale !:em, mev-
h tı.ın nadir bir bir mk.a oluşu, 
h ~ın de müşahedenin alaka ve 

'Yeca L I n uyandıracak mahiyette 
• u ~ınınası dolayı<ı ile, beni 
lırulled· A 1 karı ı. rtık bi iyorum ki 

>ali h Yap sade şairlerin ha-
erınden uydurdukları bir 

rnasaı d . 
had eğıl fennin şaşmaz §e-
. etJ 

ı, '-·L e tam ve mutlak bir 
'""'"lif D ır. 
lliekl e>gru;u bu mecmuayı gör
has c çok oevindim. Hem bir 
ıl ta, lırnı bir vatandaş sıfatı 
eı.• 

Tercümei hali 
"l 'ernan Fo:; .. 1~5 l ;cnc

sindc cenubi Fnınsıda doğ
mu,tur. Kcnıfoi bir yil:\yet 
ba~k.ltibinin op,ln idi. J .i;e 
ta11'ilini hitirc!i~i ;ırada zuhur 
eden 1870 1 ıan;ız - .'ılınan 

lıarhine E\l'mli11li okınık i~tirıık 
cttL 

llarptcn 5onra Politt1, nik 
mel.tebine girip 187-l te 
çıktı. Fo~ mektcpt~ıı çıktık· 

tan rnnrn Fı ,ııNZ harbt~·c 

mcktcbiııd~ sc,keken ı ·c ta
rihi askerl ımıallim;:ği etmi~, 

1 !)07 de :\!. Klamanso tara-
fmd:ın mektebi harbiye mli-

sordum. 
Bana şu cevabı vcrdi: 
" Ben artık harple tesli-

1 

lıatla alakadar değilim . 
Ben sulh ile alakadarım, 

1 
bu uğurda uğraşmak, Alman 
milletini eskisi gibi hür 

1

1 
görmek istiyorum .• 

Sordum: 
- Ceneralım,şimdi sızın 

bütiin harpler aleyhinde 
olup olmadığınızı ogren
mek istiyebilir miyim? 

Ceneral bütün kudretile 
cevap verdi: 

- Harp aleyhindeyim. 
Yalnız iki sahada harbi 
ahlaki bulurum: zulüm 
altında kalmış olan bir 

milletin hürriyet ve istikla
lini kazanmak yolunda 
yaptığı cihat bir ki sızın 

Amerikalıların vaktile İngi
lizlere karşı yaptığı harp ........................... ·-·-············· 
~ındanciı. Ord ı J 'uidarc>indc 
"l'iapolcon,,un en kıymettar 

bir tclmi1.i olııııı~nır. 
Bir aydanlıcri un:•niden 

mu:~ınrip olan ~ l. ı rc ,,t. ro~ıııı 
rnn ı;linkrdc cyik.;c 1..c~ i zan· 
ncdiliyordıı. 

'· Fo~. gibi kıynı~nar bir 
kıımaııdaııın Yclatı Fraıı,;a 

için eiim bir zıyadır. 
Ç ekoslocalı,yada 

Pragııe, 21 {A.A) - Ma • 
reıal F ochun cenaze alayında 

c,. e!mslovakyayı erkanı harbiye --
İrtihal 

J:ktc·n • . 

dürlügline taı iı; edilıni:;tl. 
reisi ceneral Siro\y ıemsil 

1 larbı uınııminin ilk kı.-ının-
edecekttir. . 

el ' ecıp CCZtıYl tıbbil·e 
Pl»tı r r ·!"' d -. ' c '~sın aıı 1 fa<·ın • ecıp B . ·' 

cyııı pedcrı Y cni<clıir 
c ,ratından S ., 
H . ' ' erden geçti zade 

aınıt 11 .. ,. 
l ıza 13 •. ın mahdumu Alı 
irtiJ ı· Lji'l p~r~cm\ıe l(iİOİİ 

ıa ı <hrul ı . 
Ctı . ~ ' 0"a cı lcdıgi ye 

1.lzc ıııın l t ·· 
ıı. k 1 ıguıı ü«le y·ıl · · 1· ~1 ·ırl· .. ·· /"'ı ' "" 

n 1 "ıyundcki aile l;ubrista-
ıııt a \ed". . , 

1 ıaı h.ıkı "Ufı·•ı e ., • , ... ,.ı'L: h u ı (tr-..... , le .. ı 

rn " ·ur e hnlıor •I•n 
ıştır ::\ • " - • 

tem • • lc;huıııa mağfiret 
ennı, kedcrll ·ı · 

tees,Uricr' ıJ • ru esma 
ııı zı bcran ct1eriz. 

da i\farqal Jııfrıııı kıımanda,;ı /ta/yada 

ııltıııdı, mcrkc1. ordu~:u kuman. Roma,2 J (A.A) - Gazete-
daııı idi. ler ceneral F ochun ziyaından 

1917 sonunda blit[lı ı mlit- dolayı l:.tiyuk teessür beyan 
tcfik ordul:ır ba~kunıamlıııı eylemektedir. 
lıjtını deruhte etti. Alman Amerikada 

taarrırı:unıı durdurmağa v.: \Vashington, Z 1 (A.A) 
sonradan da tuarruza gcçnı~ğe Rebicumhur namına M. Kelloğ 
mm af fak oklu. Amerika hükCmetinin teessüra· 

lkinci l\larn muharebesinden bildirmek üzre gönderdiğr tel -
~onra marc~al olan foş P grafta müıteliklerln haliskarı 
tcşriııi:'anide " Rctont '., ta olan mare;al F ochun vatanper· 
Almr.nlara miitareke şartlarını verlik husıaunda lıntisale deier 
kabul ettlrlyordq. bir misal göstermıı oldutuııu 

foş l"raıi~lt akaclerni.l Aza- . ~yan elmletir. 

bu kısımdandır. Bir de 
hücuma uğrayan bir mille
tin mevcudiyetini muhafaza 
için yapacağı s:ıvaş. 

Almanyanııı cihan har
bında yaptığı savaş ahlaki 
bir harptı, çünkü biz her 
taraftan tazyik edilmiştik; 
bizi ezmek istiyorlardı. Plan 
şu idi: Şarktaki Rus ordu
larile garptaki ordular Ber
linde buluşacaklardı. Biz 
buna karşı geldik. 
Amerikanın Alaıııanlar 

aleyhinde harba girmesi 
tanıamile gayrı ahlaki ol
muştur; çünkü Amerikanın 

bizim aleyhimizde bulun
ması ıçın hiç bır sebep 
yoktu. (Ludcndorf, burada 
harp zamanında Amerika
lıların Almanlar aleyhinde 
besledikleri aykırı fikirleri 
tenkit etmiş ve sonra 
demiştir ki: 

Bu harbı yapan hep 
o gizli ve esrarengiz kuv
vetlerdi ki, onların yüzün
deki maskeleri atmak için 
ölünceye kadar uğraşaca
ğım. Şuna kaniim ki sulhün 
en büyük düşmanı, karan
lıkta çalışan gizli siyasettir. 
Ne Amerikalıların bize , 
ne bizim Amerikalılara kar
şı bir adavetimiz yoktu. 
Şimdi şu Amerika - İngil

tere gerginliği esnasında 
hangi Amerikalı bir İngi
lizi öldürmek ister, hangi 
İngiliz, Amerikalıyı boğaz
lamağa lıahişkerdir? 

Bu asırda hiç bir medeni 
adam, bir başkasilc harp 
etmek istenwz . ., 

Cenerale şu nıiihım suali 
tevcih ettim : 

- Amerika ile İngiltere 
arasında bir harp çıkma
sına ihtimal verir misiniz? 

Ludendorf dedi ki : 
- Mümkiin mü? Böyle 

bir harp, birkaç yil evvel 
Amerika ile Alamanya ara
sında çıkan harptan daha 
muhtemel görünür. 

Fakat, İngiliz milleti ve 
Londrada perde arkasında 
emin olabilir ki, Amerika 

ile bir muharebe takdirin
de, netice her ne olursa 
olsun, İngiltereye bir ihti
lale mal olabilir. 

Vaktile biz Rusyayı ez
dikten sonra olduğu gibi, 
böyle bir harbın netice
sinde kılıç İngilterenin 
aleyhine dönecektir. " 

- O halde, harbın men'i 
ve sulhün temini için ne 
gibi tedbirlere lüzum var
dır? 

- Evvela bütün milletler 
hakiki surette kendi ken
dilerini idare edebilmeli 
ve kendi iradelerini hakim 
kılmalıdır. 1 ' 

Bugünkü hüküınetleri 

ve bugünün demokrasisi 
igf ald en başka bir şey, ve 
ekseriyea telin ucunu elde 

tutanların 

maskedir. 
yüzünde birer Efrat gibi fiıea- İ 

Gizli siyaset yapılan yer
lerin üzerine çekilen per
deleri yırtmalı. Harp çıka

ran insanları ışığa tutmalı; 

ta ki ahali onları gorsun 
ve tanısın! 

Neden Briyanla Çem
beleyn İngiliz - Fransız 
bahri misakını gizli gizli 
yapıyorlar ? Eğer maksat 
iyilik ise neden gizli, ka
paklı? Zira her ikisi de, 

halkın kendisini idare etti
gını tevehhüm ettiği iki 
göya demokrat memleketin 
ıııümessilidir. Acaba bir 
taraftan Amerikanın, diğer 

taraftan Alanıanyanın aley
hine matuf olan bu mısakı 
yaparken Çemberleyn İn
giliz milletinin arzusuna 
göre mi hareket etti ? Bu 
misakın İngiltcrede uyan
dırdığı fırtınalardan da 

milletin bu işe nekadar 
taraflar ve agah olduğunu 
anlamak kabildir. 

Amerika matbuatının bu 
gizli muahedeyi meydana 
vurması, gazeteciliğin cihan 
sulbü namına kıymetli bir 

hizmet olmuştur. Eğer 
Stresnıan, Briyan, Çem
berleyn gibi adamlar mil

letlerinin arzularını yerine 
getiriyorlarsa neden Ce
nevre, Lugano gibi yer

lerde gizli gizli fiskosla
~ıırlar ? ,. 

- Peki, dedim, bu 1929 
senesi içinde ne gibi bü

yük ve mühim hadiselere 
intizar olunabilir? 

- Her yeni seneyi güler 
yüzle karşılarım, zira ka
niim ki her yeni sene 
insanlara daha fazla düşiin

nıeyi. Bu sene en fazla 
düşünecekleri şey nasıl 
ahmak yerine konuldukları, 
nasıl ihtiraslara alet edil
dikleri olmalıdır. 

Kan dlikülınesine taraf
tar değilim; fakat bir ınillet 

tek bir fert gibi hareket 
ederse o zaman · kan dök
meğe hacet kalmaz. 

Milletleri aldatan ve is
tismar edenler birer buca
ğa sinsinler. 

Belki bu güç bir iştir 
ve ihtimal bir zamana 
ıııiilılaçtır .. ,. 

·---
Yunanistanda 
Mali vaziyet sağlam fakat.. 

11.:rlin, '20 ( .\ .. \ ) - .\ti 
na dan bildirili)or: :\l.\'cni1.c

tos \' umıni<t;ıııııı mail ı a1.i· 
nti hakkında tı:~rihamı hıı

lıııı;mık bu Y;ıziyctin emin 
\ 'C sap,lm oldu~ımu, fakat 
ı crf\ilcrin tarhında ı:<lahat 
icrn<ı zaruri bulunılıığıınu 

ançıH,; bu ı.ay~dc ecnebi s1..'f· 
mayc.i çdlıcdilccı:ğini oöy
leml,tir. 

ret yapabilir- ı1 ler mi? 
( l r tı · ,'· h: .'ıı l·i l\ r .. .ıı 7. llt 1 

Filhakika ticaret lı"yatın
da bulunuan bir adam s"
tacağı nınlın kıymetine ser
mayesinin faizinden, otur
duğu binanın kirasından, 
sabit sermayesinin aşınma
sından, hükumete verdiği 
vergiden kendi maişeti, 

müt>sseseni n idaresi ıçın 

ihtiyar edegeldiği bütün 
masraflardan isabd 1;decek 
hisseleri toplayıp ilave e
der. Halbuki resmi de· 
vair bu gibi ince hesap
laria alakadar olmaz , 
olsa bile gene bu hesapla· 
rı kat'i şekilde çıkaramaz; 

çünkü resmi mücssest>nin 
hükümcl lıc5abına yaptığı 

işler efrat için yaptığı işle
rın hesaplarını karıştırır. 

Onun için bu dairelerde 
eşyanın hakiki maliyet fia
tını tayin etmek hemen 
hemen mümkün değildir. 

Nihayet resmi müessese
ler için kar ve zarar endi
şesi yok gibidir; çünü mü
essesenin sene nihayetinde
ki açığı bütçenin diğer va
ridatından kapanır. 

Bu halin en mühim neti
cesi serbest olan ticaret ve 
sanayi işlerine karışan res· 
mi müesseselerin efrat ta
rafından idare olunan tica
rethanelere karşı rakip va
ziyetine geçtiği zaman vu
ku bulur; çünkü o zaman 
hususi ticarethaneler gibi 
vergi vermeyen, ekseriya 
kira masrafı tanımayan, iş
lediği paralara faiz hesap 
etmeyen, sabit sermayenin 
aşınma payını hiç düşün
meyen resmi müesseseler 
hakiki maliyet fiatından 
aşaya mal satar, iş yapar, 
bunun karşısında bir takım 
hususi müesseseler iflasa 
mahküm olur. 

Ticaret hayatında şüp
hesiz efrat için kar ihtima
li de daima göz önünde 
tutulmak lazımgelen bir 
hakikattir; bazan zararların 

neticesi iktisadi hayatta ölüm 
demek olan iflas felaketine 
de müncer olabilir; ancak 
bu felaket resmi müessese
lerin hesapsız, kitapsız şe

kilde yapacakları rekabet
ten dolayı vukua gelirse 
buna karşı lakayt kalına

maz. 
Bu günkü ticari hayatta 

bu ilıtimalata misal teşkil 
edecek bazı hadiseler var 
mıdır; harici tütün ticareti
le meşgul olan bazı zevat 
bunun mevcudiyetini iddia 
ediyorlar; tütün inhisar ida-
resi esa5en sırf , memleket 
dahilindeki tütü11 satışı ile 
mCşgt!I olacak bir müessese 
iken bu idarenin harici ti-
carette tüccar ile rekabete 

Kurııar 

M atb.uda~i mı.aoın 
üzerinde bır kitaı> 
gördüm . İzm:rde bir 

dokıor tarafında:ı ya1.1lnı•ş olan 
bu eserin adı ( İncir kurdu ile 
mücadele ) dir. 

Bizim Lildıgimi' fındık kurl
larile mücadele edilmez 'e böyle 
rnücaddeyc kalkış•nlar çok d•fa 
pcrıpn olurlor . Lakin incir 

kurdu ile mücadele cdebilıyormııt 

dernek.. 
~ 

Es~i kah 

T
ranwalın şımalinde dü· 
nyanın en t".:ki adamının 
kafaı~" iskeletiııi bul

muşlar. Bu kalanın yanında 

bir de ökii7. ba1ı varmış \'e 
cesamcli bir İngıliz ba:ındın 
büyükmüş. 

Eski kalaların öküzlerle hem
bezm olmaları nekadar eskiden 
başlamış, bakın! 

:1rı1~ 
Huktesidane bir 

hareket 
Boi(':ı /. i ı·i n i ıı 

~\11 ·1dolu !\1yı:--1ı1a ~cf1.:r yapan 
\ apurlardaıı lıirbi Lıızgunı.:ı.k 

i':ikclc ... inc y:uıa"ınl:a. ı ıra\a 

çık:ıı.:ak birinci ,ını! yokıılar 
ara.;ımla lıir hareket horiıl 

ıııli~!tir. J\uı~unt:tıkt:ın > tıııra 

ki i>hkre çıkaı.:ak olan yol 
ı:ııl:ır hu harak.::ti ıncra'.,Lı 

~t.:yrctnıi~h .. r '~ nihayı.:t nn
lamı ,f;ırdır. \l~,de ~ udur: . . 

Jlaiıııa L .;kiidanlan c' ,.d 

~clip hilctkri zınıb:ılıyan mı.:· 
ınur (• :--l:f~rtlc Kuzg;u n ~u '<l 

kadar sdnıcın i ~ YC JJ\I 'u 1 

ii zcriııc cı:pkriııdcl.i binıd 
nıcı ki karnclcriııı\cn !ıirer 

bilet koparıp lıazırlıyan !\uz. 
r,ı.ıııcuk ynleııl:ırı dcrlı:ıl hir 
\latmıızclin ı.:chindc lıulun:ın 

ikinL:i nıc\ ki karııc:-.ini ara
larında p:ıyl:ı;ar:ık i.;l.~: · r~ 

çı h ım~l<1rdt r. 
Hlı ~urctlc nıct.:klir rnahal

krin mııl•tc.;it ı.akinkri bilet 
farkından i,tifade c,\cbilnıi ::· 

lcrılir. ............................... -................ . 
girişmesinden, ve bu reka· 
beti yaparken tüccao ın me

sela elli kuruşa mal ede
bildiği bir tütünü yirmi beş 
otuz kuruşa vermes~den 
şikayet ediliyor. 

Diğer taraftan gene Türk 
matbaacıları resmi bütçe 
ile idare olunan bazı mat
baaların hususi matbaalara 
karşı hesapsız ve kitapsız 

surette rekabet ettiğini ile
riye sürüyorlar. 

Fikrimizce bu mesele 
çok mühim bir devlet pe
rensipi meselesidir; iktisat 
vekaletimiz bunun üzerinde 
ciddi bir · tetkik yaparak 
ticari sahadaki rekabet şe
raitinde herkes için serbesti 
ve müsavat imkanını temin 
ehnek çaresini aramalıdır. 

lfehınet As1111 
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r ·~ k~paflovada 
ı,'I Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
;I ~1uharriri: Amiral Fon Roıla Mütercimi: M. Gayur 
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I ng·ili=.leriıı 1 't ıcat ı talepleri 

Aksarayda yangın oldu 
Güpe eündüz üç ev 
yanıp kül oldu 

--- ---
Rıı talep karşısnıda 11runııslu bir balıriy-e 
=abiti ı·oı.:111111 ın<'na/ii nastl icap ettirirse 

o vl e harekete nıfrbıırdu . . 

Gemilerin silahtan kcridi sı

rasıııda itılai mütareke ıııeva

drnd1 asla mevcut olınıyan 

yeni bir mecburiyeti ortaya 
çıkardı. Alınan gemilerinin ta
mamen silfiiıtan tecrit edildikleri 
aıılaşılıııak üzre bir İııgiliz 

liın~nıııa scvkedilerek kontrol 
:ılacaklardı. 

Alman hükiınıetinin bu yeni 
şarh itiraz edip etmediği ve 
ne derece itiraz ettiği lıiç bir 
rnkıl anlaşılamamıştır. Bu yeni 
ıne~lıuriyet dolayısı ile Alman 
scfheleri0 iıı tekrar • Vil'ıelııı~

lıafcn • yakınındaki • Şillig • 
Jirııaıııııda toplanmaları 1.'izım 

g-ciiyordu. Oradan en kıdemli 

kumandanın idaresinde olarak, 
firzof forza grup halinde gi
deceklerdi. Birkaş gün sonra 
İngilizler lilonın idaresinin bir 
Amirala vcrilınesiııi talep ettiler. 

Bundan soııra filo bitaraf liman
lara sevkedilcrek kap:ıtılacaktı. 

İngiliz zihniyetini bilenlerce, 
Alman vapurlarını bir dolaba 
düşürebilmek için bu seferin 
yaptırıldığı muhakkaktı. 

rahat zaıı bir delil teşkil 

etnıczJı. Aldatıldığmıızııı delili 
ancak hadisat ile sabit olabi· 
irdi. Bu iğfal hareketi bize 
serbfstimizi iade edebilirdi; 
yalnız o vakıt, gemilerimizi 
istediğimiz hale sokar ve hatta, 
batırırdım.Maalesef onlar lngil
tereye gitıneden batırılıııaları 

maddeten imkansızdı. Efradın 

ruhi hali ve zabitanın niıfıızsuz
hığıı buna mani idi. Maamafilı 

zaman bir çok şeyleri degiştire

bilirdi. 

Aksaraydaki Sofular ci
varı dün öğleden sonra 
büyük bir yangın tehlikesi 
geçirmiş ve bereket versin 
itfaiyenin tedbirli gayreti 
sayesinde buradaki tahlv. 
evler kül olmaktan kurtul
muşlardır. 

Yangının tafsilatı şudur : 
Dün saat iki buçukta 

Sofular civarında Et mey
danı denilen yerde doku
macı Ömer ustanın ahşap 
evinden duman çıkmıya 
başlamış, oralarda oyun 
oynıyan çocuklar "Yangın 

var!" diye bagırmıya baş
lamışlardır. 

Bu imdat feryadını ço
cuklar başka zamanlarda 
da alay olsun diye yaptık
larından kimse inanmamış

tır. Fakat biraz sonra evin 
kaplamaları arasından alev
ler fışkırmıya başlayınca 

ç.ocuklar feryadı yükselt
mişler, bir taraftan da ka
rakola giderek haber ver
mişler. 

K~rakol işi derhal Ak
saray polis merkezine ve 
merkezide Fatih itfaiye a
mirliğine bildirmiştir. 

T aın bu sırada alevleri 

Beyazıt kulesi de görmüş 
ve o da itfaiyeyi haberdar 
etmiştir. Fakat bu zincir
leme haber uçurmak neti
cesi olarak itfaiye yangın 

yerine, alevler efr;fa sira
yet ettikten sonra yetişmiş 

ve derhal faaliyete geç
miştir. Banunla beraber 
yangın sahasındaki evlerin 
sık ve ahşap olması ve su 
da bulunmaması itfaiyenin 
vazifesini güçleştirmiştir. Bu 
sırada alevler, yanan evin 
sağ ve solundaki evleri de 
yakmıya başlamıştır. Neti
cede itfaiye bu iki evi ha
lat ve kancalarla yıkarak 
sirayet tehlikesinin önünü 
almış, arkasından su kul
lanmak suretile yangını 
söndürmüştür. 

Yanan Ömer ustanın evi 
sigortalıdtr. Diğer iki evden 
biri Şaban ustanın, öteki de 
tramvay makasçısı Ömer 
efendinindir. 

Yangın, mutpakta çama
şır yıkanırken bacanın tu
tuşmasından çıkmıştır. 

Son 24 saat içinde bun
dan başka 5 yangın vak'
ası daha kaydedilmiş ve 
genişlenmelerine meydan 
verilmeden söndürülmüştür. 

Alman filcsııııuıı bir dü 1 maıı 
liınaııına göt)ıriılıııek mecburi
yeti bu filonuıı zabitaıııııı yeni 
şekilde bir >azilc karşısında 

lırakıy< rdu. Onlardan, meslek 
\'C vazifelerinin icabatı ile 
talı.1n tabana zıt bir iş istenili
yordu. Bu ıncsdeniıı halli her
kesin kiyasctiııe bırakılıııı~tı. 

tğer zabitan seyahat için 
muavenetlerini reddederler ve 
gemilerden çıkarlarsa, ne baha
sına olursa olsun lıarbelmeıneğe 
karar vermiş olan mürettebat 
bu gemileri bizzat düşman 

limanına göiurccekler veya 
Alıııan limanlarında onları İtilaf 

nıeıııurlarınH teslim edeceklerdi. 
lier ıki takdirde İtil:ıfııı gcnıı

leriıııize vazıyet için zühur 
eden bu güzel vesileyi kaçır

nııyacağı muhakkaktı. 

[ Harici habeırler 1 
• 

Yalnız en .rnksck riıbeli zabit 
doğrudan doğruya emri altında 
bulunanlardan, kendi kararına 
tebaiyet etmelerini istiyebilirdi. 
Ikı takdirde de her bir zabit 
edilen teklifi kabul ve ya redde 

itila! ihtilalci Alman mürette
batı gemilerden kO\'ac~ktı. 

Biıtün itilaf gazetalari. lngiliz 
aııııralinin zabitan tarafından 

terkedilerı ve asi elrade teslim 
serbestti. olunan gemileri ınaalesel işgale 

f ronsız nıeclisin~e 
Kongregasyonıara ait 
müzakere esnasında 

M. Heryo 
Şu halde bu mcs'clcııin cevabı mecbur kaldığını, çünkü bu 

her bir zabitin « uaımıs • keli- efrat eıinde gemilerin brakılınası Bizden bahsetti 
ıııesini sureti tel<ikki ine bağlı büyük bir tehlike teşkil edeceğini -
idi. Zabitin !ı,ımusu başlı basına cihana ilan edeceklerdi. Alınan Türkiye kat'iyen şöven
ıı;r ~eniHt midir? Yoksa JıükCı- matbuatının büyiık bir kısmı Jik göstermemiş ve ... 
metin emri tah!ııııda onun nıe- bu iddiaya iştırak edecekti. Paris, 20 (A.A) - Meb' -
nafiinc merbut bir şey midir?. 
Bu iki tefsirin her biri lehine 
bir tnkım kıymetli deliller 
bulu:ıabilir. Prusya zabitan 
lıeyti tarihinde bu iki nneriyeyc 
de nfüııuneler mevcuttur. 
Biriııd brzı muhakemeye ııü

mune olarak fonder • J\laniç » 

ı:österilebilir. Vediseııe harbi 
csnasıııJa idi Büyük frederik 

Şüphesiz.bu gazete rivayetleri 
bir bahriye zabitince l;ikaytlikle 
karşılanacaktı. Namuslu bir 
bahriye zabitinin güdeceği 

prensip bir tekti, oda şu idi; 
A~ık deniz filosuna her ne 
olursa Alman bahriye zabitinin 
eli ile yarılacaktı binaenaleyh 
bu filo ne olursa olsun akibeti 
ve sonu muhakkak şerefli ola
caktı. fonder Mariçe J-lübertesburg 

t 
(Bitmedi) 

ş::. osu·1u ynjına et111csini enır .. • .......... , .... cr••• .. •••J•ıı• ı:····· .. r•••sc 
t}f~di. ~1arviç tunu yaparsa i~·-;~;;;i·; .. ~~ ·p~~i·~· ~e;giİ;;ı::d;··İi •• ·ı 

n~ın~su Jekc!cnecegine kanaat ai büyük mü~afat ve altm ma- jı 
ı:rtircre'c emri icra etmedi ve ık:: dal.ya ihraz eden marul ı=:! 
l'iırııettcıı çıktı. 

i~iııci tarza misal olarakta !! ı o EAL i 
• \'ork •un Rııslala ak~tti~i İİ ı! 
ı ualıedr gl<sterilebilir. Pcnısya h Konservelerini ı1ı z h.t111 heyeti Vorkmı bir şeref li . , . 1 

. . . .. 1 Icrkes bılaıslısna tercih ı 
dn aııı:ıda ıııulıakemesıııı l.raldaıı :ı ' · • 
. t., K 1 11 11. i! eder. Me~lıur doktor Zerge-1 
ı" et>,; r:ı rcl c c ı. :: .. 

r 1 
i! rin takip ettiği usul üzre 

: oyu se\'ketııı.:k için bir .. ii sureti iıııalleri, hali tabiileri- ı 
:ıınirai:n i~tcnilıncsi mts'elc :ı . . 1 

i'c oi,ııı ali.kasını l:ııv,·etlen- ii nııı ıııulıalazJstııı tenıııı eder. ı 
.ı.ı ın,c, diı,ündüııı, ,c Jıükiııııe· il Enfesi Mükemmel! Sıhhi! il 
ti:ı menfa.ıtıne göre hareket !! 1 fer bir tecrübesi büyük !! .. . 
:ı nenin ııa"lllS<I askeri noktai !! bir ıııuvallakiyet, bir zafer! ~ 
ı: .7.~r;ııda'l icap eylceiğine karnr ii Umum bakkaliye mağazalar- İİ 

•• H 
\'CrJi111 .. 

• l ldigo!.dı > adası ile nehir 
münsaplarıııııı işgali o kadar 
dim neticeler tevlit edebilirdi 
ki, Alınanı anın bu istikhiline 

kcaviızli. menetmek için şahsi 

her türlü düşünceden tecerrüt 
dnıeğe lüzum görüyordum. 

Şun:: emin idim ki itilaf 
• l lcligolan > adası ile nehir 
münsaplarını elde edince Alman 
lilosuna vazıyet çaresini arıya

!·1• nnda bulunur. ıı : u 
::~::::ı:::::::: :::::::::r.::::: :::::ıı:r.:::nn 

---~---""!! 
Seyrisef ain 

usan meclisinde misyoner 
kongregasyonlarına ait mü· 
zakerat sırasında M. Heryo 
Türkiyenin Fransız inkıla
bının büyük prensiplerine 
tevfikan laikleşmekte oldu
ğunu söylemiş, demiştir ki: 

" Türklerin o kadar bü
yük bir cesaretle yeni dev
leti tesis ettikleri günün 
ferdasında, fransızlardan, 

biç bir suretle ecnebilere 
karşı husumet manasına 

gelmiyecek bir tarzda, bazı 
ihtiyat tedbirlerine riayet 
talebinde bulunmalarını 
tabii görmek lazımdır. 

Türkiye kat'iyen şöven
lik göstermemiş ve mezhep 
mes'leleri halledilir edil. 
mez Fransız mektepleri 
tekrar açılmıştır.,. M.Heryo 
Türk hükumetinin 1924 
senesinde Katolik olmıyan 
talebenin katoliklerle be
raber dua ve ayine iştirak 
ettirilıneınelerini talep ey· 
!emiş olduğunu hatırlat

mıştır. 
__ ___.. ___ _ 
~in~ı tarı~ı~lıt 

Bu aefer de komünistler 
ihtilaf çıkardı ... 

Caııton, 21 (A.A.)- ~ Röy· 
ter., ajansı bildiriyor: Cenubi 
Kiang'1 eyaletinin hemen her 
tarafından komlinist ihtfü\1. 
lcrl zuhur etmiştir. 

Nannııfu şehrinin bir ka9 
mahalicsi Aoilcr tarafından 

cak, mfırettebatııı ihtilalde ol- 11-----------
yakılmış ve misyonerkr kaç• 

Bozcaada postası mağa mecbur kalmı~Ul\ Aha,. 
ması dolay;sı ile buna ır.üma

neat edileıııiyecekti. 
( GELiBOLU) vapuru 23 mart l!n!n caı1 vo malını hlmaye.-

İtilaf, iptidasında, açık deniz 
li::ısumııı bir lngiliz limanına 
giderek ~ilahtan tecrit cdildi~l
ıiıı sabit olnwını istiyordu. 

cumart .. ı 17 de ıdare rılıııınııı. den aciz olduğuğunu söyU. 
dan hareketle Oelıbol'?J Llptel.I, yen askeri vali imdat kuv· 
Çanillale, lmro!'J &zcaadaya vetlerin!n gönderilmesin! şlm· 
gıdecelc .,. Ç.ıı&ale, Upıe\ı, dl k d be h d Gelıbol uır. ar tOekti ye a ar y u o yere 
..--...-..s;:;--..ıı;;iiiiılııiıııııll talep etmişlerdi., 

Merakiıte feci bir çarpııma 
Merakeş, 20 (/,.A) - iki 

lafare havada uçarken çarpış -
mıştır . Bir kişi ölmüş, üç kişi 
ağır suretle yaralanmışlır. 

Tayyare . parçalanmıı 
rakipleri sağ 

Paris 21 (A.A) - Şikago 

T ribun gazetesinin istihbarına 

nazaran kumandan B}Td yere 
düşüp parçalanan tayarenin üç 
rakibini bulmuştur. Bunlardan 
hiç biri mecruh değildir. Bachen 
üsülharekeye avdet etmiştir . 
Diğerleri mümkün olduğu zaman 
getirilecektir. 

Bulgar kıralı evlenmiyor mu? 
Sofya, 20 ( a.a) Başvekil 

kıra! Borisin izdivacı hakkında 

ecnebi menbalatdan gelen haber
lerin esassız bir tahminden 
i~aret olduğunu beyan etmiştir. 
lngilterede intihabata doğru 

Londra, 20 (a.a) - Dayli 
Maylin parlamento muhabiri 
intihabat için şimdiden muhtelif 
fırkaların 1500 namzet intihap 
etmiş olduklarını bunlardan 560 
mm muhafazakar , 561 inin 
amele fırkasına mensup, 440ının 
da liberal olduğunu bildir • 
meketedir. 

Takaüt askerlere üniforma 

Berlin, 20 ( a.a ) - Reisi
cumhur tekaüde sevkedilen za
bitlerin giyeceği üniforma hak
kındaki kararnameyi imzalamıştır. 

Oynarken yanan kızlar 
Havana, 20 ( a.a) - Genç 

kızlardan mürekkep bir grup 
17 martta bir tiyatroda canlı 
bir tablo temsiline iştirak etmiş
tir. Giydikleri elbise kabili iştial 
olduğundan ateş almış ve içlein
den beşi telef olmuştur. 
Bir Leh nazırı mahkemede 
Varşuva, 20 (a.a) - Diyet 

meclisi eski maliye nazırı Cz
echowiezin devlet mahkemesi 
huzurunda ithamına müteallik 
bir takriri kabul etmiştir. 

Hindistan da 
Polit yeniden taharriyat ve 

tevkifat yapıyor 
Yen.1 delhı, 20 ( A.A) -

Mahalli memurları~ harekitı 
Hiııt teırit meclisinde ıiddetli 
turetle menull bahscdılmekle· 

lRSENOFERATOS 
Zafiyeti umunılyest olan
Jar ve h:ill nekahette;bu· 

lunanlar ( A rse n o· 
feratos) sayesinde 

kesbi sıhhat ve 
ia.dei ku~vet 

ederler , 

Eczanelerde ve 
ııvza depolarında 

Alltıhr , 

fotanbul icrasından: .\lehmct 
Tahir ve i\lchıııct Ferit bey
lerin A bdlilba>ıt heyden borç 
aldıklau üç bin beş )lİZ li
raya mukabil teminat gös
terdikleri J lcybcli adada l lan 
meydanı sokağıııda 8-1, l ,5,4 
ııumcrohır dcnıniııde: Kunı, 

! iane .• \hır Ye arabalığı haYi 
sebze bahçesinin birinci iha
lesi yapılmak üzre otuz glin 
müddetle müzayedeye konul
muştur. 

1 lududu: Şarkan kan so
kagı \'C bazen :\likronia \C 

Fotini hane ve bahçeleri ve 
Kosti \ e Eteni haneleri; p;ar
beıı mektep sokağı, ~inıalen 

:\lcydaıı rnkağı Sofya ve 
Aııasrns ve ı\lcks:ıııdri hane 
!eri ceııubC'n çinato sokağı 

ve lsta[aıı hağçcsile mah
duttur. 

:\Jesahası: ( 38860) zira 
araziden ( 1 1 1) zira hane ve 
(7 5) zira bahçirnn odaları 

(282) zira ahır ve (152) 
zira samanlık 'e (27) zira 
arabalıktır. 

.\lli~teıııelı\Lı: Bahçenin et
rafı duyarla muhat ve dcnı

ninde üç kuyu ve iistli açık 
bir sarmç ye dört adet hanız 
mevcuttur, bahçe kaıııilcıı 

mezru ve altmış altı adet 
müsmir ve gayri mlısmir ağaç 
Ye yirmi kadar fidan ye bir 
asması nıe\'cut olup bahçe 
orta'1ndaki hane iki kattan 
ibaret hi r ta~lık iiç oda bir 
sofa bir halıl, bir ıııerdircn 

altı küıııürllik, bir nıııt[ağı 
ha\ itlir .. \ yrıca iJ..i bahçirnn 
odası ve f ô hap an i>tiap 
edecek ahır ve samanlık ve 
arabalık mevcut olup ah~aptır. 

l'aııayot EL kir-acısıdır. 

Fazla malumat 929 - 888 'J'. 
do>1·:ı:<ındadır. 

·ı'aliplcrin kıymeti mulıanı
miııesi olan on be~ bin ytiz 
kırk dokut. liranın ylizdc onu 
nispetinde pey akçesini tesli
mi ,-eznc etmeleri \'C 27 
ni;an 929 tarihinde saat 16 

ya kadar birinci ihalesi ya
pılaca~ı ilt\n olunur. . .............................................. . 
dir. Yarınki içtimada tabarriyat 
ve ievkifat meselesinin ortaya 
atılmasına çalışılacakhr. 

Bombay, 20 (A.A) - T ah
rikatçıların Poona, Kalküta, Da
acca, Allahabat ve Lockmowda 
tevkil edilmeleri dolayısiyle 
grev §imdi 1 2 iplik fabrikasına 

münhasır bulunmaktadır. Polis 
Bengale eyaletinde bir çok ev
lerde taharriyaı yapmıştır Yeni
den bir takım taharriyal ve 
tevkilat icra ve bir !akım ko
münist risaleleri musadere edil
diği bildirilmektedir. 
Vatanperverlik kabahat mı? 

Yeni Dellıi, 21 (A.A) -
Komünistlere karşı ittihaz edi· 
len tedbirler hakkındaki bir 
suale cevap veren dahiliye na
zırı 31 kişinin Hiııdistanda 
lngiliz hakimiyetine nihayet 
vermek için teşriki mesai et
miş olmak töhmctile tevkif 
edilmiş olduğunu beyan etmiştir. 

Jaınirat ınüza~erati 
Buhranlı bir safhaya girdi 
Lomlra 21 (A.A) - Paristen 

Röyter - aiansma bildiriliyor: 
Tamirat meselesi hakkındaki 

müzakerat buhranlı bir noktaya 
vasıl olmuştur. 

lngiltereııin hatta gayrı resmi 
surette olsun bu nıes'cle hakkın
daki noktai nazarını bildirme
mesi Parlste manidar addedil· 
mektcdif. 

,· sınem• y, ,, 
o_· _oo ı:ın o oo oo [il[!] 1!1--
1 1 

Darülbedayide: .4 Melekte: 
Nedim Buhran 

D Elhamrada: Majıkte: 
Gelin duvağı Mavi Tuna güzell 

1 1 
Operada: Aarıde: 
Kazaklar Eaareı zincirinde 

D----;;~~;;:;:;:;;;;;;;;~ 
ıt=0 P-.•ıı.;.•~·IL;:·[!JEJl!H!IEJc•:.ıc•~·:a.:·:ıı:•:a.::a.::a.::a.::a.:A:a.:.ıı.:. .... r:ı 

Bütün dünyanın sinema münekkitleıinde bihakkin 

• 
• 
• 

EMİL YANİNGS e kıyas olunan dahi aktör 
1 IANRIH JORJ dün akşam 

ASRİ SİNEMADA 
• Gösterilüp Rus ınüjiklerinin derebeyleriıı tahtı esaretind~ ola· 
• rak geçirdikleri kabusları pek müessir bir surette tasvir eden , 

[!) ESARET ZİNCiRİNDJ: 
• filminde misli görülmemiş muzafferiyetleri ihraz etmiştir· 
• ·Bu meşhur artiste refakat eden dilber ve sevimli artist 
• MONA MARlS dahi rolünü pek mükemmel bir surette 
• temsil etmiştir. 
• Bugün birinci matine saat 13 te, J-ler akşam zengin ' 
• varyete programı. 

Tepeba\ı 
Tiyatro -
aunda bu 
gün saat 
15,30 da 

ve 
akıamı saat 
21,30 da 

Nedim 
3 perde 

1-taliı Fahrinin manzum pi yed 

• • • • • • • • • • • • ................................ ········::::::1! 
ıı······· ....... ···s·~~n~··· ········ f: 
!! Melek sinamasında n 
il Kibar ınahafile nıensup bazı i1 
I" •• 
ı= ke ı .la. ın müpte::t oldu ki; r :: i! safahati, mütefessilı ahlakını ii 
i! terzil eden :: .. :. . -
== Buhran :: ii :: 
iıı i! . •' l: filminde meşhur :j .. :. 

!l Br[git Helen !! 
il arzı endam etmektedir. :; 
i! Gece batakhaııcleriııdeki li ., =~ l: sahneler esnasında tam ve :ı 

Şehzadebaşı Hilal liyalrosunda li mükemmel bir cazbant oy- ij 
bu akşam domhııllu lsmail Ef. j! nanıaktadır. :. 

Arşın Mal Alan :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::1::::11.::~:s 
Oprel 4 perde :••••••••• •••• ••••••t:••: 

••••••••••••••••••••••••• MATAHARI: 
1 Güzel temaşa meraklıları 1 : Ca d - : • . • • sus aııs~z • 
1 B 1 L L 1 D O V 1 =••••••• •• •••• •• .. •••• •• ! GELİN DUVAGI ! Emrazı d.hılıye 
1 filminde görmek üzre bn : VER EM 
1 giın mutlaka 1 ve göğüs ha•tahkları mütaha5'111 

: ALHAMRA SİHEMASINA : 'Doktor i git'.nclidirler. Da~ıi ve dilber i Şekip l-labip 
: artıst bu esennde _SARI : Ayawfya y erebatan Hacı Süley· 
: ZANBAKT AN daha mukeııı- : man apartımanında cumarteıi, p"'!"" 
: mel bir r»I oynamaktadır. : te•i, çarşambo ve perıembe. Tel. hı 
•••••••• •••••••• •••••••• 3035 

,,. UE~~ ta~JÇçiSİ !?.!~J.~a~~I§~} 
Maariften ımısaddak diploma verir. Asrın eıı mükemmel metodu 
takip eder. Vezuccilerde Sabuncu han Sokak numara 7 

Hilaliahmer lstanbul merkezinden: 
Hilalıahmer l•tanbul vılılyet merkezi genelık kongara.ını Ma-ıın 22 inci 

Cuma günü saat 2 de Darullünun konfrans salonunda aktedeccktir 
T eırif buyuracok aza)'l muhtercmrnin aidat m.kbuzlorını hamı! bulun· 
anmal nıercudur. 

URANiA 
YAZI :\IAKl~ELEHiNDE~ 
YE:\t BiR PARTi \ CRCT ET.\llŞTlR 

URANIA 

Dun Hatlı eyi bir makineye malik olmak mcnfaa
tınız icabı olmakla miiba)aa;ında bıical ediniz .. '.\laki
nerimiz, her tiirlii ihtiyacau temin ederler. Y:ılnız Jıiı· 
Alman bankası tara[ııı~l:ııı iki bin makine <atın alın· 
mıştır. :\Iım .\!aliye nezareti lKr sene ınakiııclriınizi 
tercihen miibayaa eder. 

fR.\Nİ.\ Pi<:COLA PEllKEO 
Acente YCDipoziterleri: D.\. VİT YC LEOX YARBElt 
Istanbul, Topalyan !Tan ::\o ~6 - 38 - 40 Tel. l;t. 2.J.? 

Ankara aceııtalığı: I~ıklar caddsinde 3 numarada 
Nejat Tevfik, fzmir accııtalıjı;ı ı Natiz i\Justafa, l\Jer~iıı 
ncentalıj!ı ı Mazhar Ilasan ve .\lolla biraderler, Adapa7.:ırı 

:ıcetalığı: J:;nıail feyzi. -ıa 
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1 AftQNl ŞARTLAR! Gazetemizde çıkan yazı ve 
· " ı: : • reıimlerin bütün hakları mahfuzdur 
1 Turkiyedc l-i"1riçtc 

Ku lŞ Kuruş 

; Gazete\e gondeıllecek nıektupların üzerıoc 
idare·; · e . lı.ıarc . \:azıya al~e (Yazı) 

i aretl konulmalıdır . -ı Aı 0 1 ısıı 000 
3 40<) 800 

16 
2 

iSO 
1400 

1450 
2~00 

, Baaı1mıyan m€!ktuphı.nn ladeaind.en, 
mukaddı?resiz mektuplara konu.lmut 

kıymnti· 

paralarm 

• 
kaybolmasından ve IAnla.rın münderlcattndan 

1 idare meıu.l değildir • ,. 

Borsalar 21 Mart r929 

X ul~ut 
1 irgıı.t 1 "-ı:t 
ı ... J<:ı.•r 
20 i"Jnuıı Jır.ılr!Dl 
1 Raj !Zfila •·k 

Avusl Jr}a ş liııl 
~() ley Roıııanya 
20 Leva Bıılg-.· 
1 Fclerneıı ıı. fıortr.1 

~O Fr nsız. ırangı 
:!! lla van lıreli 

= 

~a ku on Çek - ~~o,·..:\Y:J. 

1 Cer' o 1cte c Sı>\oivct • 
1 z lvt • T .c ~ıl l :\ • 
20 Dı ar • '\'otiosla,·ya ı 
~o r e~ç ·.a fr ln;.1 
ı 1 ozeld l•panya 
20 IEYİÇl'O frangı 

)lcı.:.'lil e 

. Cck 
• 

T.ondr.ı tizcr ne bir IngtJJz Jira~ı kuru$ 
?\e\}OrJ" 1 Tuık lira!ı dolar 
Paris • • • fraıık 

l!iJano 
Berlın 

• 
• 

• 
• 

~orya • • 
Bruksel • • 
.Amielc tl.ım• • 
Cjncvro • • 
Pr~g 

' iy :ıa 
Mad t 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

, .. ~ışova • • 
At '13 • 

lliıkreı 20 ley 

• 
• 

i.r<! t 
mark 

• IC\'"l 

lır llrn 
f. rin 

• traıık 
• kur•n 
• E -in 
• pezet..a 
• ıc~· ·l 
•dil lıını 

krus 
dluar Belg at Turk !ırası 

Tali villcr 
Jehk .,z daluu c vacıcu • 
nuyUilU IllU\ aJıJo 
tı.ram:ycll denıiryolu 

l>t.•bul ıramv y •i-k•tı 
RJlıtınl Dok VO AnUl'cpo 
It.•.ınjul auoniıu en şırk,,.ti 

Hisse senetleri 
iş laı a ı 
flrm r.: • baı:ıka!l 

.,!\fi d"°W _Kaı;:,ndı 

990 1 50 990 100 

203 ISO 00 203 )S' O 
52 62 50 52 62 ~ 
48 5000 48 EOOO 

28 50 00 281 50 
24112 fO 24 12,50 

l 
H 25 C<' 28 25 00 
Sil CO 80 00 

159 loooo 159 0000 
212 50 212 50 
120 25 120 25 

c;ooo 0000 
22 25 22 25 
71 50 11 50 

113 00 00 113 00 
32 !IO. 32 50 

782 00 782 00 

~92 50 
0.48 87 50 

12 520(1 
9 33 il) 
2 0575 

67 75 oo 
3 51,75 
1 71 75 
2 ~3 l 

16 45 ()0 
3 47 75 
3 18 50 
4 35.215 

37 91 
24 1 31 50 
27 10 00 

• 92 00 00 
227 7500 

• 9 oc 
25 

1

. 14 30 

136 1 00 

992 ()() 
048 81,~o 

12 ll2 so 
9 34.00 
2 0575 

67 7500 
3 52,00 
1 21 ,75 
2 5400 

16 45,00 

3 14800 s 19.00 
4 35'5 

~: 137.~ 
27 125U 

1 

92 
227 
9 

~25 :ıo 
1
75 00 

00 

1 
1 

1
14 

00 

TicareL Ye zahire horsası 
f"atfar Tıraret borır.ıto.1 kalibumurııil.gi tar~rındın VE' t mi,.U··. 

oı;J;.as• __,,_,_-.::._ UN _ ~~~-

1 , .Az.an1i ,\ .. garl Çtıl":J'ı k Jsu , l K 1). K. I'. 
ı Ek! ıra eklatra 00 1400 12001 
!lu~day%Çavdarfı fil ı 1 ., . \ ~ 1 J • 1360 J 155 
\ 1mu•ok 05 C& 0000 00,ı>O Fırin 1 yıınıusak oo 1385 ı 27oi 
ı-. kı C4-25 00,00 0020 Diriı.c •eıı • ı310 ı2S::O: 

n'eı· CC-00 00.00 00 00 !k .. 1ci 0000 OGOO 
c:t 7·08 10 ıo 10 ıo - TİFTİK - . 

,D nm• OC-00 0000 <'0,00 .ıı k.ra 230,00 230,00 J 

Akı ldr OOIJ,00 000,00 

1

, . t mahlut 6-0. 7 OJ 00 00 00 

-ZAHIRfLER- ~ r ı Guz yımu ı es oo 105 oo 
, ~ vd..- 6os ısoo -AV DERİSİ-

. a 0000 0000 

anı 

1 \em1 

IJ 12 
0920 
5000 

-lfUBUEAT-
QOOO 
oo :ıo 

13 10 
092() 

3600 

ooco 
0000 

7.{'roc,·a 
S ıı~ar 

T· Ki 
K, ı,:;Jz 

ç ( k 
cılcl"l \'.~ 

( .n. 0000.00 0000 oo 
0000,00 0000.001 
0000,00 0000,00 

• 0000,000 000,00· 

-flNDJK,- 1 

112 00 108 IJOI 
0000 0000 
-~ 

22 r.tart 
19 29 

fncı Tabı ., 
6 Sayıfa 

ı~.. ~·.~_. 

Türk mı:Jrtepleıjle faydalı eserlin 
ilanlarında o/Q 20 tenzilat yapılır 

· Bilyul: \·c ya bir çok defa için \·crtlen ııJ.nlarla 
hususi ınahiyettcki ililnların ilcrc.f 

iJ.:ırc lle karar" .:ı.,.tırılır. 

-~ r i' ...., O 

·.İLAN TARf FESf: 
S1t:n 

1 6-8 inci soyfada 
1 5 • • 

4 • • 

· 'ı i : : 
t-8 inci sayıf,tll 

f\uruı 
J2,So 
25 
40 
ıoo 
200 

\ıo 
Bu geceki ayı 1· b 1 B b k dd d 1 Sayı.;ı · stan u , a ıali, An ara ca esin e ··Vakıf .. yurdu · 

tcl1970 ıd.1rc i-:;leri 1971 vazı ic;lcrl * ıcll!r.ıf: \'.\Ti"- po ... t.ı kııtllSLL 46· 

J 
-c~ 

. resmt IAnlır 
Gazetemi.Le huausi 114,ı. kabul edeı::1 yer: 

H. S. H. iJ.in:tt acentesl. 
. -

Gümrükler U. M. lstanbul 
mübayaat komisyonundan: 

1 71 kalem evrak ve defterlerin ıab 'ı ve ıedidı yen•den kap. h 
zarf usuWc münaka•aya konulmuııur. 

2-- ihale 6 nı>an 929 cumartesi günü saat 14,30 içtima salonunda 
yapılacal:tır. 

3 Şarınameyi germek ve izaha! almak için katipfığe, münakaoaya 
iştir;J..~ için 750 hralık teminat mek.tubu ile ticaret oda~ı \'Ctikasını ve 

lekhf mektubunu havı kapalı zarlı h•rııılen reiılı mürılcaat edılmc. !. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYRICA: 
~0,000 

15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
10,000 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDEOE CEJI' A~ 3,900 

kazanacaktır 

Manisa Vilayetinden: 
Saet-Odeıniş yolunun 0-000 ili 5-00J inci kilometresine 

beş kilometrelik tesvirei türabiye ile bu kilometreler arasında on 
nıetrc açıklığında bir betonarme köpri\ ve ınıılıtelit cb'aha 
on sekiz beton menfez ve ( 191 ) metre mi!lap beton istinat 
tiunrı iıış.ufı ( 69055 ) lira (37) kuruş bedeli keşfi üzerinden 
23-3-929 saat oıı buçuğa kadar müddetle ve kapalı zarf usulilc 
'11Ünakasaya çıkarılmıştır. Mufassal mallımat istiyenlerin vilayet 
baş mühendisliğine müracaatları. 

Manisa Vilayetinden: 

İstanbul emvali metruke müdl1·iyeti ilanatı 
• a&'iiiıilı:Biımiriiii::s::!;;Jiil!l'lll'I 

Semu mahallesi sokağı No: nevi icarı lıı a 
K•dıköy Caferaga Sakızağacı 3.l-12 ev 48C 
Büyükada Karanfıl Fıstıklı 30 5 « 2SO 
Burgazada Karakol 11- 17 « SO « 

« Yerıiyol 33 mükerrer « 120 
Heybelıada Mana.lır 17-19 « 312 
Uwnçarıı Rüıtempaıo Balkaqanı alımda 28 mağaza 72 

« 

Be)'oğl~ Tımıım A<la s.1 bahane 40 ~e· ri 
« « « c 3 dükk5n 20 

Ka,.mpaıa Hacıahmet Irmak SZ.S6 bostan 4, f 7 
Galata Hacıali Lülecıheudek S I k&rgir ev 6S " 
Beyoğlu Tatavla Papasoğlu l S ev 10 « 

Balada cvoafı muharrer emlakin icara raptedilmek üzere 26-3-929 ı:ırihine müsadif pazarlesı günü saal 
1 S te müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna müracaat eylemelen. 

semti mahallesi 
Hıi•eyınağa • 

•okağı 

Tak,.m 
numarası 

atık 31 cedıt 41 
kıym~ti muhammene~i 

9000 lira sekız ıaksitte 

Müııemilöiı : Zemin katile 4 kat ~e kargir olup 9 oda bir mulpah ve iki halan vardır. 
Bedeli ı.ekiz sene ve musovi taksııte tediye edılmek ıizere balada evsafı muharrer kargir han,ıuıı 

mülkiyeli 9000 lıra kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulıle müzayedeye çıkarıldı. Teklif zar/ları 
1-4-929 tarihine müsadıf pazartesi günü saat IS le küıaı ve bıl'stizan hazineden alınacak emre gör• 
muamele il ası mukarrer bulunduğundan talıplerin yüzde yedi buçuk hesabıle 67 S lira teminat akçeleri vaya 
muıeber banka mekıuplarile 

• Türkiye ziraat bankası mü-
fettiş namzetleri müsabakası 

J - .\'isan - ı 9:!9 ıarıhinde yapıfacak olan imtahanlo I 5 

ınüicttış namzcd; alınacaktır. lmıahanlarda nıurnffak olanl:ir 
başlangıçta 120 lira aylık He seyahat re tdtişler<lc yol' masra -
fından ayrı olarak 5 lira yermiyc \'Crilsccktir, 

:\lüfcttiş namzcıleri stajlarını bitirdikten sonra 
imıahanı 'ererek müfettiş olacaklardır. İmıahaıılanla ve teftiş -
lcrdc !cvkal;\<lc ınuraffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı 

bilenler bir sene muddcılc A' rupaya göndcrilcccklcnlir. 
Talip olanlar kabul şanlarını öğrenmek için Ankarada 

bankanın teftiş nıudürluğtine dulunbukları yerdeki ziraat 
bankalarınd,ın alacakları beyannameyi doldurarak giindermck 
\"C)ll hizzat \"ern11.:k suretilc müracaat 

fiP:::'"'l~~~~~
Türkiye İŞ bankası 

Sermayesi tediye edilmiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 

ANKARA AD.\~.\ A YVAIJK 

Satılık ev 
Cskiidarda ,\yazmada ya;• 

ııi;çılar sokağında ı 2 nunıa· 

ralı üç kat üzerine altı od·' 
ve bahçdi bir bap alı;:ıp 
hane satılıktır i~indckilere 
miiracaat 

-İstanbul Ziraat ban· 
kasından: 

Şubemiz münha1 :\ıı için 
ıııenıucr alınacaLtır. TalP 
ölanlarııı ~cr;ııti :1kbmak (· 
re 2.1 ..\!art 929 tarif ı.ıc 
kadar mlihalıcrat amirli~iD~ 
mliracaatiarı. __,, 

1 Şevval 1 O Biırç: Hamil 

f 

\yıo do~uşu 1'21121 .lyın oauıı 
1 15,7 L!:.I~ S,35 
1 Cuma. 

Namaz vakıtları 
; Sab.h Öfle ik!nd. Alq-.m Yat. lnu•k 
tı,00 12,21 l l.48 18,ıJ 19,5 ı20 

i\laııisa ile Kasaba arasıııct;,ki yol üzeriııJe muhtelelıf ebatta 
iiç add beton arıııe köprü inşa.an (~1119) lira (IJS) kıııuş bedcfi 
keşfi üzeri:•den 23-3-929 saat on bere kadar ıııür!dctlc ve kapafı 
zari usufile münakasaya .;ıkarılııııştır. izahat almak isteyenlerin 
vilayet baş nıüheııdisligine müracaatları. 

ı;J !ST .. \ı ·nrL T.H.\l~ZOX iL\ YSEHİ 
~~ IZ~llR GIHE~<~~ MERSİN ı · 1 

Bu gün 
Erkek' 

Nevzat 

doğanlara isim: 
Kıı.: 

Arzu 

Kara~eniz ~o~azı tu~lisiye mü~ürlü~ün~en: 
Tamir için Halice gelirilmiı olan Karadeniz boğszı haricindeki sabit 

Fener işaret gcmiııi yerine muvakkaten ikameye elvcritli vapur eshabının 

1 SA~JSL'N. E.nn~.lIIT nrns.\ t J 1 i 
B.\LIKESIR ZOı 'Gl'LDAK ,· 1 

Günün nasihati: 
iki gonlil bı. lu11c1 
Samanlık scyr"n !ur. 

Bu günkü hava 

_ -~~~~~~ ,....k,...apal=-ıuı·--.......-....-...---..~• 
Mea'u.1 müdür; A~f'l-Şükt1.l görüıülmek üzere galatada Mar 1 hanındaki merkezi idareye mürac•allan. 

..,...._.,.._.,.._.,..__,~,.,.___,..._....... ................ _,,......,..,..,,...__,,,..........,..,.;;,.,,.;."""""""",,,.,,,,,;;;,,.....,,,,....,,--__,~--............... -=-..._.,._ ................................ _,,,......_._,,.,,._~-~-,__ ............................................................ ....,.__, ................ __ _,, ................ ...,,,._..-

Otdin w .. ,tcrilcri hali vaktı 
yeriııcl• .\ nc:rii.alılar ve L~iliz
krtl. •·( c r t ., bu adaw ırııı 

Far. by J>U nedir, bilmedik-
krinc cmt-ıdi. j 

O ",'tringcr ~ ve kendi 1 
~Jziy.:tini dü~ünııyoıt1 ,ı. Cep·~ 1 

er pu topu on ir·st olmak, 1 
'Jt k i orçlu lııılunmak iıste 

p ıarlık Fih\dclft)a ile lH lı..n 1 
d gu ylr ar da dort bin 

k z ) , z lı r-:eırd b .. -
ri uhit., 1 ail oı lutun..• 

'ı rLk ,le ı. in ıpa pci, 
, klı dt ·' •,clı:r vcn:cd 

~ y J.: J ' .. 
"Ctc , ~4 1 a~Jn( ı idi. 

l'1k,1t .lll\1,ı f ı, ~ -•)Cr 
d . ,, , .ic.,F, kcn• Jı ) JZ 

it ir .ı. m, , c k' n in: 
il' defa oh•ak gt ·enlerin 
ı de ' ır.kt ı tc r ... 
B ır h.cıı.,i nc•lc~in yı:-

k ,bil~ orL'muş olsa 
1 .. n ) :ı c ;ıpc 'ıi Çıkarmış 

l, ıÇ rrr k lln papa ı, 

)ö. bır ak:or vcphut dbt:;csi 
pek yıpr .. ııın.ırr. ş bir Zliı,-ı.irt 

r,1 1 • .,,L a hıi] •edc•ı.1i. 

\ a d ı, ya tİ) ıtro, ya aç 
Jı'' . D~ı,il mi ki cı'ıul':n cıı 

n ı .. .ıcz tıç ~e; i lıuıJ,m1ır. 

~C:,ı .. e~" dıılıa b3nka mc
r.ıur•: i';,'1 mıılıabcr.:: usulü 
iic dersler alarak ri ya:ôyarı 

ve ticaret hukukunu öğren
mişti. 

En n;a~ı milyoner olma~ı 
ö:t.liyen bu adam banka hiz
metinde çlir;·meyl istememiş 
kendi lıa'ııa i< ha,armalia 

l '1 ) •• 

ka!kı~mı~tı. Yeni tııttu~u yol
da daha ilk adıml~rını atar
ken ilk hakikatleri bellemiş 
\C zihr,nc koymu,tu U \'a, 
~aın.ık saı'ati kenet çalt,ma'. -

tan zlyal:,, ker fi lıcsab• a 
dijtcrluirı çalı~tırıııal·-. lıa;l ... -
ları ;,ı >a•rettiklcri ır ıcldi 

kll\\eti, akıl Srı)e i1dC rıa

r ul •nıi. tah<~I' n ıa crma
\. dı• Jcri haline sc kınul:
tır ~ 

l\rit:ı'l) '\ hukl'm di ile mıı-
1."H ı' deci rnl, nrnta,·as
s•.lar ııd'inc ·~ uhrnz:;a yir
:n d"I Y• ku, ı\'cı, ı en. 
hadde ve s:ıirc tİl" et, tenin 
edilecekti."' Conc5., bu ı\letlc·i 

hnddclcri, giirnıiyccckıi bik .. 
fnkat onların işlcnılSİ kendi 
cebini altınla dolt:uracaktı. 

""ksai., deniJ~n şcy'in hari
k;t:;ı, mucize~i budur. Durma
d i.l ça'ışaıı bir şehir, gıirüftu ü 
1-cr tanıla wfvclc açan tez
gahlar, k.ı;;:mılan ve ya kny
bct!ikn muharebeler, hep, 
hayatında bu pamuk balyası 

taşımamış, bir tüfek omuzla-
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A 
mamış, bir gemi dümeni tut
mamış. zamane sihirbazı bir 
kaç centilmenin eseri değil 

midirler ?. 
cConcsl gerek ( Stinger )i 

gerek bir ıara[ı lıulunnııyan 

kendi yaziyctini daha derin 
düş· ~c lıılmck ıs·iıı geçen bir 
gnrseından s:ıdc (\'iski) btc

di. (\'i !.i,, kadehini tam ağ· 
zına giit.ırtluğti sırada, gayet 
~ık giyinıniş bir kimse nnza" 

rı dikbtini cdlıctti. Bu adam 
(Cones)iıı ya;ıııda, \C c.n 'l 

kadar boylu idi. ·\mcrikan

lar.1 gickn aY!ıdaıı çıkıııı~tı. 

Bu adamın siması (Coıies)e 
kııdar bildik bir sima gdzük

tli, ayağa kalkıp şapkasını 

çıkararak, selam verecek 
oldu. 

:\lcçbul ~ahıs da ayni hay
reti gö terir gibi oldu. Fakat 
o da "Concs., gibi yapacağı 
tanışıklık hareketinden va:.: 
geçti. Bu ' uçük s:ıh:ıe ancak 
bir saniye surtıü. 

l\kçhul adam bir lahze 
durakladıktan sonra ylirlidü 
gitti • Coııes ,, onun otel 
gcrisindcJc! hurma ağaçları 

Muharriri rcre Sıakpul 
arkasında kayboldğuııu gördti, 
ve tekrar clıi~üncelcrine daldı. 

Bununla beraber ha!ızasımla 
yalxıııcının b'llini araştırıynr, 

fakat bulamıyordu, Beyninde 
bır hoş' Jk rnr,lı. Kadehini 
boş·ılttıkt:ın -oııra kalktı, ye 
dalğm salondan s:ıloııa dolaş 
maga ba~ladı. ,; 

ll<iylc } ın.rl;cn otelin h 
t:ıpç1'ının ıııa)taza,;ı iiniinc 
geldi. Kitaplara baktı, Son 
çık'1ıış o1:ın meşhur ronıant 

d '~ alJra sahiFckriı i karı~
ttrdı • 

\ncak ı: ·;zden geçirtli~i sa
tırları anlamıyordu; zihni yal
nı;; giırmtis oldu~u hem ya
b:ıncı hem tanıdık imza ile 
mC~I."tı!dii. 

Farkında bile olmadan, 
"Amerikan Bar ,,a p;idcıı mer
diven başında durup bir kok

tay ısmarladı. "Concs~ asla 

içki içmedi. Fakat o akşam 

sinirleri pek gergindi. Son iiç 
hafta zarfında geçirmiş oldu

ğu hadiselerin heyecanı tesi
rini göstermeğc başlanu~tı. 

içki içmek itiyadında ol
madığındn "viski., iptida•ın· 

da faydalı bir tesir p;üsterdi. 
Bir kaç yudum içince içinde 
bir·ız metanet duydu. Alkol 

oııa s.ınki bir hamilik bir 
ıı uhafı~lık yapıyordu. Cihan 
art'k o lftrccc alc) hinde dc

)tildi. .. taliin gaddarlığı azal
mı,tı. ı:~) .1da bile bir Serinlik 
hıssctıııe· c ba,l~nıı;tı. Furkın
drı olınat1° 1 i. :-ıirtonıın mn
\a:ıkbt faidc<iııdcn istifade 
içi'l şu hara do~nı yiinirnc.,
tti. Şen bir :ıdam olan otel 

sahibinin marla ,,sı ve kok 
tayın tadı d.ıııı~ l· 11 heyecan 
J.ındırınu,, niklıinliğini zi) a
dclcşti nıişti. 

Bard·jp lıo,altıııc;t "bar,, 
sahibine doğru doıılip dti

şünmcdcn bir kadeh daha 
ısmarladı. 

Bu sırada bir nıii~teri girdi 
ve tezg:\lıııı ii,;tünc yarım lira 
bıraktı; garson hu yeni gelene 
bir bardak "şerri brant 0 verdi. 
"Concs» müşterinin tarafına 

dönchi. O vakıt o adamın 
yii;;ünü tanıdığı ve fakat adını 
hatırlıyaıııadığı adam olduğunu 
gördü. 

"Cones,, seyahat etmeğe 

yani ;;ahmctsizçc kolay fak:ıt 
geçici münasebetler peyda 
ctnıcğe alıınııştı. ..\leçhul 
adama dedi ki : 

- affedersiniz, biraz ev
vel salonda bulunu}ordunuz, 
Size mukaddema bir yerde 
rasgeldi!(imc eminim..... Fa
kat ııcrde g;cirdiiıııL isminiz 
nedin' bir turlü lıatırlıyanıı -
yorum .• 

') -Meçhul adam 
Meçhul. ad~nı panunııı ba

kiyc>ini alıyor ,-c telıessiim 

cdyordu: 
- Ent. .. Beni e\vcldcıı 

gonfiinı /. ... Jl;r ytrd~ gurd -
n 'iz.. 1 lem lıa•ıa çc k kc:rı: 

te,aduf cttil'iz ...• -ercdc oklu
~um. bilmiyor musunuz?. 1 [a, 
kikatcn tanıy:nr.ıdı z mı? 

"Coııcs" cevap verdi: 

-1\uı'iyyen lıatırlıyanııyo
rum... Bir türlii adıııızı lıul:ı

mıyorom ... Amuil.a!ı mısınız? 
- f !ayır lngilizim... Ne 

garip .. Xc garip... Beni tanı
mıyor>unuı ha? ... Yok canım. 
Bir kaç dakika şözlc bir ko
nu~alım mı .. Belki beni neye 
t111ıdığım:a hatırlarsınız ... Za
manla zihniniz toplanır .. Hem 
insan oturduğu yerde daha 
iyi düşünür~ 

"Cones, ıııc~:-,,ı ~al1't'l 

göstcrdi!(i yere ott;nlu. BM 
sahibi ve g;arson or ı ha' ret· 
le bakıyorlardı. r fer iki-i )• 
na .. hrp ona güzle ini dil.:· 
mi~krdi. 

Bir iıı,aııın yıczıındd,. ir:ı· 

de tarzları cıı•sal iz bir ıd•ı· 
kata Pıalikt r. ·c ınc, l'ıı 

iki adamın yüzüne lıaktıh" 

h~ ıl ettiği ıııcrı' • ı gd ç 
mahiyette oldub .ı farkcır 'l 

ti. Fa"at yerine' t.ır,ltık ııı 
sonra tckrc. · ctrafııı .. gır. ,.,~· 

tiirinı.:c ;,.. 1Hlr..., l i il \"" 

sonun ciddi .1ir r 
c!..k ) ık:ı !ık .ırır 
\akıt rcrr '1L deki 

url, l " 
.( ' • l) 

k: 

- Bu hapıııı l c \' 1 

lıenimk alaı ettikkrı ı ' rı· 
mı~tım. c;aıib:ı ) :.nı! ·ı 

ne ise d:ılıa iyi. !;>' ı.li ıı 
mcs'dcıııizi lıallcJclim. 1 JuU
sa siz kimsi'liz? 

"kçhııf :ıdaııı dcdı ki: 
- Farzcdiniz kı bir dm· 

ıt. tun. Eğer adımı Iıulam~ an · 
biraz sonra süykriın . l'e' ,,t 
keşfet>eniz daha zir adc ro
şuma gider. 

llelc siz !-ana hndiniıdCC 
bahsediniz, Belki o surcıl'-'·" 

1 • ... . ., \)a.~ 
- Kimsiniz söy cyınu. 

kayım. (llıı,. • .ıil 


