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bi sak dık kabileler 
v .. br aç koldan 
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Lo 11 çeviriyorlar 
ndra 2 (AA) Daıı l'' · - Peşavardan 

İngiliz maliye nazırı -
l atıratıı1da ))iz-
den l)alı.scd. İ)ror 

-T-
Bir müddetten beri Mister 

\Viniston Çorçil»in hatırahnı 
neşretmekle olan Taymis> 
gazetesi bu haıratın Türkiyeye 
müteallik kısmını neşre başla
mıştır. Umumi harbin son
lanndaki vaziyet ile Yunan
lıların lzmiri işgaline ait ahvali 
izah eden bu kısımlan nakl-
edıyoruz • Çorç.il diyor ki : 

I lnrbin dürt sene tk\'amı r/f ~lgrafa bıldiriliyor: 
l:. Rantstanda mtiddecincc Tiirkiye .Alman-

llıerak ve: al· vaziyet gitgide ların n. keri 'e fikri kun·et-
curette aka uyandıracak bir 

lnki af Amanullah ş etmekte olup 
ele Hanın tahtını tekrar 
d~L geçirmesi ihr l· . ·d cuıa . ıma ı gıtgı e 

ııyade kuvvetlenmektedir. 

Berlin 1 lf. 
lı~ır1ı~ı· - I<ral Emanullah 

ti na dev . 
\'anın eı· anı edıyor. Ha-
Olttıası an karlı ve çok soğuk 
·1 na rag'" 
ı erliy0 men hazırlık süratle r. 

l<raı r:: 
Yeniden K~a~ullahın tayyareleri 
Ve be bıl üzerinde uçmuş 

Yannam 1 
l<abild e er atmıştır. 

bayr
3111

d e halk Emanullahm 
. ,. a S"lıre . . . t. .... r ~di -~ gırnıesrne m ı-
bir ııaror. Halk arasıııda biiyfık 

eyaıı v d . 
llıeçhul li" ar ır. Oeceleym 
tıne at ırnseler lngiliz sefare -
tabliyesi :httişlerdir. Sefaretin 
'frniştır. tin un ilzerlne fokarrür 

Bertin · 
liabibuı; 1 

- Ef garı asileri reisi 
fı"". alım v . . f 'd" --ylıtıan 

1 
azıyetı ecı ır. 

Clehaıet . ~an birçok kabileler 
acıanı • 'çın kral Emamıllaha 

Va .. ·eonderınişlerdir. 
. <-IYet k 

ecıecekr Pe Yakında tavazzuh 
ktıvvetl~r: I<rat Em:uıullnhiıı 

krilc id:ıre edilmi~ti. Tiirki
) e, Knfka,yada Ru.;yayn kar~ı 
muhtelif muvaffakiyctler ka-

7.:mnu~, fakat f ngiltcrc im· 
pratorluğu onun en bliyük 

dtişnıanı olmuştu. TLirk or

du~unun :ısıl kuvveti, f ngiliz 
Ye Avusturalyrı kuvvetleri 
tara[ınd:ın, Çanakkalcdc kı-

rılmıştı. lngiltercnin frak is
tilUsı csna:m1da Tiirklcr mii-

him zaferler kaz:ınmış olmak
la beraber, İngiliz kun etle
ri ternkkuf suz bir surette 
Dicleyc kadar ilcrlcmi~lerdi. 
[ Alttarafı ·I iincii sayıfanıızdadır l 

Ram gazetesi hakkında 

KapAfılacak mı? 
Ankara, 2Z ( V akıt ) -

« Hronika ~ ismindeki Rum 

gazete inin aleyhimizdeki neş

riyatı hükömetçe tetkik edilmiş 
cı -.rı ın-t 

1,l!ı 1 u enıadiyen çoğal - ve takibata başlanmışbr. Bu 
nz l ııı.fdc . . 

a IYor asılerın kuvveti gazetenin kapatılması ihtimali 
( ı\lt t:ır~r\ kuwetlidir. 

Vtla~ ylncf eSartofam"d'd°' ) A 

umu mı 
9~9 --

.. 

meclisi 
-----·---

~ 8CI1{ 8İ cal1s111asuıa JJa.~ladı 

"'tnı.ırnı ,., 
l)u

11 
ı:ıuıyel mcclisının 

il 1 tınıuın' . 
. dtird .. 1 'ılı\yet mcc-

tı ·ı. tıneu · . 
. '"'inci . . ıçtıına de, re-
tınc· . ıçtını . . 

ı ıçu a unc~mın lıi-
\ c nıa g· . 

\alı ununu nçmı.; 
C' ,nıa ına b ) 

else \• a,lanıı tır 
t ~ ııli ~· . . ' . ıı a Ctin l • . uhıttın 13c) in 
Qc,, l c açıl 

J kı . mı, \C vali 
t\:k a bır 
4 ' ceı . nutuk SÜ) fü·e-
<ı~u Cyı k . J 

b l ı hu u~at ederek 
lt rınetJc 

s cnlk.i sclanıladıgını 
c,ıci<i nıcsainin d 

cı gibi e geçen 
illa ın1 . nıu, aHııkivetli 

ı· llulJdan oyıenıi~tir. -
ı~e 1 sonra "k' . 

le lacı Aa· 1 ıncı reis-
te r..~ ıl ve k~ . 

Jı ·'<:cnı :ıtıplik-
l~\·I ettin h" 

. er inrh a ır, Suphi 
ıı. ~ccnıe ~ ap edildiler. 
til!r b· ttın Sah· 
)1 ır aza ır beyle di-

ln k . . tarafından 
C:.ı~i uşadı rn.. mcc-

hazrctı . unaselıctile 
crıle 1. mcc ıs reisi 

~ 

dünkü ıçfimaından hir ıntıba 

ve ba"vckilimizc t:ızim.ıtı 

beyan C(h.:n tcl~rnf kcşidesi 

teklifi miittefikan kabul edil
di. 

:i\tedis .iza!'lnd:ın Baro re
isi Kuddusi beyin 'efotı do
layı ile Asım bey be~ dakika 
tatil teklif eni YC kabul o
lundu. 

Bunu takip eden iki fıza
nın teklifi ve iş'arı reyle en
ciimcnlerc tlzn intihabı yn
pıldı, Vihlyctin müt:ılaanamc 
ve iznhnanıesi okundu. 

Razı llz:ıya hastıılıkl:ırından 
dolayı mezuniyet verilmesi 
kabul edildi. Ankara vil:lyeti 
meclisine intihnpcdilen zinı:ıt 

bankası nfüdlirü Ra~if neyin 
istifası ve içtima gOnlerinin 
[ Altr:ır:ı~ 9 üncli sayıromı:ı:dadır J 

Mister Çcrçil 

(B) ve (C) fişleri geldi 
Darülfünun müderrisleri crA11 

f ışlerindeki f ransızca ıstılahl:l

rm Tiirkçeleriııi tespit etmekle 
ııır~guldürlcr. Dlın de Ankarn-

claıı 11 B l> ve « C J) fi~leri 

gelmiştir. Bu fiş!erle 15 marttan 
sonra uğraşılnçaktır. 

M. Meclisinde 

J)iinht'i nıt'i::..okereler 
Ankara, 2 ( A.A ) - B. M. 

Meclisi reis vekili Refet Beyin 
riyasetinde toplanmıştır. Ma:ırif 
vekaletine İzmir mcb'usu Vasıf 
Beyin tayin edildiği hakkındaki 

Riyaseti Cümlıur tezkeresi okun
muştur. Katibi adil kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkin
daki kanunu müstııceliyetıe mü-. 
zakere ve kabul edilmiştir. 

Buna nazaran ınezkur kanu-
nun birinci maddesindeki ( ve 
hariçte tanzim edilmiş evrakı 

tescil ve f9rlh i\'C ~ıJ1ıaların 
tastiki ) cümlesi tayyedilerek 
yerine ( ölüme bağh tasarruf
ları muhtevi evrak ve senetler 
mukaveleler ile vasıyetname -
vasiyetten rücu senetlerini ve 
evlenme mukavelelerinin tauzim 
ve tescili ve yazılıp getirilen 
evrakın tarih ve imzalarının 

t:ısdiki ile ikinci ııushalarmın 

hıfzı ) cümlesi ikame olunm.uş-
tur. 

Jandarma efrat ve küçük 
zabitlerinin maarif vergisinden 
muafiyetine dair olan kanunun 
tali ili hakkındaki kanun ınüza -
kere ve kabul olunmuştur. Buna 
nazaran berri, bahri ve havai, 
jandarma efrat ve küçiik zabi-
tanı maarif vergisinden muaftır. 

Karar verildi 
Kenan B. 1,5 sene 
hapse mahküm oldu 

Ankara, 2 (\~akıt) - id
man cemi~ etleri ittifakı c:a
bık umumi katibi Kenan 
Beyin muhukeme. ine dernm 
edilerek k:ırnr hilc.Jirildi. 

Okunan karara göre, Ke
nan B. bir buçuk sene pap
solunacak ve ihtfü\s ettiği l O 
bin lir:ıyı da ödeyecektir. 

Gayrı mübadiller 
Gayrı mübadillere tevziata 

memur komisyonun Cemiyet 
emrine verilmesi üzerine yeni 
bir vaziyet lınsıl olmuştur. 

Cemiyet idare heyeti çarşaınbn 
güııü toplanarak tevziat işini 

intaç edecektir. 
içtimada tevziatm garbi Trat

yalılara da teşmili görüşülecektir. 

Yapılan neşriyattan do- · 
layı Hronika idareha
nesi tezahurata sahne 

oldu 
J>atrikanenin snb)k hukuk 

miı~a\ iri Keşi~oğlu t.ırafından 
çıkarılan Rumca •l Ironika• 

gazet1.:.,inin alcyhlm"zdcki te
ca\ Lizkı\ranc ne'°rıyatı p:cnç
lik tarafından hassa.;;iyctle 
kar~ılnnmı~ ve bunun neti
cesi nlarak dtin ak am lizcri, 

aralarındn Dariilfonun talebe i 
de bulunan 20ô kadar 
genç bu ne~ript hakkıııda 

izahat almak için g. zcte ida
rehanesine gitmişlerc1ir. 

nu gençler grup halinde 
idarl.!heneyc birel\:h. gazete 
miidlirlimi arnnu,1 r, fakat 
kendilerine izahat , erecek 
kim~cyi bulnın:ımı)1 rdır. 

en_ • l • • 

ıstı ·r oı--at ız 

n ektep .erinde dün 
in1til. nla.ra başla.nd 

Cençlcrin grup halinde 
idarehaneyi ziy:ın.:t ctribrin.i 
gören o ci\•ar halkı, idarehane
nin önünde toplrınrn~tır. 

Galata.saraydaki kursta imtihan yapılırken 

Bu sırada gazete idareha
nesinin c.amlarilc idarcha
ncdc lıuJmrnn Gazi ,-e 1smet 
Pnşatrirın resimlerinden mada 
blıılin resimlerin, tabloların 

Millet mektepl<'rinln (B) kurslarında dünden itibaren imtihan faaliyetine başlanılmı§tır. Bu kurslardan 
iki aylık ders müddetini bitirenlerin müdavimleri dün gece ders saatinde imtihan edilmişlerdir. 

İmtihanlarda, mektep müdürü ile muallim tarafından intihap olunan mümeyyizler de haz.ır bulunmuş
lardır. Muvaffakiyet kaznnanlara bu hafta içinde şahadctnameleri verilecek, kaşazanmıyanlar da 
derslere tekrar devam edeceklerdir. 

ktrı1mış olduğu~ ınürettipanc- deki harflerin d:ıg-ıtıldığı öy- lcnilmektedir. Tahkikatımızn 
göre alllkadarlar rarııfmdan bu hu u~t.1 hiç bir şikayette bulunulmamışor . 

Kar devam edecek 
1 I t • 

n~ınzlerde fırhna şiddeti! --------

Sultanahnıet meydanının dünkü manzarası 

l\Jaamııfih Galata merkezi 
c.Hin akşam Mzım gelenleri 
celp ve istic,·ap etmiştir. 

COROM 
MEYDANDA 

Rum gazetesi 
saçma:ıyor 

Bizim istediğimiz ve 
beklediğimiz cevap 

başkadır 
Jzınirin istirdndıııı beşeriyetin 

hali beda vete rucuu \'e tarihin 
en elim günfı olarak gösteren bir 
tefrika dercetttiğini yazdığımız 
tiroııika gazetesi dün akşamki 
nüshasında c Vakıhı ın neşrjyatı

na cevap verdi. fakat ne yavan 
ve şaşkıııca bir cevap .. 

l(ar, ıre:ıe aldı, yüıudü... giisfermrş, Seyrisefaiııin scval ııi 

Ba}nrnlıarriri Keşişoğlu Vak
tııı sarih ve <lelliler göste
ren ilhamatına cevap vereceği 
yerde fıç aydaııberi memlekete 
} alem ile vaki olan hizınetleriı:
den ) eni Tiirk harflerini Rum-
1'.ır ar:ısıııda tamime ç lıştığın-
daıı, dem vuruyor. Bunların 
irtikfıp edilen ciirfüııle alnkası 
yoktur. 

Cıııııa günü yağmura ben- ıııütccavire lıaltıııda sefl'rler 
. . nıuııta?.,,111 yapılamamıştır. 

zer hır şekılde başlıyarak akşa- Alıı:ırr!ı 4 uncii <a~ ıfjlnıızdadır 
ma kadar devam eden kar. 
c\ clki gece sessiz scdnsız miite
ıııadiyeıı yağdı ve dfın sabah 
yataklarından kalkanlar her 
tarafı gene bembeyaz r,ördülcr. 

J(arııı arkası diiıı de kesil
medi. 

Ş~hir buPdan dört beş glın 

evelki manzarasını tekrar aldı. 

Şimen"dif erler 
J(ar, Avrupa ile muvr.salamızı 

yeniden kesmiştir. 
Gelmekte olan trenler olduk

ları yerlerde kalarak saplan
mışlar, Ekspres Alpullu da, 
konvansiyonel Çerkczkô}1dc, bir 

marşandiz de Kabakça istasyonu 
civarında kalmışlardır. 

Sirkeci hattı banliyö Jcısm1 

eski tarifesini tatbik etmekte ve 
seferlC'riııe devam eylemektedir. 

J\ ıadolu hattı muntazam bir 
sı:rdte işlemektedir. 

'Denizlerde 
Karın şimali garbiClcıı esen 

rlızgarla beraber yağması, l<a .. 
radeniz,· Akdeniz, Marmarada 
şiddetli bir fırtına tıkmasma 
sebep olmuştur. 

Limanda 
fırtına limanda da tesirifli 

---
licaret un zo~ire ~arsası 
Bir mahsulat müzesi açtı 

Bu nıüze<le, borsada muamele 
gört>n (54) ~ins mahsul, vasıflan 

beraber teşhir cdıliyor 

AÇılan sergiden bir k_(jşe 

'ficaret 'e zahire 
borsasının bor~a bina
sı dahilirnlc tesis etti
ği malısuh\t rniizesi 
diin açılnnştır. Miizcde 
·Tiirkiyc mahsul:\un
dan ve halen hor ada 
ınuaınelo gören -54 
cins tnahsulün ta ni( 

Ortada Türk \'atanına karşı 
yapılmış büyük bir cürüm var
dır ki bunun azami şiddetle 
ceL.'lla11dırılm!ısıııı istemek hem 
hakkımız hem de vazifeıniz~lir. ................................................. 
edilmiş ıuınınnelcı·i te~

.. lair f'dilmcklcdir. Mii
z .. 'de lıcuiiz iki ~enclik 
rnalısul:iım niiınıınele
ri vardır. Niimunelc
rin altında evsafı kim
ycviye ve hikcmivesi 
ynzılı huhmmaktadır. 

Badema her sene 
ayın mahsülleJ'in nii
ınnncleri alınacak ve 
teshir cdilccektiı·. Tafı-u 

lil edilmiş niimnnclc-
rin mukaycseJeri ne
ticesinde,· her mah"'u
liin terakki ve tcde
rn::;ı anlaş.llacaktır. 
Tüı·kiyc malısul(\t 

:miizesinin esasını teş
kil edecek olan bu 
n1iize hergföı ~ahah
ları herke c acık bn-

f 

1 n ndurulacaktır .. 

lngilterede intihabat 

Ve bu arada diyor ki: ıı Biz 
bir Franaız eyaleU değiliz,, 

Londra, J (A.A) - Ya-

kında yapılacak intihab:ıt 

için gösterilen Jilıcral nam-

Corç liberal fırl ... a-

sının ba~lıca mcı.aisi için h.ı

zırlanmış phlnlan bulmıc.iuğ -

mı, hemen tatbiki miiml\u 

olan bu planların j~5i.1.krin 

mıktarını bir 

tabii bir h:ıJc 

sene içirdc 

indirec~~ini, 

Dahilde: 
Istılah1arın tespi

tine çalışılıyor. B 
ve C fişleri de 
gelmiştir. 

* Gayrı müba
dillere para tevzii 
ıçın çarşaınbaya 
bir içtima yapıla
cakbr. 

* Yeni Mosko
va sefirimiz yarın 
Odesaya gidecek
tir. 

Haricte: , 
Alman ya da ki 

kabine buhram 
şimdilik bertaraf 
olunmuştur. 
* Fransız mec· 

lisi Kellog misakı
nı kabul etti. 



Savı fa 

[ Günün siyaseti 

Üç nutuk 
etrafınd 

] -=·=====m:o=c:=:ı;; ı: _ ~ Ticaret d Liman 5 J ~ 

ı,~~:: ~:1~;::~,,~ ~o r ·====:::::::::::::::::::~:!:::::ı::::::::= 

Son gunlerdc beynelmilel 
muna ebet hakkında üç mü· 

him nutuk irat edildi. Hu nutuk-

Ticaret odasının tadil edilen c •• • l · • _,.u rf~ çı er1111 ız bütçesi dün iktisat \'ekaletinden 

Rüya 
- Muharrirf : Eşref -

'> .... ···········:::· 

lmm cihan S\ılhu mfr~aleme

ti noktni nazarından calibi 
ciiJ,kat olduğu muhakkaktır. 

Nuwklardan birini Söyle
~ rn 1. Koliçtir. 1 lcmiz Amc
rik.ı riıascti cümhur mc\ kiini 
muhafaza eden bu zat, '"'Jorı 
Y.ışington ., darülfünununun 
~1..:nci dersi} esinin '.kü,adı mu· 
na cbetıle irat ettiği ·yasi lıi· 
tabcde Amerikanın siyaseti 
hariciycs:iniu t rih ediyor ve 
hul:\satan diyor ki: 

.. Amerika cem.abiri müttc

fkm, 46Rusya, hariç olmak 
üzre butun devletlerle olm 
mcs:ıilini ha11etm~'1ir. A kert 
noktain37,ardan tcdafii bir si
j 3SCl takip ediyoruz v-c bu 
sebepten dolayı ordumuz ,-e 
bahriyemiz varılır. f.aamafib 
prcn ·p itibarile tahdidi tes1i
Jihatı kabul ediroruz. • Va
'8ington ,un \•ak.tile r.a'•siyc et
miş olduğu veçhile ittifak ak
tmdan miıcanebet eylemclde 
beraber büwn millederle hüs
nu mtinascbat idame eyliyo
ruz. Biz bu "yaseti De kadar 
i · i wbik eden;ek ciharuı ka.r
ş ı vnzifemizi o kadar güze1 
ifa etmiş oluruz. Eğer ir 
:wmrci düveliyyeye i tirak 

et ek menfaat ~ek ihtima
limiz vardır. fakat cihana 
avnı derecede !hizmet .edeme-
yız.,, 

M "Ko~,, cihan ~·,asetin-
dc AmerThımn ro1ımü bu 
"tırctlc izah cdcrKen, lngiliz 
haricy nnzırı r: "'O en 
Çimhirlayn,, de '"'forkny,, da 
kafabahk hiıunr karşı~maa 

~u uztcri öylü}ordu: 
"Ccırnıhiri mtinefika ile 

ha7.ı mes:ıil hakl!roıtla '\"'tlbıa 

~elen mu7.aker:ıt bk .itillifu 
mimceJ olmadı. 

iki <le\ Jet aJ ıodaki ihti-
1.Ua rcs·nen ebe:mmi}·et me\ · 
zuu b::ıhs mt.:s run e'ticmmi
ycti hakikiye .... iOdcn ziyade 
bize g:ıyt.1: 

0 

yakın ofm bir 
nnJlere karşı bcs1cfü1ğimiz me
' cddct tri5 ine ı1clakt c.·ylcr. 
Ccmahiri miittdikaya tckli
fatıa b u 1 un a bi 1 eceiğmi7...e 
eminim. ~ramızdaki rnev~d
dctin csa ını hem menafii 
mutelrn'bilcmiz tıcm de bütün 
cih:m n menafö iizcrine lm
r ağt1..,, 

Uı;uncli nutuk "Jorj ,~.,_şing
rnn,., un ~ 97 inci ~cnei de\"ri· 
~ d tl:\ clhi<lü mülalıescsi ile 
1nplterenin Amerika sefiri 
sir ... Eme Ho'a~ tarafından 

~Ü) lenmiştir: 
T1..:rki teJihtıt mesclc ndc 

Jngiltcrc YC C.cımılıiri müttc
fik~ı biri bltindcn ayıran 

nokta brısit ınazar ihtilMJarma 
ımınh<1wdır. Hiraz sabrilc iki 

getmiştir. Yeni bütçe de ilcramiyc 
faslından «500• lira tenzil edil
miş, bunun motör ve makinist 

mektebine verilmesi tasvip edil
miştir. 

Rusya ya ibr aç edilecet 
mevat listesi 

Rusyaya ihraç edilecek balı 

badem ve kestaneye ait ticaret 

odasınca tanzim edilen listeler 
iktisat vekilet.inden casdik edil
lcrek iade olunmutturr. 

PolistJd lmlihan 
Oıma günü icrası mukarrer 

olan polis muavin ve komiser 
imtihanları, havanın fenahğm

dau dolayı başka bir güne 

kalmıştır. . . --.... ~ 
kardeş millet ara ında itilaf 
husule getec.eğine eminim.,, 

Görüldüğü ''eÇhile yukanra 
en mühim kı~mfannı naldec
tiğimiz nutukların uçti de 
g:ı} et i tilAfpen·erdir. 

.. 1aamfih sanrlar arasından 
oku}·anlar için bu üç nutuk 
o kada.r itminan bahş addo- f 
lunamaz. . 

l''ilhakik.a harbi umnmiden 
sonra mal erai Atlas bi.ıkCı

meti ile büyuk Briranya bah
si not.'tai na7.:ırdrın rakipsiz 
kaldıkları cihetle biribirinin 
,evkctin'i faifa gürmiye b:ış

lıtmt.,tardır, •Japonya• nm 
Çin cihetine \•ıtkfı clikkate 
förum görerek gerek fog;1. 
tere gerek.c Aamerika 1i1e 
uzlaşmak .·iyasctini tı:rdh 

etmesi c Jıpon -Amerika• ih
tilafını ,imdilik uyuşturnıu~ 
bulunuyor. Alman fi10:.unun 
mnh,; fngiltcrcyi Avrupada 
rakipsir. hrakt) or. .. u urctle 
her iki hükumet 1kollan ser
best birce ınusa.ri vazi~'ctin-

<lc a&nooe ka1rrn~ hu1unu
y<Jrlur. 

Cihan ~ıy:ısetinc hakim 

olmak ni~refillc mcstolan 
uu iki • ııglo. saks<)fp kiit· 

lcJ nihayet mda~caklar mı? 
'~ ui'3rı'°tı\1-:ırı tak'1irdc btın
d:in Lihım su1hti miıs:ı1emeti 
bir~cy kD .. ınacak mı ? Bura
ları ,iındidcn tcs'hit imktım1z
dır. 

Yalnız şura mı.lhakkaktır 

ki, gt..Tck bu iki devltlin \ıc 

f;l.Tek ~air bü) iik hukümerle
Tin anı ında. c.ı"h..ın harbi fe:
da ında. ttıhura gelen ™'ııbet 
hi 1eıinin iz211csi ile hcntiz 
"utopiquc,, mahiycnc olan 
mahl rette olan sulhjj müs:ı

lcmet .chcdirc temini k:ızire- · 
<Si tahald::uk ctlinci~·c kadar 
dah.a iyi zaman geçccckrir. 
lfalibaz.ı.rda ric:ıli mühimmc
nin s:ır[cttil lcri itihHpen er 
s0z1cri hakikat addetmcktcn
se, diploma mm iki ylizhilli
ğime hamletmek <laha kan 
:ıkıl dır. 

1. Gaır-ıır 

efrika . 90 • tJ 

Namuslu 
kokotlar 

JJ/uluuarı,.i: Hıfseyiu llalnni 
- A .•• Hey efendi l 11çuyor gibidi ... Hur-

!!eldi ... rcnı Lutf i lıcıneu ağız 
· ~, ·ucini ''ÜS4~rınck açmı~a pek ee aret e

. lA~d;. "fn~"mltğı n1a- <.lemiyerek bu ahncye 
ım .. rı hiı· teht~ e dol- karşı rutitereddit bir 
~ın ncfes4e söylenHcıı eda i!e ır~ıtı ~dı. 
bu cün11ede; Bu mutekabıl cahyet-

ağlık. setametle Jer önünde &ühılek ıni 
gelmiyeydi ? ciddi llkırınü 11ıı laam 

Y c benzer Wr mana gel dip clerJat ıtyin 

Perşemf)e günü mınta
kamıza mensup göreş ... 
çiler arasında seçme 

müsabakafanne 
başlamyor · 

A1manyada Oertmunt şehrin
de icrası mukarrer 929 Avrupa 
şampiyonası için davet edildi-

ğimiz evelce yazılmıştır. 

Ahiren be}nelmileı güreş 

federasronunca vaki olan bu 
d:tvete güreş federasyonumuz 
tarafından müsbet bir cevap 
verildiğini de öğrendik. 

Bıı vazi}·ete göre beymctmHel 
biriııdlik müsabakalarına iftira
kimiz es:ıs itibarile t.akarülir 
etmiş demel..1ir. 

Türk güreşçilerinin son 
Amsterdam olimpiyadında ihraz 
ettilde.ri yüksek muvaffaki}1!t 
lstanbuida s:ırfcdilen munta1 .. :un 

vin bir neticesidir. 

' Güreşçılerirtılzdttı gnı;ç 

Münir 8. 

Olimpiyadı rg~inceye kadar 
iki üç beynelmilel temas yap-

ınıı olan genç ciireşçilerimiz 

Atnsterdamda urun seneler ça

etmck.e o)duğunu söylersek, 
;·ukarda jµret edikn noktayı 
teyit etmiş olacağız. 

Mıutakamız güreş lıey'eti Av· 
rupa şampiyonas.ına hazırlık 

olmak .üzre 7 nuı.rtta. birinci 

teşvik ve seçme müsabakasını 

yapacaktır. Bu müsabakalarda 

ıekfe -edilen dereceler üzerinden 

en .son .ıicra edilecek rnüs:lbalcayı 

müteakı~--seçilen güreşçiler 

gfire,ş federasyonu tarafından 

rnıntakalifırl araSJnda yaınlac:ık 
müsabakalara lstanbul namına 

i}tirak edccelde.rdir. Bu müsa
bakalar't:ia lstanbullu güreş.çile-

riın:zin biryük farklarla muvaffak 

o!acai!:ınat şimdiden tambin 
edebilirh:. 

istanbu1 mıntaka.St gtirıeş hey-

'etlnden : l- A\'t'llp:t ş3mpı 

na,ına h.ızırlık olmak üzre 1 

martta icrasf mukarrer birinci 
te~vik ve seçme müsabakasına 

iştirak edeceklerin mezkur ta

rilıte güreş f~derasiyonum.ırı 

(..ar~ kapıdaki talim S<'llonuna 

t:lln saat dörtte müracaatla 
isimlerini kaydettirmeleri. 

2 - iştirak edeceklt>rin s:ıha

ya muntazam şeki1de çıkınaları. 
3 - Bu müsabaka !çiıl iki 

kilo ( solorans ) kabul edil

mi~tir. 

4 - Dörtten altıya 'kadar 
tartı müddetidir. Bundan sonra 
gelecekler müsabaka 1ıal.1nnı 

kaybederler. 

i. M. reisi 

Sadullah İhsan 

CeneralDolaranın hatırası - - , 

KomÜyon dün fbplandı, ve mü-
tevaffanm mezarına bir plAk 

vazına karar verdi 
Ceueral l1alrka1 \'C T'iirkıin dostu hli 

lışarak fiiileroe maç yapını~ Uıteu1it mubadelc komi&yomı oıduğu an1ışıtm:ıs.ı l.r.erine bir 

diinya gür~çiletıi ikar.§t'1nda bitaraf hasından Ccner.ıl Oo- sanat<>l)0-0ında tedavisi 1avGiye 
iı1cihnmıiş, bilakis 'Türk pazı- Uta Almany.ada tedav:ide bu- edi1nı!ştir. Muma'iı~·h geçen Y<IZ 
sunn daha çok ıişler ba~acağım lundı.ığu Sen einern :sanator- bir müddet !İtalyada :ttdavi edil· 

kıavvet ve teknik itibarile lıaYfı vomunda \'t'.fat dmiF. 1 ınişse d~. Yunanlıların komisyon-
rüksclc olduğunu bilfiil gôster- ~ \'efatt tebrimizde da bir emri \>a1<ı ya{}lna'k Ozere 
nUş'lerdir. ve Anbtjda ati.kadar muhafil tertip dtik'leri projec:Jen foıbtr-

Olimpiyafutn avdette gürefi 1 ıve iieodisiİıi b.m}anta.r arasını.Ja dar o1uııca tedavisini yanda 
~ne eski faaliyetinin remden bü}fil bir teessür huwle gdir- btr.tkıp brat1111 te1ı1i'keye koya-

haşıannı bulduk. !Kısa bir pıipir ~eytı Mabadcle ra.k şehrimize dörımüştiir. 
va1dei istirahati mütttlcıp teş- komisyonunun en '1iki ve by- filhakika Ce.ııer<tJ Dolara ge· 
vik müsabakaları yapıldı. 13u mettar bir UZ\'1.t idi. General, çen eylülde '9rf Jıamiy\':~t :ve 
müsabakalardan istit"sat edilen .komiS}'-Oııuıı beş ~eneyi tecavüz hakşina5hğ1 seviriie '~ifesilıc 

eden teşekkülü tarilıiııdeıı beri 
netayiç Tfrrk gfü~şç.ı"liği için tam bir bit.ırafhk \'e büyük şitap etmiş. ve rüfehsıns tenvir 
iyi bir istikbal ~adetnıektedir. bir :istikametle hizmet etmi~ ve ederek büyük bir haksızlığın 

fn hafif Te tecriibesiz güreş- daima . tıaki<ı müdafaa etm1ştir. ikama mani olmuştur. 
çiler sınıfı diye henüz }'eni 
giireşe başlamış gem; gfu'eşci
l~den mürekkep dir kategoriye 
27 gencin iştirak ettiğini \'C 

bunun lıer müsabakada tezayüt 

cdcıuiyecek hir ~a~
kınhğa düşmüşıü. 

Cçü de ... ö~ le birihi
ı·iue alargada birer 
me,ki i1lc.hlar. 

Geçen scııede11 beri ciğer
lerinden muztarip olan General 
Do1ara bir müddet şchrimiıdc 

italyan 1ıastanesiııdc tedavi edil
miş, fak.'ıt lıastalı~ının \'erem 

Fi.ıkat o iki geııct~ 

gör hava hit; tc ~ıkın
tılı dc.ğiJdi. 011laJ'e<t Bey 
efen<lioiu hi. iv.aıuıa • 
uyinak o nazik ft111n 

Mumaileyh bilihere A1marıy.ı· 
da tedavi edilmişse de kurtul-
ınamı~ır. 

Komisyontla 
Ceneralın \•dırtı haberi Ü7.I'-

dür buludm· lepe~uiz
de ge1,üıi~·orlar; takat 
hfr ıiirlii callıvamı-

~ .. 
yol'lar •.• 
~ Perran küeiik ,>İl' 
'a~ tık J,o. tur~ırak : .. . 

.... tt::::::::::::::::~• '' ...... ··········· 
-6-

Nasıl birle,ti ıbi• e1 oldu eve1ki yedi vahit. 
Kaçar katit M6merri nasta nabut olur şahit. 

Bu ewan bilir Allah bizden söylemek zait. 

Medet kıl biz nası1 ellerde kaldık ya Resulillııh! 
Bu günlerde bunaldıkça bunaldık ya ResulaUll! 

- . 7-
v atan zaten tevenüm etti; mikropla musap o1du 

Otuz üç yıl dayandı zulme, üç yılda harap oldu 

Umardık başka biz, bir başka türlü inkılAp oldu. 

Medet kıl biz nasıl dlerde kaldık ya Resulallah ! 

Bu günlerde bunaldıkça bunanldık Ja Resulitlah ! 

- 8 --
Hamiyet herkesin ahında çir\Jenmit .akız oldu {1] 
Çıkıp K .. M. lerden bir takım ıermaye im: oldu. 

Yutulmu •tina:.Uca bu lokma pek tıkız oldu. 
Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya Resula.llah ! 
Bu günlerde bunaldıkça bunaldık ya Resulillah ! 

( f>evamı var , 

[1) Hamiyet tafzı o kadar ha)ide oldu ki ~ çiğneıı~ 
, sakız .,, darı güzel tabir bulmadım. Namuslu kttli:ı.!11~ 
1 

namussuz kutlanıyor, derneğe hacet yoktur. Çünkü 1( ....• it 

1 kullanılıyor. 

1 ( Çık1p K ...... !erden bir takını sermaye kız oldu. ) s,ıııııll 
tekrarını iz111 edeceı:>im. Cavit F3ey mi Cahit Bey mi btı g1bl 

11 ufa kl:mfan 'birisi Kfim11 Paşttdaıı, Fent Paşa D.ılıiliye ıı3t·1• 
retine gdirildi!den :sonra gtlya azline dair buldukl:ıf' 

1 

yazdıkları jurna11an y~mazdaıı evel, Ccmi}·eti mu'. terenıect 
•I 

Ferit Paşamn da eyi bir adam çıkmadığı beyan buyurııırıı 
üzerine [ !ICiınil Paşl ı , f ferit Paş..ı ] dokm sene sedareltt 

1 bulunmuştur oda. devri ( Jfamıt hanı saııiJedir. J Şiınt1i bır 
bunu Aydın ı:il.iyetinden dahiliye ıı:ı.zaretine geçirdı :t 
miucıımza mavafık hizmet etmiyor; ~·aJmt namus:u ada 
1..a:nnile kabul d.ti.k de namussu?. çıktı; demek K ••... def1 bir 

· kız aldım da ~TJ çıkh deı.nek oldugmıu söyiemektir. 
' Sadrı csbak Kfunil I'aşanııı da Ahenk gazetesinde götii~ 

atideki sözleri mücerret tenviri efkar iç1n ~u kitaba yazııırot" 
Tanin gazetesi müdürü ınes'n1u l 1scy'in Cahit Bey ııenlit 

, bilmediğimiz bir h.eyet ııamıııa geçenlerde 1<~m1t pıt~ 
1 hazretlerine ıııürae41.at ederek kendilerine bir teklif vu~ıı 

halinde mesnedi sedareti kabul buyurup buyurmad1gını sıı• 
etmiştir. 

t<amif l:>aşa hnreileri cevaben Taninin : ( Kamil Pli 
51erni 6iya~tte artik ~efat etın~tir. ) Tarzındaki makaleld~ 
baştan aşağı kıraat ederek : « Ben sizin bura.ya üç· jlıfis 

, .fatiha olru~ağı gtid~ğiıni :zaıınediy~rJuın.' » C~v~6111i 'e;:;! 
ve kendilermc ~slı olup olınadıgnı sual etmıştır. Apt 

i oldu"kfannı duyunca: 
1 .. Defolun hey c ...... ı ll Djye bpıd.a.u dışm koğmuşttd'· 

rine dün ınutatıt komiyon M. 
Rh::ısın riyasetinde umuml bir 

içtima :yapmıştir. t~ınada, 
kom isyonuu bu mu1dedır l\"C 

laymdli uzvunun ziyaından 

dolayı tzaıım derin teessürleri 
ifade cdilmdif, ve m~hin 
airesine bir taziye ıncktubıı 

yazı1ması tıkarrur etınqtir. 

Komisyon aynı zanıaııda, ailesi 
tarafından muvafakat edil d iği 

tudirde mUtCYeffamn tetfin ve 
ııakil fll(Sarifirıin komisyonca 
tes\iyesinc müsaade edılmesini 
rirı edeoektir. Komisyon Cene
ralın !kabrine lcoıımak üzre 
ınennerden bir hatıra pJrkı 

göndermeyi ka.rarlaşt.ırmıştır. 

Caıeral Oo~ara ispan)anm 
kadim ailelerinden birine men
suptur. 

Mumaileyh ilspanyol diktatörü 
Ceı>eral ~imo 

lıkları dt~ğH :ui idi '! 

arkauaşlarmdan olup ıneı~ 
tinde mühim :vazıfder def 

etıniı bir z:attı. . ~ 
Dolaranın hı.lef i Ct• ,f 

Mvam meclisi t..ırafınclıtl ~ 
edilecektir. Bu t.n in Jt.d",

ild~y kadar wrecektır. .. 
(.;enaze meraihnied~ ... 

~ftılr 
Ankara, 2 (A. A.) - ,; 

celit mübadele k.omili1° 
1): 

birnnıf azasından jcncr~ 
br:ının Alm.any:ıda .,r 
yd'.au Ü7..er1ne FfariciY~ 
kakti muhtdit mub 
komisyonuna \'C lsp:ın)tl t. 
kümetine beyanı taııye< 
miş, Nlmanyadaki cfiri~ 
cenazeye Türkiye hukO 

namına. bir çelenk \ ~ 
mesini ibildirmi ·ir. 

l' tetkik ed ıt ·~·~ ıw~· 
ı ·ti f 

tı hulu.ıd ığu ha 1••
1111

• 

sile bir taı·af a c;r~ 1 .ıı 
Hey Efendiuiu e' 1, • 1 • 

yuzuue hakmak1•'1 Jı 
~'iındi hir öz zemini 

acmak iein ilk ciiml yi .. . .. 
J>Olitika~ı iktiza .. 11Hlan
dı. 

Cürftmleriu;n kefa
reti ohu-ak ı.ıcrhanw

teu çocuk aldatır gibi 
alman bu iğfalktu· ta
nırlar ihtiyarı hii. hü

. _ Be)· efendi ! ı·a- tüu ığzap ediyordu. 
hat ·ız oıuru) or .. lHıuz. iclcriııin hiyanet 1ıis
Müsaadc buyurunuz leriui yüzleı·i.nin sahte 
~u ~astığı kolluğunu- samimi) et hc~i.u·etleri 
"luu alt.iun koyayım... He üt·tmi)re uğraşar«tk 

kıltJJ~ı lıiri dalıa \ '~,,. 
Rı1A (( neşide»··· eliı. 
hu damat kcpaı ~,ı' kekelemeden huhıp 

ortaya atınal epicc 
ınühim bir işti. .. Kayt
sız göı·iinmek ve ha
haeanhktan gc1mek 
"3'-·rclile hlkırdı flCh-tı .. r 

rizini eu cvel Maih11u 
Ulvi Bey bozarak: 

- JJa ;,atar da ook .. 
sıkıntıh gidiyor .. Dedi. 
İlı'4yarm lslb•ne, si

nirlerine, vniyeıine 

auarau M,ıe idi. 

Unrrenı 1Aı1f i k31hen: 
- Ha,·a lıi<· ~i'kıntıh ., 

<leğildi. Scu f{ehlin 
İl~tcınta f>ii~·iik hir sı
tun1' "elirdiu. 

' 
lledi~i 1.alde acıktan 

'- ~ 

~üvlc sövlivor<lu: 
• .. .ı ·' 

- E\•et ncv cft•udi-
• 

.n1iz! Jı~h buyuruyor-
sunuz. Bir lftç giindftr 
lıavada btiyü1 bjr .s
kıutı ,;aı._ \"ağmur 

.taau--. .. Bir la~-gün-

Ucı· süzüuu tas,,ihen f•ir ıuiiddet ~o~uk "'o
ı.aJdJl eden hu c.h)rha ğuk dereden tepeden 
tasdjıdcr ve onuu i - konuştular. 
ıira1ıatiue gösterilen Niha~·eı. liurreın Lut
fell~h itin.al.at hep J,u f j uaürıasip bir itira7Ja 
)'ÜZC süJücülükJeJ• Hey s~:nıştu... Bey Efendi 
eCcndioin aldat.dmalta zevcesile yüz yüze 
oldllj•a 11M11.abil ,.., buiwuak işleoeesio-

111tıııı anıma lmn.az- f ıtetı lttrtufmak ~n 

meselesini yak11 1d•~,j~ 
t•iyen ltalledercrı '"f . . . t 
dair· söz ,·eruuşU·· tıi-
lat İŞ UZU,'Ordtl• IJ!l jft 

~ 1 ·t 
her zaman ''3 

';3011' 
kız arasında nçı ~eş 
yacak lıir il~ vsf 
idi. Mazluo• Uh• r' 
kızına hem. ::.~ıı 
hem onun isf t.ılf 
gideri önündeD 
ıordu. ,.-": 



- P. Sa\'ıfa 

l fı.şl .. J le~.v .. e(leıJsı'=.lrr! 

- '"--
korkunçluğu ile sarmııtı. 

Kadını kararsızlıktan iki kuv
vetli kol kurtardı. 

Genç adam sevkı tabiileri 
şahlanan bir hayvan gibi yata
ğından taşan bir sel gibi coştu. 

Deli kanlı kadının sıcak nefesıni 

boğazında, boğazının en derin 
köşelerinde duydu. Şah damar
ları kabaran adam uzaktan bir 
şeyin: 

- Hişt hey ... Edepsizler ... 

- Gd. Hasan .. Celi.. Git- 1 

Sözünü duymasa idi daha kim 

bilir ne kadar bu sel coşacak 

çağ\ıyacak dü~ünmeden, hiç bir 
şey bilmeden, görmeden böylece 
kalacaktı? 

me sakın diye az Jaha boynuna 
atılacaktı. 

r akat bunada cesaret edeme<li 

ll}~l}~' iliıOluOlnmi 
l t tJ rJ fı • i ıı ı::f ~·~!1iLı :ııı1: tl ;c lı r 

Uğursuz barometre! 
'.•!arın yakın zamanlar 
ç'.ndeki değişikliklerini 

n . osteren aletlerden bahset-
""'eceö· B 

r ·. -6ırıı. u uğursuz baromet
enın n k 

ôtek·' c adranı ne ibreoi, ne de 
1 teferruatı vardır. Bu baro

llırtre 
~ ' rııerııleket ha\'asındaki 
"•an•vı b .D . oıuklukları bildirir. 
, Un gene onun aksini gönlümde 
·•ı·retw.· 
ı .1 •1rıı kadranı •imsiyalı 
11'.F-"I lll' · ~ 
b ış ve ıgnesi fena, iğrenç 

ır nokta .. t" d d U Us uıı e urmuştu. 

v I ~ursuzluğu duymakta elbette 
• • nız d -·ı· 1 egı ım. ve elbette şimdi 
ı,.11irn .. .• 

t·I R0Jtıtumü taşıran çarpın-·•r. b· k 
de kalb~ ~~ · . ~an kardrşlerimin 

B. ını ıhtılale verınittir. 
ır R \:lan . um gazet~si, lstanbulda 

"n bır Rum gazete>i, Türklüğe 
l:kı;cı~ Ve en azgın bir küstah
cl· akaret yağdırdı. Daha 

un, T t 1 
aı, .. 

1 
a aı a yangınının ateşile 

!(ıı;I enen hadise içimize işlemiş, 
ı.. erce 0 Yangını yüreklerimizde 
-'l•nınık y 

0, . k · Unan gazetelerinin 
ç~kç: neıriyatı elimize verilmiş 
kuıı ~ ... kin bir silahtı. Ne yazık 

· •narıı d k 
llı e dik. a 1 • • kullanmak i.>te· 

l,tan6 1 
ı 1 U ıın göbeğind• Yunan 
lll \' a.: .• 

11 d "nın lilizlendigini hiç utan-c, a . 
1 ı n •öyliyrnlere bütün ceva • 

nııl b· k 
kry d' ır i i kalemin sinirli 

M ından ibaret kald;, 

ltr tnleket, en nazlı yerinden 
•n k Ur, Milli haysiyet ve gurur 
<l~v· "1'tah tecavüzlere uğrarken, 

.uanııaıı bkd k ) ~teki · cının u a ar çabu 
~ ·ro· erden silinmesi, ruhlardaki 
h :ı::ı Ve sinirli uyanıklığın 

[.,. lllası ne acı! .. 
•et acı .. k d g-,1 d • çun ü ün o yan-

h0,1na olay., ile İngiliz sefirinin 
r,.. red ış açan, şüpheli )'azılar 
' cıı H ·'-{.; . ronuta » gazetesi 
- •un •iltu 1 d · ' 

<l~,• n arın a lımir istir-
uıııı 'h 

fa . cı anın en korkunç 
. ·ası oldu· 
""'ın b· gunu yazmak gibi "' ır ·· • 

Tarih· cur et gösteriyor. 
s·'"Yan 

1 
(· kan değil şenaatle 

lerin· .• '-011 kahpelerinin leş
ı Çl""i. 

t••rÇal •" } erek kendi vatan 
bo··u adruııııa girmiştik. Kordon 

' ıı a l k ••a ço u çocufra at-
' '1 of I .. ..., 

' ı nıcdi6 · s~ i ler gibi har~ket 
l oım,, iç· . b 

< uııy · ın mı u istirdadı 
1 • tarihi d . 'UJ'iik 1 ' me enıyetin en 

acıası d· k d Lı ıye av edivorl 
'<eııı • • . 

Lıı b cevaba ne lıacet var' 
' u tı . 

lıuşrıı~ Ynette adamlarla ko-

Lır te~;~v~l7.Uumuzu incitmeden 
Bu "-u ııayarız. 

satıtlarııı b · h d 0 da b '" ır • cfi \arsa 
t u 'b'l'on~ · · ı, ' ığı lsiikrah "ı ııın iıde bırak-
t • ı an a'm k b "-•nun d ' a tan i arettir. 
naııkôrlu-:u .. •ııılarımıı, elbette bu 

• ce·ıas b _, Y J ız r..,,.maılar 
b a 01'- şu kad · 
arometr . arı ı·ar ki manevi 
ı enın Bon .. 1 d 

•·Çalışı, da . gun er eki bu 
u ' a.,nı giltt .. x -
Y•nıklı~a t I "oUmüz ateşli 

~ül ••yıl n 
1 

ml§ bir kürek soğuk 
"' Yeridir. 

pazar 'c ~·ar:: anıha p;li.1lcri 
olnı ı1' ı kabul 'c içt i ma:ı niha
yet ı erildi. \' alnız cndiıne>ı 

lcrden i ~, çıkm•N için ild n ı.:i 

içtima ı:clccek pazar gıiııli 

yapılacaktır. 

Yapt1an işler 
Maarif ve mektepler 
it.alı namede ka )·dolu ııdıı~u 

l'eçhilc 'l27 scnc,inde ı · ı hhe
timizde !14S rc,.ııl, 250 ht1>u
sl mcktep me\'cuttıır. ( :eçcıı 
,çııt' bunlara -J.O şube Ye Q >ı· 

nı[ il;\\ c cılıınnıu;;., Bakırköy

de, lkyujl;lund:ı, Kadıköylin 

C>kiidar ve Beyull;ltı kiıyle
rinde muhtcllı[ mektepler açıl
nıııtır. llul{iin re"ni ilik mek
tepler 1 Xlı-J.~ kız, 2 f .'i~ i er
kek olmak ıızerc -J.0219 tak
lıe de ı anı etmekte ı e 1 -J.(18 

nıııa 1 1iın btihdam oluunıal, ta

dır. 

Millet mektepleri 

l lıd inkılalıııııın tami mi 
için iiOO h:ılk dcr,anc .• i açıl 

mı ~ Ye lıuralarda l tıOOO ki ~i

YC ohtıına yazpıa (>!.!,T ı ~ til ·11i~

ti r. 
lluııdan ba,l;a 2ii00 ınilk t 

mektebi açılmı~tır. llıı n ı ek 

teplcre clycrnı l O-J.,-1.'iO 1-i~i 

dn am etmektt•dir. 

Sıhhi itler 

:\lcvcııt dbpaıberkre 15 
bin hasta nıiiracaat ctıni1, 

tcd ın· i ile ilı\çları ı·erilmi~tir. 

300 çiçek ve 800 ti[u a~ıları 

yapılmı~ kinin tevzi edilmiştir. 
V crcnı dbpan:;crinde de !(LÇen 

seneye nisbetle iki hin fazlası 

ilı: 7853 hasta tedavi edil
mi~tir. lzahıı;ıme muhtelif 

hıısusattan b:ıhsetmckı:e, ınü 

tab\ananıede biitçe, akalli ret 
mektepleri tahsisatı., leyll ilk 
mektep ve sair fasılları ihtiva 
etmektedir ki sıra>ı l!'cl•liıti 

vakit bahsolunacaktır. 
Bütçe 

\'il:\rctin bu seneki vari
datı (ı,389,25 ) liradır. :\Ja
sari[ de buna güre tanzim 
edilmi~tir. 929 senesi için 
\erilen tah>isatm aksamı 

şudur: 

i\lı:clisi umum! ve muha
scl'lei husu>i yt'i vilayete 
179,06 ı Yilhyet yolları ve 
köprülerine 382,945 maarife 
1,715,398 ziraat baytarlık 

ve san'at !~!erine 165,721 
sıhhiye işlerine 42,845 ma
sarifi muhtelifcye 589, 113 
feıkalıldc biitçe masrafı da 
1,31.J., 173 liradır. 

Sarı mikropların tahrtbı en 
müesalr müaellea markalı l.IZOL 
nrilzadı ı..ffııa müatıılıaırı 
illimali ile temin olunabilir, 

Genç adam !oızardı, genç 
kadın utanır gibi oldu. 

Genç kadın ç°'me lıaşında 
•ıamussuı.luk dene bilecek şey· 

!erin en kötüsüne, en feciine 
oğramıştı; her kesin gözü önünde 

artık bir orospudan başka bir 
şey d~ğıldi , netekim onları çeşme 

ba~rnda gören adam mulıal:kak 

şimdi bütün kazayı baştan başa 

dob~mış: 

)-
, 

)_ 
Hs~eri ittifo~ etril1ımın 

Zabıt varakalarını da inkô.r 
ediyorlar 

Hriik,el, 1 (:\ . • \.)- '·!.ibre 

lk.lg-i<Jııe" g:ızetesini ıı istih
bt1 nna nazaran '\.Jm:ın\rtt ~e

[iri "Ctrccht<ch Oaı:hln<L 111 

nc~riyatı hakkıııda diin \1. 
~ ll·mau> tan izahat i,;teıııiştir. 

Sefirin memleketinin mcııf:ı:ıti 

naınına Ye hlitlin cihanın sul· 

hii temine mmuf mis:ık ,.e 

muahedelere itimadı <lola yısilc 
izahat istediğini kaydcyle
mi~tir. 

llriiJ,,;cJ, 1 .f~.ü...,... ~ mi 
'ft.. ::i,; :l.c1.-A 

13clçika manafili Ctreditsdı 

J),,gblad gazetesi tıırafından 

ne~roluııan ı·e r<ı2:- ı•;, . Jülıin

de Bd~ika-l'raıı>a crkı\nı har
biyeleri arasında akd edilmiş 

oldıı~·ıı iddia edilen zabıt 

rnrakalarınııı sahte olduıtuau 
lıc y;ın etmektedir. 

l .ondra. 1 ( 1 A.) - Briik

"·ldcıı lıildirili\'Clr: Belçika 
meımırlıırı >alıtc Fransız - Bel
çika ;ı;kcri itilı\fı mc<clöiııi 

tem ir etmek iizcr~dirlcr. 

maman ~a~inıısi 
Bütçenin kabulüne kadar 

mevkiinde kalacak 
Berlin, ı • .-\ .. \ ı - 1 liihu

mct hizipleri reisleri topl:ın

mı,!ardır. lla~

vekil bliyiik 

bir koalisyon 

teşkili hakkın· 

daki teşehhii,;

krc akim kalmış nazarilc 
bakmak lı'ızıın gelmekte oldtı · 

!(·unu beyan etnıi~tir. ftıma

ileyh miişaverelcri hakkında 

Reisicumhur mareşal Ilinclen
hıırga ma!Omat verecektir. 
Cazete de \'osc kabinenin 
bütceııin kabuliine kadar ikti· 
dar mel'kiinde kalacağını yaz
maktadır. 

Bir fedakarlık 

Bogota, ı (A.A) - içinde 
lıir infilak vukuu evclce ha
ber verilmiş olan Taritonia 
vapuru tarlasından ikisinin 
yangin zuhur ettiği zaman 
diğer arkadaşlarının karaya 
çıkarak hayatlarını kurtarabil
meleri iç.in hayatlarım feda 
etmi~ oldukları bildirilmekte
dir. 

"Aılıhu neslihu. 
Vashington, l (A. A.) 

Vazifesinden ayrılacak olan 
bahriye nazırı N. Wilbur un 
seyyar hAkimlik memurircti 
mühlmmesine tayin ruilmesi 
m ıhteıneldlr. :.\T. Wilbur ka
bineye dahil olmadan eve! 
Kalirorniyada 25 sene hakim-

Bir oro r,ul 
şehirden çıkarın diye 
musları sefer berlijje davet et· 
miştir. 

Butün bunlara ragıııen icadının 
içinde bir sevinç, tatlı helecan 

vardı. Sevilmiş olınamn, arzu 
edilmiş olmaaın heyecanı bir 

güzel ve serin riızgir gibi içine 
lıaliAik ve rahatlık vererek do
laşmaQa başladı hele ... 

Kararsızlıktan kurtulmak ne 
büyük saadettir. Bunu içinden 
duydu. için için seviniyor, 
gülmek her şeye gülmek iste
yordu. 

Hasan icadını kolundan tuttu 
hızlı hızlı: 

- Haydi, dedi şimdi gide
ceğiz .. 

Kadın her şeye hazırdı. Hala 
yüzünde sıcak bir nefes hissed!
yor gibi idi; bu lcadar ha
raretle sarılan bir adamla insan 
nerelere gitmezdi ? 

- Peki .. Ama, dedi .. 

Biraz duraklar gibi oldu. 
Bu defa genç adam şüphe-
lendi, düşündü: 

c Ne oldu bıına.. Neye do
ruyoruz, yürüyoruz •• Acaba 
birinin kapatm1191 mı oldu? bir 
baıkasına mı gönül vereli. Nedir? 
neden yörümüyor? 

Genç adam düşünmekte 

devam elli: 

- Bir kadın evvela sevi· 
yorum der. Erk~in kollarına 

yaslanır, tenini teninin ateşine 

bralm fakat sonra birden 

vazgeçer bir başkasını bir 
öteki daha güzelini düşünebilir. 

Kim bilir ki bu kadıt1 da böyle 
diğilclir. Kadın erkekteki tüp· 
heyi sezdi 

- Peki Ha.<an, dedi, istediğin 

gibi olsun 1 istersen elimdeki 
güğümlerle yola çıkalım ... 

- Yürüyelim ... Öyle ise 
- Haydi istediğin yere 

Onlar çeşmenin başından 
dönmeden ötede. çınarın altın

daki salaş kahvede sanki bir 
fırtı•ıa koptu. Davul durdu, zurna 
dıdu, göbek çalkalıyan zenne 
kıya~•!li yüzü düzgünlü, gözü 
s üı meli ince narin bir kadın gibi 

1 İki, üç, satırla 

~~}fft~ır J 
~211D~ nıiSB~I 

İtatyada f'ı':ıır. ~ 
Huma ( .\ .• \. ) - İtalvanın 

şinıalinde ,.c ıncrkczi kı o,; nıınd.ı 

M z ıılıur eden bir ka
. '/ , ır~a dcktirikli de · 

yoll:ırında 

tahri!ıac ika 
telefon \ ' c 

telgraf muhabcrc-

lcrini bozmuştur. \'ere dcırilcn 
•A·açlar yollm kap~;',,ıştır. 

Anvente bir yangın 

An\'ers, 1 ( .\. /\. ) - Cccc 

bir 'an!\ln ,tariilfüQjınıııı s~ cc· 
• • • n:ıhını tıhrirı cttnişcir, 

Meksikadaki cinayet 

\kksiko ı, (,\. ,\.) - Rc>

nıl malLııııata nazaran iki ,\ınc· 

riknlı maden nııihendbini kat

lctmi~ olan haydutlardan onu 

federal kıtaatı ile 2~-2 de 

'ııkııa gelen bir miisadcnıcde 

iılM edilıni,tir. 

~b-..bı•~ı StitUNU 

• 

1 

iki k.adın 
Ral.·ı içip polis<>_ 

halırır<>t elli 

helki gece Ş hzade1'.ıiında 

l\lillct tiyatrcsuncta oı'tl'ı seyre

den ~\elilıa ve Nebahat isminde 

iki hanım bir ara gürültü yap

maifa başladıklarından poljs 
memurlarının müdahalesine lü

zum görülmüştür. 

Bu iki lunım kendilerini sü

knte davet eden polisl~re karşı 

tecal'iızde bulundtıklarındaıı ka

rakola götürülmilş erdir. 

Bunların adamakıllı sarhoş 

oldukları anlaşılmıştır. 

Yoldan çı1Ui 
112 numar:.l: •nmvay araba!ll 

Knraköydeıı ge<;('rken hattan 

çıkıııış ve 40 numaralı tramvayla 

çarpışmıştır. Nü!İı~ zayiatı olma

mıştır. 

Kumar kavgası 
Topaııede leblebici Dadnyiı 

Osman, hamal Hasan ve kel Ali 

odalarında açık keıniğile kumar 

oynarlarken k;ıv&'a etmişler, 

neticede Osıııanıo başı yarılmış, 

Alinin de d~leri kmtnııştır. 

BO(Ç yüiıG»lden 

Vnkapanı sakirtlerlmlcn A.li 
ile Hüseyin bir borç yuzitn

den kavga ctnıi~lcr, neticede 

Fransız ınecfüi (12) ye ka.r,ı 

(570) reyle kabul etti 

Briyanın beyanatı 
Paris, 1 /\ . • \ .) -\lclı'ıı;:ın 

meclisi l\clloğ mi.akını C l ~) 

muhalif reye kar:ı !\70 rey 

ile tasdik etmiştir. 
Parb, ı (.\ .. \.)- .\lch'u"<ın 

meclisi Kclloıt misakı h:ık

kıııda miizakeratta lıulunıııuj 

tur. '.\!. Hriyıı 110!-qnılarına 

raıtıncn «ıılh \oluna do!';nı 

atılmı~ ıniihiııı bir terakki 

adımı te, kil etmekte oluşıı

mı siiylcdiıti bu n1i,akııı ak

tcdilnıij olnıa,ıııdan dol:ıyı 

izharı ı11~n1nuniyct c<lcn.:k 
":\lisak, lııır!ıi alenen ı·c rc,;-

men takbih etmektedir. l!i 
sak ınane\İ kul'I d ınticy

yidderi ihtila etmekte, ,uıh 

için ciddi bir tcnıiıı:ıt te~kil 

cvlenıekte olup nıillctlcri tah

didi tdihat \'e askeri ma
>':lrifin tenkisi yoluna <lo)!;ru 

se vkctıııesi kap eder . l ler 

şenle olduıtu i!,İhi lıu hu,us
ta da Fransa n ii ınuııci iınti

~at ol:ıc:ıktır, lnkat hnzı miılı\
hv.atı nazarı itiharn alması 

icap eder. 

Zira emncise! ,\mcti ihmal 
eden hükumetler dunyayı bii· 
yiik bir harp tehlkc,;iııe manır. 
bırakılacaktır, denıi~tir. 

llatip Fransanın mcşı:ale-

1.,rini misııkın tahmil etmekte 
oldu~u ıniikcllefiyctlcrle telif 

c<lccej(inialeııcn ve resmen 
beyan etmiş Ye netice olarak 

nıi>akın siyasi hiç bir !!,izli 

maksat nlmaksızııı tıı>dik cdi

lclıilceeğini ve çiiıı kü harbi 

bir cinayet olar:ık telakki 

ermekte o!du~ınn süylcnıitir. 
- ·---- - - --

Hüseyin Ragıp B. 

Yeni :\losko,·a hiiylik el

çimiz 1 liiscyin Raı:ıp Bey 

ehin yazdıi(ınıız gibi Yarın 

Kırım vapurilc Odcsaya gi
decektir. 

!lavanın mııhaldeti dola
yısile \'apur harckt ctınedip;i 

takdirde Pe~te ve Yar~orn 

tarikile hareket etmesi de 
muhtemeldir. 
................... ·-·-··············· .... --
kıını~tır. 

Bir kaza 
Dün s:lbah Samtyadan Ak

snrya gelen tr:ınıvayııı ön 
basamağında bulnan Cemel 
Bey isminde g nç bir mia

zi EtycrııeJXlc tramvay di
reıtine çarparak yaralanmış 

- . -• 
kıvralt llaçek durdu, ziller durdu; 

her ıcy durdıı. 
Bir eli cebinde öbürkü ile 

sakallarını sıvazlıyan , bir göıü 

ile ortadaki, kadın yüılü çocuğa 
ba~ka.;ıne. göstermeden işaret 

çakan iri göbekli ~hir eşrafı , 
kıılak kabarttı. Kahvenin kÖ}e · 
!erinde masalarında haylaz bey

zadeleri kor~ı!arıno alıp onlara 
dama, satranç oyunu öğre~en , 

p<>8 b•yılclı, yüıleri sert çizgili. 

e~riya kanlı gözlü kah 
yal varan , kah korkutan bnkışlı 
hovardalar başlarını •;alımla 
uzattılar. 

Çocuklar büzüldüler; uzakt1n 
ellerile, başile, sakalile i~aretler 

yaparak ko~an ihtiyar dellal avazı 

çıkıığı kadar bağırıyor, geğiriyor 

gene ba~ırıyor fenalıklar geçi -
riyor, bağmyordu: Sen perde, 
peıde kahveye yaklaştı .. 

- Irz elden gitti... Çeşme 

b3~ında zina v~. 
Bütün kahvenin heyeram bu 

sö;:dm sonra cotkunlıqıı. ihtiyar 
de!l ilın bir iıaretile itidalini kor
bedpn kahve halkı hep bird~n 
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Ceza o · reteKler 
İmlası yanhş levha

ları değlştirmiyenler ... 
Mağaza ve dülck.in levhaların· 

d~n pek çoğunun imlasının yanllf 
olduğu an~Jmıştır. Emanet bu 
levhaların >ahiplcrine yanlışların 

sekiz güne kadar imli lügatine 
göre düıeltilme.ini bildirmiıtir. 

Bu müddet içinde yanlışlarını 

düzeltilmediği takdirde Emanet 
encümeni levha sahiplerini 2-20 
liraya kadar nakdi cezaya mah
küm edecektir. 

-+---

Emanet erkanı artık 
Avrupaya gidemiyor 

Emanetin her sene bütçesine 
10000 liralık Avrupa.ya sepıhat 
tahsi'"tı koyma<ı adeta adet 
hükmüne g-ırmişti. Fakat bu sene 
Dahıliye veknleli Avrupava ya
pılacak bir tetkik sayahatir.e 

hiç de lüzum oln .. ,dı~ını bildır -
dığinden seyahat talısisatı bütçe· 
den çıkarunııştır. 

Çatlıyan duvarlar 
Devamlı ~metle ya,;:111 karfar 

şehrin fakir bırçok scııılkrın . lc 
evkrın diıı·arlarnıJa \~IL1klar 
lıcsıı!e g-rtırını ) tir. 

Enrnnd ftıı lıeyeti ilıh;,r edilen 
rl·rltre 111fılıer:di~ ler gÜitJer('re:..; 
dııvul.ırın vu iyetiııi Mkik 
rttirnıe ·. tedir. Tclıli'; elı duvarlar 
h~medılecei.tir. 

Ortaköyden frril·e •ara,·ı 
kırşısınd o ki Hamidiyc çeşıııcsiıı.' 
kadar devam et!rıı dııvanıı 
yıktınlınası taks rrür ehnişti. 
Bu duvarın iıılıida.ına ınüteınavil 

olan aş.ığı ıısır.ı da yıkı l acaktır. ... - - --

Fitre 
Kaç kuruıtan 

verilecek? 
Diyanet işleri reisliği litreni~ 

bu sene kaç kuruş olduğunu 

gösteren bir cetvel tanzim 
etmiştir. fitreyi bu cetvele ve 

ıckatı•ızı servetinize göre t.ly

yare ctmiyetiııc veriniz : 

Buğdaydan 

Arpadan 
tlurmadan 

Ütüınden 

Ala Evsat Edna 
kuruş kuruş kuruş 

33 30 26 
42 40 o 

156 104 78 

156 ı:.ı ıo.ı 

Memurlar arasında 
Ankara, 21 (Vakıt> - Siu&p 

tahrirat miidıirliığfıııe Uda ınü 
dürü Cemal, rüsürnat ıuüfettiş
liiiııe Divanı muhasebat mm
kibi Lütfü, Oümüşane tapo 

müdürlü!ünc Oircsoıı sabık 
müdQrü Bı1ll Beyler tayin cdll • 

dişlerini gıcırda1arak: 

- Irz elden gitti.. Vay .. 
Kerata vay... Vay oro .pu ... 

Vay, diye söyleniyor her kes 
bir birtne soruyonlu: 

- Kim acap ... Bu bu olrak? 

> 

- Molla Ha'"n derler bir ka,ık 

Bir ahlaksız. 
- Bir nJmussuz .. 

Zamane. Ne ırz, ne na· 
mus kaldı .. 

Bir ses •ı-rt sert yük idi : 
- Ne namuı yok mu hiç, 

biz pezevt>nk miyiz, din gıyrcti 
yolc mu sizde. 

Bir başkası bağırdı: 

- Allalunı seven ardımdan 

gcl;in!.~ 

Sop•sının, kapan, taş p~r· 

çası yakalayen bir ok gibi kah

veden dışarı fırlayor çe~ıneye 

doğru koşuyordu. Ahali hem 
koşuşuyor hem söyleniyordu. 

- Recmedelim . 

- İkbini de parçalayalım .. 
- Kalıl>eyi kazığa vurmalı. 

Namu" ve ahlak atqi!· 
tutu-;an kalabalık çeşmeni geldıgi 

(fli tn ı e ti 

~cmı 
Yüze~ buzlar .. 

• 
iki ııündur. Boğaz. içi pa aport•ııı 

~tııebi misalırler veyahut gtirıı
rüğü verılmcm:ş hariç malla

rile dolu: Karadeniziıı bir.<' uzak 
sahillerinden kopan buyfrc. k Luz 
parçaları, iki gündür Br<ğll ve 
Marmara sularına misafir. 

Bunları- gördukt~n sonra anla 
dım, • yol oldu Ü.küd>r& İ>in 
otuzda Akdeniz dondu! •mmaını 
söyleten sebep neynı;ş ... 

<> 
Meşhur ressam! 

Ç
allı İbrahim, geçen akşam 
bir barda idi. Kendi.uıi 
orada gören bir dostu SP•

lcndi : 
İşte c Meşhur reıısarn • ! 

Çallı bu .01.ii duyunca: 
- Arkad ım, yanl!§ın vaı! 

dedi, o senin dedigin Nan~ul 
lsnıaildir 1 

( Adliyede ) 

J--I~l.l(i n1leri 111 iz 
Son teftiı neticesinde bazı

ları takdirname aldılar 
S :ııı teitiş neticesi ·ıd~ çalı,ııı a-

1~ ıı fevkalfıue fakdıre J:ı\ ık 

ı:oıükıı bazı h~kiııılcrıınız ~ A '
!iye vekiileti c· ııcüıı•cııi ınal ı sıı -
sııııca birer t.1kı.lirııame f .ü. d: 

rılmesi kara'r!aştılnıı 1 ve bMlır
nameleri v •Ulette.ı kcıı c li l cri .-c 

g<n lerilmiştir. 

Ta!.idirııaıne aJ.nıılar ar ... sı ı~ d · l 

lstaııhıl dirlnci cna reisi ~f ··~ ıı 

L•ltfiı, b:rınci tic.1rd r,·ı s i Ş ııı 

sr ttiıı, ikin ç İ t:c ı ret re isi Nui:, 
Ü;küdar müdJeiuııııını ısı J\ ! ı

nıet Suat, OalaL1 su lı cez:ı 

mahkemesi lıa •. iıııı N cc ın tl;ı, 

Sııltaıı A\ c nıel sullı ceza lı •• kıın· 

leriııdeıı 1 iıtfiı, lkıo.c• ııı sı,ı;ı 

lnıkuk !ıa.ıııılerinJeıı 11 .. sııı 

Şeralctti.ı, Ka.mıl, Üs ii.l.ır l:J-
kinıierhı<.leıı Azi7, İhrai ı ıın 

Ttvfi~ , ı,~zın\ ~ket, J ·a ı:..ur 

sulh Lııkıık lı:tkiıııi İsnı.ıil, 

'Aunlar sulh lı:ikimi l'e l ııııı, 
Be>! oz rnllı lıakiıııi A ııt üL·rıın 

fatih üçüucü lı::kuk Li: : ııı.i 
Alaettiıı Beler vardır. 

Bundan başka ikinci ıuiıslaııtık 

! la; rettin, yedinci nıü-t~ı;tık 

Nazım 8.;yler de bırcr ta.Jir -
name almışlerılır. 

------

150 bin lira 
Bank Belj aleyhine dava 

Haber alıJığınııza göre nıcl

suh kibrit şirketine kefaletinden 
d layı, Bauk Belj aleylrine lıaziue 

vektleti tarafından ( 150 ) blu 
lfraltk bir dava ikame cdllmit-

• 



ZAFERE DOdRU inıiliz inti~D~Dtl 
( ( ttara!ı birinci "J\ ıf;unızJ;ıd:r 

Meıs,uva, 1 (A.A.)- Tere
m< z en bildi: ili yor: Ugan hu
dut aşircter ııdcn Kulııııandi 

aşireti En•anullah ! lana !~raflar 
oldıığu,ııı ilan cdı re:< ıııcdhi 

içtiıııaa davtt eykıııiştir. M<ı

J ur mccli~e Emanul!ah Jiaııa 

zalıır o;malarını temin için 
Şın•ari ve Kugiani aşıretlerinin 
mümessilleri de davet edilıniştır. 

Kiihil üzerine yürüyrn Eın~
rıullah Hanın kıtaahna merk,zi 
Itı:arıistan aşıretierinden Ktzare 
aşıret akası ile cenup hudu
dundaki Kosta nıcııatık"1ı işgal 

eden V(Zır ve Herat kıtaatı da 
iltihak etmiştir. Kiıbiliıı cenubu 
şinıalısinde Enıaııullalı ı-raııa 

sadık olan Dganlılar da Kiıbilc 

hazırladığı planlardan bahset
memiştir. 

Cumhuriyet taraftar
ları da çalışıyor 

Deyli T elgrafıan: Hindistanda 
intişar eden Taymis of İndiye• 
gazetesinin hudut muhabiri tara
fından verilen malnmata göre, 
Elganistanda cumhuriyet ilanı 

muhtemel görünmektedir. Bil
has<a Nadir Hanın a\"dctini 
müteakıp bu ihtimal kuvvet 
ke.petmoştir. 

Efganistanda Cumhuriyet fikri 
pek yeni değildir. 

Efganislanın inkılapçı gençle
rin den bir fırka, son üç sene 
zarfında Cumhuriyet için ça

lışıyor ve zemin hazırlıyordu. 

( r~uaraJı birinci .;ayırJnıı~d.ıı.lır l 

mahalli verı!;ikri bir peni 

artırmadmı milleti daha ıen

jl;iıı edecep;iııi temin eylemi~

tir. 1 latip süziine devamla 

demi~tir ki: 

lnı;ilterenin h:triçtcki niifu

zu ~imdiye kadar güriilnıe

mi~ derecede dun bir hale 

inmiştir. nen iktidar mcvki

inde bulunduğum zaman 

Fransa ile dostane mlinase
lıatın idaıııcsiııe matu[ bir 
u<ul takibi khindeydim, fa
kat biz bir Fransız eyaleti 
tlcjl;iliz, lngiltcrc inıperatorlu
jl;u beşeriyete vaki olacak 
n':iaya>mda kendi namına 

'iiz söylemelidir. 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~---

dcığru taarun başlamıştır. oazi Çorçı·ı dı·yorkı• ·. 
şehri Emanullah 1 lan tarafından 
zaptedılmiştir. 

Emanullah Hz. 
beyanatı 

nın 

Dünkü nüshamızde • Şikağo 
fribun un Tahran muhabiri 
Mister • Lari Rü • nün bir 
Alman tayyaresile Efganis-
tanın yeni merkezi Kandahara 
nasıl gittiğini nakletmiş, muha
birin bu mühim ve meraklı 

macerasına ait diğer mektup
larını da iktibas edeceğimizi 

söylemişlilc. 

Şikago T ribun 
Kandaharda Kral 

muhabiri 
Amanullah 

tarafından eski bir saray da 
mi•alir edilmiş ve Kralla gö
rüşmeğe muvaffak olmuştur. 

Mister • Lari Rü Kral Ama
nullah Han ile mülakatını §U 
§ekilde anlatıyor: 

•Kral Amanullah ile mülaka
tım, şahsi hürmetlerimi takdime 
münhasır kaldı. Kral geçen ha
disata rağmen neşesini muhafaza 
ediyordu. Kral Hz. bana katip
leri Aptülvahidin istediğim her 
şeyi temin edeceğini söyledi. 
Ben de Aptülvahide hazırladığım 
sualleri takdim ettim. Kral Hz. 
bu suallerime cevap olarak şu 

~eyanatın neşrine salahiyet ver

diler: 
•İstifamın sebebi şudur:Kabil, 

ilk taarruza uğradığı zaman 
do~udan doğruya şahsıma karıı 

vuku bulduğu söylenilmişli. Ben, 
münhasıran iş başında bulunmak 
için kral olmak hırsını besleme
diğimi, ancak milletimin refah 
ve tealisi için krallık ettiğimi 

göstermek için hemen istifa et
miştim. Her şeyden evci mille
timin menafiini nazari dikkate 
aldığım için kan dökülmesini 
istemedim. 

Fakat, vuku bulan tecavin.
lerin bana karşı değil de Kral 
olmak isteyen bir şakinin 

şahsi saiklerle hareketinde iba
ret oldugunu ve kan dökmenin 
garyı kabili içtinap olduğunu 
anleyınca memleketin bana 
ihtiyacı olduğu anlaşıldı. 

Kanun ve asayışı mutlak 
teessüs edecektir. Benim aley
himde çalışanlar, vatani saik
lerle hareket etmiyorlar. 

Bunlar ne mili! refahı, ne de 
halkın beşeri hukukunu temin 
etmek istemiyorlar. Buna l<arıı 
benim takip edeceğim hattı ha
reket, zimamı h&kometi yeniden 
ele almaktı. • 

Son aylar zarfında vuku bulan 
hadisat hakikati ortaya çıkarmıştır. 
Benim • garplılaşmak • namını 
verdikl~ri tcceddütlerin dolayısile 
fillısıma muhalefet edenler bana 
yeniden sedakat arzediyorlar. 
Şimdiye kadar dökülen 
kanlardan dolayı bana hiç bir 
mes'uliyet teveccüh etmez. Şunu 
kabul etmek lazım ki Efganistanın 
yeniden kanun, intizam ve huzur 
memleketi olması için kan dök
mekten başka çare yoktur. > 

Kral Amanullah isyanın lngil
tere tarafından hazırlandığını 

tekzip etmi§, tahhnı istirdat için 

-l l'". n.ırjfı hirinci '•ıYıf.ınıızdadır [ 

Lorcns, çükkki Arapları kal
dırmı.~, onların isyanını idare 
ctmi~ti. 

Alenlıi, bir milyonun dörtte 
birine hali!!; lgiliz \C 1 liııtli 
askerlerle Filestiııi fethederek 
Suriycyc girmi~ti. ~cl:ıııik ceb
hesinin kumandanlığı gerçi 
Fransızların elinde idi, garp
t;ın İstanlıula ilerleyen kuv
vete bir Fraıı>tZ kumanda 
idiyordkc de mlitarckenin ak
di esııımnda Türklerin kana
ati inı;ilizler tarafıııdan ınajt
ltip edildikleri merkezinde 
idi. Şüphesiz, umumi harpta 
ölen Türklerin dürttc liçii 
İngiliz kur~uııları ve sliııgii
leri ile dü~mü;lcrdi. !~unlar 

bn e>ki do:;t 'e yanlış dii
~iinen du;ınamn duç:ır oldu
ıı;u fcl<lketi biliyor, fakat 
onun husunıetk;\r f;wliyetini 
bertaraf edemiyorlardı. 

l lint!cnlıurg hattı ile Ala
nıanya tarimar olduktan son

ra biitıin Türk mukm·emeti 
kırılmı~tı. 

Türkiye ma~lıip olduktan 
sonra ı;aliplcriııin lngiliz ol
dıı);unu, teselli ile ı;ürdii. 

Şarkta umumi harbe niha
yet ,·eren Ye JO tc;rini evci
de aktulunan :\fo<lros miit:ı

rckı:sinin imzasına iki üç ay 
geçtip;i zaman Tlirklcr ~öyle 
siiylüyorlardı. •iliz lıııyiik bir 
hata i~ledik, yanlış bir yola 
dii7tlik. !3i1.i bu yola sevke
den, mLmkkettcn kaçan En
ver il~ Tah\t idiler. Biz nı

ku bulan h:ıtfüattan ~on de
rece mütee"iriz. AnıLrİkanın 

Almanya aleyhinde harbe girc
ce~ini, yahut lnp;iltereııin bi
rinci sınıf bir askeri devlet 
okıca~ınt nasıl tahmin edebi
lirdik?. Bunlar bc;erl akla 
sıp;acak ~eyler değildir. 

Biz hatamı?. }lİzünden 
ınuahaze edilmemeliyiz. Şüp
hesiz cezava uğrayacağız. 

fl:ıri cezamızı, eski dostumuz 
lnµ;ilrerc Yer:;in.' 

ifa çe;it bir vaziyet kar
~Nnda geni~, tcroiz, ve her 
~eyden fazla seri kararlara 

ihtiyaç \ardır. 

Bu pek gcv}ek bağlı fakat 
infil:lkamiz cemiyetler için 
bir g(lnltik taahhur, tehlike
lerle doludur. Zaten iki aylık 

lıir taahhur nıku bulmu~tıı. 

Eski sen·et ve medeniyetle
rin merkezi, şimdi de sert 
a ·abiyctli ye clıseriyetlc mii
sellah cemi yerlerin memleketi 
olan bu ya:;i saha kar~ısıncla 

herkes şu suali soruyordu: 
~ \' ukubulan nedir? ve 

yapılacak şey nedir? ,, 
Fakat Paristeki muzaffer 

siyasiler bu suallere bir cevap 
veremiyorlardı. Bunların biri
birile itişe kakı~a arJlarmda 
anl~maları kap ediyordu. 
Sonra bunların Anupada ola
nı biteni /ımerikaya aıılatına-

!arı h\zınıdı. Orduları birkere 
~Ren .e 'ardıktan >oııra ter
ketmiyeccp;ini söyleyen Fıran
sanın mctalihile kar~ıla~mak 

.ı\ \manya hakkında adilane 
bir hükllm vermek, 'erilecek 
hiikmiin infazı için orduları 
muhafaza etmek lazımdı. Bn 
siyasilerin etrnfında te~cv\"iiş 

tufanı kabarıp iniyordu. 
Reis Yibon ile .'\ıncrika he

yeti haB mııahedckrin tesiri 
alanda bulunuyor ve bunların 
birine de i~tirak etmemek 
gibi biiylik fazilet gfotenlik
lcrini ileri siinıyorlarclı. Orta 
~arkta -yep;:lne ah\kıhtz~ d~v
let o idi. Bunuıı biiylc olması 
bize yardım ediyordu. Çüııkli 

harp esnasında akıolunan hafi 
muahcdclerin ekserbi bu su
retle bı:rtara! edilecekti. Reis 
\"ibon ile c\mcrik:ıııın nufuzu, 
son derece kıymetli o\du~uıı

dan mesaili tesviye için, l:\zım 
olan yeni unsurdu. Rci> \"ibon 

f :ıali yç!,,.e~'\;\!ı~:ı_hjk ikatlcre 
daha sıkı lıir surette kana
manıa,;ı bir facia idi. Reis 
Yil,;on, kıymetli hizmetler Ha 
ctnıi~i; fakat \"ilson daha çok 

· büyük hizmetler H:ı etmek 
kudretinde idi. 

Reis \'ibon diyor.tlu ki: 
".~mcrik:ı hiikllmeti, İnl("il

tcrc ye Fransanın bazı mil
letler iizerincleki iddialarına 

karsı lı\k:ııt kalır. Yalnız bu 
mi!İetler ı:·rarn•a ,·ey:ı lngil· 
tereyi l<terlcr,;e i-; dej!;i~ir. 
Amerikanın merbut olduğu 

en e>aslı prcmiplcrden biri 
tabi olııcak milletlerin riza 
ye muvafakatidir. Amerika 
Suriyelilerin, Fransayı isteyip 
istemediklerini bilmek ister 
'\etekim Iraklıların lngiltere
ye karşı arzularını bilnıekdilcr. 

Onun için bu hın·a!ide aha
linin arzu,;unu anlamak J:l
zımdır. Bu mesele ile meş

gul olmak için, yq;anc yol 
hudur.,, 

Bunun için reis \"ilson, 
Türkiyede bir tahkik heyeti
nin izamını teklif etıni~ti . 

Bundan daha makul bir 
teklif olamazdı. 

Surlarda 
Professör Liçnzan 
bu sene de tel kik at 

yapacak 
Cağaloğlunda bulunan Bizans 

ve Roma devirlerine ait sütun 
ve kabartma başlıkların müzeye 
nakli, havanın tekrar bozulması 
üzerine teehhur etmiştir. 

Geçen sene Sultan Ahmet 
meydanında hafriyatta bulunan 
Mister Kassen, bu sene de 
hafriyata devam etmek için 
henüz bir müracaatta bnlunma
mıştır. 

Şimdiye kadar müracaattı 

bulunmaması itibarile, bu sene 
gelmeyeceği tahmin olunmak
tadır. 

Bu sene şehrimizde hafriyat 
yapmak üzre g~eceğini evelce 
yazdığımız Danimarkalı grup
tan başka, yalmz surlar üzerin
de tetkikat yapmak üzre Alman 
asarı akika mütehkssıslarından 
professör Uçman ı:elecektir. 

YAklT Mart 

Kar devam edecek 
(Lıittarafı Ji:;ci ~ayıfanıızdadır] 

Vapurlar 
Seyriselaın vapurlarınııı dünkü 

vaziyetleri şudur: 
Perşembe günü Bandırmaya 

hareket eden ( Marmara ) va
puru yolcularını Bandırmaya 

çıkaramamış, Bakraç limanına 

kaçmıştır. ( Marmara ) hala 
Bakraçla beklemektedir. 

Nimet vapuru Tekirdağıııda 

( Antalya ) vapuru l(arabigada 
beklemektedirler. 

Ayvalık sürat postasını yapan 
( Mersin ) vapuru cuma günü 
zevalde Çanakkaleye girmiş, 

fakat tipiden limanımıza gele
memiştir. 

Perşembe güıı'ı l(aradenize 
hareket eden ( Cumhuriyet ) 
vapııru Zonguldak yolcularım 

Ereğliye çıkarmış ve İneboluya 
uğrayamıyarak Sinop limanına 
kaçmıştır. 

Mudanyaya giden (Kocaeli) 
vapuru dün gelmesi icap eder
ken gelememiştir. 

Dün akşam Bandırmaya gi
decek olan (Gülnihal) vapuru da 
lıareketini tehir etmiştir. 

Ereğliden hareket eden ve 
iki ı:ün e\"e] buraya gelmesi 
liızım gelen,) Aydın) vapuru 
lıiıla gelmemiş, vaziyetinden 

endi;e edilmeğe başlanmıştır. 
Dün bir çok vapurlar da 

beklenildikleri halde gelmemiş
lerdir. 

Bunların arasında Rus bandı
ralı ( l(ır\ın ) Alınan bandıralı 

(Dercs) İngiliz bandıralı (Tike
goı:ton) vapurları vardır. 

Buzlar 
Cuma günü KaradenizJen 

gtlerek limanımızı islilil eden 
buzlar, kisnıen erimişler, kis
men de Jlfarmaraya doğru git
mişlerdir. 

'.\la haza surada, burada tek· 
·~ tlik bazı parçaların serseri 

ı-cr~cti dola~tıkları göriilınüş

tlir. 

Kazalar 
lluz kitleleri cvclki gece 

limanımızda bir kazaya sebe
biyet ,-crmi~lcr bu yüzden 
kereste yiıklii bir kayık bat
mış ve bir iman bo~ulmuş

tur. 
Atina 1inıaııına mensup 

lsmail reisin idaresindeki ke
rc::tc yüklll motör gece saat 
üçte Arnavut kü)' ünümle 
buz parçası~ın üstiine çıkmış 
ve kapaklanarak kercste:<i 
denize dükülmli~tür. :\Ilirettc
bat sahilden gelen bir sın

dalla tahlis edilmişlerdir. Yal
nız reisin kardeşi motorcu 
lbrahim. k"ayıkta bavulıınu 

omıttuğunu hatırlamı~ ve bir 
sandala binerek motöriin bu
lunduğu yere gitmiş bir da
ha dönmemiştir. 

Kısmet vapuru 
Cuma günü Bojtaziçindc 

karaya oturan Kısmet vapuru 
henuz kurtarılamamıştır. 
Karlar temizleniyor 
Ya~an karları temizlemek 

için Emanet Beyoğluna 200, 
İstanbul tarafına 200 amele 

~ 

çıkarm~ ve 1ıcr iki saatte bir 
ameleyi değiştirerek c1dt'elere 
yeni amele SC\ kctmi~tir. \" a
ğan karlar sulu oldujtu için 
temizlenmesi kolay olmuş, 

fakat kar yajtmakta devam 

etti~inden caddeleri temizle
mek gene kabil olmamıştır. 

Yalnız köprti iistlinde hiç kar 
bırakılmamışnr. 

Yoku~lara ve iııi~lcre don 
olmadığından kum dökülme
sine lüzum göllilmemi~tir. 

Tramtay ~irketi de tram
vay arabalanna fırça takarak 
hatları temizletmiş ve amele 
scvkederek makasları açtır

mıştır. Kar devam ettiği tak
dirde Emanet yeni tedbirler 
alacaktır. 

Anadolıi telgrafları 
Telgr~l lıatlarıııda dünkü kar· 

dan d·Jlayı Anadolu ile de telgraf 
muhalıeratı kesilmiştir. Yalııız 

Ankara ve İzmir hatları gLiçlükle 
işlemektedir. 

l\ lahaza hatların bir an e\'el 
t:ımiri ile muhnbcratın teminine 
çalışılmaktadır. 

Rasatane diyor ki 
Bugün rlizg<\r mutarnssıt 

~iddetlc şimalden esc~ek, 

hava kapalı ve karlı olacak
tır. Dün yağan karın miktarı 
30 s:ıntimi bulmu~tur. 

Dün hanı ret azami ( + 1) 
as,:!,"arl (-2) olarak tespit 
edilmiştir. 

.\laha7A1 bu hava pek çok 

cleYamlı havalardan değildir, 

bir iki gün içinde dlizclmesi 
beklenmektedir. 
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~ Sinemıı yıldızlarının en büyüğü, en güzeli 
~ R:\l\ION NOVARO clyevın 

J Asri sinemada 
- gösterilmekte olan 

-=---~ Korsan Şövalye ~ 
filminde temoşagcronı heyec•n ve teessür içinde bırakmaktadır. ~ 

~ l laıııiş : l lcr seansta 500 kişiden fazla yer bulamıyarak ~ 
= a\'dct etmektedir. l ler akşom zengin variyete proğramı. ,ııııı'i 
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Ferah sinemada 
Bu akşam ramazanın 3inci 

program 32 büyük numara, 3,5 

saatlik mütemadi variyete Vort

lay canbaz heyeti, bale, saz, hay-

vanatı vahşiye ve ehliye. Sine-

Tcpebaşı 

Tiyatro -
sunda bu 
akşam 
s:ıat 

21.30 da 
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!i ('0Cllk haftası ilıtas ~ !i ve E il MoJlk ; Kedi \"C k•narya ~ 
:l .. • · B 1 ,. !! :: ............................................ :: ı: A•rt : Korı;;an şoYal\'e ... ~ 

1 ~~~~I ·1:fo'..~::::::· ,---·---- ~~~·i~~~~-·-··· ~::~:~~~:~:~=~~~ 
fi nız çocuklm·ııı maddi ı: tJ. ?><"' Damur-Krep Jorjit 
ft ve ıııaııevi inkişafı- Fi llrsat>a-ı: -Krep birman 
il ııa çalışmakla kal- ·ı'! Gibi ipt!ldi kumaşıar ~e 
!l nııyaeak, Türk mil- .! hediyelik ipekli mendiller 

İ! letiııiıı çocuklaı·a !! ve ş~rka ait bilcümle eşr3 Y' 
jj 'eı·diği kıvnıel, ye !! B d 'h takıınları u!ezzeyr 1ı·nnieyes.t'parı'ş kabul edilii· !i elıemnıh:ctf de bü- !! ro e cı az ve çamaşır 9 11 

J Merkezi Istanbul Mahmut paşa başında aynacılar No 7, • ll tün Uİ.İııya ııazal'ında !! Telefon lstanbul 2017, şubesi Beyoğlu tünel başında No 376• 

ii ispat elmiş olacaktır. ii Telefon; Beyoğlu 1 _.,,, 

!i Cemiyet soıı 4 se- !i , 
ıı nede 251,561 cocu- !! Istanbul Ziraat bankasındatı· 
:!..... "' •• ': 
!İ ga y~rdım C~llllŞllr. il An karo ?-lüdiriyeti Umumiyemiz için yüksek maoşlı bir lcalytt0

'' 

!! Bııştıf f<:.itlı elı yar - !! mütercimi alınacaktır. 
jj dımıııızla kuvveden- !! İtalvancayı yanlışsız yazma~a ve Türkçeden italyanc•ya veİtaty:ııı; 
!! diriniz. il codan Tiirkçeye "anJışqz tercümeye muktedir taliplerin JO ;\lır 
:: 11 929 ta>ıhine kadar şubemize müracaatları. 
:::::::!:::::::: =~::::::::::::: :::::::::::::::: --------------~ 

Ankarayı nasıl görüyorlar 
J.tanbul icra dairesinden: !]alat~ 

tüccarından Pelivanoğlu nuseY1' 
Efendi Hasan Tahsin l~fenclidcO 
istikraz eylediği binbeşı üz lira~~ 
mukabil birinci derece ipotc~ 
irae eylediği Calatada Arnpc•''

111 

mahallesinde Makaracılar c;ıdd'" 
sinde atik 36 cedit 32 :\o: oıLı· 
ları ınüştemil mağaza tıorc~n 
Ycrilmemesinden dolan ih•1''' 
e\ cliyesinin icr&siçin oıuı f"" 
müddetle müzaı·edeı·e konuJıııVi' 

-- --

Pöti Parizyen mul1a-
biriniı1 ınmel(tubıı 

Yeni Ankara - Ankara palas - Gece haya.tı 

'\!. Spcrko Püti Parizycn 

gızetesinc gönderdiği ikinci 
makalede .~ıık:ıranın ycnhc
hir kısmını izah ederek di

yor ki: 
Ankarada bir çok A' nıpa 

biiyiik bcldekriııde bulunınt

yan otomatik telefon te:<isatı 

vardır. Bu in~aat heve,i te
rakkiye kar~ı lıeslcııilcn hu 
incizap hem büyük bir him
metle hem tk takip olunan 

eserin tekemmül et!ccep;ine 
dair kat'! lıir itminan ile 
icra olunuyor . 

'.\luharrir Ankaranın eski 
şehir kısmı hakkında mal ılmat 
verdikten sonra Ankara Pal:\,;. 
tan bahsederek diyor ki: 

"'.'llilll ve Yatani ~enliklcr 

dolayısı ile bir çok miidebdep 
balolara şahit olmuş olan An
kara Pala'ın ;;alonunda kral 

Amanullah şerefine biiylik 
merJ>iın yapılmıştır. Burası 

yeni sistem mobile ve halı
larla mefruş ziyadar giizel 
bir salondur. Tiin·eyçlcri 
kapalı çiçekleri andıran fanos
lardan zarif renkli kaliçelcre 
ve stilli koltuklara kadar her 
şey fe, kahide ahenktardır. 

Salon, yatak odaları, ye
mek odaları Pariste Vandom 
meydanının barlarını andıran 

barları ile burasını görünce 
insan kendini bin bir gece 
masalım yaşadığına kail olur. 
Burası ile eski kehkli ker-

rnn,araylar anısındaki fark k ı tur. lludu: Cephesi tarik, ar'"' 
Tiirkiyeııin n:ı:;ıl garpl:ı~tı~ını 

giisteriyor. 

Cuma günün tcdansaıııııda 

altmış kadar ağır başlı kimse 

oturmuş bir konsolosluk mu

ka,·elesi, bir kaııaliza:;yon 

me,clc:;i, hükumeti ray tcda-

riki ihtinıuli hakkında konu-

deniz, Mğ tarafı Mustofa cfcnJ; · 
nin maj!;aznsı, sol tarafı Ah!ll.ı 
aj\'unm kuhve dükkıinile mahd~' 
yüz sekiz buçuk arşın ınurabbJ' 
ında zemini çimenıo astor k<d~ 
penkli \'e denize kapısı önilO • 
tahminen elli arşın ınurab\ıaııı•11 ,. ıe- 1 

muhtacı t•mir ahşap is•• ·~ 

vardır. Jllağazada carnek1nlı uf" 
. r'lrı 

y&/.ıhane olup medı un ıc · · 
~urken :\latmazcl Rünenin ~ı 

ticaret etmektedir. İtıisatind< 
nıksını seyrediyorlar. 

Eberiya gece avizeler )3nar; 

koltuklar bir tarafa çekilerek 

ahş1p adi merdivenden ıe,-koni' 
sinde bir sofa üç oda bir ııall 

d 
'
,. k' ·· k rk b~~ \ar ır. >tn se ız yuz ı 

l 'Jif. 
\ k 1 k · lira kıymeti muhamınene 1 

1 n ·aranın yii >:;e · rnsyctc" · .. crJ 
Odaları müşcemil mağazanın ı~u 

. -aJe 
sına talip olanlar \'e daha ıı~ 

Bazen Gazi te~rifik bu maltlmnt alm.1k istiYenler kıyııı;tı 
cemiyeti canlandırır. L ler rn-

kitki nazik 'e müriin·etkür 

taHilc rak<a İ~tirak eder. O 

Yakit büyük Reisi cunıhıının 

iştiraki ile şı:refleııdirdiği 

şenlik fevkalade re,·nak pey-

<la eder. 
m:ıııııı:::::::::~ı::::::ıc::::rr::.:::::::::::::ı 

!! Bakteriyolog Do. ihsan Sa11i !!! 
!! 13akteriyoloji laburattı\al'ı i: 
i! Pek dakik kan tahlil•ltı. ! ı 
Ü (\'a,erman teamülü) kiireyvat 1 
il tadadı. tifo ve ısıtma hasta - ı ı 
ı lıkları teşhisi, id~at', balgam. i a cerahat ıahlilntı, Ulıra mikros- ! 
F. kolıi ile frengi taharrisi, kan !I 
Ü çıbanlorı ,.e ergenlik için il 
İ hususi aşılar. 
ı: Çivanyolunda SultanMahmut !11 

İtürbesi karşısında telefon Is. 9811: 
nm::::::a111:::::r.::c::;a:::aı:::ı:r.::::: 

ınuh~unnıcncsinin )~üt.de oıll1 11;~ 
petinde pey akçesini ıc 9:J9·~1 · 1, 
dosya "\'o: müsırıshibcn mü/.1~ • 

.· \-

şubesine mürac:ı:ı.r ctmclt:11 

. ı·ı 1 
8-4·929 tarihinde saat on "' 

ı rt' 
kadar ihalci eveliycsi icro kı 1

' 

caj!;ı il:ln olunur. ___...,.. 
'!(ı 

Z:\ YI - i\lührlim xayı '' . 
yenisini kazdırdım ıııiilırii!ll· 

. • . . ' ··1<.k .. 1 

verılmış eskt vadeh '~ '· ~ 
hiç bir senedim olınadı~ını 1 

·ı o\ı ., 
farzı muhal olarak hamı , 

k, icr1 · 
on gün zarfında me,· ı ;-

h e JI~ 
konulmıran senedata '" t 
rile bakılacağını ilan eyleri~\)· 

Çenberliıaşta molla .\lıY<!l,. 
':"': run"· fenari mahalle~i 4 tı ... ; i''l 

niye caddesinde 4ö • ~/.-ehr, 
hanede mükiın fatm• · ~-~ "hC.:.JO 
1 Ila,.löy a.;kcrlil ~u ,.cr:ı · 

aldı•ım \~sikayı ı.")'İ cttıııı 'ı.:1·.~Jll' "' . . ·n ı 
ı;;inl alacoı*ımdan c:~ki~ııu t ..:,~Ltl· 
. I AhlllC ~ 
yoltur ()Srnan nuri o~ u ~ 

!ı-Ctlin dogum 322 



VAk11 a Mart 

1 I ii .. , 
. -
J (Vaki)ırı nıillet l!Ji:Jk{epleri sayıbJsı 

ASRETTİN. lIOCA 
• A • 

HIK YELER! 
-~~ ıi!m~H uattım na~ıl ta~arettenmeli 1 

yut ı 

cenubu Salih o~lu H:ıtil ile mahdut 
{iç dönüm tarla. 

boztopr:ık Ş:ırkı nalbant Hüseyin. G3rbi l lüst.}'İn 
oğlu Osınan. Şima!i dere. Cenubu 
şos.1 ile mahdut' 17 dönüm. 

cevizlik Şarkı Hasm oğlu top:ıl fiasan. Garbi 
H:ısan oğlu 11abil. Şimali hendek. 
Ccubu t-l<ısarı oğlu lialil i!c mahdut 
1 dünüm 1 evlek. 

> Garbi Iiasan oğlu topal lfo.sau. Şarkı 
nalbant Iiüse}'iıı. Simali hendek. Cenu
bu Osman danı:ıd: ttasan ile mahdut 
bir buçuk döniiııı. 

ce « 'crnıeıu » (lemis. .. 
Komsu « 1e idu dive • • 

Semti muhali esi 
Boga~içi Veni mahalle 

.Qkııgt 

Atik pazarh:ışı 
ced~t mektep 

No 
84-SG maklup 

Ct!Uİt 1 
t\Jüştemit:itı: ı 

~C\'İ 

ın:ı.a dükin 4000 
hıne 7600 

Altı oda. iki muth:ık 4 hald, ~nrnıç ve btr mikd11r bahçeyi havi. 

Kıymeti icarı 

hedcli muhamini 
mcf suh hedeli 

ihalesi 

Halada C\'S:tfı muh:ırrer hanenin bedeli sekiz senede mukassaten tediye edilmek üzre {-3-9 .. 9 
tarihine mUs:ı.di{ pu.:ı.r giinü s:ıat 15 de mü7..ayedesi mukarrerdir c.11iplcrin bedeli muhammenin 
",)7.50 be.sabile ~00 tir:ı pey akçeleri ~·c ya mutcbçr bankı mektuplarilc cm' ali metruke satış 
komisvonuıı:ı ınürac:ıat evlcmcleri. . . 

Semti Mahallesi Sokağı N. icarı 

Büyfıkada Yalı Bahçıvan olılu 6 200 lira senevi 
Ve<tikute İlyaSbcy ve caddesi 190 200 • » 
Kadıköy C~fcrağa Veni 10 240 .» » 

I> » » 12 240 J) » 
Batada evsafı muharrer emla1'.in 7-'3-929 tarihine müsadif perşembe günrı saat 15 te pazarlık 

suretile müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin emvali mctnıke icra komisyonuna müracaatları. 

UUNU 

Devlet m:ıtb:ıısı müdürtüğünden : 

Fransız edebiyatı 

Antolojisi 
Nakili : Reşat Nuri 

On hirinci :ı. ırdan on bl·~ ınci asır wnuna kadar yetişe~ Fransız 

.,,air, edip ıe mütdekkirkrinin en müntahip eserlerinden alınmış 

parç.alara ihtka eder. 

Fi:ıtı 5 O kuruştur. 

p 
lstanbuJ ehremaneti ilanları 

Şarkı hendek. Garbi liüseyin Osman. 
Şimali mahacir Osman d:ım:ıdt I Iüseyin 
Cenubu Edhem damadı Osman ile 
mahdut bir buçuk düniiın. 

Kirahk huah\ thanc 

Şdıremaneiint!oı: Haşa boş olar:ık tutulan bir :ıdet beyaz Beygir 
ile bir :l\' l\:qpe~inin üç gün zarfında sahipleri zuhur etmediği 

uıkdirde dnircce S:ıulacağı il:ln olunur. 

lstanbulBaytarmüdiriyetinden·-------------
ıktisat \·ekrııeti jçin satın alınacak iki yüz adet beş gramlık Devlet demiryolları ve /i .. 

e\-y:ını Şarkı Tahir ve Salih oğlu 1 !alil. Garbi 
tarik. Şimali mezarlık. Cenubu Zeynep 
haneı:.ı ile mahdut üç dönlım. 

İstin~·edc deniz kenarinda 
kfiirı muattal imalathane kiralık
tır. I(üçük sırıai müessese için 
pek elverişli der><> için dahi acınaa Şarkı Hüseyin oğlu Osman. Şimali 

keza. O:ırbi hendek. Cenubu nalbant kabili istimaldir · 
Vuk Hüseyin ile mahdut tarla. Galatada Voyvoda sokaguıda 

Yakaba;rdba köy ve hudutlln yazılı farlal:ırın tescili Düzcenin Agopyan hanında Bomonti şir-
etı 1 

1 asandı ı ·· - 0 i ünkemdüriyetine müracaat. ı nıektedi . \Oyun en lyns karısı Zeynep tarafıııdarı talep 
bıt.ı· r. ltı.zarJ J ı · · •••••••• •••••••• •••••••• "'tırısı . A 

0 :ııı arın ::ıır buçuk ay jçlııde mahkemeye • • 

l~~azımdır. Muh:ıkcme günü 17 Misan Çarşanb:ı 10 dur. i fllltl el~ttri~ife i 
1~"--~a---=m::-ın-ta ___ k_a_s_ı _m_a __ a-ri-,-m-ü-- iT amiratlti 
1 f.lrluğ·ünden . Niğ<'cde 48 bin küsur lira bedeli 5 Elektrik şirketinin 5 
rı~latının ik ı· • keşifli natam:tm muallim mektebi : alalı elektrikiyenin ! 
ll\lıdd rna ı bcr" çhi:ıti ~ r . 1 1 ·ı· i .d . . .. • 

etle ınünalca .,e mt c a ıı ınc e yenı en yır~ı g11n .: Kü.-ük famirahnı •. 
'- ş ay4 \tızolut:muştur: 'Y 

enı artnarne ~ r • : M : 111lı~ine • u ctı mu tıdda1rnlarmt görmek istkenler Adana =: e G can en =: 
~- lb nıurnc:ıt odeeek1erdir. · 

lltaar ale ınartın T 8 . • • 
ıf eminliği k ncı çarşamba günü saat 16 da AdanA ·: d ı· ~ c rl er •. n •. :· 

3- ~ ı· ına ntnındı i.crn edilecektir • 
ln 4 •pltrin di ı · • l "'• · • \latı p omalı "h d' k c cmenını 
tt ... _ • 'l!\tıvaffakı • ' ınu en ıs me . tabu ile e\·elcc hu ~ibi • • • 
-·~~. lıt } c ile '" ptığı d . . • a 

" >lındır. . nJl aır ft:iliarmı müeyy:et vesaik ibraz 5 almadan mal i 
-~·-- . tunde . •JH biri b.. ·k · • olduXtu fiotla 

r.. • 1libatı snaı·ı uyu • dığeri küçük iki zıırf içinde ve büyü- : g •: 
"llr\ı V ftaektubu \'C 01 "h lis • • tti* hi d eıa.ııc ,,.e . -•·- u em raıhhümamesi n ı4ctidarı : ıcra C ga Ç • 
a rıa... -e•ra&ı bu b" "k • 

......,;;.""'"' "'••llhıı """' b~ı•L, •.arı ;çirufeki kapalı küçUk .. rııa i l!ıfruiweyc ~-~-J 
t ttaır teklif ~ 1 U1Raslntn yü1.de kaç teniilldı talip • bul delO.ı 

nııne bulunacaktır. i..-- Hl iNliC • 

iki yüz adet on gramlık pracaz şırıngasile dört bin i~nenin manları Umumi idaresinden: 
münakasaya vazolunarak 14 M.art pcrşenbe günü defterdalıkta 

ilıalci kafiyesi icra kılınacağından talip olanların münakasa 
Ş3rtnaınesini görmek ve izahat almak üzre Müdiriyetine 
müracaatları Han olunur. 

Eskişehir bankası 
sedarlar 

Eskişehir banknsı Türk anonim şirketi hissedarlar he) eti
nin umumi roplanı~ı Martın otuz birinci Pazar günü saat 

(14) de h:ınkn hlna ınd:ı ynpıl:ıcakur. 

Nizamnamenin ıı1tmış birinci madde·i mucibince en aı elli 
hissesi olan hisse .ahiplerinin aşağıdaki ruznamenin müzake

resinde hazır ; hulımmak üzre içtimadan bir hafa e\ eline 

kadar banka merkezinden duhuliynlerini almaları , e dı~nrıda 
bulunanlarm 'kimi 'ekil edeceklerini bildirmeleri il:in olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
l - Mecllsldarc ye murakip raporlarının okunması. 

2 - 1938 Senesi bifançosumın ta:;diki ve Mecllsidaren!n 
ibrası. 

3 - 1928 

• - ım 
tlkdlf1. 

• 

temettuu hisselerinin tevzii 

için mürakip tayini ile neretlerinin 

~ılıifehir Bankasi 

Anadolu - Haftclıt. .\nk&r:ı - Kaysct1 \'e Kötahyıı - T~vş:mlı hat

larında rrı.ma1.an l>:ıyr:ımı müna ebctiyle 8-9 1\ lan 9 .. 9 nı fılleylindcn 

itibaren 18-19 Mart 929 urihinc k:ıdar umumiyetle ( 0 
080) ~üzde 

otuz ye ( " 040 ) yiizdc kırk ;ıisbctinde tenzillltlt t:ıt1f elcr tntblk 

olunac:ıktır. 

Bub:ıpta fazla m:ılömnt almak :ırzu edildi~ takdirde lstnc;i} on-

larımıza müracaat o1unm:ı:ıı ric:ı ,.c n1n olunur. 
Cnnımi İdare 

Bahkçılık mektebi müdürlüğünden: 
Balıkçılık mektebi jçiıı :ılınacak 63 kalem le\·aıım aleni miinaka· 

saya , azedılcrek maron ı ı nci p:ı7.nrtc.:.i ğUnli s:ıat 14 te B:ındırma
da ihalesi icra edileceğinden ulip ofantarm ~eraiti anlamak üzre 

mektep mudürlüğiinc 'c ihale ~Lin6nde Bandırma kaymnkıımhğtndıı 
müteşekkil komisyona m(irncutları ilan olunur. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Ton Cias 
100 Kok kömürü 
100 l(ıriblc maden kömürn 

Ouraba hastanesi kaloriferinde ihrak oluııma.k Oıre ttizumu 
olan balada muharrer iki cins kömür ayrı ayn olatak alertl mO
nakasıya \'azcdilerck martın on birmci paı.artesi günn sit.'1t <m 

1 

beşte ihalesi kra edilccefindcn talip olanların şeraiti a.ıilaınak 
üzre her gün Je\•ftımi ldarcsineve ihale ıUnO de icf :ır"c cncüme -
ailte müracutlar& • • 



Turkivcde ifa r\Çtc 

Kunıs Kuruş 

r Avlı ı ıso ooo 
3 .. 400 00 

.. :"50 1450 
2 .. 1400 2:-00 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları mahfuzdur . 
Gv.cıeyc gorderılccck ınc:ktu~lar1n ~zerine 

idare için c ld.ırc • '. ZI\ .ı.ıt c \azı J 
ı r~ıı konıılmalıdır 

Baulmıyan mektuplann ladeılnden, kıymntl· 

mukaddereafz mektuplara konulmuı 

kaybolmnaından ve ilanların münderlcatından 

idare mesut delildir. 

Mart 
19 29 

-
Türk mekteplerile faydalı eserlin 
ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Bü) lık 'e ya b r çok defa için 'erilen lhlnlarla 
husu~! rnah.lyettckl llıtnlann ı.cretJ 

ld.ı.re ile k.ırarl.ı.ştırılır. 

Cazetcmfzc huauat ilin kabul eden yer: 
H. S. H. lllnat accntcal , 

. .. 
4 • • 
2 • .. 
1 • • 

ı-s inci a,·ır ıda 
resmi ıUnt.ır 

Karaağaç müeseesatı katibi umumiliğinden Askeri Sanayi 
tebi müdiriyetir.ı 

Nukut 
ı Jngiliz Iira~ı 

1 Dolar 
20 Yunan clırahmt 
1 na~ ıı~mark 
l A' ushırya şilin\ 
20 Le) Roman;) a 
20 L<.•\a nulgar 
1 Felemenk Doriıı\ 
20 Fı aıı~ız frangı 

20 Hal;> ıı Jir<'ll 
20 kuron Çcko - "iM akyn 
1 Çer\"Oncte c ~O\"İyct • 
l Zel ti c l..<'lıt tan • 
20 Dinar c Yogosln,;)a • 
20 Belçika frangı 
f Pn ta Jspall) a 
20 Js\ içre frangı 

1 Mccıdı) c 

Cek .. 
Londra 1.izcrlnc bir in iliz lirası kuruş 

1't ') orJ, ı 1'lıı k liı :ı dôl r 
Par Is • frank 
'Milano • lıret 
Bcrlin • • • mark 
Sofy:ı 

Brtlksel 
Amıc:te;rdam

Cine""rc 
Pıag 

Yiyana 
Aladrit 
Varşo'a 

• 

Allna • 

• 

• 
• 
• 
" .. 
• 

BUkreş 20 Jcy 

ll''a 
b'lkn 

• rıoıuı 

frank 
• km on .. ilııı 

" pPZl'la 
• z loti 
• dırahmi 

Bclgırht TUrk llrasi 
krtı'J 

dinar 

Tahviller 
Jetikraz dahili c vadeli ,, 
Düyunu muvabido 
lkramlycli demlıyolu 

l tanbol tramvay eirkell 
llıhtım Dok ve Antlrepo 
Jı;tanbul anonim Bu şirketi 

HLse senetleri 
Jş banka•ı 
Osmanlı bankası 

2 Mart 1929 

Açıldı J 

985 50 
202 oc o) 

52 5000 
48 2500 
28 25 00 
24 12,tO 
2'1 2500 
80 00 
ısa 5 ooo 
212 50 
120 25 

0000 
22 25 
71 25 

113 25 00 
31 25 

718 00 

986 sn 
049 18 75 

12 59 Q{I 

9 8800 
2 06,75 

68 1 2 50 
3 5400 

' ,2 75 
2 ss,so 

16 5500 ' 
3 4950 
3 1900 
4 3800 

38 10 
24 87 so 
21 85 oı> 

92 2!'i 00 
222 50 00 

• 8 75 

25 

• 

Kapandı 

ı 
986 00 
202 

1
00 oo 

s2 /so oo 
48 25,00 

28 l 2!5 
=4 12 50 
28 2500 

~ 00 
158 [000 
212 50 
ı~o 2s 

0000 
~~ 25 
71 :25 

113 25 
31 25 

778 00 

987 00 
049 12,50 

12 15890 
9 3800 
2 C6l5 

68 00 00 
s l ss,so 
' 22 5' 
2 5525 

16 5 50 
3 4900 
3 1860 
4 3175 

38 10 
24 37,50 
21 82 60 

92 00 00 
223 25 00 
8 75 

•• ~: 80 00 13 00 ı: 
lb-·-=====================:;o='!= 

Ticaret ve 1.ahire borsası 
fiall:ır 

•umusak 19 'lO 00 00 00,00 
14.18 0000 00,00 
03.04 00 00 00 00 

Sert 03·5 18 00 18 00 
Donnıo oo.oo 0000 0000 
Sert mahlut 6.07 OJ 00 00.00 

-ZAHİRELER-
,a\"dar 

Arpa 
M ıur 
Yular 
~:asulye 

0000 
ıs ıo 

0000 
00,00 
0000 

-HUBUBAT-

0000 
1300 
0000 
0000 
0000 

OQ,OO 0000 
0000 

-.. UN
Çtn-:ılı kilosu 
Eklslra ekislra oo l400 

Eklstra • 1330 1~40 
Birinci yumusak oo 1375 1240. 
Diriııc\ ECJ't • 0000 0000 
ikinci 0000 0000 

- TIFI'IK -
Ankara 000,00 000,00 

Akşclıir 000,00 000,00 

Yapnı;ı Guz ) unu 000,00 ooo,ooj 

-AV DERiSI- 1 
7.eı de' a ~ifti 0000,00 0000,00 
San~ıır 0000,00 0000,00 
Tilki 0000,00 0000,001 

Kunduz .. 0000,000 000,0G 

-FINDIK·-
000 \)() 

0000 

Barsak ilanı 
Karaağııç mezbaha ında zcphcdilccck ha)' an:ıtın bar:ıakları e~habı 

tarafından ·bil ihtiyar zephiye ücretine mahsuben miicS'cSC\ c terk 
edilmekt! olduğundan bu :;urctlc mi.ıe:ı:ıc:ıe)C mal olan bar:.akl.lrın 

satışı 15 mart 929 tarihinden itibaren bir :ıcne miiddctlc 'c şanna· 

mcsine tC\ fikan müza\ ede\ e konulmuştur. Teklif edilen fiatlar şa) anı 
kabul görüldüğü takdirde ihalenin 7 mart 929 perşembe- gumi on 
ikide icra~ı mukarrerdir. Taliplerin şartn ıne için k4tlbi umumiliğc 

•• BUY 
• p su 

Keşideler her ayın 
1 ·ndedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İK AMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Diizçe hukuk hakimliğinden: 
Köyü f\levkii lıududu 

Yukarı kara köle tanu Şarkı Ali oğlu Ahmet. Garbı ıınam oğlu 

Mustafa. Şimali Molla 1 füseyiıı oğlu Ali B . 
Cenubu Çakmakçı oğlu fsnıail ile mahdut 
2 dönüm tarla. 

> 

> 

Aygırısay Şarkı liacı Emin veresesi. Şimali keza. 
Garbı sınır ve hendek. Cenubu Kasap oğlu 
K:iınil ile mahdut 1 dönüm. 

Kabaştakması Şar:kı Abalı oğlu Ômer. Garbı imam oğlu 
~ara Mustafa. Şimali Yo.banabatlı Masan. 
Cenubu Hacı Emin \•eresesi ile mahdut 

Çaylar 

l dönüm. 

Şarkı Osman Paşa oğlu Yusuf. Garbı tarla. 

Şimali imam oğlu Mustafa. Cenubu Solak 
oglu Ali ile mahdut 2 evlek. 

Kuyu yanı Şarkı, şimali eski yol. Garbı Ali oğlu Ali. 
Cenubu Kasapzade Ziya ve Rıza ve Hakkı 
Efendilerin Ayna koruluğu ile mahdut 
l dönüm. 

Kanlıceviz Şarkı muhacir Mehmet • Garbı orman • 
Şimali Öz, ceııubu Şebabettin oğlu Ahmet 
ile mahdut 1 dönüm 2 velek. 

Topyeri Şarkı imam oğlu Yusuf. Garbı yol. Şimali 

hendek. Cenubu Tekeli oğlu Mustafa ile 

mahdut 3 dönüm. 
~~~~ :. Gökçekaya Şarkı }facı İbrahim veresesi. Garbı, Şimali 

((ıff türkiye İŞ bankası ~: 222 sınır. Cenubu Kör melen ile ın~h.dul ~ dön~nı 
S •t d" d. 1 · ~ · Yukarda köy ve hudutları yazılı tarlaların tesçılı Duzçenın ermayest e ıye e ı mış 4000000 . ~ M • • 

• ... •• •• •• yukarı Karakoyden Ahmet onbaşı oglu Mııseyın veresı:!lerınden kızı 
hradır Umumı udurluk 1 fi~riye tarafından talep edilmektedir. İtirazı olanların bir buçuk 

Ankara ay içinde mahkeme}e bildi.r~neleri lfimndır. Mulıakeme güııü 2 
l nisan 929 salı saat 10 dur ılan olunur. 

Şubeleri.: 
~\NKAHA .AD .. \N.1 A YY.AlJK 
İ TANB[JJ TRABZO .. T K. Y .. EHİ 

Diiz(·e hu~uk lı:.ikinıliğiııdcn: 
Köyu 
Sallar 

Hududu 
Şarkı tarik, garbi Kadir çavuş ve Molla Hasan, cenubu 

iZ~IİH GİRE ·oJ. MEUSiN ~ıN-
S.\MSUN EBHIDJİT ~ 260 

Yukarda köy ve hududu yazılı tarlanın tesçili Düzcenin Sallar 

şimali tarik ve Molla fialil ile mahdut 30 dönüm tarla . 

itirazı olanların mahkemeye bildirmeleri lazımdır. .Muhakeme 
Müsait muamelat' _kumbaralar. kasalar JI' Köyünden Apti hoca kızı Ayşe tarafından talep edilınek1edir. 

~~~~ ~~ günü 17 Nisan 929 çarşamba saat 10 dadır; iJ[m olunur • 

( Yakt ) m 3 Mart 1928 Tefrikasl:96 

ftil\\ı.fü:r IID~?4nfil\ ll\11?h11 
Muharriri ı 

Af oris löblan 
taşm parça parça edilmiş bir 
manzara se}reder gibi nigeran 
oluyordu. Sanki cihan önünde 
)•ıktlıyor'du, sanki kendisi bir 
dehşet hufresi karşısında bulu· 
nıyordu. 

Raul ilerileyerek mırıldandı. 

- Odur ... 

• Bon amyan• cevap ver
medi. Onun olduğu zaten 
mahim değil mi idi? O men
hus kadının hayali, bu diin· 
yada felaket, deh~et, hüsran 
dem, nekbet ne varsa hepsi 

Mutcrciml: 

J.l/ elunet Gay·or 
ile mezcolunmıyor mı idi? 
•J)etiğ• ve • Beneto• yere atıl· 
mış defincden zerreler kalıp 
kalmadığını araştırırken o, 
emniyetle biliyordu ki 
sihirbaz kadının geçtiği yer
de klil ve harabidcn başka 

bir şey bulunamaz. Bu kadın 
mahveden ve öldüren 
büyiik bir afetti, müthiş bir 
f ch\kctti. Şeytanın temessül 
etmiş şekli idi. J Iiçlik ve 
memat idi.. 

En tabü hareketlerinde 

gfotcrmck itiyadınd:ı bulun
duğu facıa engiz tanırla doğ· 
ruldu~ etrafına elemli bir 
nazar gezdirdi; sonra birden
bire bir haç işareti yaparak 
elinde ttıtınakta bulunduğu 

"Jozcfin Bal"amo-nıın hançe
rini güğ üne sapladı. Bu ha
reketi öyle ani olmuştu ki 
kimse farkına varamadı. 

.. ~c do:stları, ne de "Rmıl 
viiku bulan hndbcyi ihata 
edcmemi.,lerdi. '"Bomanyan,, 
bıçağı göğsüne saplar sapla
maz rahiplere vaktile haz
nclik etmiş olan ankaz do
lu hendeğe yuvarlandı. 

Dostları ona doğru koş

tular; heni.iz ülmcmisti, kc· 
kclcdi: 

- Bir papas... çalmk blr 

papas çağırınız ... 
• lkneto• sür'atle uzakla:;-tı. 

Köylüler o tarafa ko,uyorlar
clı. Onlardan nerede rahip bu
luna bileceğini rnrdu, ve he
men arabaya atlıyarak uzak
laştı. 

1 Godrua Decig , hcnde~n 
kenarında oturmuş hem dua 
ediyor hem de gögo.:ünii yum
rukliyordu. .Şiiphe.iz • Joze
fin B:ıl amo• nun henı.i:t. ya)n
dıgmı ve blitlin cinayetlerine 
vakı[ oldu~unu "Homanyan,, 
kendi inr haber vermişti. Bu 
hal, ve oınanyan,, ın ıntı

har etme. i h~rifi deli gibi 
etmişti. 1 lavftan yfü~iinlin 

rengi kaçmı~rı 
"Rnul,,, ~·ı~oma) an,,a doğru 

eğilere ~ dedi l<i: 

fiatlarJa ~ayanı istifade fır~atlar 
Cuzcl renklerde reklı\m 260kurnş 

fiatı metrosu 

rep dötin 
Krepdöşin 

lyl cin~ 'c müntahap 325 
rcnl.:lcrde metrosu 

ı:n I) i cins 
metrosu 

Gıindıı1. ropları için 
metrosu 

450 
495 

<;ece ropları için 'e (on moda 290 
renklerde reklilnı fı:ıtı metrosu 

Şık roplar lcln son moda 425 
metrosu 

,, 
,, 
,, 

Günıluz ropları için i~ah 550 
renkte metrosu '' 

<;.ı.maşır \ c ası:ırlık ipn 250 
metrosu '' 

al do•• SUft Aliyul!tı cins • potit Ren ) 235 
U marka metro u ;, '' 

Stil ropl.m için 
mctro~u 400 ,, . 

hl cins Bursa i pnği 
lluı·~a ipr~i 

rcklı\nı fi.ı.tıne metro a 250 Kr. · 
F.k tra cin,. muntahap 
reknlcrde mcırosu 275 )) 
. 

Velur anglez Çok enli (i\ .ıh 'e ya 
J.\ch crı: metro u 350 

650 

Kr. 

V l •f TnnıJnıcn ipekli 'e son e ur şı on ıııod.ı renklerde metrosu ,, 

Bayram münasebetile müstesna fiatlarla 

büyük hediyelikler meşheri 

c•oı·aı)lar: t•İfti 325, 2.)0 \O 135 .. .. 
Prensipimiz : Çok satıp az kazanmaktır 

magaza
Jarı 

Düzec hukuk haki.mliğiıı<lcn: 
Köyü Mevkii l lududu 
Çil mi Canibi yemini sokak, yesarı şosa, arkası yol, cep

hesi arabacızade Rıza kızı Emine He mahdut bir 
bap hane. 

> Canibi yemini, arkası ve cephesi yol, yesarı 

Numan zade hacı Mehmet hanesi ile mahdut üç 
bap dükkanın nısfı. 

> Canibi yemini e1<mekçi Salih kızı Vahide, yesarı 

yol, arkası yol kısmen ekmekçi S:ılih kızı Vahide, 
cephesi dere ile mahdut bir bap değirmen. 

Arabacı Cinkan- Şarkı öz ve özden sonra Ahmet çavuş oğlu 

lar yanı l lasaıı, Garbı arabacı oğlu hacı Mehmet, Şimali 
Öz, Cenubu hacı Osman oğlu Apturrahman ile 
mahdut altı dönüm iki evlek tarla. 

Yukarda köy ve hudutları yazılı tarla ve değirmen ve diikkan 

ve hanenin tesçili Diizcenin Arab:ıcı köyünden Arabacı zade Rıza 
Efendi zevceleri Dürüye ve Fahriye ve kızı Emine taraflarından 

talep edilmektedir. İtirazı olanların bir buçuk ay içinde mahke
meye bildirmeleri lfızırııdır. Muhakeme günü 24 Nısan 929 Çır

aşmab as.ıt 10 dadır; ilan olunur. 

Güzellik. ve ya cirkinlik mevzuu bahis ise; 
Hiç şüphesiz tuvalet 

hususunda Pertev 
müstahze~atenı 

kullanmamak büyük 
bir ihmaldir. Güzelliğin 

t .min ve bekası her 
kesin istimal ettiği 

Pertev müstah
zeratı ile mümkün
dür. Çünkü: Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan· 
tini, Pertev kolonya 

suları, Pertev dişmacu-

nu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle
ketlerde bile henüz emsali yapılamıyaıı pek nefis 
tuvalet eşyasıdırlar. 

- Size yemin ederim ki 
onu bulacağım... Aldığı defi
nl!yi tamamen elinden almak 
nhtım olsun ... 

1 Iali ihtizardaki şu adamda 
iki hi:; baki idi; biri hınç di
ğeri n~k; .,u sırada ancak 
"Raul., un sö7Jeri J,ribi sö.zler 
hayncmı bir dakika daha tem
dit edchHirdi. Şu son nefc~in
dc, biitiin hayallerinin tebah 
olduğu ~u anda ahzı"ar emeli 
gönhinii kemiriyordu. Göz 
kapaklarını açıp kapıyarak 

"'Rmıl,, c işaret etti. Delikanlı 
biraz daha eğildi, ve mecnı
hun şu sözleri kekelediğini 

duydu; 
- •Klarfa> ... •h..laris Dctig• ... 

onu almalı m .. dinle ... •Klarisı 
baronun kw değildir- Onu 

baron bana ikrar etti... • Kh
ris• başka bab:.ıdan olımı,;tur .. 

Raul .on <.krccc ciddiyetle 
söz verdi: 

- Onu alacağıma size ye
m in ediyorum ... ahtcdiyorum ... 

O vakit •Homanyan• ses
lendi: 

-"Gotfrua., ..... 
~Baron Dctig,, duaya de-

vam ediyordu; "'Raul,, heri
fin omuzuna vurarnk Boman
yanın iizcrine doğru iğdi ; 
"llomnyan,, hafif bir sesle 
dedi ki: 

- · Klaris,, •: Dand~ezi,, ye 
... ·varacak .. öyle isitiyorum." 

Baron mukavemet edecek 
halde değildi: 

- Peki, b:ış iisti.inc .• 
- Kızı vereceğine yemin 

et. .. 

Askeri fabrikalar .. ;~orlJ 
tea' ün sandığının . \nk r ds 
)omalı bir eczacn a ihtİ\ nd 
dır. Bir sene hi;,mcti ınec 
kabul etmek şartile mcıkur 
zacılığa talip olanların 
anlamak i.ızcre A keri {ab 
Iraşhckimliğinc müracatian· 

( KO~) .\. .1 \apurıı ; 
Salı (I 2) de Galata rı'1nrrı 1 

hareketle İzmir, \ıı 
• .\lı\iye, :\Ier:.ine gıd ... c\;k 
Taşucu, .Anaınor. \!Ah r. 
t:ılya, lzmirc uğrı~ar:ık 
ccktir . 

Ayvalık sür'at postası 
( ... 1cr:ıin ) vapuru 5 

Salı 17 de Sirkeci dl' 
ınından hareketle Celi. 
Ç.ınakkalc, Küçukku\ u. f. 
mir, Bürhani)c, Ap:ılı~a ·~ 
cck 'c <luniiştc mezkur ı 
lt>rle birlikte Alunoluğ ı 

) ııcııkur • 
Gelibolu için 

ylik alınnı.lz. 

itan 
lstanbul mahkcmei asliye 

hukuk dairesinden: 1 Hisc) iıı 

Be) \ekili Av. ~ecmettin 

lstanbıılda ll:ıhçekapıda C.elll 
hanında ikinci katta 111 

numat Ali Riza Ef. 
ikame C) !ediği :ılacnk d:1' a 
dolayı irsal kılınan c\rak s 
lcri ınıımnilc) h Ali fü7..1 cf 
nin bundan iki sene muk 
mahalli mczktırdan çıkaı·ıık 
tebliğ jJmü haberi zahrına 

kı'ır han odabaşısı ile ro:ıh~ 
ıniibaşiri tarafından şerh 'erı 
iade edilmiş ve hermucibi 
mczkıir e\ rak suretinin 
tebligat icrasına karar 'c 
olduğıındıın tarihi il:lndao id 
bir m:ıh zarfında cevap ,·er 
llizumu il:\n olunur. 

Ayııı do~uşu 1'31 
22,06 ~ 

Pazar 
Tıı a~oıu orıodnk \ ort 11 

Nnmaz vakıtları 
abah O~lc ikindi lrt.ır Y.ı '' 
(ı,31 12,2Cı 15.36 18.0l 19,11 

Bu gün doğanlara isi-
Erkek: l(d· 

Cüneyel Ktz 

Günün nasihatı: 
Huy c:ınm aitınd.ıdır. 
Can çıkmayınca ho\' çıkn1 

Bu günkü hava 
RuzgAr orıa şiddetle ~lm:ıldcn 
ha,·a kapalı 'e karlı ol.,c ıu•r 

- Yemin ederim ... 
- Söziındc durnuz ... atl 

lahm her tiirlli ce;r..ı--ın'l 

pasın". 
. 1 f1 - Durmazsam, :\!la 11 

tlin guzepleri iizerimc 01"' 
- intikamımızı alrn•1"'

1 

paranı _ çalmı~ 01 

ğun bütiın scn·etlcri on:ı 
rccek:sin.. Ona dn yerııil'I 
bakayım... ·y 

"'elam eti uhr~' 1 

ı · rlııı1 namına yemin eeııyo . 
- Bütiin cinayetlerin• 

livor· elinde de dclifll!rı 
J ' nın 

dır. Eğer sözi.inde dur 
seni haber verecektir. ı1f. 

- Sözlimdc duracag
1 

Yalım söyliyor:i3° 

roL 


