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Yunanistanda kırat-
lık avdet mi edecek? 

Efgan sefiri 

rete şayan sahtekarlığı Fırk~n!nna~e-
lJ • • • • • • tlen kimlerdır? )durnıa hır makaleye Başvekılımı.zın ımza0 /İntihabata Cuma günüjl 

Gullim Ceylani Han 
geri mi çağrıldı 

•Taynıis• gaıetesiııe göre 
-------- - -----

arını kovacak kadar cür,et gösteriyorlar başlanıyor 
Efgaııistruıııı TürUye sefiri Cey

la ni° il a 11 

ıııeıııle keline 
çağırılmıştır. 

c.~yl;\ni han 

ıJ.nka ı ada 11 

hareket etmiş 
ve Berliıı ta
rikile l\losku
rnra gitmek 
için talimat 

almıştır. 

Veni.zelos un gözü diktatör 
olmaktadır 

Fırka Mületıi§i Hakin Şinasi pa
l• yeni belediye mec~sl az! 
namzetlerinin listesini Ankaradan 
gclirilmiıtir. Fırkanın namzetleri i];ln 
olunmuıtur . Belediye intıhabatına 
cuma günü baılanacak ve on gün 
zarfında intaç edilecektir, Yeni aza 
namzetlerile ye<lek azalar sunlardır. 

Bunun için çalışıp duruyor 
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Başvekilimi
zin telgrafları 

Ankara, 6 - Pariı gazete
sinde intitarını bildirdiğiniz 

' benim imzamla olan makale 
yahut beyanat aıla vaki ol

mamı~tır. Beyanat kimilen 
sahtekar bir yalancının ci • 

nayetidir. 

İsmet 

makale çıklığmdan telgrafla p . ııı a~lığı Ve meı•zubal:s makalenin serlevhası ve imzası 
~lan ar~~le • Pax • unvanile ha- /erile islilısalıilı ıs/alı edehilece -
19z9 ır gazetenin 24 şubat ğimizi ümit ediyoruz; bu iş de 

malOmat arzetıik • 

tıoliijp lariJıJi sayısında •La çok zaman ve mühim sermaye 
d Ucxt · 
e 1\ erıeure et intcrieure isteyor , Aşikardır ki biz de 

Beyazıt asli aza: Sabık cemiyeli 
belediye Aza

sından Emin, 
İsmail Sııkı, 
Haydar Mu
hitıin, doktor 
İzzet Kamil, 
Nuri sabık 

belediye .iza
smdan Raıit 

beyler. 

Vasfi Raşit B. 

Yedekler: 
S bık ceını

yeti belediye 
azasından Rıl-

la, r ilik, tacır Burhanettin, Şirkeıi

hayriye müfettişi İzzet lınncı Şakir, 
aYukat H. Av· ni beyler. 

• Deyliıneyl • 
gazetesi Yuna
nistan ahvali 
hakkında ıııü

lıiııı haberler 
ı·erıııektedir: Bu 
haberlere göre 

111. Yenizelos 
Bunu ga- Yunanistanııı sa

zetesinc bildi- bık kralı ara
Culüm Ceylô.ni Hun ren İslaııbul-

daki Taynıis muhabiri badehu 
C:eyliıni hanın ı;eçeıı ayııı ipti

dal:ıf'ında İngiliz tayyarelerinin 

[fgan arıziıi üzerinde uçarak 
Efgan istıklaliııi ilıl;il ettiğine 

dair olan lıeyanatıııı.lan halısı+ 

ıııektcdir. 

Çorçilin hatıratı 

Y alnızLoitCorç 
lduşmanımızdı! 

sıııdaki ihtilaf
ı ar bertaraf 
edilmek üzr~ 

o 1 d u ğ u n d ar, 
kralın yakında 

avdeti şayi ol
nmşhır. rakat 

bu şayiaların 

Fatih: Sabık ce,..;Yeli belediye- İstinat ettiği ekseriyet 

as 1 ı yoktur • 
Venizclos yaşa 

dıkça Corcun 

avdetine imkan 
yoktur. Veni
zelosuıı tekzi-
bine rağman 

on u n bütün 
emeli Cumhur 
reisi ulmak ve 

Sabık kral Çorç 

• i bir 
-.cl'let 

şurayi 

teşW 

etmiş ı·c oııtırı 

başına bir cum

huriyetçi olaıı 

• Rasitı-.u1 > ge
tirmiştir. Bımıı 

müteakıp bir 
fıyan meclisi in
tihabı için ka. 

nuıı ncşretıııiş

lir. Bu intilıa

b at gelecek 
halta ı·ııkıı bu
lacaktır. Ayan 

intihabatıııt mıi· 

teakıp .iy:,n ile 
ınebııs~n mec
lisleri uımınıi 

bir celse akt
edeeek \'e Cttııf• 

•tııal p h b ~e B • .. ac a • serlevhalı diyer memleketlerin yap/ığı gi i 
haı 10,, ~ekılııniz ismet Paşa hariçten istikrazlar yaqabiliriz ; 
•. ı "•Jiıı . • 
,..b._ •mza,i.e bir ba,malc Fak.at buna siyasetimiz manidir. 

Muhterem İsmet Pş. Hz. dün 
lntfettikleri cevap ile bu şüpheyi 
kat'ileştirdiler: Bu makale 
baştan başa uydur -
nıadır! 

Bu cinayet karşısındaki his· 
sim iz, ilkin, A vrupanın gö
beyinde görülen bu meslek 
rezaletinden, meslekdaş olarak 

onlar hesabına duyduğumuz haya 
,.e nefrettir. 

den Ahmet lehimiule , mulıaf aza -
Behçet, müte klirlar lehimizde, İngi -
kait A. Bi- liz kabinesinin erkanı 
can , mimar lehimiule bulunuyordu 
Ari!, sabık 

Cemı}'etl be
lediyeden E
min Vahi, 

dol:tor Hulüsl 

Er;i~l bey-

-4- bu nıevkic çı- .. ------~~=~~ 
karak s i ya s l 

hur reisini in
tihap eyleyecek· 
!erdir. İhtimal ki 
bu celse istikJal 
gününe müsadif 
25 Martt.ı ak(. 
edilecek ı·c cıını

lıur reislijine 
Amiral ( l'oı:· 

deryotus ) inti
hap olunarak 
Veı;ezelorn:ı bu 

makama gelme
si kolaylaşlın .. 

lacaktır. \' eııi
zelos lıaliiıazır

da 65 yaşında 

bulunmaktadır, 

••nı ev I' . 
~ıı,bu rn e ıu nushanıızda yaz- Senelik masari/imizin uüzde onu 
oldllğu at~leninin tercümesini de eski harici borçlarımızın faiz 

ln!ııik. Ribı gazetemize geçir- t•e amor/isine giJiyor; bu ma • 

'p sari/in 37 si 150 bin l(işilik 
t'<l,. il.·~' &azetesi biri Cinev- ordumuzun idaresine falı~is ı. , ınci,iP . ' 
"lrden arıste iki o.arak yerde edilmiştir.• 
lııiyeij . çıkan ve Akvam ce- Tercemeyi intişarından sonrn 
flıct nın fikirlerini neore hiz-

Bu hissin ve (Vakıı) sütun-

b· etmek "dd s gören başmuharririmiz , bu 
~ haııaı 1 iasında bulunan ibaFelere bakarak makalenin sıhhaı-

1~t,,.id· ık beynelmilel havadis ınden şüphelendi,İsmctPş.Hz.ne 

larında, velev, istemiyerek 
asılsız bir yazı çıkmış olmasının 

verdiği ezayı, asılsız yazılar 
neşredildiğı yolunda bir tenvir 
vazifesi yapmıya fırsat bulmuş 
olmakla te;kin ediyoruz. b~ l<>k ı~· ve bir çok zaman bu tafsilat ile birlikte böyle bir 

bıt Çok k- ılletelerin atlı sanlı 
lıla, •rııseJeri irnzalarile ya-

' pn~reder. 
o •x 
u ııı.ıa &azeıe,i hakkındaki 

'-<l~ları tııatınıııa Avrupa sıyasi 
1bone ol nın Yazılarını toplayıp 
%1 tQ aıı Yerlerde neşrini te

~huıunrıı~ bazı tııÜCl'selsecr de 

_E~ Muhsin Bey 

Unca "'-ı. I keyfiyeti munzam 
~lııı,.ı ··"'•a en. h 

-~ <ki ın s1 hatında şüphe 
ı. f.' ~t ırnızdan geçmezdi. 

"Ben yalnız Snob ve züppeleri kastettim, 
kendileri gelsinler tarziye vereyim ! n 

r:ıır 1 aYıı· E M h ~ layf~d •gazetenin diyer reıisörü . u -

Darülbedayi 

nb~ı a Andre adlı husu> i sin Beyin aybk 
~i~ı rtıuh b· . b ad Yit>, a ırınden alınmış ir mecmu a 
Ql,ı <.\IJ~ı 1 
'~Qıınd satır arda Türkiyeyi hır makalesi çık-

lı<ta aıı büsb'"t'" b··'- b ıı, bir il<i gün-.. 'çinde u un "'l"a ir 
; lıu~~nu &ôsterme yolunu dür yeni arka-
~'n ıııı llıılaYınca Başvekili -
q, ·L ~ın1 1 " '""'el . aşıyan yazının 
"Y•ı •rı b k b ald 8§ a ir ehem-

!ııııı .~le~e 1 
'<r lii•I snıeı Pş. lız. ne 

o. ' •lilıyordu· ''rr 'Jl!JQ - • 

da~lnınıı.da ıid

detli ne~riyata 

sebep olan bu 
yazı aynen şudur: 

Stın zaman -

larda D"'ülbc-./~ Sp O., d• / 
foı '°'k ıp 0 ma,; Vaziyc- da}iin temelli 

"'tQ/ §aycını . 
D.. .. ' "1cıa/ nıemnunıyetlir; müıteıilerini ta .. 
"~'lltı· •sef ·ı·t· d 
'<&~ '"1i~ hcı 1

't '·"1 i ve mali !ebeler, genç ne-
Yorııey· kkında ayni şeyi 

c: Q, Asrı· 
(). ziraat usul

sil teılal ediyor. 
Darülbedayi a-

daha fazla ti-

yatronun sahıbi 

gi bidirler .. Ar
zulannı ~öyler

ler • fikirlerini iz, 

har ederler . , 
Mukabilinde ken
dılerine mümkun 
olan her tewlıaı 

yapılır, istira -

hatleri temin c

dılır ve salı gü

nü akıamları da
rülbedayiin sa -
lonu lstanbulun 
okuyan , .• oku
tan zümresile bü

yük bir dersa-

' 

~t<lfiya· --d:---
J\ h ersinde 

ıle.i reperıuvarını Ertuğrul Muhsin B. neyi andırır. 

. . r ı . 
!l ""l; 

tanzim ederken kalık aha seven Darülbcdayi san 'atkarlan için 
•e}ircilerden e\·cl yalnız genç en ze' kli gece 'alı akıamlandır, 
nesli ve onun zevkini düşünür. 

Onunçündür ki saıhi terbiye gür-
müş mutavassıt sınıfın ı ağbet gös

tcrmedıği bir takım özlü eserler 
talebeler , .. gençler üzerinde g•yet 
iyi teEirler yapar. 

Bundan tahminen yedi sekiz 
sene eYcl ılk talebe temsillerini 
tertıbe karar verdiğim zaman, bu 
gün için mümtaz bir oeyirci kalıle

ıi mryd•oa çıkacağını kat'iyetle tnh
min ediyordum. Neıekim bu gün 

1 

darülbedO)ie devam eden gençlık 
o derece tiyatroyu benimsemiştir 
l<i ac!ota herkesı~n ve bizden 

o akşam tiyatroda san' at karlan ve 

temsil etııkleri eıhası anlıyan 

geniş ve okumuı bir kitle, o 
akşam tiyatronun havasında mut
lak bir samimiyet, candan bir 
arkadaılık, sılıı bir rabıta vardır. 

Y alıuz o gece elbiselerini ve ya 
kendılerini göstermek için tiyaıroya 

gelen •nop sınıfının cahil fakat 
mütecaviz gözleri yoktur. Züppe 
tabakasının küstah ve yılan gözleri 
yoktur. Paralan mukabilinde ,;c -
'danları bile satın alacaklarına kanı 

fırlama zenginlerin kaba ve terbiye-
. siz gözleri yoktur. 

[ Alt ıara!ı 4 üncü S<Sllanıızdadır E 

ler. 

Alıme/ Belıçe/ B. 

Yedekler 
Tacir İsma

il, emlak 
sahiplerinden Nazif, 
Feyyaz, Darüııalalca 

Kfuni, doktor Galip 
1azhar beyl~r. 

avukat CelAI 
miidürü Ali 
Hakkı, Ali 

Adalar: 
asli 5.zası: A
Yukat A ,ni, 

cemiyeti be
lediye sabık 

azasın

Emin 
dan 

Ali ' 
sabık Anka-

ra emanet mu .. 

a>ini Mehmet 
Ali, ıabık ce
miyeti bcle
dıyeden Te-

1-laydar Mühillin B. !at, sabık A

dalar posta ve telgraf M. Rauf 
Yaslı R111ıt beyler. 

Yedeller: Sadettin, madenci Rı .. 
fal Kamil, kimyaker M. Ali, sabık 

Avni B. 

cemiyeti be
lediyeden F u
at, İzzet, bay
tar Cafer bey
ler. 

Bakırköy: 

asli aza: Sa

bık cemiyeli 
be lediye den 
Abdülkadir , 

Ali Eıref, 

Hayrı, Naıiı, 

Yaslı beyler. 
Yedekler: 

zıraatçı Mustafa, İmadeHin, muta .. 

•nrrıf mütedaidi Esat Raufı, askeri 
kaymakamlarından mütekait Ali 
Riza beyler. 

Beyoğlu: asli 
Abdülkadir Ziya, 

aza AYukaı 

Hasan Hulki, 
bahriyeden Hikmet pa13, sigortacı 

Muhillin, Sadettin Ferit, Tevfik 
Amir beyler. 

Yedekler: Eczacı Naıl, Awkat 
Haıim Rafet Mılliyet tahrir müdü
rü Etem İzzet, ıeker inhisarında 
Abdürrezak Şükrü, doktor Muhittin 
tacir Alı Ridvan beyler. 
[ Alttaralı 4 üncü sayılanıızd'adırD 

( Loit Corç) 

( Bundan evelkl tefrikalar 3, 4, 5 
Mut ta.rlhll nüahala.rımızdndu. ) 

Fakat Pariste varlığı taıımm~

yan Türk milleti, Yunan ist1-

Jasıııın başladığı dakikadan 

itibaren telıanımfıl edecekleri 

ve bir za.ınnn için sözünü 

dinleyecekleri, hasmın İtığilterP, 

lii::distan veya Alenbi değil 

Yıınani~tan, · yani nesıllerden 

beri menfur ve mulıakkar dü~

nıaıı, tanılan Türklere göre asi 

bir vil5yct olan ekseriyetle nıağ

lfırı edilen düşıııandı. Bu daki

kaJan itibaren Türkiyeyi zaptı 

imkan kalıııanııştı. .Mütareke 

şeraitini 

bitlerine 

icra eden lngiliz za

evı·cLI ehmnıiyet veri!-

menıiş, sonra. bunlara hakaret 

edilmiş soo:ra bunlar takip 

olur.mu~. yahut esir edilmişti. 

Mühim orduların !echizalilc 
dolu olan mal zenler bir halta 

zarfında 

Tür!derin 

zamana 

!ngil zleriıı elinden 

eline geçmişti. Bu 

kadar, Jstanbııldaki 

hükCmıete kar~ı bir asi addolu

nan Mustafa Kemal, mukadde

rata Mkinı bir adanı, esasen 

meziyetlerini haiz olduğu askeri 

rehberl ik içiıı J;izını olan ku\"
veti de ihraz etmişti. 

YıınJn faciasıımı üçüııcü fas
lına, lııgiliz siyasetinde anııl 

olan bazı şaLıiretlerin hattı 

Jıarel,etini t"svir ile başlamalıyız. 
. . -

[ Atıtarr!ı 4 üncü sayıianıızdadır J 

hayatını ikmal 
etmektir. Veni-
zelos 

ide 
bu mev
çıktıktan 

sonra diktatör 
olacaktır. 

Yııııanistand~-

ki krallık fa

raftarları hali 
hazırda keııdi

kriııe yalnız 
•Venizelos aley-
htarları » diye-

biliyorlar. Veni-
10, 'kt'dar M. Venizelos Z( o, 1 1 

M. Veııizelos 

cumhuriyet ida
r~siııi halka sev
dirmek mel'ki
iııi tahiye el· 

mek lıülıisa \'a-
ıııevkiine geldikten sonra cunı- 1 
huriye! idaresini takviye için 

nanlılarm taçsız kralı ol'.nal 
için herş~yi yapmaktadır. 

Naki hey 
liaber aldığımıza göre, tic~

ret ve senayi bankası müdürlü .. 
ğüııe tayin 

r-------;edilen, Sa
:leltin bey-

~ den inlıilal 

eden İktisat 

vekfüeti tica-
ret umumi 

nıfıJıirlü ğü -

ne tayin edi
en, İstanbul 

Ali ticaret 
ıııek lcbi nıü-

ürü Naki 
ueyin tayin kaı, .ımesi çıkmış-

tır ve lıugf;ıı!crdc kendisine 
tebliğ edilmek fzcredir. 

J(ıyıııetli bir iktisat mütalı:ıs

sısı ofaıı ı 'aki tcyi tebrik, nıek
tepcilik sahasında ol..;u;;u gibi 
bu sahada da muvaffak olması· 
nı temenni ederiz. 

lf a('Ct yağzşlz 
Dün evvela kar, sonra 

yağmur yağdı 

Bugün sulu kar yapması 
mulı•emeldir 

Hava gene değişli. Dün sabah 
bir az kar yağmış, ve öğleden sonra 
bordJktan bo~anaô bir yağmur şek
lini almı~lır. 

Derecci h11rar<:t deği~mlş ve sıfır
dan aşağıya inmiıtir. 

Rasotanenin dün akşam verdiği 
malümaıo bakılırsa bugün 
mutavassıt tiddcıle ıimalden 

rüzgar 
esecek 

Orta tedrisat müdürü 
Cevat B. 

şehrimize geldi 
lllaarif vekaleti Orta tedrisat 

umum müdürü Cevat Bey şcl;
riP•ize gei•"iştir. Cevat B~y, 
Is tan bu, 

bazı l:ususi 

işlerile uğ

raşmak için 

geldiğin i, 

maarif işle

rinin tahii 
cerc yanında 
ilerilediğini 

söı Jeınişlir. 

Cevat B. 
den öğleden 
sonra maarif 
eminliği bi- Cevat B. 

nasına gelerek uınunıi ıııiırlt ;~-

lik dairesinde bir müddet 
meşgul olmuştur. Bugi:n de 

Çapaya giderek Kız rnualli:ıı 

ınektebile Terbiyel bcıJeııiye 

kursunu gezmesi muhtemeldir. 

Yüksek tedrisat M. 

Maarif vekaleti Yüksek teLl

risat umum müdürü R. ştii B. 

geçenlerde Avrup:ıya gitnıi;tir. 

1 labcr aldığımıza göre, RiişD 

Bey bayramertesi şelııim:ze 

dönmüş bulunacak ı·e bur~da 

birkaç gün kaldıktan soı:ra 

Ankaraya gidecektir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~== 

hava kapalı ya~ıılı olacaktır. Bu 

yağışın umumiyetle hafıf yagmurlu 

Ye hali! ıulu karlı olması muh<e

meldir. 
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Korku yOrlardı 
Ya Pasa tut11laı11azsa ? 1 

1 

Tuzak urulmuş saray muhafaza altına alınarak! 
lazım gelen tertibat ikmal edilmişti 

-4- 'ı 'Bakalım geceler gibi -rgebe• Efendim ülülemre itaat ve 
Olduğu f.öylenen Zaman ne riayet nedir? bilmiyor. Kendi ı 
cilveli yü r gösterecek&i. başma buyruk hareketi) şiar 

Rauf :a saraydan çıktıktan edinmiş. 
sonra sc ker kapısına gitme • - Siz merak buyurmnymı~ 

nu~ti. paşa hauetleri. Şevketmcap 
Doğru ingiliz Sait Paşayı efendimize tehlikeyi arzadec ::gim. 

bulmu~tu . İngiliz Sail Paşa , Hemen saraya getirebilmekte 

Abdulhamıdın mabeyin ferik - müşkülata maruz kalmamanız 
liğlndc c.;c K nufuz ve itibar temenni olunur.~ 
kazanını~. Zaten Rauf paşa da bu müş-

Malınn t Ccllleddin paıanın kül!ttan korlruyodu ya .. 
Süleyman paşa ile sllahkı olma- Bununla beraber Sait pnşayı 
sına l:arşıl k, Salt pata da Rauf temin etmekten çekinmedi. 

pcqayı tn•anlardan idi. Süleyman paşayı kolaylık.la 
Paşalının hepsi de , aşağı avlıyacatuu zannediyordu. 

yukan . k"dip sadrazam veya Rauf paşa kimbilir geceyi 

sarasker olmak hırsıle biribir - nasıl geçirmişti? orasını bir 
lerinin nl yhıne anlaşmışlardı • Allah bir de kendi bilebilirdi. 

Rauf ı ~ Süleyman pa§<Ulin Ertesi sabah erkenden Dol-
ı~tanbuta ~e!m kte olduğunu So.it mabahçe Rıhtımına inmişti . 

paşaya anlath. her ihtimale kartt boş sarayın 
B şb~a birçok planlar kurup nhbmmn emniyetli adamlarından 

dur.enler du:tmüşlerdi. bazı zabitlerle askerler dil.'lllişti. 
istanbuldaki rnebusan meclisi Bir de mızıka \•ardı , btmlar 

t:ıı" bir ya..'lna girmemişti. Süleyman paşayı selamlıyacak-

Mebudard1n bir çokları öte- lardı. 
denberi kendilerini gösterecek Sultaniye ,·apurunun demir-
sebcpler araştırıp ko\laştırıyor- liyeceği yerin açıklarına üç beş 

lnrdı. harp gemisi çıkarmıştı. 

Süleyman Paşa böyle dört daha geceden w.drazam~a 
tabur askerle btanbula çökerek anlaşarak meseleyi temin etmişti. 
Lir defa mebuı>lann zihinlerine Süleyman paşadan abi bir 
girdimiydı, ortalık büsbütün hareket hirredildiği nnda harp 
bulmımak ihtm1alleri vardı. g~mi\eri Sultaniye vapwunu 

lngili?. Salt Pap vakıt geçir• sanvcreccklerdi . 
me<len saraya koprak padiphı Abdülhamit razı olmuı olsa 
do~racaktı. Hot Abdülhamidin idi Rauf pap Süleyman 1>4§:>.yı 
doldurulmasına hacet de kalma- Boğaziçinde çevirteoekli. 

mıştı. Çoktan onun yüreği.ne Rauf pqa Dolmabahçcde 
kurl yenikleri düşmüştü. sabırsızlıkla bekliyordu. Sultaniye 

Hauf p~a de sabah erkenden vapwundan hali bir hLeryoktu. 
Dolmnbnhçe rıhtımına inecek, Kim bilir sultan Hamit, tatlı 
f'üleyman paşayı arab8Slna a- haberler almak için -nasıl halec:ın-
larak do{,'l'u c Yıldıza > padişa- lar geçiriyordu· 
hın karşısına çıkaracaktı. Vapur hakikaten geç kalmıştı, 

Buna muvaffak olursa bü- o saate kadar çoktan boğazı 
y uk işti. Sait pap Süleyman :ğeçip T opane önüne demirlemlş 
p~anın tevkıfine çalışacaktı. olması lazım değil miydi ? 

Mitat ~ayı da tıpkı böyle Rauf paşanın telaş etmekte 
sarayda te' kif edip İzzettin hakkı vardı: 
vapuruna a~ıran Sait paşanın Ya Süleyman ı>şa ilerde bo· 
ta kendisi idi. ğaıın herhangi bir noktasına 

Rauf paşa Sait p~ın ya- asker çıkarıp lstanbul üzerine 
r·:ıdan aynhrken dedi ki: yürümeye hazırlanıyoclıysa?. 

- Yallah paşa hazretleri, 01.aman ne ynpacaklardı} 
şu iş ltolayhkla halledilirse bu Hangi kuvvetle cüretli adamı 
adamın şerrinden hal!s:a zafer kar_ılayacaklardı? 

Lulunur. (nttmc:U) 
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Namuslu 
kotl r 

IJ/uharnri: Jliiseyin Raluni 
- Bu kadar korku- knyorsun lın ?.. neu, 

\ oı· unıs m IJuı·rcnı'! kocamın hize lıiieunnı ., 
- Elbette. anında . Pilin daha tc-
- Eı kek olacaksm.. tik daYranal'ak onu 

Y azli ... öldiiı·eer['ini zanue -
- Erel ''İn caııı iki derdim ... .. 

drğ lcJ" r. Ben miinılc - lkrıdf'n hu cina-
0) nanlll) ı hi~ ~e' m"'ın· ı ) eti hel liyo:·dun ha? 
Sa!\n\ a, ilmıalc lıic -- Cimn et mi hu? ., . .,, ' 
gdıı ez... - Ya ııctlir? 

--·Bu ihtiyarın yum- - - Miidaf aai ncf i:; ... 
ruğuudnn , kaına~m- - Zrnallı <tdamıu 

darı, kur~uınrntlaa kol'- karı ıııi ıu~tı·es eJ.iıı-

Bundan C\ clki makalede 

-- -
Evvela halkı, sonra da taarruza uğrıya
cak şehirleri ve müessesah hazırlamak 

ıazımdır 

at Ye .incmalardan azami 
j,rifodc etmeli, rn J yare ce
miyetinin kü~ lere kadar teş

mil cdccc]ti geni~ hir tc,ki-
1.itln nynı i~ 1'üylcnle de ya
pılmalı 'c anı:,ını gaz ,-c gaz 
ma ... kelcri tccrlibclcri ~·apılarak 
11.ılkın hunlıırn i~tirnkini te
min eylcıncli<lir. 

kur:ıtmdan ~cçirilcrck hunla
ra ~m~ lrn-.talıklarının teda\ i 
tarzının öltretilmc i; 

- - .\Jiıhiın \'C sıks-ık 

tayyare hiicumuna uğrnm:ı ı 

muhtemel ~chirlcnlc yeni 
yapılacak binalarda behemehal 
lıircr ( g:ız .1ğ11ağı ) in:;n.111111 
mechuri~·ct haline konma ı~ 

8 - Ayrıca ~chir c:İ\ arıııd:ı 

bomba te,.iratma kar:;ı tabii 
ındcelcr temin edebilen 

) erlerin tc. pit 'c ::ıynı l'..aman-
<ln bunlnrı gaza kar"ı da temin 
ederek ahaliye gfütcrmck 'c 
bunlardan i tifodc tarzını 

tanzim eylemek 

1) - Gazların muayyen 

-17-
Bu lca\·ga fırkalarda ııınmakim ö.}le sehcpsiz:dir 

KüçU~lerden biiyilkler ~üphe yok dalın edcps"zdir 

Bunu inkfir eden \'arsa hesapsızdır, ıncıe lsizdir. 

Medet kıt biz nasıl e\lerde ltnldık ya Resul ilahi 
Bu günlerde Gurıaldıkça bunaldık ya Resulallahl 

-18-
Yazık m:ıhkümu oldu memleket birkaç kopuk tahsıl'ı 

Neden maglubu kaldık çent kadar benzi uçu.lc talm'.1 
Nasıl olduk esiri üç buçuk yıl üç buçu't §ahan 

Medet hl biz n~ıl ellerde kaldık ya Resulallahı 
:13u günlerde bunaldıkça bun Idık ya resullillah 

-19-
Nasıl girdi acapiktlimi malt1m:ı it:ılyanlar 

Nıçin orda fiiz.u1l ~imdı kıydırmaktadır canlar 

Füzuli d~mcne kıırgş füzuli akmada kanlar 

Medet lal biz nasıl ellerde J..:a!dıkya Resulallaht 
Bu günlerde bunnldıkça bunaldık ya Resulallahl 

-20-
Bu « rol » lerde kör olsun Hnkkı Pa~a varsa nobam. 

Oyuncaktı: yazık kör olmasın, olsun zahiranı .• 

... Bey pek. eşektir yolı:mudur nayvo.nlann ıanı 

j rikb:ıl harplcıindc cephelere 
1 

nbpctlc gerilerin chcınmiye· 

tini Ye hu sebeple buralnra 
teveccüh edecek tehlike) i an
btnuığn ç:ılı~mı~ tım . Hu ma· 
knlcde de gerilerin havnya 
k:ır:::t konınmn. ı için biıtlin 

resmi ve mim teşkil:lta teret
tüp eden va;r.İf ckrin hazara 
ait olanlarrndan khacıı .. bah
setmek ı~ti yorum. 

%afcr. memleketin Nitün 
ınenabiini, yer rnah:-ulatını 

en kiiç[ı~iınc varıncıya kadar 
bütün ~an::t yurtlarını ortaya 
ko~·nrak çnlışınn ı ile ve mil
i t kütle indeki ıafcr azmımn 
sonıın:ı kttdnr nmhafaza--ilc 
J,nbili i-.tihsal oldugundan ha
' ayn l,ar:::t kornnmn için dn· 
h:ı harı-;-ıklık zumanınd:ın iti

baren :llınac:ık tedbirler harp
te muvaffahiyet için :ıtıhıca1 

ac.lıınl:ırın ilhi olmak lı\.lımdır. 

- ikinci. i i e bilhn,; a en 
ziy:ulq lın,·n tchtidiııc maruz 
mınta,b:nlardaki .,chir \'C küy
krdc, korunma tcdbilerinden 
bnrişıklık ıam:mmda yap1l
ma.-..1 ı.izım gdcnlcrini de ya
pıp hazırlanmak ,.c ura ... rn 
bunlar iızerindc tecrübe ve 
tatbikatlar yapmal-rır ki bu 
tedbirleri, kürde Ye ,chirde 
olııı;ık üzre .,üylccc iki} e ayı
r.ırak ı;ayalım: 

n -Şehirlerde: 

bir mınrnkada topl:uınHbltH 1 ! 
ve bu"smctk tehlike saha ının ı· 
t:ılıdidİ nıak adile Y<ıkıt \'akıt 

Medet kıl lıiz nıaıl ellerde kaldılc ya Resulillahl 
Bu giinlerdc bu.'laldlkça bunaldık ya Reııulallaht 

-21-

l~tc hıı Hi.1.um, re ... nıi ve 
milli tc;-kil:im (askeri ve mil
li idarelerle mc1,tcplcr, Turk 
ocal~ları, hihlfüıhnıcr ve tar· 
yare cemi) etleri gibi tc,ek
J,üHer) hn7,arda YC cf crdc 
hir çok miıhim ''nzif eler, yiik
lcr. Bu yazifclcri iki c~1S ct
rafmda toplıy:ıhiliriz: 

Birinci i \'C en eh cmmj
) ctli~i, halkı ~ah nn ta) ynrc 
taarruzlarına ka~ı manen 
hnzırlam.ahır. • 1ilktin ner 
ferdi, diişm:mm hu tanrnız

hırlıı ne mnk-.:ıt t.ıldp ctti
~i ye bu J a ta mani ola
cnk en te irli il:kın onuna 
kad:tr siikfın YC itidalin nıu
hafaz:m oldu~mu, tahrip. 
yangın 'c zehirli gcız homb~ı

Jarma kar:;ı korunma çan~k

rinin nclcrJcn ibaret bulun
du~unu bilmelidir. 

Ancak böylt.: nıiil:clılıez 

bir hnlk klitksidir ki cephe
lerde çnrpışan ordu) :ı km -
Yetli hir mc ... nct olnbi!ir. Hu 
n1.. ticeye u1:ı~mnk için haU,:ı 

tccrlıheyc roii:ıtcnit mutend
dit konf ~ranslar 'ermeli lll nı 
7.amnnda mektepler, ın:ıtlm-

dikteu ~oııra hil' de 
(·anma kıymak ... 

- Olı! ne tahir hu! .. 
~lctı·es ! .. 

- Ynzh~tiıuizin (\H . 
lelılik(•li (len·e~i ııclc-

yiz Jtrı·raıı... l\clime-. 
lrrin 'umusakh!!ma . . .. 
sığınarak k<'ndi ken-
dimizi altlat11n~ a tığ
ra~mıyal11n.. İ<·tiınai-. . .. 
vat '(' lıakil aı li~amn-
• 
<la vazivl'liınizi11 sadık . 
tabiri hııduı· ... 
-- ~Ietros dive ~eh-. .. 

vet lıadimi a) lıklı ka
rıhu·a <lrl'I l'. Ben st· :ı
dcu uc :.ıklım? .. Yahui 
·en h •uden ııe hekl~

din 1.. üöuiilieı·iıııi

zin ~amimi lemavlille-
• 

rinden ha~ka Ltiri hiri-.. 
rnizc hağlı) an aı aı1ıız-

ı - . dıir dahilinde hom-
' 

lxırdımmı c. ıın ında p:ınik 

hu. ulıac mani olmak 'c mu
kabil tedbirlerin ~ukuıı jçin
dc ahnma:ıını kol ı~ !aştırmak 
mal, iylc me' cut z:ıhıta 

km' etlerini icnl>ında tak\ iye 
için ımıhallekrdc mili-. inzibat 
te~kil,ıtı yapnuk ; 

2 ~chir ynnf.!,İll . lindiir-
mc ,.a ıwl:ınnıu t:ı 1n i ~ c i ~le 
gaz \·e sıhıyyc ıniicnclclc tc~

hibtı 11111 ıncı dana p;<.:tirilnıe:ıi 
'c hunl:ırın 'nzifclerinin ma
halli t.:rnite gürt.: hıı-..ıı:ıl rnli
.m:ıtnarucJcrlc tc piti : 

3 l\ lcktcp t:ılcbc:ıinin. 

gnzlanmı~ \ c ) n tahribe ma
nıı lm ı-;; bir ,.chirdc ) a
pil:ı~ı şıhhi ycmlunl:ır n<lk
ıtni n:ır~ırındnn ycti~tirilmc-.i 

,·c bu bilg-inin hiinin izci 
tc~kil:itına tc~mili: 

-l -- !:\ehir ci\':ırmda ha\·a 
hckçi pcı,talarının yerleri ylc 
bu cc~kil:\ta menn:r olacak 
ldnı:--.lcrin te:.piti Ye bunl<ırın 
,:ızHclerinde ycti~tirilme i 
(bu hu:.u~tn cephe hi~bına 

erkekten tn. arnıf m:ıks:ıdilc 

J adınlardan dn i-.tHadc ci

heti dti"iiniılcbilir. 
;.., -- Eltl,trik, . u, hava 

~azi tc. i.-atı, telgrn{ Ye te
lefon ıncrh.:7.lcrl gibi hir 
.,chir için ha) nti ehemmiyeti 
haiz olnn muc c~ıtm haYa 
tn:ırruzlarına J,·ır:;ı trıhkim 

, c mr-.ini; yeniden yapıla

cak olanların tercihen yer 
altında yapılm,ı ... ı; 

h - Btitun hliktimet ve 
belediye hek;mıcrinin g:ız 

h i I' mcnf aat 
Yal' mı? ,.e ola

hili r mi? litWl'<'m ica
hıuda hcnim İ(•iu iHlir 

• 
n\ iildiiriiı· .. ·üu zaıme

dr.rdiın ... 
- P(•rraıı lıakikat a

IPmirı<lc lıayalt'th" ka-
• 

pılmal\ iyi hiı· .~ey de
ğildir. Her ~rk"k ~eY
diği Jıpı· J\ad111ıu yolu-

n, üldiiriip <H:eydi hir 
fa~ıa diinvasına <1nne11 . 
hu ki'ır<\:a ı·z iiz<•rinde 
pPk az iıı~aıı l\alıJ'(lı. 

Güzelim lüzmııu nnla
rm<la iıı~aıı !-'€ nttda 
\C her şe~de reaili~t 
olııH lıthr . 

- ~c frin hcıı scııin ., 
koc.am öldiire\ im'! HC 

• 
~,·iu soıa·, heni <le f\ı-. 
5a~en nldür~iiııl ;· ! ı.c 

mı;aç hayraıuları ynpnrnk şehir l · 
dahil \'e (W:trınd:ı nıtn~·l ı kl~ır 

k!>i:;i: 

IU - Cizlenedcn nznmi 
i-.tif adc çarelerinin diiştinlıl

me. i: 
B) Köylerde: 
ı - l\ö,· etrafında ,.c 

ktjyler :ıra..;md:ıki yolhmla 
a?;:içlıklar yetiştirmek; 

~ - Kiiydc ınc,·cut 'nsı

talardan icabında ne . metle 
gizleme yapıl:ıcıığını köyli.iye 
oğrctmck: 

c - Küyiin YC cl,inkrin 
yungm bomhul:mna kar~ı 

korunma çarc:-ini aramak ye 

ha7.1rlıımnk; 

4 - - Kliy ham bekçileri
nin durak ) erlerinin 'c hu
na memur olacak ~ahı:ıların . 
te:-riti ile n:recd.lcri teh-

like i~~uctini kararla~tırmak; 

T;1yyare hiinımlmı esna
sında ki>yliiııiin yapacağı iş

leri bilamcl göfü:rmek; 

Şehir YC köyler için yn· 
zıJan bu maddelerin daha 
çoğaltılnhikccği tabiidir; Fa

kat biz btı l,udarla il,tifa 
edecek ,.c kalan mı i~ . ahip
Jcrinc bırnl.nı.:ağız. 

BugLin biinin :.t\ rupanın 

miılıim ~dıiılt:rinde .i\H lrnl
kın ~zbrn kar~ı konınma. ı 

için birçok projdcr h:lzırl:ın
mal\tadır. 

Ru:ılar bu i~in ba~ındn ) ii
riimcktedir. 1 lalkm bu~ıhadn 
yeti,tirilmcsi 'e J,onmm~u ı 
- 1 

için RU:-yac.la c.Güniılli.ı p;n;, 
h:ırbi kimynkerleri,, Amcri-

ic•in ~en ikimizden de .. 
arta kah~rak baska .. 
<'l'k(•klr·ı·in malı ola!'ııı~ 

klılikcli ~aflıa~a giren 
hn nuwt\ı·ayı kazasız, 

kcdPı'f"iz, Miiınsi"ız hal
letrnt'YC haknhm ... . 

- l\az~1sız, keder. iz 
öliim~iiz .. llnnlara hir 
de avrılıksız ihh e et-. 
ınclbin ... 
- nu hüvfık lehli-

• 
kevi atlaımak ic·iıı su . . . 
atl(la nınyal\knt hir 
ayl'ıhğa liizum ,·ardn· 
t>crran •.• 
-- :u anda! .. ... 
- - J~vct hu nnda ••• 

Kocarnu bizi üldiil'ınel\ 
ieiıı sih'tlt talimi yaıl-

u • 

nıadığı, cliııdt• ı·ih <"r-
' erle su mıda k.aı·~ı-

~ l • 

ınıza ('ıl\n eruı ·' ecc"'i 
" • ı" 

fl:asıl bilmem Halı! Bey dııhiliyye nazın oldu. 
O bedbahtın :zamanında çiçelcler açmadan soldu. 
Bugün divaru iiliden buda farı.et ki kurtuldu. 
Medet kıl biz. rnlSll ellerde kaldık yıı ResulAllaht 
13u günlerde bunnldıl.:ç bunaldık ya resul&llah! 

Bitti 

1,ada "l\imya hnrbi cemiyeti,, 
allı tc"chktıllcr mc~ dnna gel
ıııi~tir. Bu lıazırlıkl:ırın bo
~una olmadığını :ınlamnk 
iı;in biitiiıı devlrtlrrin y:ıptır
dıl,J.m t.:ı~yarclerin )LİZ(k 

nltım, mın bnınbard uman tay· 
y:ırckri olduğunu gö;1, ö
minc getirmek hlfi gelir. 

ı\ncak mahılcyc nihayet 
n:rmcd1.:n ~unu <la söylemc
livim ki: tayrnre taarnı:t.ları
nı.n ve ha:-:-~ıt~n p;n7. hiicLim-
krinin, kendine karşı 1·orun

nrn::-ını bilenler iizcrindcki tc
:-iri lıiç bir zaman infilak 
mermilerinin te:-irinin beşte 

hirini n~amamıştır. 
1 lattn bundan dolayıdır ki; 

hu~iin kimya harbini daha 
in:-o:ıni p;iircnlcr de vardır.Bun-
dan ba,ka 7A:hirli maddelerin 
J,ullamlınasının havanın, mu
hitin, h:ır:ırctin mibait plına-
smn bnğ't olduğnu YC daha 
ıni.ihiın olarak bir iktisat mc
felc-.i tc.,kil cylcdig-iııi dü~iin
mck lazımdır. Fakat hunların 
hiçi biri ... i bizim tedbir ve 
hazırlığımızı gcv~ctmcmclidir. 

Clinl'ii bfıtlin de\ Jetlerin kim
~~:ı harbi iizcrindcki dc,·am it 
tctkiklcri nin güniin birinde 
biıim bugiin lehte gör<lüğii
miiz bu noktalan da l>err.ırnf 

ctmi~·cccğini kim temin ede
bilir ? 

'lopçoğlu 

1 • '> 
ıua um ••.• 

- rzak hiı· ilıtimal.. 
l:lf,iu su dakkada hu 

~ 

l\adaı·~ telc)sa liizmn 
" 

!!ftrmivoruın •• Simdi 
c• • ~ 

~u mektup ('limize g<1 l-
mivcv<li lıer zenıanki . . 
gibi korkusnzea ~e,·i

ııet~r,k dcğiJ rni idik~ 
- Şu mektup ıeh

likcYi haber veriyor. . . 
Korl\luamızı ye ve hi-
ııaPııa!evJı korku nl-., 
trncla ~evisınemizi ih-.. 
taı· cdi\ or. Tehlike sa-. 
at mı J,a 'tiy(\Llc ta) i ıı 
etmiyor. Fakat, ~laz

hım l'lyi Be) dişlerini 

gı~ıı·tatarak posuya o
turnnıs lıir canaYar .. 
gilii üzerimize atılmak 
icin zaııınmrn bekliyor .. 
Öııuıı lJCl\lediği za;na- 1 

ingiliz sefiri 

~ir Corç Khrk Ank 
şchıfoıizc p:clmi~tir. 

Varım :ısır cı: 1 ı 

VAKl'f ı 
7 Mart 

------~ 
Liman c!atresinln 

Sarayburnunda bir k.aY'k 

elliJini bazı gazdekr 

larsa Ja o misillu ka!l'k 
sahih dcfilJir. Ancak 6i° 
'Cunun çürü.\: bir k:,a!/1~ 
o/Juğu gôriilere/e yo/&d 
alınmış cc o ortrbk 
ı•apuru dahi oradan 

imiş. 

Telalumu derya il I' 
mezkılr istimpot oaP~ 
tarafına masademe ~·;; 

mez~ür ~ayıtın ~? 
bir mfkfar mahalli 

olmu§lur. ,,. 
ll)ranyalı olup 

mutasarrıflığı dahi!:# p 
memuriyetinde lıulurıafl aJI 

geçende Golostan Derso 
lirken bir Fransız ı 

hafiyen Seldnfğe ~ 
üzre d6rt sandık 

h 
efirtl 

haber t'Crmcsl iz~ i/' 
f aten /cendislne bır 
dalya ila ı.,'e ;hsatl 

u·ııı .•. 
• 
Bır koınedı 1, 

~una lwuıı~ t'tı ·ıı 
'.6 "' 1 1 

lat·ın sıca"- 11~ 1• ~ l ·ııı:l Pt\rran sız • ı, 
a. ı· I' 

- Belki " 
ne iciıı •.. . ı!'' 
-~Ah helk: "~ıı 
- ı1tu·ı·cıı'· r. J 

1 .. k d·ır ht, \. U . ll ' I! ılJI 
• -· '\1LJ~ 

sfiylcdıgıu ~ ' 
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lfatice ile llasan vakti.le lt.nulilen'ni bir 

suba11tUfı 13·ibi fırlata 11 1 <lakö vrle sonsuz 

bir «e..fa huh/11/ar 
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kolay · . 1 di · 
~ "ye, bez dokom~a l duyuyordu, kin duyduklarının 
titn.. Gitti takı tezglblara gıt· yarmtda bir dosddlr gibi kalır. 
b rltinin m llna, orada beni J •• • 

Yanına tutma verdiler 

Hasan kadını dinliyor, cevap 

~ rnıiJordu. F .ot kızdı. hidôet
IKlı, &özleri döndu" s . 

ıddık zadeye kendisini bir 
gijı.cfük h be . d ı_ ara sın e bırakhğı için 
11;ızıyordu. 

k~ Rhellil: harbarına kar§ı-
daha kuvvetli bir şeyler 

Hasan ve Hatice, yarğun, bit

kin bir halde yo.Marda alılat ve 

ilde y~d\kr g~ikleri köylerde 
tlahi .ayleyerck bph s.dom 

beldesine yolu düşen yabancılar 

gibi. 

Onların bu birkaç gı'\illi SO
dom beleslne yolu düfe'! bir ya

bencnım~ndon daha az acı de-

fttffr 1 t:Tuı:t 
gildi. mişti .. 

Sodom zevk, neş'e ve şehvet Hatice balttı, Lalh: 
içinde çalkanırdı.Orada rahl,,in SC'\'· - Hasan, dedi, Allahtan di-

d;Heri ancak .a~a tutulur ve kan- ledm dr..lSl Sıddık zadenin bafıoal. 

!arını Sodom beldesinin toprak- Dergaha doğru yör"üdüler , 

lanna akıttıkları için ayaklarına Hauce, Hasan ilk sıcak lokmayı 
zincir vurulur, çarmıha gererlerdi. burada yediler, orada vaktile 

Orad.t rabbin scvRilileri hile ile kendilerini bir sapan t.l~ı 

kendilerine yiyecek buldulardı. gibi fırlatan Adaköyde son-
F akat bu iki insan, rappin ok.ad.- suz bir vefa buldular. Evelce 

~vdiği mahluklar olma)l8caklar ki, bir atct ıarlası diye kaçtıkları , 
Glplerine hileden, desiseden bir yerler şimdi bir gülistan. ruha 

parça bile girmedi; lirescyi alda- f anhlılc veren S<,Yimlt bir yuva 
tamadılar, rabbin sevgilileri gibi oluvenni§U. 
kendilerine hudadan htkanlar 
yapmadılar. 

Onun için köyr. başları dönük 
1 

vücutları, lime lim,. düştüler. Ve 
köyde ilk karşılaştıkları manzara 

çeşme başındaki alılat ağacında 

at yularıyla asılı olan balmumu 

rengindeki abani sarıklı adamdı. 

Ağaçta sallanan mütcgallibe

den ve yüz kuruşa senede üçyüz 

kurut Saiz alan Veli efendi tdi. 
O Duduyu deli, esmaya bir oros· 
pudur, dediği için kaçaklardan 
le.ııekkül eden yeni 7.abite kuvveti 
tarafından tevkif ve idam edil-

~asan çok görmüf, çolc şey 
duymuştu; etrafındakilere bunları 
tatlı, tatli anlattı; fakirkrden, bü-

yücülerden, çölden aaraptaD bahi
cttikçe bir acaip daüa.~ ile her 
kes ona yaklaşıyor, onu daha &e· 

vimli görüyordu. Hele sesi bütün 

köyü yakh, civar köylerde bile 
şöhret aldı .. 

O, artık gü7.f'I se;i etrafına 

insan toplıyan bir ~öhretti. 

O ne sonsuz cennetlerden, ne 
gayv:ılardan, ne meleklerden, ne 

S2L 

tinlerden b~iyor nede hm ve 

fis~üf ücur içinde çalkanan bir 
hayvan gibi görünüyordu. 

O, gökten yere yolunu P1Jra
rak düşmüş kanadı yoluk bir ilih. 
delildi. Ayakları çamurda, vü
cudu tezekten bir cife iken in.san· 

!arla konuşmak için güneşin , 

göğün ve maveranın tahta bOfUna 
çıkan ddiler gibi iÜlünç olmadı , 

Bunun için Hasan zahit olma

dan, me~it minberine yüz sür· 

m~. 7.eytin yağı kandilini• 

fitiline dokunmadan sevimlikşti. 

ÜMm berrak ahenkle ~ 
sesi yüzünün muntazam hadan 
BOT1ra onun baflcalarımn ızhrap

laı ınt snya atılmış bir sünger gibi 

toplayıp çekmem kendini herkese 

se\ dirdi, Köyün en bahtiyar in· 
sanı Haııandı 

insanın S0)1an olmadan, baı
blarım güldürmeden, batkalan

ftın hudbinhklerini şahlandtrmadan 

sevimli olman ne tüç fCydir?. 

Bütün köy birbirine girdi. 
OcTe kenarından gelen ço

hanlar, Haticeyi baygın bit" ha1de 

getirdlter; kadın, hitkia bir halde 
idi, rengi sap • sarı ,dudakları 
bembeyazdı. 

Haticcnio dudaktan ara sıra 

açılıyor bir in~ti vızıldıyordu: 

Ah bdim .. Ah .. Sutual.. 
Tam oalça yeri. Sıuık zadeDin 
tekmelediti yer .. 

Türbeye götürdider. KaduJ.
Haacenin ,·ücudunu açtılar. bak
tılar, tekme yerleri vardı. 

Bu hale kö,rde itimi suııtu, 

kimi yalıaız: 
- Vah , kn:cağa.. Dedi , 

kimi: 

- Erkekttr, zengindir, efen
didir, döğerde söğerde.. karının 
nede pamuk gibi canı varmış! 
dedi. 

Kimi: 

- Kader bôyle imiş diye te

selli aradı. Hatice türbede yaliliJ 
günden sonr:ı bir daha kalkmadı. 

Her gün türbenin tozlu köşe

sinde biraz daha sarardı biraı. 

daha baJmumulaştı., inceldi, etten 
ve dünyayı hatır latan kan pıhtı
larından kurtuldu, ellerinin mavi 

damarlan dıpn. dlf&l'.ı lırladı: 

-
yüzünün çi7.1iler' derinlqti Göz
leri parlaklığını kaybetti bu don.ık 
yüzlü kadın daba çok yaşamadı ... 

Bir gün kadını gömdüler ... 

* $ * 
Köy gene aynı köy; günler, 

haftalar, aylar, bir birine beze
yerek bir biri üstüne yığılan 

sararmıı, ağaç yaprakları gibi bi
rikti, 

Son bahar geçti .. 
Kı~ geçti. Hasan artık koyu 

renkli derin hatlı bir tunç heykel 
görünüyordu, 

O artık sessiz ve insanlarla 
alış verişi olmayan bi; adamdı. 

O her giin derglhın sürüsünü 
alır kırlara gider keçilere çoban
lık ederdi. Bu onun için hem 
eğlence iç sıkıntısına bir çare, 

hemde kendini geçindirmek için 

biri~. 
Stirülerinin arkasında kah 

Kaemdeo parçalar okur, dailaa 
çın çın öterdi.. 

Aıık ağlM canan diye 
Gaip ağlar vatan diye. •• 

(Bilmedi ) 
T 

...... Şehremaneti Defterdarlık aleyhine dava açtı 

~tugrul Muhsin bey 
{.~~----................... . 
O larırı 1 inc:ı ahtfaınızdadır mırak bunun darülbedayı seyircile-

•at 11 !iaece YÜZ liralık bir banknotun rine bir hakaret teşkıl ettı~, ~ehre-
b nıadı~ bir yeri mütevau 

t"l-L _ manetinin derhal Ertuğrul Muhsın 
1>.. -=oe11tn vesikası alır. Bir 
'-~ e 1 beyi şehir halkına tarı.iye vermiye 
il 

eve lop eıh bir şi§konun 
) u ı. mecbur etmesi iham geldıği bir 

11;esıirdiQi koltukta bu gece 
-.,li bir refikımııde ynıldı. 

k d..,. aeaç battan ay+ Şelwemini ne dtyor? 
~ "Yanıl: oturur. Sahneden 

Dığer bir refıkimızde de ~re-k..., n biç. bir fikir, noltta yoktur ki 
"(' ••t ı_ mmi Muhıttin beyin bı• mesele 

<ı ,,. Sıu, tesiri duyulmamış 
hakkında ıu sözleri inti'"' eıtı: 

Her fıkır munakaşa sahasıdır. 

Ert ğrul Muhsın B. edebi bir 

n. 
o kad 

ar gençlıği tatmin için 

Uerınden bır kısmını ister 
ez feda mecburi)etınde kolan mecmuada fikrim yaznbılır \C ala-

u bcdayı an alc şimdı müfıt hır kadarlar da bilrrıukab~le fıkirlerıni 
) azarlar. Bu emruıcti alakadar etıne:ı.. 

Ertubırul Muhsin B. darülbcdayi 

R mi tir. Esasen etrafında 

lan bu veh ele iddiamın en canlı 
, 

1 dir. Cohddı \e dolgun cüzdanlı kapısından gırdıkten sonradırkı ha-

ıntqtcrileriJe beraber hasılatın - rekatı ıle nlal.:adar oluruz.» 
b· 1 

b ır ıı:ısmıru ilca}betmf§ olsa bile 
• v 
~.atro için bir ziyan d~ldir. 

b lllen resmiyet damgası ta~ıyan 
Jan'at ınüessesesınde ticaret 

f'\ 
1 

kaptan olaına~ \e olmamnlıdır. 
te . b 

&eııt .'ti arılc gömdüğiimüz 1928 
b nd :ntn ınanevt ve maddi mena

b en biıtün Darulbedayi aılesı 
u~ bı 

f r nıemnuniyetle ve nzi-

h l'IJli Y'Prnış olıınaktan mütC"\ ellit 

S: lcalp ıle çakmışlardır~ 
~ aonralii yazılarda 1928 
t <llr Avrupa ...,e Amerika 
b ;ılc:11. ce~eyanlanru anlatacağım ve 

61 ııleri araıtıracağım. 

B.ı "' ~aleınin bazı satırlan alı-

l"iuhsin B. ne diyor? 
Di:n Ertuğrul Muhlıin B. bir 

muharrırimize bu meiele hakkında 

ıµnl.ırı söylemııtir: 

- O yazımda snop 
ve züppelere taall'fık 

eden kısmın bu zümre 
MTaflndan infialle 
llar~ılandığım gfirdiim 
Hatamı itiraf ediyo
rıım, şahsan bana 
müracaat ellikleri 
takdirde kendüer ine 
yeg&n }'egaıı tarziye 
vermiye amMkylnıl 

Fransız sefiri geliyor 
sllriye hududu meselesi yeniden konuşulacak 
Bit 11\ii 
f)~ ~n beri teda'i için ıdıriın.iz.de balunacııkbr. 
()~....., .. hnııın fnmm sefiri M. 
t L ton yalwada tdıriın.ize ır:det 

::tıı:tır F 
tı:ı lu . raneaa aefmetıne selen 

lllata ·· 

M. Dö~mbör Suriye hududu 

mesdeıine dair yaıi talimata hamil 

olacak ve Ankarada yeaide. mü-ı n h Qore teftr 11 martta Paria-

y :•ğt edecclc ,e 1

1
4 cM •"•;:n~:=~=İediye 

--------------------------------------------------------------------------
yıldız sarayı tazminat da-' ~ele~iye azDlari 

l uctarafı ı i. ci <a\lfarnızd:ıdıı 

Y eniköy: aıli Aza HüsameUin 

Pata. ecucı Nedp Mılli IBl"ll)lar 

vasında dünkü safha çok i 
hararetli oldu -1 

~!ıra va lıac1z konul 1111 vac<ı l.: .. 

( Yıldız ) ıarayından bir manzara 

İetançul birinci ticareref mah- ceğini kaydettiler. M. Serranin 
kemesinde dün öğleden sonra vekilleri de bu du·amn reddini 

Şehremaneti ile Mösyö Maryo ishyonardı. 

Serra ara~ndaki mütekabil da- Mahkeme, Emanetin rücu 

valaruı rüyetine devam olun- hakkı sebeb~e ihbarından dola-
muftur. 

Dinkü celsede, m~hkeme Şeh
remanetinin (Yıldız) sarayına, 

eıyanın hasar ve ziyadan vi
kayesi için konulmasını istediği 

ihtiyaU tedbir hususu hakkındaki 
karar mı bildirecekti. 

Mahkeme, aittin feshine mü

tedair davanın neticeai anlapl
madan mecura ihti) atı tedbir 

konulmasını, müstecirin o yerden 
inulaına mani gönnÜf, bu 
talebi reddetmif, ancak Şehre-

manetinin memur ikame ederek 
eşyanın muhafazasını temin 
edehtleceğinı de kararında zik

retmiştir. 

yı Defterdarlığın davayı takip 
edip etmemekte muhtar bulun· 
duğuna, esasen rücu davası 

ikamesi için ortada henüz bir 
hüküm bulunmadığına işaret 
ederek, bu davayı reddetti. 
Muhakeme vakıt geciktiğinden 

le aldı. 
. 
imzalandı 

-·-
Bulgar ır:-lf1Ş-

l/Ul. 11111ahedesi 
Ankara, 6 ( A.A ) Türle • 

mı.idürü Sezai, sabık cemiyeti be

lediyeden SdAhattin, T e\1ik, esbak 
şehremini T evfilı: beyler. 

Y eddder: Kimyaker Nuritttn 

Mün,i, Fuat Raif avukat Yueuf Nu

ri, mütekait Ali, a"'Ukat İsmail Ri-

za, tacir Şeref beyler. 

Üıküdar: a li aza: Eczacı Ce

lal, avukat Ceıml, doktor H.ı:ı.ım 

pa~a avukat lsmaıl Şe; ket, avukat 

Necati, sabık cemıyet belcdı) ed n 

Vehbi beyler. 
Y ede\lcr: Sabık cemıyetl bele

dıy eden Ra•im, Tevfık, 8\'lıkııt 

Muhnrrem Naıl, tacır T evfık, dok

tor Ekrem, mimar Seyfı beyler. 

Kadıköy asil aı.a: Şel..er inhi

sanndan Aziz, sabık cemıycti bele

dı) eden Azmi, esbak sadaret müs

teşan Emin. asbak cemİ)t'ti belc-

i dıyedcn Halıs, askeri müteltaıt 

1 Reşat, hukukçu Rıfat miıeyyet beyler. 
' Yedekler: Şclcer inhısannd•n 

Cemal, bahriyeden miıtekait Cemal 

tacir Hulüsı zade Nun, sabık m\1· 

aitim Rman, tacir Zıya, İsmail 
beyler. 

Anadoluhisar Ash aza: Sabık 

cemiyeti beledıyeden Abdurrahman 
Naci, İhsan, ~hnıet Ali, Saai, 

Şulretihayriye itJetmıe M. sabıkı S... 
di, aaıbık cemiyeti belediyen Scli

hattın beyler. 
Yedekler: Tacir İsmail; mühe. 

dit Hikmet Uman tuUti mıanae· 

laİ müf ettişl Selihattin, tacir Sami, 
kaymakam mütekaidi Akif, buabaıı 

mütekaidi Burhanettin beyler. 
Aslı ua IUtesi Alfabe, yedekler 

numara ile tespit eclilıaitlerdir. 

tecdit mi edecek? 

Şeytanın eli altında 

Nakili 

JORJ A KT71 lr. l\r:ıt!\JI 

Alıllılısı::, biı~ l~) ·cııı ı·eisi 
--« }''rr11ı:nz lİ lran reisi 4: Anı on en Dıibosh e11 

drlt bir 1111iessesede sui aln·ali ile ıanı111111ş 
iki r!Plikanlt arosındo hryfederken 

ha_1·at1r11ı (JÖcnıı"i..·tı'ir ' 
I t:' "' .> ' 

Zaten h·ırp fuh~ıı fc, 1,·ıl.\,k 
tc\ ,..j ctmı~tir.l larp nımwl,a:ıın

d·ı \ c kanpl ırm hulundu u 
) crledc kı1.'a .. m G n d,iz saat 
~·cılı ar.ık her reııJ,.cen :'iO ilfı 

oo U;.i ::-:n u~turd.ukları dok
tor '-Biznr r. t. r,ıfınchm l ikliri. 

liyor. nıı kadınlar bir rnrntr:m 
bomb.ırdüman tchlil,c::inı: ma
nı7.kcn digcr rar:ıfan dürt 
be~ ) üz frank kaz:ınıznrlnrdı. 
r <) r (ı da 1 )ol,cor Rijcr YC 

profesör C:ı~e frcn~ının iki 
~cnclik harp c nnsmda yaptı~ 

whrilmt hakkında tlp akadc
mi .. inc bir r:ıpor vcrmi~lcrair. 

Halbuki bundun hlıkl)mct 

mc:foldnr. Clinkli 1ıarp . cnc
Jc.Tinde knh' eler saat dokuz 
buçuğa kadar açık kııldrğı 

halde unmmancl~ sabaha 
kadar açık duruyordu .• Tctice 
ne oldu? bir çok aile lmb:ı~ı 

r.chirlcnirkcn umunıanc kız

ları :ıychı f U ila. I 5000 irank 
htt mtie c_eler 2 füt 300tJOO 
fraıı k kazanıyorlar ,.c hüku
met bu kar li5tlmden hb c
Jni ruırordu. 

Dokt0r "Bizu .. raporunda 
~unlun ·öyliror: 

h2 -

gibi rundc\ u e\ lcrindcn hı

rinc lrnpanma .. md,ın dalı l 

kola) bir ~ y ~ >ktur. J kr 
kadın, me .. lcğc ~irmck içı l 

p '~ ha,it bazı nn amel lt if -
ına mecburdur. Elinde lllt

(u · k.ı~dı oldu ı halde h~ 
hangi bir umunı·ınc sahil · 
sine mlırac:ıat ede~ cgcr ·nni 
lıcnuz 2 1 yok a ;ıhrc l ir 
nuf u::. kilp,ıdı getirir. Bund·ın 

bn~lrn 1ıa1i ~ıhlıatta oldu~un·t 
d:.ıir bcletlh-c tabibinden bi 
rnpor ibrazına mcchurdur. 
Pari umumanclerindc \ c..~i· 
hah kadınlar hcmcn hcım:n 

kalmamı~tır. Bir kaç cnt: 
mukaddem umumanclcr plnıı 

mukayyet kızlın kabul eder· 
lcrdi. Bu ü:.ul .,imc.li liP:' C· 

dilmi~tir. Ye i,. o ra lde~ c 
gclmi,tir ki bir kır. kendini 
kayd~ttirmck 'c~ a ve, ika 
almak i tcmez c ömnınü kar

han.cdc geçirir. • 

·ıhay:et efeRdiler~ frnn'n 
hükfımcti fuhşy tanzim ede
rek ve balkı wh~u scvkccte
rck, Fran ız örfünıin ne der cc 
!;ukı.ıta ugradığını j pat et
mektedir. Şimdiki Fran-,ız ha

yatı ictimaiyc~i ile Roma iın
pcratorlugunun en do~kun 

de\ irlcri ara::.ında fark ) oktur. 

~ ~ur ar intihabında 

lıı::ı~ su ~ash ~i nz. mini tınan~ıllr 
n ve Bayraklıva fntihabAt-bitti 

Bundan sonra mahkemeye 
şehremaneti tarahndan verilen 

yeni bir istida okunmuştur . 
Emanet, istida ile Defterdarlık 

Bulgar bitaraflık, uılaıma ve hakem 

.... hedesi b.agjıı saat oayedide 
Hariciye vckiletinde Hariye vekili

miz doktor Tevfik Rüıtü beyefendi 

ile Bulgar sefiri M. Pavlof tarafın

dan iranlınmıştar. 

Fırka müfettiti Hakka Şioui Paıa 
Baro intihabah me1eleıini t~ılca 

baılamııhr. Hakkı Şinasi paşa in. 
zum görürse intıhabab tecdit enire-

• !\ lt.i~tcrilcrin hep bir :ıra
da toplandıkları meyhane 
en muzır mahallerden biri
dir. Buralarda en çok içen 
,c en çok içirmcnin )olu
nu bilen kadınlar mal~bul
dur. J ler yeni gelen m .. tcı:i 

ma,,alara ycrk~mi~ Çıif tlcr. 
kar~ı:-.ında bir gecelik key
fini satın alacağı kadını 

:;cçer. Bu hal o kadar ahl<lk
sızca .. ına vukua geliyor ki 
na~ıt olup ra mli 'amaha edil
diği bir tiirlii anla~ılamaz. 

Öy]e bir meyluıne biliyorum 
~ odaları birbirinden gayet 
ince bir bölme ile aynlmı.şnr, 
odaların içinde her olan bi
ten duyulur. Zıu.en kadınlara 
'erilen · talimat mucibince 
dışarıdaki müşterilerin havesi 
uyanma:>t için tiiriü sesler 
çıkarmalan şartnr. 

Artık ictiırnuyarı hu dere
ce i.ikut cemi~ olan bir mcm
lckcctc neye hayret i<lilir ? 
1\le.;,ela kldtici ccntılıncn 

'" Scrj dö Scnç , c mahkcmci 
cinayet tarafından nasıl olup
ta Konres dö "Tc:-an kuf,, gi
bi }~lı bir kadını C\ di~i 

soruldugu zaman \'Crdip;i ~u 

ce" aba hiç ~a;;mıyalım ~ 

ı~ tren işlemiyor 
dq i~ 6 

(A.A) Geceyanllfl· Anbıra, 6 ~A.A) - &. gün-

~tııı ~ Yağan yagmurun bu- den beri hararetle devam eden 
11\ış \'e sonra tiddetini artir
lll~lll.tı tehir dahilindeki bir çok 
t il le 8-•ıalar istila etmiştir. T u
t eıı --~yı •ular basupdan 

Ah dannu,tur. 

Yerli mal 
r.,~ -----

Ankara cemiyethımumiye belediye 

intihabah hu alcşam hitam bul~. 

baıta Milletin ulu rehberi büyiil: 

Reisicumhur Gazi h.wetleri bu-

luadut• IWde B. M. Mediti reisi 

~·~"" k,arwı l.t. ~ <A:A)- Türk oa.k.- rada bufuoan meb'u•lar Ye l\aUı 
~ '-Yeti~lan ~ü intihabı haiz olan bin küsur vataa-

~ evlcrınde \'e üzeılerinde dat bütüa reylerini Cumhuriyet 'W,,. arı .... )ltrli ~ H.115 fMlıaa 'nWW ıh i lehine kıı. 
..... it- •eıatılllardi.. ı. ....... 

aleyhine dava açıyor, kendiıinin 

(Yıldız)ı Defterdarlıktan, başka
sına kiralamak üzre isticar ettilini 
ve M. Serramn tazminat davası 
dolayısile Emanetin Deherdarlığa 
rücu hakkı bulunmadığım yazı· 
yor, « Eter &azminat davasında 

biz mahkımı olurııak., rücuan 
Ddterdarlık da mahkOm olma
lıdır ,, diyordu • 

De&erdarlık vekilleri mahkeme 
huzuruna çatınldılar • 

o.Medar(9a b. wselcye 
ks..-a için icbar e.lilaniye-
c.pl W... kwk ... Ye 

• llichi .... -· .... il. 

e.ı.- aefiriain ıx.aaata 
Anbn. 6 ( A.A 1 - Türk • 

Bulp bltanıOık uz.t.... w hakem 
....hecleami h(ikfanldi nauna b• 
g&a imza edeaı Bulgar se8ri M. 
Pavlof vuku bulan bir mülakat es

......aa An~ Ajansına atideki 

beymatta bulumnuttur: 

Türkiye ile Bulgm.tmı ar8'Ulda 
18 tepiniewl 192) t,;h;-de akı. 

dilmlıt • doıtlulı: muahedeaialll 

cftJrdlincO madtltainde bir hakem 
muahcdeei .lrt nazan itibara 8-

....-.~ 1ıaz' w _. 1G 
~e eN , .. ,.... .... oa. •nbe.te • 

recelrnr. ·---- --~··,---"--nan .. yana memnu~iyet bir zeylın-

dea lbareUir. 

Yeni muahede ahkamı cemiyeti 

akvamın emniyet komitesi tarafuı

dan haz.ırlanrmı olan hakan mua
hedderinden mülhemdir. bir kaç ay 

evel bathyan müzakerat Tevfik 

Rüttü beyefendinin mutedil ve 

itilafperveraııe hisleri ıayeainde iyi 

neticeye •snuthr• Türkiye ile Bul
garUtaıı aramda mevcut doıduk 

batlanm kuvvetlendiren yeni m~ 

hede W ltomp gaemlelret miiaHe 

ballDda ycıai bir safha açacak "C 

w-ı.rda eulb ~ ~ bir 
uUl ola~ 

" Son söz olar& bunu da 
SÖJDYeyim ti bir kadmm ha 

(llıınıcdf 

lirmt İdll Dareli 
Ticaret odasının bu seneki 

koaareainin ikinci celsesi dün 
· yapWnııır. Du.lw celsede tieareti 

b.hriye Te 1111ayi encümenle..inin 

lm:zrl.t.kt•ı r.aporl... olmm•y 
Ye t. .... ~ ..arı.lere cereyan 

eyle911P. Budan sonra kongre 

mesaillne alhlı,et vermiftlr . 



~···· .. :··· .............................. ..., 
~ ·o iki • ' ~:~::L .... ~ ...... ~~~.!~~~J 
M 

Ü~ekk. İrt:lc.rin, fi.sap ve i!l'C yolunu taşırmış ruh &ar'alandır, 

ıhfüa.•tın üstüne oem>- genç 'e güzel Viyolanın dük 
vi lm ra;" halinde in- Or.inoya karşı . duyduğu büyük 

m'\ olan ş,'1_.•pir, imonlı~ın çarpan rne)•dan ve rabıta ba•h ba<ına bir ' .. 
kalbi, düıünen '" duyan dımağı şıirdir. Bu üç muaşaka bize lezzet 

tor<:tfınd an Gç_v ü ı ·enf"<iir ayni kuv

\Cti muhafaz.a eden bir hayranlı1c 

ve minneıt .ulıklar te'lıh edilıyor. 

Bu C!hanşüu1ul takdir ve telı~ine 

lı ak vermemek kabı! değıldir; zira 

in•auhğı uluhiyete yaklaıtırm:ıltta 

olan kııap abidesine konulnn taşlar 

ara>ında Şel(spıre ait olanlar •.n 

~ıyınetlılerdır. 

veriyor , .. e nihayet bu ~ördü~ümün 

j çözülmesi hoşumuza gıdiyor. 

ı S<k•plr in qhuı tayfleıdir lı.i 

1 
Sek•pir dıUle konu~urlar; bu mü
kaleme yalnız bapna bir haz ve 

Beynelmilel .... at alenıi ııde ay
nca hir Şe~>pır ılmi vücuda gel· 
mesine sebep olan bu büyük 

-.damın «Otello i •imlı şahılı:ası 

hundan birkaç stnc evel, • Ham

!r.t ._.. de c\"elo )~ne Türk tiyatro 

•eyircisıne takdım edilmiıli. On 

ilcinci gece ısimli komcdi'i de evelki 

akıamdanberi darüibedayi ahne
sınde temsil edıJiyor. 

Şek$1Jir komedi•i grado•u yüksek 
bır içkiye benzer, vcrdiğı lezzet 
haıın ve b•ıdöndürücüdür, düıün

dürcrek güldürür. On ıltinci gece 
beyle bir emdir. 

Vak'a, yok denilecek derecede 
haııthr. Piyeı, eıasen muayyen bir 

vak 'ayı gö>lermek içın yazılmamıı

tır, bir fantezidir ki hynetlerimiz.e 

gıydırdiğımi• ıengirenk maskeleri 

leskin, fakat geçici, küçük neşter 

darbelerile parçalayıp alımdaki gii
ltinç cifeyi göstererek temaşagerl 

eğlendırmeği hedef kılmıştır. 

Gizlenilmesi medeni muaıeret icabı 
olan birçok hakılı:aılcri yüzümüze 
>"Uran •oylan, sarhoş ve tufeyli T u-
bi amca, budala ıir Andre, müta
ozwn Malvolyo, güzel v• mekkar 
Mari o seciyelerdir ki muharrln ken
dilerine cıın verdiği zamandanberi 
geçen üç asıra rağmen hala ayakta 
ve hana aramızdadırlar. bu kari- 1 

hıürler bizi eğlendiriyorlar. Koıııeo !l 
Olivyanın genç Viyolaya Dü~ 

Orsinonun kontes Olivyaya aıkları 

dima~ eğlence•ini.n haı.ınesidir. 

O kadar zarif, bedi, tıraşide \"C 

musaffadır ve Sekspir komeıfoi 

demek baıka hiç bir şey olma.a 
•ade bu mükaleme demektir! 

* Nasıl oynoadi? itiraf etmek lazım-

dır ki tiyatroya girerken ümıtlı 

değıldim 'e içim korku ile doluydu. 
Tiyatrodan çılı:hlıtan •onra bu ümit
ıiz1ık yerini ı:am bir itminan ve 

inşiraha terkeımedi, fakat o korku • 
dan da e•er kalmadı. Sıkıldıklarını 

söyhyenler vardı, fevkalade beğen -
diklerini •öyliyeltr oldu. Ben bu 
iki mutalaaya da ijtirak edemiyo · 

rum. 
Ayn ayn « Sezaryo - Viyola • 

rolünde Bedia, Mari rolünde Şaziye 
hammlar mükemmel, konte• Olıvya 
rolünde Neyyire Neyyir hanim 

hasta ve yorgun gözükmcıine rağ· 

men iyi, T ubi gmca rolünde 

Behzsı, •ir Andre rolünde Vasfi 
Rıza beı ler muYaffalııyetlı, soytarı 

rolünde İ. Galip bey, oldukça i)i. 
vekilharç Malvolyo rolünde M. 
Kemal bey hankuliide ve ıan'at. 

karane idi, tcmsıl umumiyet itiba-
rile de muvazenesiz ve ahenksiz 

değjldı, fakat ne ol•n Ş.kspir in 

esen daha nyade yükseklılı:, kemal 
ve ıekıimül istiyor. 

Hele ıon sahne pek hareketsiz 
ve cansız oynandı. Bu ilk iracdc 
temsil henüz pişmeıni\h- Fakat 
mademki halka gösıcrılebiliyor, ~.a

:ı.ırlığın tam ve mükemmel olduguna 
l::anaat getirihnit o1mn!ı lazımdır. 

Böyle değildi ve daha çalı~ılmağa 

ihtiyaç oldu~u görülüyordu. 
Refik Ahmet 

Gayrı mubadillerin terfihi için 

Biitiin Yunaı1 emJal(i Ziraat 
lıaı1kas1ııa verilfli 

Murahhaslar ecldi komisyon toplanıyor 

Türk ımıhadele nıurn!ıha>ı 

Cemal 1 tli:<ııü Bey dlin An· 
karadan ~~hrimize p,clmi~tir. 

Yunan ımı rabh.ı>ı ;\I. Diya
m,ındııpolos da pazar giinü 
ız;clcceklir. Komisyonuıı Garbi 
Trakyaya nakli için yaptl:ıcak 
umum! içtima pazartc,iyc ta· 
lik edilmi~tir. Es:ı>en komis
yon bu lıu,u,;ta kararını ver
miş olduAuııdan nakil me>c
ksi im cclsccle intaç edile

cektir. 

Aldıgumz malt'ınıara güre 
Ankara mtizakeran Yunan 
murahha>larınııı sal:\hiyctsiz
lij!,i y iıziindcn bir adını bile 

ileriycnı~mi~tir. Yunanlıların 

bcklcdil!:i talimatın yola çıka
rıldıp;ı ,\tinadan lıildiriliyor

"ı ılıı hu talimatın da bir itil:\! 
teminine ne dereceye kadar 
',ırıyacap;ı nıcçlıuldiir. 

Bu yaziyet kar~ı>ında hii· 
lninıet, >eacicrden beri zaru

ret içinde kalan g:ıyrı mu
h:ıdill ~· riıı terfilıi için ınlilıim 
ıcdbirlcr ittihaz ctmi~tir. Bu 
nınılcden olarak, l stanlıtJ 

lı:ıriı· olmak üzre tekmil 
Ttirkiycde deYlcte intikal 
('t)en Yıın<ın cnıl;\l . i 1.ir.i:!t 
h:ınbsıııa dcncdi!T:'i~tir. Ba
zı vilı\ydkrde banka derhal 
lııı eınh\kin tcsellliınlinc ba~

lamı~tır. Tal;diri kıymet 

m;ızbatalarını hamil olmı 

muarnzaya dahil ı<•tyrı mu
h:tdillcr, banka t:mılından 

ıirrh:ıl ııııizay cdeyc çıkanla

cık nLııı bu cnıL\ki bono. 
: ~ rile 'aun alacaktır. 

Ankara nıüzakl'ratından 

m:ıtlup netice ha>ıl olmıyanık 

Yunanlılar Tiirk cml:\kini 

iad~dcıı istinU!t.ı dernnı 

ederlerse, bunu di~er tadabir 

takip edecek, Ye l>tanlıuldaki 

Yunan emlaki de mu,atlcre 

edilecektir. 

Mukabil ifşa •• 
Bir Belçika gazetesi de 

Almanlara ıolt bir vesika 

neırediyor 

Brll\cllc>, 5 (A.A.) - "So

ir ~ gazetesi A !man hazinei 

evraktııa ait bazı ve>ikaların 

ne~rine ba~lamıştır. Bugiinkii 

niisha<ıııda Almanyanın La

lıaye sefiri ;\T. Ro><:nin ba~

vekil fon llertling e 1918 

scne;i eylülünlin dokuzunda 

ıı;öndenligi rapor münderiç 
bulunmak:adır. 

Y t1l>-!llan3n Fr&nk kimmiı? 

Berlin 5 (A.A) -- Sal:\hi

ycrtar nıchalıl ~ fr1nk ~ ın 

mütcrcım ve kıraat nıemunı 

sıfatik A lnı~nyanııı 13rliksel 
orta cl.;ilıgiııdc muaYin olarak 

kullanıldığının ~op;nı old !ığıınu 

1 k) 'lll etr.ıd~ tcdir. Ancak 

ımmıaileyhin yerine sefaret 
menlt'rl:mndnn birinin tayinine 

inık;1n hasıl 011.ır olm:ız frank 

\ :ı;;i[edmkn alledilnıiş \C 

u t,;ı i lıtcıı itilıarcn on.ı el~i-
• ., 1 
üh.il! ç;: 1,n1a,nı~ur. 

Deli imiş! 
Kasım Tevfik, timdi bu iddiada 
bu1anmıyor, muayeneıini iıtiyor 

Casusluk maddesinden hak
kında tahkikat yapılan Kasım 

Tevfik hakkındaki tahkikata 
dördüııcfı ınüstantıkhkça devam 
olunınakt:ıdır. 

Hober aUığımıza ~öre, maz· 
mın bir istida ile müddeiumu
miliğe müracaat ederek, ken
disinin deli olmadığını iddia 
etmiş, muayenesini istemiştir. 

istida mfıstantıklığa havale 
edimişlir. Henüz tu hususta 
bir karar verilmemiştir. 

Maznun, şimdi zabıtadaki ifa
deleri mealini inkara başlamış

tır. Yakında bazı şahitler din

lenilecektir. 

Çorçi!in. hatıratı 

Y alnızLoitCorç 
duşmanımızdı! 
l r ... ttarJfı birinci ı:; a y 1ran11zdadır ] 

Türldye - Yunan nıesailinde 

kendisine tar.ıamile muhalıf 
olmakla beraber samimi ve 

VAKiT Mart 

1 Şehir haberleri 1 
Emanete para 
İş bankasından 1800000 

lira ahnıyor 
Emanet ]~ banka;;ile yaptığı 

istikra?. nılizakerntı intaç edil
mek üzeredir. Bu ;,ıikr:ız bir 

milyon >ekiz JiİZ bin lira 
miktarında olup Gazi küprlisli 
varidatı kar~ılık gösterilerek 
aktedilmektcdir. 

Belediye kitapanesi 
Emanet bir lıclet~iye kitap

anesi tcsj~inc karar Yermiş
tir. Bul\it:ıpanedc belediyeye 
ait birçok eserler bulunacaktır. 
Bckdiyeye ait e'erlerden 
Anadolu belediyeleri de istifade 
edebilecektir. 

Şchirlcı: kon~rcsi 

Emanet iştirak edecek 
J 'l martta Seı ilde topla

nacak olan b~ynclnıilcl ~c-

hirlcr konh'Tcinc lstanbul Şeh

remaneti de davet cdilnıi~tir 

Emanet konprcye murahhas 
gönderdıilnıek için Dahiliye 
vekaletinden müsaade iste-

serbest tema~ını muha- mi~tir. Dahiye Yck,\kti lıcnü7. 

faz1 ettiğim Mister « Loit ceyap 'crnıeını~nr. 

Corç> tan müteaddit defaler siya- u 1 ki 
setinin esaslarını izah etmesini ç ay ı ar 
istemiştim. Loit Corç bunları _ 

mutat tebessümü ve bir arka- Cumartesiye muhak-
daşııı kaııaatlarıııa hiırnıeti ile 
aşağı yukarı şöyle anlattı: •Yu-

nanhlar şark i Akdenizin müstak-
, bel millettir. Bu millet kuvvet-

Ii ve faaldir. Yunanlılar Türk 
barbarlığına karşı Hiristiyan me-
deniyetini kmsil ediyorlar. Bi-
zim cener.ıllarımız onların harbi 

1 kudretlerini sen derece küçül
tüyorlar. Daha büyük bir Yu
nanıstan lesisi İngiltere impara
torluğu için pek müfit olur. 

Yuuanlılar, an'ane, temayül, 
ve menfaat itibarile b:ze dos
turlar. Bugün Yunanlılar 5, 6 
milyonluk bir millettirler, ken
dilerine verdiğimiz araziyi mu

hafaza ettihleri takdirde yarım 

asır zarlı:ıda 20,000,000 hık bir 
deniz kuvveti inkişaf ettirecek
ler, şarki Akdeniziıı en mühim 

adalarını elde edeceklerdir. Bu 

adll.1r atinin en kuwetli tahtel
bahir fişleridir. Bunlar Süveyş 

kanalından g-eçen ve Hindistan 
ile uzak şarka giden muvasala
tım ızın cenahıdır. Yıınanlılar da 
minnet ve şükran lıissi çok kuv
ntlidir. Yunanistanuı büyüme
si esnasında oııuıı hararetli dos
hı olmamız neticesinde, muva

salatımızı emniyet altına alaca
ğız· elhasıl bir gün fare, arsla

nı ba~layan ipleri keıııirecektir. 
Ben de Mükerrer defalar şu 

cevabı verdim: 
•İş ~izin dediğiniz gibi ise ne 

yapmak likriııdesin? 

• Harp meydanına gönderile
cek orduların yoktur. Tasarruf 
ediledcek paran bulunmadığı

nı daima söylfiyorsun. Bu hu
sush sana müzaheret edecek 
efkariunıuıııiye yoktur. 

•:Vlulıafazakaran fırkası, Tür
kiyenin ananevi dostudur. 

•Sizin istinat ettiğiniz ekseri
yet Türk tarafdandır. Kabine
niziıı ekseriyeti Tür:.O lehindedir. 
Kuınandanlarımzın ekserisi Türk 

lelıi!ıdedir. lngiltere dünyanın 

en büyük lsıam devletidir. Türk 
aleyhinde, Yunan aieyhinde bir 

kak erilecek 
-·-

Murabahacı sarraflar 
için yeni bir emir 

lstaııbul zat ıııaa~ları • 
mes'ul ıııııhasipliği üç 
aylıklara ait hazırlık
ları tamamen hitirilı>

ı·ek te,ziaıa ba~laıııl
ıııası lıakkıııc..la Aııka

raya tclgı·af la nıiiı·a

caaı clnıi~Liı·. Bu s thalı 
~Ialiyc "'k:\lctindı'ıı e
ıııiı· geldiği takdirde 
bıı giin hile tı'Yziata 

baş lanı iması kahil ola
hilecckt il'. Bu emir bu 
giiıı gdııwı~e rnaaslar 
' < • 

euııını·tı':o;İ gıııııı 11111-, 
hakkak :-;uı·ettc \Crilc
cektir. 
Uiğer ı,waf tan maaş 

yokloma:ı i~i de nıun
tazaıııf'n thn anı Pt

ınektetlit'. E' Yel:\ vt'rİ
len sıkı eıııirlcr lıila
f ıııa olarak bazı mu
rabahacı ~arrfla rııı, 
başkalaı·ıııa ait maaş 
ciizdanl:.u·ı i<;iıı yokla
ma ilıııiilıahf'ri çıkart
mak maksadilc ihtiyar 

• 
heyetlerine müracaat 
ettiklcl'i anlaşılmış 'e 

bu gibi sarraflaı·a ilıııü
lıaber ,-eı·ilıııeıııcsi , 
getirecekleri rüzdan 
ve berathwın alıkonul-
ınası yeniden 
dilmiştir. 

DOKSA 

emre-

siyasetin devamı pek derin bir En miikeın-
miılıalefet tevlit eder. 

Iluııdan başka Türkler son 
derece tehlikelidirler. Çünkü 

son derece serilirler ve kabili 
zapt değildirler. Yunanlılar 

Türkiyeyi istilaya kalkarlarsa 
harap olurlar. Şimdi Kostantin 
de avdet etmiş olduğu için Yu

naııista:ıa müessir bir surette 
yardım e~miyeceksiıı• Belki bu 
söıler aynen söylenmemiştir, 

fakat iki tarafın noktai nazarı] 
bu idi. 

()!itmedi) 

mel Ye lam 
ayarlı sa
attir. 

Dakika tat
maz, tem nallı 
ve ehven ifiat
larla satılmakta
dır. 

Başlıca saat dükkAnlarından 

arayınız. Toptan saoş; 

RIKARDO LEYi VE BİRADERİ 
İstanbul llıvu:ı:lu ban 9-14 

Her cins saat deposu 

Bir izah 
7slne10•·~ 

t~lebe ceıııiyeti11in geçen pazc.r- / ~ 
tesi :ıüııkii ınüsamcresiııJe T 1 :4. T ~· 

Oiıze! san'atlar akademisi 

çıkan hadiıoe - cereyanı hiç de 
benim ale, .. , ıııe olmadığ ı hal- o ____ [!]@] o IAI [!]fi] fAI l•I ___ _ 
de - biıtiııı ıı. 'lı<avetime rağmen 1 1 Darülbedayide: Melekte: 
gazete siitunlarıııa intikal et- On ikinci gece Son emri 
m•lden kurtulnıadt. ( Son 5a- O Elhamrada: Majlkte: 
at) in ( tokJt teati edildi) şe!<- Şehrazat \1uQm kurbanlaJ' 
!inde kaydettiği hadiseyi diınkü ı ı Operada: Aar!de: 1 
( lkdanı \bitaraf bir müşahede- Şiraz gülü •Düztaban Basdıbaeak: Bahri~li 
den malumat almaya yelten- o ·.::::::::::~:::::--110 o o 
mediği iç;n yanlış bir surette ";;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;!ııi 
nakledı·ı · or. Btı "<ızetenı·n so··yıe- -ı:.=t-.ıtH!t:::tr:a:::::::n:n:::ç~rP.1111u1W1.-11m1anmır::;ı10mım""maı..,1:ı::.:::m:r::: •• ~ 

h •••• ;ı;;;;;ı.:...T.-.. -·••:ı••H•c:• •-::::~=···-······· • ..... 
d

. · ,·i: .. ~.:.i1···Butit~···;rı~~;;,~ ··~;cr;k"ııİ~rı ile gamlı L\lanla-r·,-·ha·)·;a~İ&ı'" 
ığı doğru ise ( o gece nası sa __ v 

mı rından bıkanlar 
kapıdan girmeye muvaffak ola- :1:~!! ASRf Sk""MANfN 
rak sallana s~llana girmiş ve .::ı 11'1.C. 
yüksek sesle tefevvuhatta bu- mı bu akşamdan itibaren başlıyacağı • 

ıunduğu için hassas bir talebe !i!!DCZT.\B,\N VE BASTİBACA K BAHUiYELI 
~ dk tarafından keskin birkaç tohtla :fü Son derece kahkahalı komediyi seyretmeğe mu a 

kapı dışın edilmiş bir adam) !ili şitp etmeleri \C gü7.elce eğlenmek, kahkahalarla giiJmek 
vardır. mı için bu müstesna hrsatı kaçırmamaları 1:17.ımdır. 

il!! :'l leccanl toınbola - Zengin variyete programı •• 
Ben o gece ba1oya, talebe ::::::::;::::xı·:::1:n::::-:::::::::··:::c:::::·:ı:::·ı···ıı·ns::::rı:·::·:::-:· ··:•iii • r··r··::r:=t ··c -·······ı:ıa··~:ı····:a:lli:.ı:ı F.• =u ::a .. W!:ı!ı-ıi· ••• • ...., •• 

ceıniretinin müsaın~resini t•rtip ••• ···Naşit". Öey.T'eıiısiiieri'"· .. F .... er .. a .. h sı~n· ·e··m·····a· da 
eden gençlerle bilzat akademi 
ıniıdürü Namuk İsmail Beyin 
daveti üzerine ve hatta bu 
müsamerede inşat ettirilimek 
üzre sureti rııalısusada bana 
yaz .hrılmış bir eseri götürmek 
vazifesile gittim ve balodan sa-

Bu gece Şehzade başi 

i\ Wlct tiyatrosunda 
Vorılay canbaz heyeti varyete 

bahııı saat dördiıntle yani 
( İkdam ) 111 fıkrasında iqni 

Kayiseri bülbülleri 
Taklitli komedi 3 perde 
Naşit bey (.\!adam Yersi

nıani) rolundc, 1 lafız I Iüseyin 
bey inceSa7. heyeti konser 

j dans· diict- varyete -raks 
•••••••••••••••••••••••• 

akşam 

saat 
geçenin akademiyi tcr"<etme- : TUZAK : 
sinden iki bnçıık s1at sonra ve • • 

2ı,30da 

••• RE:_ıtsiiRC: _!özel Sterııberg •.• neş'eli bir gece geçirmiş bir 
insanın vakar ve tcl,essümilc : l\ il'.\ TESSILLERI : Jorj Ban- : 

ve cuma 
:ıtine saat 
15,30 da 

• • 
bfıtün dostlarının ve gene A!<a- ; kroft ve EYlin Brent : 

demi müdürü Namık lsmail !kyin : ••• Paramont filmidir ... ~ On ikinci gece 
ve liıtfen kapıya kadar teşyi 

eden talcbeııin ellerini ~ıkarak 
çıktım. 

Al.adenıide geçen bütün gece 
içinde ( ikdam ) ın tasvir etli~i 
şekilde 1-ir hadise geçtiğinden 
haberdar deililim. Yalnız şnn
dan haberdarım ki bana ve 

arkadaşıma söven bir müteca
vizin hakaretini tokatla reddıt

tiın ve bu ret cevapsız kaldı. 

Diyorum ki hize taalliık eden 
hıı.diseye akademi lalebrsindcn 
'6irinin müdahalesi olmadı ve 

olamaz1ı. Bu talebenin başkasma 
ait felaketleri tesliye etmesi 

ftlicenabane bir hareket olalı.ilir. ı 
fakat bir tecavüzün nıes'ulile-

tine iştirak mevkiindeıı, bu a' il 
ve piır lıcyecan müessese men
suplarının uzak kalacaklarından 
şiıplıe etmem. 

Asalet ve sinirlerine, fazla 
akrahalık iddia ettiğim ve heni 
aralarına çağırıp almak ~cnfoıı· 

Komedi 5 perde 
sinden: Bir deyiııdc·ıı dolayı nıah- Şekspirden tercüme eden 
cuz ve fııruhtu mukarrer gra- l\l. Şiikrü 

mofon ve 12 adet plak 12 Mart ll•••••İılll•••-ıııı 
29 Salı günü saal 12 de Kasım
paşaJa Sahaf Muhiddin mahalle
sinde 149 numaralı hadede 
furuht edikceğinden talip olan
ların yevm ve saati ınezkfırda 

hazır bıılun~cak memurine mü
racaatları il"n olunur. 

Vakıf akarlar müdurlüğünden : 

Bahçekapıda Dördüncü vakıf 

hannı tahtında ve Amerikan 

Ekspres bankasının isticarında 

bulnnaıı ( 11 - 70 ve 12- 72 ve 
13-7-l ) numaralı mağazalar ile 
altındaki bodrumlar kapalı zarf 
usulile müz1yedeye vazedilerek 
ııııiznyede müddeti (2 mart 929) 
tarihinde hitam bulmuş ise de 
yemi nırzkiırde Amerikan Eks

pres bankası tarafından teklif 

Istanbul Sultan Aahnıet tıe· 
şinci hukuk ınahkeme;in· 

den : Bahçekapısında 40 no· 
maralı Yeni turan l'akt-all· 

ye mağazası sahibi !\Ju;ttlf:ı 
Riiat efendinin ve[aana ve 

mirnsçıl:ırı arasmda ktiçiİ~ 
olmasına mebni tcreke;iııe 
mahkemece vaziyet ediJntii· 

tir. 15-7-1929 tarihinde ktın· 
..,; 

turatosu hitam bulacak olan ,,. 
hlli mezkt'lrda Şapçılar Iıanındıl 

'2 ve 28 numaralı iki ,·e 

Arpacıla hanında bir ki c~
man iiç hap ardiyede mc'" 

cut tan?.im kılınan pMnçO 
tabir olunur 4\e!ter nıiifrc· 
dau mucihince 507631 J;ıırııi 

den ınahrun1 Lin1eyen gf1zcl 
san'atlar talebe ı·emi)'eti ile 1 oluııaıı senevi ( 12,000 ) lira 

bedeli ııııılıaııııııeni olan (l 2,600) 
liradan dun görülmekle encü
meni idarece pazarlık sııretilc 

kiraya verilıııesir-e karar -
verildiğinden taliplerin ıııartııı 

011 altıncı cumartesi günü saat 
on d;;rt buçuğa kadar şartna
meyi okumak ve teminatı ınu

vakkate ita ederek icara ait 
taleplerini dermeyan eylemek 
üzre İstanbul evkaf müdüriye
tinde Vakıf akarlar müdürlü
ğüne müracaatları ilan olunur. 

l ·ı ·n kıymet tahmin ve takdir Cl 
1 

' 
1;·ın 

emval \'e eşya ve caınc · · 
ınü ·1ür Namik İsmail Re; in 
sesini be;;liyor ve hadiseyi bir 
taJ , be meselesi ve ıııüc·,se~e 

meselesi yapıııak istcyenlcr:n 
tnzağma düşmeksiz;n vak'~ ile 
alakadar olınadıklarıııı sövleme-
ye davet ediyorum. · 

Sükut ederlerse bunu hir 
akadenıi muallimini bir ktre 
daha rencide etmekten çekinmek 
nezahetine lıaınledeceğim ve 
kendilerinimazur göreceğim. 

Necip Faul 

Bur>a asliye birinci hukuk 

mahkemesinden: :'lluha<cbd 
Jıu,u>iyc Yekili Cezbi Hey 
tanıfından sıhık Anı>turya 

konsolosu ınfüyö Tcrano aley
hine ikame edilen Bur,;:ı mek
tebi sanayii için mubayaa 
edeceği ahlı YC eclerntı mu· 
sikiye bedeli olarak ahzcylc
diği 350 liranın tcbeddlilli11-
dcn ıniitahassıl 11858 kunı~u 
iade etınediginden beher ku
run iiç kuruş bir para olmak 

iizrc baliğ olclu~u 358 lir:t 
70 kuruşun tah>ili hakkında 

ikame olunan elam ii;~erinc 

müddeaaleyh namına yazılan 

daYetiycnin munıailcylıin ik:ı
mctp;ılhının meçhul bulunma
sına mebni bil:l telılip; iack 
kılındığı anlaşılmakla bittalep 
ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren iki nıah zar
fında bizzat veya bilvckalc 
mahkemede ispau vücut edil
mediği takdirde muhakemeye 
gıyaben devam edileceği il4n 
olunur. 

ve alı\t ve edevau bakkali~~~ 
peşin para ile toptan J o-J-9~ 
tarihine müsadi! cuınart'' 1 

giinü saat on altıda bilrn[it.'1-
ycde fiiruht olunacağından 
talip olanların kıvnıcti ınei' 
kılrcnin yüzde on~ mikcarııı•!r. 
pey akçe>ini hamilen ycv 11

'
1 

mezkur sııbahı ;;aac dokut.11
\ 

elan itibaren mezkur ma!\'1ıJ· 
men:ııt ınenıuruırn ınünıc:ıat· 
lan lüzumu ilftn olunur._.... 

tnılô~ ue (ytanı ~an~asın~an : 
Satılık· Ev 

Esas numarası Mevkii 
·ıcııı 

Bedeli ınuhaııır. · 

Lira 

19 Bcşi::taşta Şcıılikdcde mahallesinde Küçe 2000 

oğlu sokağında atik 14 ve 14 mükerrer 
cedit 2Q·22 m:ınaralı ahır ve arabalığı 

müştemil lıa•ıe 

Balada nıükaarrer hane b·ı .. 1 tıl;~ 
ı nıuzayede satıl~cağım an ,, 

·~ ,,,'} 
olanların 100 lira depo p~rasıle yevmi ihaleye miıs~nif 25-· ., 

Pazartesi günü saat 011 altıda lı:mkanııza müracaat eyleme/ 

QksOrenl~r~ K~tranı Hakkı Ek~ 
?JlS•(Ermis-Emniyet-Kartaf ıJcıiii 

(Mlitt~lıit koı~'rr·,c fabrikaları) ~ 
lmalathanenı;;;in yii?.ii ıniitecııvix nıuhtcliC kon>crvc • . ,ıı.: 

ncvilerir.deıı maada hu.'>ı>f ı·c yeni teclıizaa saye>10 

ıncmlcketimiz,le ilk defa olarak yalnız IabriJ<3tT1ıı 
h raun~ tarafınd::n iom•l edii~n ve Avrupa mlista ze 

rekabet edecek bir n rla:<cnc olan : 
Dublu Konsantre Tonıates Salça11nı 

~ı h .. ·ı . . . 1 . Bilı•ınıııı' ı. u terl'm ım;şterı erı:ıııze tay,-ıye et em:. · 
bakkaliye ınabazaiarında saulır. 



Sayı fa 

Ç. Mehmet gelmiyor, şimdi bir Ha mut v, ... 

,,,or 
mmmmm11 

Mı ın orı niırılır 
.~afra~ya başhyalı 
1 1 hafta olmasına rağ
nıen bu sikletin Faik 
\re Selmanı için çok 

tehlikeli bir rakip 
Vaziyetindedir 

ltntııka gür~ h c~·eti ta-
raf ınd• . . ..n tcrtıp edilen seçme 
\e te,;v·k ah ı m iisalıakalarına bu 

S ı,arn Çar~ıkapıdaki güre~ 
a Olltl i 11< 3 ba~lanıyor. 

ti ~1• nıiin:ısebetle güreşçilc
• 111'.zın diinkü ve bugünkü 

\ azı"ctl. . . · , crı etrafında karileri-
rııııc 1 ·' da ma umat vermeyi fay-

lı buluyoruz. 
Malum olduğu üzre, gü

re ti'- . . 
111 

:.' "-'flrtıız son Olimpiyat 
d .. "S<ı.lıakalannda bir dünya 
· Otduncüliigii, iki d llnya al
tıncılıı. 1 . .. . 
?.inci."'~ ıır de dunys seki-

l 1·~ elde etmi~ler ve umu
Ilı ili iftc de 23 millet ara
" 3 ~kizincilik gibi güreşçi 

Ect &aRf u'detten 

!ara ı~ak: ettlll takdirde ne
ticeyi tayin cidden çok müş· 
kül olacaktır. Çünkü Mah
mut levkellde bir kuvvete 
maliktir. 

Orta slklette en parlak 
netice alablecek olan Nuri, 
çok yazık ki lstanbulda bu
Iunmıyor. Bu sikletin en 
kıymetlisi Şefik gerek fenl)İ 

güreşinde, gerek kuvvetinde 1 
büyük adımlarla terakki etmiş 
olduğundan diğer rakiplerine 
kıırşı faik görünrniyor. Llkin 
bu sıklet için alaylarda, as
ker! mekteplerde ve kullip
lerde yeniden yetişmekte 

olanların nasıl bir kabiliyet 
gibtcrcceklcri hakkında şim

diden fikir beyan etnıek 

doıtru olmaz .. Yani orta >ik-
ktc p;cliııcc, Olimpiyat ıııfo•a
baktılarında en kuyı·etli mil-

M . Hikmet B, !etlere ıııağllıbiyct helecan ı·c 
edımize, çaJı,ma müddetine cndi~e'i salamış olan Ta.Y)·a· 

naz ' ~ .aran cidden parlak bir dere- rın da lstanbulda bulunnıa
•e ka 
kk' zanrıı~lardı. Yabancı nıem- yışı cidden ~ayanı tecssürdiir. 
z,~~~rd~ Türklük hc>alııa gii- F;tktıt b1.1mı nmkaeH Saim büyük 

t. ."ır tanıtma yapan biı ne- bir sür'atle "terakki etmekte 
aı· 1 
1' ç, memleket dahilinde 1·c rakipleri i

0

çin çok teh-
t e .. 
1~ _f U:·L~ havcs eden genç- likeli bir hal almaktadır. 

tın ad dini arttırdı. Ilu Bu geııç e:;asen Amster-. 
'''tııl ~· h~ cucn olarak sonba - damda mfüabaklara arızalı ' 
~~l~ yapılan te~Yk mli· bir kolla i~tirak etmiş ol-

1 rtkaJarmda )'alnız bir sik- nıasına raı>mcn dün''• seki-
•le · . . o ı 
llin· IŞlıraı.: edtn gurc~çı ade- zinciliğiııi ihraz etmişti. Şim-
d 111 

( 26 ) hevc 1-.lrı bul- di bu gencin kolu sa~lam-
u~unu gôriıyorduk. Gurc, dır ye o ;ı;anıamlan beri mii-

hcycr . " alı ının tecrübesiz~ namı ı 
lt\da r.cnç "Ürcşçılere mah-

ıı..111;, lt'ı 

g• Y<r.l bir sınıf ihda · LtmL· 
~'kle. . 

ı,1ı; ~1 ısabct bu suretle 
«1-ktı1ı etmis oldu YC böı-!e 

Lir ' • 
kaç müsaba\':ı güre> spo-tllt\l . ~ ~ ., .. 
lll.a yı.;nidcn birçok kıy

r;-;ltl' 
p 1 r;cnç d;;h:l kaz~ndırdı. 

g. 'lı llltıkaddiıııcdcn sonra 
·~rc,rıı~r·ı . . .. 1;·1; j l' '"' ı erımı;ı;u tct ·ı • Cl c
•rıı: 

., 
al "11 ağır siklcttc dJc ma

l'<cl k- mcvzubahs edilecek 
•ıııse 

ıııc · )Oktur. lıan mch-
1 

1 Uliınpi>a.-iı miiteakıp 
'0 \lin • . . . .. 
\ . c çckılmı~ ve buttm 
aıucrj L '.l:! ragnı::;n clycı m 

~· lıtıla avdet ctrıcmi,tir. 
"'' ' 

temadit"en· çalı~arak büsbii-
. -
tlin \·ılmaz, yornlmaz lıir 

!!,Urcşçi olnıu,tur. 

Di~cr taraftan hu sıklette 
yeni ycti~cnlcr arasında çok 
limitli YC kabiliyetli gençler 
si nilmcktcdir. 

IIafi[ n: C'ı hafif siklctlcr 
ıçın muhakeme yürütmek 
h:ıkikatcn çok mii~klilcHir. 
Çünkü bu sını [ta yeniler 
arasında iiıııit Yerici en apğı 
\ıir düt.ünc "'CllÇ Yardır. l~te 
lıi r kaç him : V dik, .\hınir, 

1 likmet, Burhan. l'\ihat.,Ahbas., 
Zeki, . Kemal, 
l lakl:ı Esat .. 

Bekir Kemal, 

Kabiliyetli oldukları lıal<le 

tl.'nbd tkııilecd:kri kadar 

UUNU 
Deniz atları 

akın .ıallnde yabılac:;ı , . 
dört kişilik bir grup bir 
akın sayıiacaktır. 

Nihat spor koşusu her sene 
martın ikinci hartası Galata· 
saraylı atletler nmsıııda ya
pılacaktır. 

şakağınmn üstiirıe top
laınakta,bu suretle bir 

taraftan bak dığı zaman erk.ek gibi göriindii"ü 
halde diğer• tarafı ile kadın olduğu aıışılmakUt
dır. Yeni modanın mucidi elyeyın Afrikada 
kaplan avı ile nıeşgul bulunmaktadır. 

Amerikada deniz üsliiııde zıplaya zıplaya yu

ı·i.iyen yeni bir motor icat edilmi~tir. .\ıııf'ı'i

kalılar bu .ınotora «Deniz Atı)) dcnıckte,lir!cr. 

F cnerli atletler 
İlkbahara hazırlık olmak 

Uzre Fenerli atletler cuma 
gününden itibaren antren-

Feci bir kaza Kalif orniy ada 

En hafı.f •lklettea 
Burhan 8. 

Köpekler arasında 
muazzam bir ya

rq yapıldı 

Aıuerikanın Kalifor
ııiya yiJayetinde kızak 

• • 
<_"ekmekte kullanılan 

manl:ıra başalayacklardır. id
manlara antrenör her Abra
ham nezaret edecektir. 

Hariçle 
Pariste son günlerde feci bir tayyare kaza~. 

olmustur. Resmimiz facianın kahraınanı olan 
tayy;reyr g6~ternıeldedir. 1•1ı 

köpekler arasında a

hiren muazzanı bir 

yarış tertip edilmiş. 

bu yarışlarda (80,000) 

den fazla seyirci hazır 
• 

bulunıuu~tur. Resmi-
Patinaj müsabakası 
Londra, (.\.A.) - Prcnş 

dö Gal bugün beyıılmilcl pa-
TASHİH 

Dünkü nushamızda intış' ar 
tinaj müsabakasında hazır 
bulunmuştur. l\llisabakada ls- eden ve h~y'ei unıumiycyi içti-
yeçli Gillis birinci, Viranalı timaa daveti ınutazamnıııı 
Kari KehaUcr ikinei ve ln- Kireçlik kömür madenleri 
giliz Page tiçüncü gelmiştir. Türk anonim tirketi 

~levh'ıt. kıraati ilanında ( Kirkçlik ) kelimesi 

Dizel motörü mübayaası 
Tütün inhisarı umumi. müdirliğinden: 
İzmir fabrikası için l '/5 da 200 Beygirlil: bir Dizel molörü ile bir 

altern•tör alınacalı:hr. İtaya talıp olanlar 25 mart 929 Pazarteli günü 

saal 10.30 za kadar teklıflerini Galaıada ıııiibayaaı komisyonuna tevdı et

meleri ve fula izahat ıçin idare üçüncü §Ube müdürlüğüne müracaatları. 

Geçenlerde wfat eden Ayşe sehvi tertip olar:lk (Kireçli) ıl@~®~®~®~·~®~®~®~~®~<t~•~@!!l'!~~~~~~~~~~j~I 
Leman lıanınnn nıhtına itıihaf ır 

edilmek üzere ramazanı şerifin rşe-kl~in!!'d•e-•d•iz•il•m.ı.iş .. ti•r•._T•a•sb•i•lıi"! ~ • KıOOflK 26 ncı cuma günü akşamı Su!- keyfiyet olunur. 
tan Alımeıtc Firuz Ağa caıni-
inde mevllıdü r.ebe\•l kıraat S • L' • 
oıımıcağınctan arzu c<len ze\•a- eyrıse,-aın ®I 
tın teşrifleri rica olnnur. ı---;;;..-------ıll~®~ Fotoıtraf ciha?Jarı - kiı~ıtları - Filimkri - kartpo,;talları-

@ 

; 
~--ıı Trabzo ikinci postası @ miistahzarau kimye\iyc-i \'C tdcrrmtı 

(ANKARA) vapuru 7 Mart @ Emsalsiz cin>tcn YC daima mcmnııniyctlıah~tırlar. 
''!)ı 

ECHlZEi', 
1EHEfFÜSİYEtciii 

YALDA 
PASTİlL.ERi İLE' ' 

flkaye n ~et!~ ·-· · aiiıüiı eeuıae u ffU 
-;depolarında 

ıatılır. 

Pertcmbe alqamı Galata nhhmı,... 
dan hareketle Zonguldak, İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ünye, F atıuı 1 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya 
gidecek ve dönüıte Pazar iskele
ıile Rize, Of, SWmerıe, T reb
zon, Polathane, Tirel>olu, Gire
son, Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop 

İneholuya uğrayacal:hr. 

J VALDA' lzmir sür'at postası 
lsmlııl t.ışıJaD tııta'fu. ( İZMİR ) vapuru 8 Mart 

~ 

@ Her yerde satllır 1 
: ' ' ll.ıf • Alaminüt Tcıtokg;raf almak için // ı 
® ır1.ınuteros,, artposta_ . ar!~.· 
: da her yerde musirren talep edınız. ii 
• ® ® ® ® ® il® ® ® ® ® ®il ®il®® ® ® ® ® '@l®I 

lstanbul mıntakası mcıaden 

mühendisliğinden: 

'ııı:z hu yarışlar esna

sında alınnııstır. 
• 

kuvvetinin sırı? 

Pek basit 

Kinyüm Labrak dır. 
KINYOM LABRAK. Her 

yemel:ten sonra bir lil:ör k;J(]ehi 
«KİNYÜM LABRAK. en f.zla 

kuvvetten düımüı haslalı:ınn lıile az 
zaman zarfında iltisap ve iade! 

kuvvet için kA!i oldu~u gibi en esb 
ve en müzmin kansıılıklan ve zafi
yetleri de izale ve teda"i eder. En 
muannit ısıtmalar dahi bu ş.ıyanı 

hayret ilaç kar~mnda seri ıul 

olur. Hastal.ıhaıı, !artı meoaiden za.. 
iflenroif olanlar, '.ıktından e•el 
neı•-üııema bulaıuı ;;ocukların, ııili

şal devrelerinde ızhmp çelen ~ç 
kızlar lohu•adan l.:al.!can ladıiJ r 

1 nıtır siklctte dwYM 
C:tıı1,\llt••, . 

1:\ " 5-6 n~nızet mcı--

denıoi!ııdı taltp "1ıı1r 
ihnıalkAr Ye h\kayt bazı ı;ii- Cuma 12 de Galata nhtımından 
re~~ilcr ı·c hunlarla l~rabcr hareketle Cumartesi 10 da İzmire 

Keçi\ıur]u madeninin ihalesi için taliplerin f 6-~-9 9 tarihine 
kadar miiracaat etmeleri luzuıııu il:ln edilmiş i>e tle b::zı esb.1p 

dolayisile bu müddetin 23-2-929 torihinc ıc;a,lııf .cdrn c~martcşi 

ya,ın ilerilem..ı hr.eb;], kuvve•sız 
kalmiş ihtiyarlar, kar~ır r ,." ' ıt-

ı. ıtttır. l•'ıı .. . ı·ı 1 . 
~ • umıt ı en L"'l mu-

ııı,.,li d' • .,.. h' 
~ldı ~ ır tu .. nı0c ~a ıp 

1 ·~ u l•.,ıctc 1 uı ıctı az olan 
nın,1: •on ".ama i,t•da ınutc-

ı Ve ] . •le 1 Yonı rn.ıF. g;ıyreo 
Lı ııo•·.. •. 

tı~ı' ~0anıııı kısmen k!~:ı 
' 

1 ~tir. 

t •So, r;ı l·u···\· t. .. ı f"k:ıt l . • c ı ı az ·t u 
•tıw ·· 

lıiJ~,'~ az olan ~.iman da 
··•u..,,ı. ı 

ı.ll "'e nok ııılr.rını \ıir 
1 117.alt i' i mış <ıltl :!; ndan lıu 

ı._ f cıı~ a . , . 
-"'1lı ra ınt, ıkı mi.s.ı\ı:ı-

1 n ıı~ ,d· ı l · 
ı l • ı. • '' .ı acaj;,ıııı <ıınJi-

.a...\.. r • 
11 l •rınck k-ıl"y dc!;ik: r. 

" ' \I l' ı, k -. 1111l L hıınl..ıra 
kır •d'' . 1 ~ 1 . 1 ~rı •,"-a bir 

·ı. zut ır et . 1;11 l), ' lTI',lır 
.ıv • ı>a 

-cıtik ~a t !" u ıi.ıy·ı da 
• lahnı c<'rn ~1.ıluı,u ttıır. 

tt .. , r • k ı. "uı rnno•).ı ~neni,, 
I\.;.,• h r 

r,ı1J. .. ı .,. Jıta t..:\<.:1 l~ı-..lu:ı11" 
n·ı __ · ~ 
' ra!mca mus~lı.:ık.ı-

( 

Nihat spor kupası 

l :ı\'mct YC i>tidatlarmı Mıi;ti- •••••••• •••••••" •••••••• gidecek ve Pazar 113 de İzmirden 
m~l ~en bir iki genç Ya~- S ftlatı ele~ritiue 5 hareketle Paıarte•j gelecelctir. 
dır. Bız yuk-ck hıyı·etlcrı- : • 1 : Vapurda mükemmel bir Or-

ııin kıymetlrini bilnıiyen bu . =Tam 1 r at l ı: kestra ve Cazbant ' mevcuttur. 
gençlerden ;imdi balı>etmiyc- 5 5ıı-~-8- d t ~ 
ceN·iz. Fakat lııı l:\knydi de- •• El ktr'k . k ti' . • ozcaa a pos ası ,.. . . . • e l , şır e nın • (Gelibolu) vapuru 9 mart cu-
\'11111 ettı{!;ı takdırdc mcmle- a : • ı · l 1 ktr'k" ' • marteıi 17 de idare nhtımından ket :-porn namına lıu bahse • a a l e e 1 ıyenın • o1· • K •• -k f • h • hareketle GeLb u, Lıpseki, 
avdet etmeyi bir ı·azi[c ad- : uçu amıra nı •• Çanalı:lı:ale. İmroz, Bou:aadaya 

dediy°Kzr koşusu~ Meccanen ~ ~~~~u;: ~y~~~e~eı~~· 
• •il-~~ 

: diğerlerini : Antalya Postası • • : el emeğini : (Çanakkale) vapuru 10 mart 
: '" pazar 1 O da Galata nhtıınından 

gününe kadar l<mdic edilmiş 0ltlıı);u ilıln olunur. 

Hakiki bir mücevher 
1 !er enle btılundunılma>ı elzem. 

cihaıı~umul bir ~i;hreti haiz Klar
feld Alpaka Bıçak, çatal ve ka
~ık rnfra takımıdır . 

·ı,,\ RFELD .\L.PA K.\, da ·a
nıklı~ı \.C parlalJığl itibarile pi-

hassa halı nekrıheae l..u!uamılar er 
halde KİNYüM LABRAK n· 
bım iç;elıdirler. 1 Lr er,no. 'e 
bulunur. ........................ ~,................ ... . .... 1:·········--··-·-· ···-····-... ·~·· ·~··tı 

il Y elke ıci =: 
~ p 
:ı u !i VAPUR l A 1 
~İ l~:ıral.ien;z ~'<' t~ıc::ı 

ıH Anadolt~ 
mliş t:ıhmları yerine J,aim olunur. c;tizcl modelleri l·cr •!j 1~·~~:~t Paz 
sofra için bir zincttir. 1 ler yerde arayıııı1.. ycp\nc <1.lipn· l: ı 
ziterlcri J. Şprinıı;cr ye V. Aınon Jg~ünii nkş,mı Sirkccı rı\::-mın 

İstanbul J Iasırcılarda l.\lcdina han numara 2·-> j! horekctle tl,ığru ( Z<>n,u'.!ı ;, 
'""~"""'-~J;; i~ İncl.Jc.;:·:r, c ... rczr, Saı~) 1, l . 

• • !! ~·c, f':ıtso., Ordu. (~}re ı ı, : 

Vılayet daimi encürrıenınden: !! Tircııo!t•, Gürck, \"11' • ,, r •• 

'ann Şi~li ile Ga.latasuray 
arasımb bir kır ko~u,;u ya
pıl:ıcaktır. Kıymetli spocnınuı 

'ilıat B. tarafından konan 
.:V:hat 'Pur J .. upası için yapıl; 
ıua~i. ı"l:ul~arrer (llan llu ko; 

~t;ya Gulatılsara y lı .+o tıtleı 

i~tirak edecektir. i.\Iüı;ab,ıka 

: almadan mal : hareketle lzmir, Küllük, Bodrum, 

: olduğu fiatla : Rados, Feıbiye, Finıke, Aıltalyaya 
: icra ettiği hiç : gidecek ve dönüıte mezkür iske- İdarci Ilu;ıısiyeyc :ıit Yil;\yct dair,c<iııdc rneı·ı:tıt ~~oo 
• • 1 ] 1 b' ı,Lte A d.n, K ıı~ l kı.Y'.·.e hurda kur. ~un 27 mart. 929 tarihine mu,ac]i[ rar-ar!ı'ıa 

f:'l'rab1 >i!, iskc1ch.rinc gh.iccel ·r. 

,!! Tıf-ı\ıt için Sırkcti~c ~le·-!: 

lii ndet IJJ.1 ı ~tti:s:ıHn .. le )" lk~nci :i : kimseye meç- : e ere lrtU< n un, aıxan, J l 

• • Sakız, Çanalı:kale, GeLbolııya gumı saııt on bırc kadar muzaycdeyc konulımı~tur, taliplcriıı 
: bul dcölldir. : u""ayeclılrtır. ' ................ ·······•Jl.aııİ6-·---------- encümene müracaatları. , .. 

' I 

:· ·~ :! hzt~ındn kA.in ıccnt:ı~ın:ı mura- ii 

ı " eut Tel lmnbul 1515 ~ 
ıw:ı::ı:ı::::==~;ı;::.:::::::::::::::.:::;o 

• - •il\.' uurnun 
lesine d i-e t · 



' 

ABON~ ŞARTLAR!: 
Tür\.iveJc _!iarlçıe 

Kuruş K.uruş 
1 .~yhgı 150 000 
3 • 400 800 

1 r, 
2 

• 750 
• 1~00 

1450 
•!700 

Gazetemizde çıkan yazı ve 1 

·resimlerin bütün haklan mahfuzdur 
Gazeteye gönderilecek.. uıc\.tuı:ıtarın ~zcr~nc 

idare içln!e (idare ), yaı.ı\"a aıtse ('\azı J 
i~areti lıi.onulnıalıdlr 

Ba~ılmıı•n mektupların 'adeılndeo, kıymnH~ 

~
I 1 mukadderesl~ mektuplara konulmut paraların 

. 
kaybolma .. nd&B ve Ui.olum ".'ünderlcatıodan 

idare meıul deilldır. 

1
Borsalar 

ı:-~~~=N=T=u=k=u=,~~~--r~~Aç~ıl,L~.-~-.,~~~~~,.n;;;=-=ı 

s Mart 1929 

t !ngiliz liı·.,ı 994 50 986 50 
ı Dolar 202 00 00 202 25 00 
20 Ynııan dırahml 52 ,50 oo 52 50 00 
l Rayh•mark 48 25 00 48 25,00 
ı A YU>hııya ~ilini 28 so oo 28 so 
20 I.ey Romanya 24 12 ıo 24 12 50 
20 ).(va Bujgaı• H 25 00 28 25 00 
1 Felemenk tıorinl 80 00 80 00 
20 Fran'1z frang1 158 J5 O 00 158 ! O 00 
20 lt•lr•n lireti 212 so 212 50 
20 kurnıı Çeko - ~Jonl<ya 120 1 25 120 25 
J Çen·c·n~t11 1( S'oviyet » 0000 0000 
t Zdoti • Lehi•taıı • 22 25 22 25 
20 Dinar • Yogo•J.-;a • 71 EO l I 50 
20 Bolçlka frangı 113 00 00 113 00 
ı Peıeta Jsııanya 32 ııo 32 50 

20 lniçrc frangı 780 oo 780 00 
1 ~recir\iye 

Çek 
Londra üzerine bir lng!liz !!mı kııruı 

. 'f'york 1 Türk lirası dolor 
P~riı • • • frank 
"!Hano • • • Jiret 
Berlin • 
Se;f'ya • 
BrUk~"l • 
Amlstordam• 
Ciıı•'TTO • 
Prag • 
Vlyaııa. • 
M•drlt • 
,·arştJ"Ta • 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• mark 
• Jr,-a 
• belka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• EİJin 
• pezcta 
• ıclotı 

• diı alımi Alina 
Bükroş 
Belgırat 

20 ley 
Turk lira•! 

krus 

Tahviller 
Tolikr:.z dabill • ndcll • 
Düyunu muTahido 
lkranılycli denıiryoln 

fatonbul tramvay •irketl 
Rıktım Dok ve .\ntircpo 
btanbul anonim ıu ıirketl 

Hisse senetleri 
Jı 1aoka•ı 
Osmanlı bankası 

986 !)/) 

049 18 75 
12 li9 ()O 
9. l9,0l 
2 07GO 

68 12 50 
3 5375 
ı 12 ıs 
2 59.!10 

18 5500 
3 49 50 
3 22 50 
4 3800 

38 10 
24 37 51) 

27 8500 

• 92 2.~ 00 
224 5000 

• 8 90 

• 25 

ses so 
0,49 06,2'1 

12 67 00 
8 3100 
2 (850 

88 0000 
3 53.25 
1 22 25 
2 5500 

16 52 50 
3 4815 
3 21 50 
4 3725 

88 10 
24 37,50 
27 82 50 

92 5 00 
224 50 00 
a 9:> 

• 13 85 113 85 
138 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatla.1· Ticaret bor~a~ı katıbumumtligi tarafından veıri1mi~lir. 

Okkası 

1 

Azami A!garl 
K. P. it. P. 

Buğday/'. Çavdarlı 

-UN-

Yumueak 00 00 00 00 00,00 
Kızılca 00-00 00 00 00 00 
Sün ter 00-00 oo oo O" oo 
1.·ert oa-s 18 50 ı 10 
,Dvnmo 00-00 oo 00 cu 00 
Sert Dlablul 6-07 OJ 00 00 00 

Çın-ah kilosu 
Ei<iötr3 •kistra oo 
Ekistra • 
Dir:ncl yuınusak OQ 

flirincl Eer1 • 
tkir.ci 

1475 
1250 
1490 
0000 
0000 oooo! 

- TİFTII< - 1 

Aı kara 000100 000,00 ı 

Akşei.i• 000,00 000,00 I 1 

ÇaTdar 
,.\rpa 
~,rısır 

Yulaf 
Fasulye 

-ZAHİRELER-
6Cô 1520 

ı .. ıo 13Cll 
13vv l<O> 
ıcıooo O'·oo 
4800 : J JO 

· -HUBlJBA T-
j,u,.m 00,00 0000 
Ku• r•mi '>O O!> oo.oo 

y,ragı Guz yunu 000.00 000,00 

-AV DERİSi- 1 

Znden çitti 0000,00 0000 oo 
San•aı• 0000,00 oooo:oof 
·rilki • 0000100 0000

1
00 

J\.undua • 00001000 000
1
00' 

ç fındık 
C"1'"titi 

-flNDll(- : 
1 12 00 000,\JO 1 
00.00 0000' 

1 ·= HER GÜN ÇIK.\R TeRK c;.~ETES} = Mart 
1929 Türk mekteplerlle faydalı eıerlin 

ilAnlannda of o 20 tenzilat yapılır 
iLAN TARiFESi: 

Şatırı ı;urui 

Büy ilk: ve ya bir çol defa için verilen ilJ.nlarla 
husus! ınahiyetteki ill"nla.nn ücretf 

6-8 inci saylaJo J2,.IO 
s • • !5 

4 • • I~ 
ldare ile 1.:.ararla~tınlır. 2 • • 200 

1 • • 

Ca'letemiı:e h.uıull tli.n kabul eden ıcr: 1·8 inci s .• yıfadı l 1o 
resmi lllnlar J ,.,.---------------d_,.d...,...--d=--~'V=-----d.,....., Sayısı 

stanbul, Babıali, Ankara ca esin e ' akıt, yur u 
H. S. H. Ulnat acenlcıl • 

tel1970 lıları.> i1>leri 1971 Yazı i~le-rl • tclırraf: \' ı TIK po,,.ta kutusu. 46· 

Deolet demti· J ·ollcırı 
ltİJlltrtLarı ttnııt11ıi 

oe 
idar·eıı-

' / :> ~ Anadolu - Bağdat, Ankara - Kayseri ve Kü-
S ll l(t e il. : tabya - Tavşanlı lıatlarırda Ramazan bayrn-

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Kiralık tarla - l3liylik derede 1 Ianosırnın bayırında soıık 
suda 30 dönliın \"e kulubcsidc vardır kirası 52 lira icar 
müddeti iiç senedir, 17 mart 1929 da deltcrdarlıkta yapıla-

mı münasebctile 8 - 9 Mart 929 nısfılleylinden ilib<;ren 18 - 19 caktır. 
l\lart 929 tarihine kadar umumiyetle 0 •0 30 yüzde otuz 0

•0 40 + Satılık dükkan - K;jçiik pazarda RUstempa~a mahal-
:yüzde kırk nisbe!inde tenzilatlı tarifeler tatbik ohmacaktır. lesinin Balkapaııı sol,ağında 4 N. 4 odayı müştemil 30-360 

Bu bapta fazla taisi!at almak arzu edildiği takdirde istası·oıı- sehim hisseli dıikk;ln gediği, muhammen bedeli -! ı 7 lira, 
larımıza müracaat olunması rica ve ilan olunur. 

Umumi idare deiaten verilecektir, müzayede 18 mart l 929 da ddterdarlıkta 
a.. · yapılacaktır. 
-,a + Satılık Ev - Bogaziçindc Rumeli fenerinde Garipçede 

BUYUK TAYYARE 30-20-1 i'\o. 16 hisse itibarile 9 hb5csi, muhammen bedeli 
2J7 lira 10 kunışnır, dclaten verilecektir, müzayede 10 mart • k 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

pıyan osu ~~~*E:$~ 
Keşideler her ayın türkiye İŞ bankası 

11 indedir Sermayesitediye edi imiş 4000000 
liradır Umumi müdürlük 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,000 liradır 

BU KEŞİDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Piyaoto müdürlüğünden: 
6 ncı tertibin 1 inci ke~idesindeki bityük ikramiyeler 

aşağdaki yerlere düşmüştür: 
1- 10 000 lira kazanan 18 700 numaralı bileıi:ı 6 par· 

çası lstanbulda, bir parçası İzmir, Konya vilayeti dahilinde 
(Hadım) da ve ikı parçası yani 1-5 bileti Samsur.da; 

2- 18 000 lira kazanan 41 734 numaralı biletin birer 
parçası; Ankara, Akhisar, Mersin, İzmir, Ödemişte ve 5 
parçası Jstanbuldadır; 

3- 15 000 lira kazanan 15 398 numaralı biletin birer 
parçası; Kaş, lzmir, 2 parçast I-5 bileti Adanada, 4 parçası 
lstanbulda, iki parçası Jstanbulda bayiler tarafından satıla
mayıp iade edilmiştir; 

4- 12 000 lira kazanan 49 037 numaralı biklin bir par
çası Ankara, Menemen, TırabLonda Maçka, 9 parçast Jstan
bulda, bir parçası satılamayıp bayiler tarafından iade 
edilmiştir. 

5- 10 000 lira kazanan 41 709 numaralı biletin 
parçası Ankara, Akhisar, J\\ersin, Ôdenıiş, İzmir; 5 parçası 
da Istan buldadır. 

Ankara 
Şubeleri: 

_\NK~\HA ADANA 
İSTANBt:L TRABZON 
İZMİR GİRESO~ 

SAMSUN EDRE~Iİ'l' 

AYVALIK 
KAYSERİ 
~IERSİN 

~ıs:~~=:· kumbaralar kasaıa~r ~ 

İstanbul Şehremaneti ilanları 

Ş.hremanelinden: Şelı Mehmet Geyl.lni mahallesinin Balıçekapı 
caddesinde 39-41 1-3 numaralı üç kısma müfrez dükkan 3 sene 
müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Taliplerin şartname almak için her gün levazım mü
dürlüğüne gelmeleri ve teklif zar!larını da 28-3 929 Perşembe 
güııii saat on beşe kadar mezkur müdürlüğe vermeleri. 

Veniköy intihap encümeni riyasetinden: 
Mechsi umurnii beledi aza intihababna 8 - 3 - 929 cuma 

günü başlanacakur. 

2 Evelce mahallaıa talık edilmiş olan defterlerde isimleri 
mukarrer olan: 

Rumeli kavagi • Yenimahalle 
Maden • sariyer 
Büyükdcre - kireçburnu 
T arabya- yenıköy 

İs!inye • reşilpaşa • emirgau 
Boyacıköy . rumelıhisarı 

Bebek • arna\'utköy 

müntehipleri 
l> 

> 

)) 

)) 

8 - 3 - 929 
9-3-929 

10 - 3 • 929 
11-3-929 
12 • 3 - 929 
13 • 3 - 929 
14 • 3 • 929 

Kuruçeşmc » 15 • 3 • 929 

Baladaki günlerde gelemiycnler 16, 17, 3, 929 günleri saat 9,30 dan 
16,30 kadar dairei belediye merkezine muracaatla rey vermeleri. 

Me~teı in~aall 
Afyonkaralıisar J\\aari! ~I 

dürüyiyetineıı: 
Dinar kazasında inşa otun 

cak beş dersaneli mektcrı bin 
kapalı zarf usulile müııaka>1 

verilmiştir. Taliplerin Proje 
evrakı feııniyeyi görmek vıe 
Afyonkaralıisar vilayeti cnciurı. 
daimisiııe müracaatları ıla 
olunur. 

Kıralık Ev 
Suttan ı\lahmut türbesi cir 

rında en güzel bir mahaid 
mebzul güneş alır, l\1~.rnıaral 
&gazı görür beş odali, taraÇ: 
hamam ve elektirikle ~ııı 
havi yeni bir ev kiralıktı 
Görmek istiyenlerin Di1'• 

yol uda türbe karşısuıda itini. 
bakaliyc mağazası sahilıi f\i 
Beye müracaatları. 

Piyan~o müdürlüğünJs : l 

santim uzunluğunda ve pa~ 
halinde olmak, beher paketi 
(500) adet bulunmak üzere 3, 

milyon toplu iğne mübal'3 

olunacağından itaya talip olanlar 
Martın 1 l inci Pazartesi güıı 
piyanko müdürlüğünde ıniil
şckkil mübayaat komisyorıl'!!· 
müracaat eylemeleri illıı 0J11:ııı 

3- Bizzat rey vermeye gelmeyipte tahriren rey verecek olan 
zevatın rey varabsına [ on iki J zatın ismini yozarak bir zarf deru . 

Eoka r miilliiı·lt'iii:ı'indeıı: nuna koyup kapatarak in.ıhap reisine intihaben bir tezkere yazıp 
'J <._ı Şayanı hayret güzelliğin ancak KRE:.\I PERTEV ile idame zirine hangi mahalle ve sokakta kaç numaralı hanede sakindir, memu- Namaz vakıtlan ~ 

ve temini kabildir. k b • f ıı Kilo Cinsi riyet ve .an'atı nedir bunlarda muvaızahan tahrir edere u tenereyi . abah Oğlc ikindi l!tar Y3 1 ' ~ 
1200 •• r:st":'r:J'!''?!"'TTl•l•A_~n_~ı~r:t • k b 1 6,26 12,20 ıs.J9 ıs,07 ıı:ı.~> "· Zeytin yağı L:A:.1-~~~- - · - A;J rey varakasını muhtevi zarfla beraber di~er bir zari içine oyup unu- -- ~ 
2500 r· ı • Devlet matbaası müdlirliiğlinden : b dık Bu gün doğanlara iııi 11" ·asu ye da kapayarak üzerini kezabk reise hita en yaz tan sonra emin E•k•k• l{a' 

~: ~~e yağı İm 1 a L ug atı ~ ~::::::::~:::::,,:;::;::~:;:::::::::~;~:::::::i::~::::
1

::;:;,::::::::::::::::.: 1 Ble,:~?~~;~·:ı~~~hy~;,~~~ 
trz-~k:t,~1/ 1~;~!:~

1

~~:~~alfı~~~ı~d~1
1

:r"cı:a~~~ı:~:;:;:cidö::r.~~~~ma 6 ıncı ve soııu llCll ct"ı" Zl··· ~lf,fl :.:._i=.'=.=:::::::::::: •••• LASTIKç"'i"'"~iJ'sEY.IN .. H.USNU .. VE .. Ş .. ERiKi"""""""""""' ... 1.·1.·ı.=~." ıı--Bu günkü hava 1 ı,• 
"' v ft( Rii:~g:~r oı·J:ı ,IJ.dctle ~ını3' 

güttü saat on beşte ihalesi icra edileceğiuden talip olanların I [!] :;~l Muhterem müıterilerimizin bayramlık ıapka ve kunduralarını füi , c<ccek lıın ,.,.
1 

lı<lı• 
şeraiti anlamak üzre lev~ztm idaresine ve ihale gününde idare : Fiyatı : 15 k.urııs • ı .m son modaya muvafık ve ehven mı ""' --- - __ -_- c·J~' 

~ :::: ...ıııı11••• •••• Meı'ul mü,Hlr: Ahmet ._.ıı 
entün1cniı:e murac:ıatları. • 88 ••• • • •• • •••• Gl!'.U•IGEEJl!JGG. lliiai~ES~;~l ~ fiatlarla ihzar eylediğimizi arzeyleriz. ...,... ::i!!ii!~iB ~ 
.....,,..~___,,..,,.....~..,..........,,....,,,.,,,,"""""" ....... """""""""""'~~~~~~~~~~~:::;;;:;~~~~~-=--

\'ak.l) m 7 )fart 1928 Tefrik.ası: 99 Kadın mınldaııd_ı_: -· olacak oh! _-{ı;:-;şcy-hazırdır, işi en tir. ltıullin ne vakııhır yatıp gitme;ıc itiraz ~tıııiye>r 111\!. J• 
- Aşk bir cinnettir... Hayır buna tahammül ede- küçük noktalarına kadar dü - blkıı;ıııı, nasıl yaşadığını, ne _ Uzun müddet k.tl:ı• 

:1 $ ~ '51Z(l i']~ - Ohalde Yazgcç. mcııı .. Xe olurs;ı olsun da bu şündüııı. yaptığını tamamen biliyorum. değiliz; bir s ... ;Hc işinıi i gc' 
!:!ı..M. UJ~ .il A - Olamı.vor, ,,"cçemi"o. J 11 · ı· ı ı ' <ıl ~ ·cıı ~ 

J o nıasııı.. ıcrşcyı C< a c ınc- - • a. · O l\larisi henüz görmemiştir. receğiz \"e sonra ;;c... . 
l\Iuharrirl ı 

1lloris löbldn 
oluyor ki himmetin sayc;ir.tle 
aklın "ü.; kabul edeceği bir 
mııya[fahiyct kazandık. Blitlin 
.kıymettar ta~lar "Londra,, da 
bir kn<ada mahfuzdur. 

.\rtık hiçbir tehlike kalmadı. 
Kalyostro Pclegrini, Balsaıııo, 
ı\!arl;iz dö Balmonte, bi'ıtün 
bıı ş;ılısiyctler ateş bö.:eğinin 
batm.N ile beraber batmış 
dcıncl;tir. Oyn<ıdıgııı konıcd ya 
pek gıızcl düşünülmüş Ye 

harikuladedir. Bu kazadan, 

bu ölL nıden memurini adli -
ye d..: memnundurlar. Bu su
retle Boıııanyan Kalyostro 
meselesini ört bast etmek 
mümkün olacaktır. Şu halde 

:\lüttrciml ı 

ıJelınıet Ga;·or 
lıerşey yolunda demektir. Sen 
hadisata hakimsin ve bütün 
dü<manlarına g.ılcbe çaldın. 
ll.ılihazırJ:ı ne kadar ihtiyat. 
k<lr obak ilk yapacagnııız şey 
Fransayı terketmek Ye ,\yru. 
padan uzaklaşmaktır. Böyle 

bir zamanda sen, başına türlü 
fcl:ıhtler gelmiş olan yere 
avdetle sağlam kalan yeg<ine 

rakibinle boğazlaşmak İstiyor
sun. Hem de ne rakip biliyor
sun ya Jozin ! Görülmemiş 
bir dehaya malik bir adanı ... 
E~er o olmasaydı definenin 
yaini dünyada keşfcdemezdin. 
Hareketinin mecmıncasına ol
dugıınu sen de ikrar et. 

rum, onu seYiyonını. 
Koll.ırını güpeşteye Jaya. 

m1ş, başını elleri arasına al -
mıştı, yeisle mırıldandı; 

-Seviyorsun .. }fayatımda 
ilk defa olarak seviyorsun .. 
Öteki insanlar asla gözümde 
detıil .. Halbuki Raul .. Alı ! 
ondan bahsetmek istemiyo -

rum .. Hayatımda ycg,inc saa
deti o adamdan gördüm .. En 
büyük elemini de bana o çek
tirmiştir. Ondan evci ~aadet 
nedir bilmezdim .. Fakat elem 
de görmemiştim ., Sonra .. 
sonra saadet mahvolup gitti.. 
Yalııız elemin kaldı.. Oh ! 
Leonar, ne çektitıini tas.ıvnır 
edebilsen... O evlenecek .. 
bir başkası ile yaşayacak ... 
aşklarından bir çocuk peyda 

"i bile göze aldım·orııııı .• - Liıım olan şeyleri Do - F 1 ı r•' 
, , ·a ;at izdi,·açlan için tızıın karanlığından istifade C"" 
Bunu çekmclitcnsc ökyim .. ninik ya,.tasik yaptırıııakt:ıyıııı. 

olan evrak hazırlanıyor. kaçacağız. I.conar ya,·aşça dedi ki : - Donıinik mi? 
- Zavallı Jozcfinim :.. ı· t d 1 ·11 .. le - Raul hiç şüpheleniyor - Olıaldc bıı :ı.kşanı ... ·ı - :ve , a ı.ı ı ' gunt , 11 o• 
Bir müddet sustular. Jozin Raul Eıiğ s:ıyfiyesine gitrne- mu ? _ Bu akş,1m saat on · ., , 

hiıl.i olduğu yerde eğilmiş d l D · 'k - Benden mi? Hay·ır ... bir arasıııda faaliyete !'cic' ı ıl en en ommı - oraya ;tt • ~ı 
duruyordu. Sonra sand:ıl yak- 1 • Dominik, Raulün şato)·:ı. ilk xi··. Raul vaktik Boa'.~ 1;,

1
" 1,, uşa,,"ı olarak ,-er cştı , b ~ • 

la'!ı; ovakıt kadın do,,11rularak ' D · ı ı ' ı· ı R J D · ·ı · ı-;ırdıitı ,,0 ün Gotfnıa etığ ile beni götürttü•··ü e~· :ı " amirane ve sert bit s.ıd.ı ile - ·a ;at aıı ' omını a " " 1,ı.• 

l 1. 1. e, ... J,!··ıı ııörınü,tü .. olan nıük[ılcmesinin bazı par- civanmtı bir a\· paYiycı11 ' ·ıı 
< et ı ;ı : - - ., , . ı rnı 

_ Fakat Leonar korkma.. - Raııl onıı ancak bir iki çalarım ,hıyınıış. ikisi de öl· oturur. Bu ranyon şa~ r 1 , 

llcr işim ,·olundadır. ı 'e öle- defa gördü; hem sen de Do- düğüne kanaat gdirmişlcrdir. sur duvarı üsttmdtJir. 
1 

., , 
J • I· 1 bl• ' ccı;im ne de maglıip olaca - ıııinikiıı süslenmekte ne kadar Fakat Raul ben öldükten son- rafına zeııım b:ıat 31 

1 
·,a 

. ~ ı.tı 

ğını .. mahir oldufıımu bilir:;in. Şa. ra bile ihtimamla harekete penceresi r.:nwttıır 1 
'-
1 

;ıı.ıt· 
- l\c ise·· ''e yapmak tonun ve ahırların adamları lüzum görmüş. Onun için kapısı yoktur. Pcıı~cr- ', :r• 

istiyorsun, şıınu süylcscııc ?.. ;Hasında onun tefrik edilmesi her tarafı tarassut ediyor, !arı kepah o!c!ugıı z;ıll1'11 .~iıl 
- Onu kaçımıga karar . . · tdıÇC'1 

verdim. 
- K'e diyorsun? Onun gibi 

bir adamın elde edilmesi 
acaba .. 

inık;in'-lzdır. Dom inik ~atod:ı köylülere SL»1llcr soruyor. V el- mck ıçın ycıııış · ı· (~ 
. rıııc ı ~ 

Olaıııbiwıi baıu ııünü gününe lı;•sıl ihtiyatı biran ddcn bırak- büyük kapısından gı 01ıdı " . ;,ul111• 
habLr vermiş ve verdiğim ta- mıyor. dahile olan cepheyı . ıfi} 

( )19l1C 
linıat dahilinde hareket etmiş- - Dominik senin şatoya 


