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Zekat ve fitrenizi 
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Sabill komiserin miıalirliıi 

7/r cl«i Almanıaıa· 
gid · celttir. 
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!\, .. b- ltal"ilerine şe- rı. 
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Piranltodan dün 
kazananlar. ı ~ ..... ~'"Har idrak et-

a, .. , .,... temenni e • Fransa 
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·mÜracaatini kabul etmegi J?ünkü gazetelerden biri firarı 
ve müteğayyıp olup ta vekil tara
fından idare edilmekte olan Yu
nan emlakine vaziyet edilmeğe 
başlandığını yazıyordu. Be mesele 
hakkında malfimabna muracaat 
ettiğimiz Cemal Hüsnü bey dediki: 

Dün ikinci kesidenin bütün 
U"" tQ"•rı t.trıasebetle "ikdam 

Ct.L tıe "'b.. ,, 
1 ""fflı,.. 0 urgün çıkmaya-

ta,.., 
~-~:-nı Ezani Vasati 

._. ı1tl: 1 a,20 6,41 
llff A,. ~ 
t • ıa mer 

)tct :nııı ga l . 
tı~ ~ b,Yr. ı.ete. enn inti~ar etme· 
!ett~ .IJiiaJ:· hın guu1erinde çıkacak 
det 11> \'e ::: :eı: gazetesinin tahrir, 
reyi'fhte ediI 1

• g~zetemiz tarafından 
~ hıı a~ lllıştır. Bu şerefli vazi· 

h~~ete t-' :L tndan itibaren karilere 
4' '~....:ı ·x..: . ~\.ijd . lı,;;.ını his ettirmeyecek 

e ıf; -•ya gayret edeceğiz. 
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M. Sadef 
namı müst
earıyla bir 
ay evelşeh
rimize gel
en sabık 

Soviyet ha
riciye kom
iseri M. Tr-
oçki, son 
günlere ka
dar Rus ko; 
nsolos han-

muvafik bulmadi. 
· ve ihtirazla muharririmizin sela
mını al~ış .;e oğluna Rusça bir 
şeyler söylemiştir. Bunun üzerine 
T roçkinin genç oğlu muharriri
mize: 

- Pederim rahatsızdır. Dok
tora gideceğiz, görüşemeyecek, 
mazur görünüz, demiştir. 

Aldığımız malumata göre M. 
Troçki şehrimizdeki Alman sefa
rethanesi vasıtasiyle Alman hü

:ı kumetine bir mektup yazarak 
kendisinin Almanyaya kabulünü 
rica etmiştir. 

Bir habere göre, Alman hüku 
meti cevabı m uvafüat veıecek ve 
Troçki önümüzdeki ay içinde 
şehrimizden Berline hareket ede
cektir. 

Diğer taraftan M. Troçki ay
rıca Fransız hükumetine de mu
racaat etmiş ise de Fransız hü
kumeti Troçki hakkında evelce 
verdiği kararı refe lüzum görmedi
ğinden, mumaileyh Fransaya gide
miyecektir. 

•-Böyle bir karar ve böyle bir 
meseleden malumattar değilin,, 

Diğer taraftan Istanbul defter· 
darı Şefik bey de şu izahatı ver
miştir: 

- "Yunan emlakine vazıyet 
edileceğine dair verilen haber 
bir buçuk seneden beri yapılan 
muamelenin devamından başka 
bir şey değidir. Yapıldığı söy
lenen mukabele bilmisil, kanunun 
iktizasıdır. Yoksa yeni hiç bir 
vazıyet yoktur.,, 

Muhadelede 
dün içtima 

alitedilemedi 
M. M komisyonu dün umumi 

içtima aktedecekti. Fakat gerek 
yuı.1an baş murahhası M. Diya· 

™ mandopolosun rahatsızlığı ve gerek 
ruzuamenin hazırlanmamış olması 
yüziinden içtima bayram ertesine 
tehir edilmiştir. 

Yeni zevkler 
Kadim devirlerde yaşayan in

sanlar, bizim bugün tanıdığımız 
zevklerin cümlesini tanırlardı: 
Mısırlılar, Fenikeliler, Asuriler, 
Gildaniler, Yunaniler, Romahlar, 
her türlü mücevheratı, güzel ko
kulan, ipekli kumaşlara ve içkile
rin her nevini bilirlerdi. Onların 
meçhulü ve bizim aşinası olduğu
muz y.eni zevkler şunlardır:Tütün, 
kahve, çay .. , 

Faket bugünün fenni, gerek 
tütünün, gerekse çay ve kahve
nin birer tehlikeli zehir uldu~unu 
söylüyor ve bunlardan sakmmağ1 
tavsiye ediyor. 

O halde binlerce sene sonra 

dünyaya gelmiş olmanın bizim 
için karı ne kalıyor? 

Ahmet Haşim 

I<omünistler 
tahkikatı 

Zabıtaca yapılan tahkikat ne

ticesinde geçenlerde lzmirde yıt

kalanan komünistlerle Istanbu1da 

ele geçirilen beyanname meselesi 

arasında hiç bir münasebet ol

madığı anlaşılmıştır. Sokakta bu

lunan mahut beyannamenin es

ki olduğu tahakkuk etmektedir. 

Bayram ertesi komisyon M. 
Hıvasın riyasetinde içtima ederek 
Garbi Trakyaya nakil etrafında 
kati kararını vercektir. 

Gençleşmek 
isteyen 

ihtiyarlar 
Doktor Vornoftan Behçet Sa

bit beye gelen bir telgrafa göre 
aşı ameliyesinde kullanılmak üzre 
8 adet maymunun gönderildiği 
bildirilmiştir. Bu maymumlar ge· 
çenlerde şehrimize getirilen may
mundan daha büyüktür. 

Haber verildiğine göre kendi
lerine gençlik aşısı yapılmak üzre 
Behçet Sabit beye muracaat aden 
ihtiyarların adedi 20 den fazladır. 

Şapka kanunu 
Polis m Lidüriyeti merkezlere 

gönderdiği bir tamimde bir takım 
alelac:aip başlıklarla doJa;;an ada
mlar hakkında takibat yapılmasını 
emretmiştir. 

Bu emir üzerine dün yalnız 
Beyazıt merkezi ınıntakası _da~il~n
de 30 40 kisi derdest cdılmıştır. 
Zabıta' ba~la~ına şapkadan başka 
herşeye benzi yen bir takım alel
aceyip serpuşlar geçiren bu adam· 
lar hakk~nda ~apka kanununa 
ademi' riayet maddesinden taki
bat yapacaktır. 

~ 

numaralari 

· Dördüncü tertip 

yankosunu· >-r1m;'!t:;=:;t=~~ii 
keşidesi d-

ün ikmal e<J / 
ilmiştir. Dü l 
de keşidE 
münasebe 
tile darül
fünun kon-

ferans sa
lonu hayli 

kalabalıktı. 
23869 nu-

mrolu bile

tin sahiple

rinden şo

för Cemil Bir talili~ 
beye de 35- Cemil ef. 
000 lira isabet etmiştir. 

Dün kazanan büyük ikramiye

ler şunlardır: 

18 o 
l.ira kazanan 

numara 
56252 

15000 
Lira 11Jzanan 

nu ara 
1 3 

- ==--

... 
çekildi. 

12000 
Ura kazanan 

numara 
37007 

10000 · 
Lira kazanan 

numara 
31171 

3500 
Lira azananlar 

5402 48456 
3776 

[Diğer kazanan numorolar 4üPICÜ. 
!ayfamızdadır.] 

Mokova 
sefiri 

dün gitti. 
Moskova sefirimiz Hüseyin 

Ragıp bey dünkü ekspresle Av
rupaya gitmiştir. 

Hüseyin Ragıp bey Berline 
ve Varşuvaya giderek oradan 
Moskovaya gidecektir. 

Nüfus teskereleri mahke1neye gitnıeden 

tashilı edilecek. (Gazeteler) 

Aman. beır birader .. ben llenUz 
Jllrmisine baltım nüfus Ka>1dımı tas
hih eder misiniz? ,____________________________________________________, 

_._ ''iKDAM" ın yıl dönümüne tesadüf eden hayramertesi i2 sayfa çikacak 
ve gazetemizde tefrika edilen "lslam tarihiııde nifak,, "Endülüs saitanatı 

ş ' \\t " - - - . - - -
t .. ~~r~ ... ,,. ... ,erine elektrik tesisatı yapıııyo~ i 
~ ~~~ ' 

"Kıristof Kolomp,,isimli eserleri kariler tarafından lezzetle takip olunanKemalettinŞük 
ii heyin "T ARIHTE YAHUDi KATLiAMI,, unvanlı yeni ve çok mühim bir tefrikası 
başlayacaktır. Bu eserin ilk tefrikaları Hililiahmerin sabah nushalarında neşrolunacak 

ve mabadine tekrar iKDAM da devam edilecektir. 

l~ı- ttı~ttıı:rı 1 
meydanlardaki işa- mobil ve tramvaylara elle~ .ile Y~1 

k ~ ~ı k arının bul d w gösteren memurlar elektırık te~n~ 
~tat e 1rik t . un ugu yf!r- satından istifade edeceklerdir. 

"~" . esısatı ğ · k ~" •tnıştir yapma a Otgmobillere yeşıl ve. ırmızı 
t\Qa11 so • ziyalar ıösterilmek suretıyle yo 

rı .. a 
•neydan~a oto· "."crilecektir. ~------1191l!f1~PDIL1111!11_. __________ .............. ~~maıt.'!Jımmm&~ ..................... ~ 
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Sin tashihi 

)apılan taharriyata rağmen cese· 
din gömülü bulunduğu yer keşfe· 
dilmemi~tir. 

111 SıLLal 
Bayr~mda si 

Atinadaki Yan - resmi "Mes
sager" gazetesinden, aynen: 

"Paris, 24 - "Times" gazete
si M. Winston Churcbill'in, Yu
nanlıların lzmire asker çıkarma
larına dair olan hatırahnı neşre 

rını bilmez, cahil, ahmak biri ha~ 
vekil olnyor; esassız bir plin 
kuruyor, Yunanhlan Türk)frle 

Yaşları nüfus tezkerelerinden 
daha büyük olanlar bundan sonra KQçük ıhaberıer 

koyllı l\lzı ~ili\ ri yolunda giderler
ken Lirdenbire çalılıkhmn nra ındnn 
çıkan Şaban, Ahmet, Belılul ye Ba
yezıt isminde dôrl çobanın taarnızna 
oğramışlardır. 

Hadi!!eden bilıihara haberdar olan 
jandarma idaresi yaptığı tnharriyat 
neticesinde çobanlar.ı y:ıhalamağa 
mm·affok olmuştur. 

Bugün bayram 
sevinç giinü, · 
günü! Haf talar, 
durmadan çalışan 
nimiz ve bedeniıni' 

devam ediyor. "figaro" Lloyd 
George'un şu sözünü nakletmek
tedir. 

"Yunanlılar müsait şartlar al· 
tında çabuk artmaktadır; elli ae
nede yirmi milyonluk bir millet 
olarcaklardır. Ak- denizin şark 
havzasına hakim olacak yunanh· 
lar Hindistan yolunun tabii bek· 
çileri haline gelecekler.,, 

Churcbi\l, o zaman bu beya· 
nata cevaben bu siyasetin mü
nasip olmadığını söylemişti. Si· 
mdi, Churchill kaydediyor ki Kı-

boğuşturuyor. Hanıiıi maflup 
olursa ohun kendiıine zarar yokl 

Churchill, Yunanlılara büyük 
devletlerin imdat etmediklerind~ 
bahsediyor. Fransa, Amerika, 
İtalya Yunanistana yardım et· 

sinl.erinıin tashihi içiu mahkemeye 
sev kedihneyecek.lerdir. 

Bu gibilerin tashihi sinleri rü. 
esayı memurin tarafında yapılacak· 
tkr. 

mdde ne kar edeceklerdi? E. en 
Hindistanm kapılarına nöbetÇi man e 
dikmekten bu üç devletin mcnfe· Evkafın alaca~ 
ab ne olabilir? eı· 

lngiltere de Yunana daha n kiidar-Kıi1kh tramvaylarıDt 

-Oda kütüphane8i - İstanbul 
ticaret odası klitüphanesi kit kide 
genitlemekdir. Avrupadan. ziraat ve 
ticarete ait bir çok hitaplar celpedil· 
miştir. Halen metr·cut kit&plar iki bin 
cildi mütecavizdir. Bu kitaplar ilmi 
bir uıul altında tasnif edilmittir. 

İıtanbuJ • Paris - Semplon Ek
spereste mayıstan itibaren tek yataklı 
komparitmanlar bulunacaktır. Yeni 
vagonlar da ayrıca bir ban)·o kom· 
pırtimanı de: bulunacaktır. 

Şehit ya'\TUlarına yardım -
Sarıyar da bazı zenginler araların da 
para toplayarak Sarıyar mekteplerjn
dc ki şehit yavrolarma bauamlık 
clbiıe te\'Zİ P.tmişlerdir. 

Çobanlar müddei umumiliğe SC\'· 

kolunmuşlardır. 

Sil<iret 

yramdan ne 
memnun olurlar. 

Bayramlar ruhi 
biı-ikıhiş kinlerj 
yan, yorgun si 

1 kuvvet, durgun 
Haklı bir şiltiiyet 1 lere aydınlık verell 

Bazı karilerimizden aldığımız 1 sirlerdir. BayraıP 
mektuplarda, bazı Sinemalarda maddi ve mane~i 
"Variete,, namile yapılan gayrı lerini yakından l 
ahlaki tahaflıklardan şikayet edil- eden garp aleıni 

ral kostantinin saltanatını tekrar 
elde etmesinden sonra mühim bir 
milli cehitte bulundular ve eğer 
Büyük devletler tarafından him· 
aye görselerdi milli Türkiyeyi su
lh akdine mecbur ederlerdi. 

ziyade hizmet edemezdi. imdat, emanet evkaftan satın almiştı. 
asker göndermekle o!ur. Acaba Buna mukabil her üç ayda bir 
umumi harpten bin miitkülit]a evkafa 8250 lira vermeği taahhüt 
çıkan lniiltere, sulh muahede· td.cıı emanet dokuz aydanberi 
lerinin imzasından sonra neticesi ta.k.iıti vermemijtir. Evkaf i~ra 
meşkuk diğer bir harp ilin n.ıitası ile teraküm eden 25 bin 
edebilir mi idi? Hat1rlardad1r, Ürayı tahsil etmeğe teiebbüi etmiş· 
o sıralarda, İnfiliz halkı tir. F~kat bu, yazıldığı gibi tram
harpten usanç getirmiş vo meb' • vay arabaUlrına ·•aıiyet sureti ile 
ualar harp murafı için bir para de&iJ, tramvay hasılatına ha~iz 
vermeyeceklerini avu avaz ba· kQWQ1*. teklinde tahı;il edilecektir. 
tarmıtlardı .... 

V11lc11al 
mektedir. nin bir çok aylıa 

Bu cümleden olarak "Hüse· içtinıai ve tabii ,!>'• 
yin Hilmi,, imzasile aldığımız f'P"', 
mektupta deniliyor ki : mlar icat etmişle 

'· Dün akşam 'L·akıt geçirmek ı:e Bizde de in 

Lakin Yunan askerlerine imdat 
edilmedi ve kendileri terkedildi 
ve küçük Asya seferi bir mağhı· 
biyetle sonuna geldi. İnsan ol
mak üzre rumlar daha ne yapa· 
bilirlerdi?• 

Lloyd George cenapları kara 
cümlede kuvvetli olmasalar ge· 
rektir. T"ürkiyeden giden rumlar 
dahil okluğu halde şimdiki Yu· 
nistanın nufusu tam 6,250,000dir. 
Yirmi senede bu yekunun 20 mi· 
lyona varacağını kimse tahmin 
edemez. Geçen asırda nufusu en 
çok artan Büyük biritanya idi. 
Kıraliçe Viktoryanın cülQsunda 
(1837) 20 milyon olan nufus şim· 
di, yani 98 sene sonra 42 mil· 
yondur. 

Bu tezayüt ise müstesna bir 
hadisedir. F ransada nufus olduğu 
yerde kaldı. Demek oluyor ki in· 
gilizler rumları bekçi, kavas, zın
dancı olarak kullanacaklarmış ... 
Zannederim ki bu vazife pek o 
derece şerefli olmasa gerektir. 
375 milyon beni-beşeri esaret al· 
tında tutmak için Yunanhların 
himmetine müracaat! Parlak bir 
fikir ... 

Bu batıl, saçma, k~ba görüm 
noktasından siyasetini düzen Lloyd 
George yalnız Türkleri değil, 
rumlar1 da felakete sürükledi : 
Garbi Anadoluyu yaktı, yıktı, 
Yunanı bir kahkari' mağlubiyete 
Jürükledi. 

Fir' avna Nemruda, Haccaci 
Zalime, Nerona zulmediliyor. O 
zalimler acaba bu kadar can ya
kmışlar mı idi? Şarkın tarihini, hat-
ta cografyasını, nufusunun mikta· 

(İKDAl\1) ın edebi romanı : 50 

Türk mn' elesini lehlerine bal- f'olf sle 
letmek için bir safderun aradılar, 
Yunaniatanı 'buldular ve aldat· 
blar. 

1\1. Kanonika 
dolandınlıyordu 

Bu hadise Büyülc-Bribuıyayı 
manen maglap ve münhezim Isim •;e hüviyeti meçhul bir 
etti. Fakat yüı·surat mahkeme dolandırıcı heykeltraş Kanonikaya 
duvarı. L. Georie aldırif etme· murrcaat ederek demişki. 
di. Yunan fena bilde ezildi. - Sizin daha 35000 lira ala· 
AJt-üıt oldu. Yalnıı Türk IA!fl), cağınız "·ar. Bu parayı kolay, kolay 
şerefi ile çıktı. Likin çektitimiz kurtata.mayacaksmız eğer bana ala· 
eziyetleri, harap olan şehirleri, eağmız paranın "·üzde "·irmisini 
köyleri, şehitl~rimizi ve bunları verirseniz sizde ~lacsğı~ız ol~n 
takip eden iktisadi buhranı unut· para~ı kurtarırım. 
mayınız, hiç unutmayınız. / 

Amerikalı müverrih A H. Hadi1ıenin bu şekiJdP. geçtiği 1 
Lybyer Buyuruyor: ltalyan hPykeltraşm ifadesinden 

"Onlar (Yunanlılar) mega!i- anla}lmaktadir. 1faınafi .M. Kano· 
idea (büyük-emel) için harbettiler, ı nika hu adamın i.::mini unuttul1u

lakin türlde! ocakları ve evleri mı ancak şahı:en tanıyabiJt:cPğirıi 
!çı~ .harbettıl~~·" itte o ıamanın söylemiştir. tahkikata baslanmıştır. 
ıngılız başvekılı bunu anlayamadı. • 
Bir milyona yakın türk ve rum 
askerini kasaphaneye süri.ikledi. 
Bütün Ak-deniz havzamııı bir 
yangın yerine çevirdi. Satvekil 
cenapları da Londradaki devlet
haneıinden bu şalranç. oyununu 
ıeyrediyor. 

imparator Neron, mahza bir 
yangın manzarasından ilham al
mak için eline sazını almış Ro· 
mayı ateşe vermişti. insaf buyu· 
runuz: Bin sekiz yüz sene evelki 
bu vak'a ile yedi sene akdemki 
hadiseden hangisi daha zalima· 
nedir? Düşününüz: Ga:ıi Mustafa 
Kemal, o sıralarda milletin ira· 
detine terceman olmasa idi tür
kün hali ne olurdu? Bu tarihi 
hiç unutmayaLm. 

CELAL NURi 

~ 
i\ıJezarı hulunmayor 
~!wddei umumilik di.in şavanı 

dikkat bir meseleye vazi~·et et~iş· 
tir. Mesele şudur: 

Cibalide oturan eczacı Necati 
beyin kızı Ge..,·her hanıma, bundan 
bir kaç ~ün evel apendisittı>o 

ameliyat yaplhrke~ kızcağız vefat 
etmi~ ve derhal clefnedilmiştir. 
Fakat kızın pederi Necati b(·y 
ameliyatta hata yapılJlğına kaoaat 
getirerek müddei umumiliğe jih
vette hulunmustur. Bu • ikavet 
Üzerine ceset in ~kabirden ç;kar~la
rak morga gönderilmesine karar 
verilmiştir. Fakat iki giindenberi 

Kurltanlarl 
Yalnız akşam saat tam yedide 

iirkecide bulunacağ'1na ve beni• 
mle beraber gelecetine yemin 
et.. 

irfanın böyle israrı ve isticali 
Si.ibeylayı şüphelendirdi. Ne var· 
dı .. ne oluyordu? 

KEMALETTiN ŞDKRO 

bu sözlerin ihtiva ettiği acı ma' -
nayı anlamayan Kamuran: 

- Ne olursa olsun... dedi. 
Benim hatırım için bir giinlük 
zevkinden mahrum kalıver... 

1 V c sonra Irfan çekilip gider
ken kendi karısı için hazırlan
mış yatağa uzandı ... ne gibi bir 
facıanın kahramanı olduğunu bil-
meden asabi, kırbaçiayıcı koku· 
lar arasında yorgunluk uykusu
na daldı ... 

• • . . . . . . • • 
irfan tam zamanında odadan 

çıkmıştı. 
Çünkü atelyesine daha gir· 

mek ve b:lşına gelen bu hadi
seyı tahlil etmek üzre iken ka
pı ca ındı. 

Gelen ... Süheyla irli. . . . 
G n kndın bütün gece vic· 

dan · .... r 'le mücadele etmiş, 
hem ndi a.şk·m, hem de Peri
hanı bü ün niis .. ve nehayet onu 
fed y · . O u acn:ıamaya kar/r 
verm.' ti. E · ~t acımayacaktı. Mer-
h":-ı _ t ,1c· >;;:; .... t ti Madamki se-

y - m;.::i seviliyordu ... 
A l .. :z kan:..nlarına 

~ ...:kı h2r2be· 

ler üzerinde zafere dotru yürü
yecekti, 

Bu karar üzerine dir ki irfana 
koştu. Hemen onun kolları ara· 
sına ahlacak: 

- İşte geldim.. beni ne ya• 
parsan yap.. artık seninim.. di
yecekti. 

İrfan Sübeyliyi tela~ ve hele
can içinde karııladı. 

Kapının önününde.. atelyeye 
gitmeğe meydan brakmadı. 

- Süheyla.. dedi: hiç.. hiç 
vaktimiz yok.. Derhal lstanbulu 

terk edeceğiz. Ben pasaport i~i içiıı 
bir arkadaşa şimdi telefon ede
ceğim ve bu akşam kalkacak 
olan ekspresle buradan aidece
ğiz.. Kaçacağız .. 

Süheyla, lrfanın bu tc!aıma 
mana vermedi. Hele işidilınekten 
korkar gibi yavaş söz söylemesi 
büıbütQn merakını mucip oldu: 

- Ne var,. ne oluyo~ irfan 
bey.. dedi. Niçin telişlııınız .. 
Neden yavaş lconuşuyorswı'lı? 
Alelacele ve kaçar gibi lstanbuJ
dan haraket niçin? Kimden ka· 
çıyoruz ve nereye gidiyonız? 

- Aşkınızın engellerinden ka· 
çıyoruz ve saadete gidiyoruz. 
Bana fazla bir .şey sorma .. 

Sanki bunu anlamak ister gibi 
başını çevirdi. Etrafına bakındı .. 
Gözleri kapının ark.asındaki elbi
se atkısına takılı kaldı. 

Orada... bir baston görmüş· 
tü.. ve bu baston .• bir sene evet, 
izdivaçlarmın yıl dönümü müna· 
seboti ile kendisinin zevci Ka
murana bizzat hediye ettiti b .. 
tondw. 

Rengi bir az sarardı. Metane· 
tini bozmadı İrfanın yüzüne ba-
ktı: . 

- Kamuran burada .. degil mi? 
irfan batını eğdi. Hafif seıle: 
- Evet.. Diye bildi. 
- Anlayorum. O burada ol· 

dutu için tclatdasınız. Fakat ni· 
çin? Buna ne lüzum var. Made· 
mki zevcim beni arzu etmiyor .• 
Bundan sizin telaşa düşmeniz ... 
hatta kaçmanız ma'nasıı.. Ben 
bizzat K.amuranla konuşacağım 
ve onu kendisi ile artık hiç bir 
alakam kalmadığını bildirecetim. 

- Hayır Süheyla.. Sen kamu· 
ranla karşı kartıya ıelmeyecek· 
ıin.. Daha doğrusu sana hakikati 
i'tiraf etrııoden onunla g~rüım .. 
yeceksin. 

- Ne gibi hakikal. neyin 
. itirafi; 

-Yalanımm .. 

Yangın başlangıcı eğlenmek için iki J:ı::ımla bera- heri yapılan milli 
ber be-yoğlunda "Opera .• sinemasına L .. 

Beyoğlunda ikamet eden ma· gittim. Sinema ·yerine bir fransı: ramlar, çocuk JJC9 

dam Mardikin evinden yangın çık· komik aktarım sahneye çıkarak uy- ]arı çok hayırlı işle 
rnlj ve derhal yetişilerek söndti- guruu;; ı•e adabı umumi yeye mıı· yalnız bayramları 
rülmü.ştür. gayır naklettiği ba::ı hiku.,·elerden ı.-ve neşeli geçirıne• Bir ev kısmen ,·andı canım çok sıkıtdıgını ı·e etrafına 

J bahınaraf..: mercııt oları lıalkm sı· zımdır. Bütün gOJJ 
Usküdarda oturan Sadberx ha- J.ıldıtını gördüm. de ve ya kahve, k 

mmın evinden dün yangın çıkmış Bu Komiklerin sijy/evecekleri 
ve ev kısmen ,yandıktan sonra §4rkt meı:zularmz opera sinemasl hırda oturmakla g 
!!Öndürülmüştür. gibı bilnisbe seçi/mi~ bir halkın bayram fayda Y 

G\'ı' l'rertede b·r ··ı·· geldigi yerlerde olsun adaba ı·e alı- zaı·aı· 1:-eı·ı·ı·. Ayfll 
Eı l O U laka mugayir olmayan hihii:yf'ler y 

Erzurumlu Mehmet Ali efen· arasında aramaları 1.-ul>il deg.il mi· ınanda hayranı g 
di dün gece Mardin vapurunun tlir? .• rinde fikir dinleni 
güiertesinde ülü olarak bulun- Bir alacaklının arzu~n kır gezintileri yap 
mu~tur. Yapılan tehkıkatta hu ada· ı l ~ k e llszı alac:ıhhl:ırımn gitti•·imdt> hı' )3 ıçe gibi açı ·y 
mm eceliyle üldüğü anlaşılmıştır. ,,.. fırtıma , uz im.len j, )nprımndık· d 1 1 k .:it e c o a~ara yUCP 

Bir adam iildi.i ıarını, tıarnıar.n aı;mas nı bı k!aıne . • ~ ıuanları vapnıak ıS 
Lütfü isminde bir adam diin lıi!imi . ıdu~orlnr. 1 ar w• fııtaırn J 

vnJda aiderken kalı} c;kt~ı;inden 1 y i'w tııtlen tİ(':\l' t i :lrı İ JtP <İt•reı·e\ <' d .... b 
i . l 

1
c: 1.. .. .1 .. .. ı,a<lar mi tef'ssir uHu:-' Knt,i bir ma· :Meınleketitnizin 

ıın Pn ıırP < ıı~ııp 11 muştur. 1 ü ıuata malik bulunmuroruz. Bıı mali· Ib 
B. k · ld · tabakasında bi lr ÇOC\lğUll ayağt ~eSJ l ına~. tice.re: odac::ırı.n \C:-UıC',,İ hızım 

HRsan isminde 14 yae;larmda gelır. Bu cıhetler h:ı1,t..nJa hali ın köy ve kasabalar 
bir çocuk dün trannavd.an

3 

dü miiu . tt'm ir ;dH~ne-i lu·'ın~~clııı :- n:iı. da hayramlal'da ço~ 
b. rr t k 1 kl . 1 d E.renıw\de c::al\ıo harılerınız lt'n kı" ı·çitı•r kı" btı tanııl ve ır aya~ı ,. ·er e erın a tın a ' ) h 

kalarak dizkapağı hizasından ke· a up zarardır. 
ilmişhr. Bayraln ınaçları tertip Bu suretle diııJeO 

Metruk ço<·uk hey etinden: I g !erine zelıirlenıııe 
Dün B~kırköyünde koy içinde Bayramın biripci Çarşanba gü- ili! ıın olur. ti. 

torba derununda sokağa terkedil- nii (bu gün) Taks:m Stadyomun· Lokman H•" 
r mi§ bir çocuk Lulunınuştnr. Çor.u· 
ğun kimin tarafından sokağa hıra· da icrası mukarrer (Beşiklaş-Fe-
kıldığı bilinmemektedir. Bu hu~u tn nerbahçe) 'mühteliti (Galatasaray) Lastikçi Hüse} jJ) 
icabeden tahkikata ba~lanmı~tır. Maçına tam saat üçte baştana-

B' k l J caktır. Heyeti tertibiyc be mcı.ç- seyin n· :eriki 
ır çocu - yara anc 1 larırı fiatları şu suretle tesbit edil-

13 yaşında küçiik bir kız ço· miştir: Balkon: 300, Tribün: ınulıtereın nıli§terile 
cuğu Tepebaşınrla bir otomobil sivillere l 00, Kulüp mensubu 1 • 
altında kalarak yaralanmı::.tır. ı 1 50 R La\ ı·aı11lar·ını · • Zabitan ve mektep i ere , e- • L 

Mutaarız cobanlar smi elbiseyi labis askeri meka· I k } · f e,·Jet• -· e~ n sere 
Ferdane ,·e Halise isminde iki tip talebeye 25 kuruştur. .. ı • 

- Anlamıyorum .. 
- Sana yalan söyledim Sü-

heyla.. Kamuran seni istiyordu .. 
yanına çağırıyordu .. Hatta şimdi 
buraya onun için.. seni elimden 
almak için geldi. 

Süheyla susuyordu. gözleri ha· 
stona dolaşmışb. Neden sonra 
başını kaldırdı. 

- irfan bey .. siz ki namuslu, 
vicdanlı, tahsil görmüş bir genç· 
siniz.. siz ki arkadaşlığın sadak
at kanunlarına herkesten fazla 
riayet ve hürmeti kendinize da
ima bir meslek yaptığınızı söy
lerdiniz?. Nasıl oldu da bu kadar 
sukut ettiniz? 

Tariz çok acı idi. Ressam ba
şını kaldırdı; 

- Atk için .• 
- Demek aşk insam böyle 

süfliyete sevkediyor .. 
- Ma' alesef öyle .• 
- Hayır irfan Bey.. Aşk in-

sanı yalnız aüfliyete düşürmez ... 
ulvileştirir de.. ihtirasa istinat 
etmeyen aşkların kıymeti sahip
lerine verdiği iztırapta.. bu iz
tırabın ıiddtindedir. 

- Ne demek .istiyorsunuz? 
- Şimdi anlarsınız ..• Kamuran 

nerede? 
- lçerde.. Yatak odamda .. 

Fazla yorğunmuş ... istirahat edi
yor ... 

Sü.heyla ac:ı acı güldü: 

- Benim için hazırlanan odada 
değil mi? 

O odaya yene ben gidecegim. 
Beni siz kendi elinizle götüre
cek... ihanet ettiğiniz arkadaşı
nıza elinizle teslim edeceksiniz. 

S'"h lA' - u ey a .... 
- Nakadar kör haraket et· 

mişim.. Atacağım yanlış bir a
dımla hem Kamuranı, hem de 
Perihanı betbahtiye yuvarlaya-
caktım. Metin olun irfan bey .. 
Şu anda sizi her vakitkinden 
fazla seviyorum ve size acıyorum. 
Ben de aynen sizin vaziyetiniz· 
deyim. Ancak aşkta fedakarlık 
nazariyelermiz ayrı.. Siz aşk yü· 
zllnden süfliyete düşerken onu 
sebep gösteriyorsunuz. 

Ben ise aşkı ulvilettirici bir 
basamak telakki ediyorum. 

ikimiz de bir birimizi seviyo
ruz... ikimizi de ayrı ayrı seven· 
ler var. Biz nasıl aşkın ve kade-
rin bir kurbanı isek onlar da 
öyle.. Eğer romanlarda okudu
ğunuz gibi ha raket etmek lazım
sa dördümüzün de intiharı icap 
eder.. Hayır irfan bey.. Biz ha· 
yat kahramanları, roman kahra-
manlarından yükseğiz. Bunu is
pat edeceğiz. Ölüm aşka sadakat 
değil.. ihanettir. Demin de söy
ledim.. ihtirassız .. nezih aşk ızh
rapla kaimdir .. Çekilen, ıztırabm 
şiddeti ~d :""' km-r:.:-ti ile ökulür. 

Benim nazarımda ıztıra' 
aşk.. saadete kavuşmuş 
sönmeye mahkôtndur. 
muvakkattır .. Fakat ter:!!' ~ 
kalmıs bir aşkın dev rı ~ 
ıztrabı müebbettir.. Aşkı ,t·~ 
lezzeti de işte bu ıztır•~~ 
onu sonuna kadar ta ~ 
Ben sevmediğim Kamu~ 
ut etmeğe ugraşırken se0 ~ 
rihanın saadetini temine 
caksm. Bizim onlara "e'"~ 

saadet ve kendi çek~~ 
tırap sarsıJmaz aşkınııı1 (cOP"".j 
olacak ve bu bağ hiç b• 
cak.. Aşk... kederle piı 
dört kurban isteyor .. 
ketimizle yalnız ikim:.-: 
gideceğiz.. kansız.. fa 
nezih bir aşka yakışa~.., 
haydi.. beni Kamuı---.. 
elinle götür ve sen de 
koş.. Göz yaşlarımızı ~ 
ve bizim için dökülen Y 
mek vazifesine koşalıı11•'' • 

• . . . . . 
On beş gön sonra .. • ııs"' 
Mesajeri kumpan~aSllr'( 

vapuru Süheyla ile ı<arrıfetl 
tanbuldan götürürken 0~.fj irfanın düğ ınleri yapılf i/.':1 

Kader ... dört kurba~ 
Aşk... iki kurbanla "1lfb'.I 

lehe çalmış... Aşk " . 
kendilerini feda edere 9~S P J 
rmı kurtarmışlardı. foffJ· 

Kem aletti,, 
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Yuna~lılar 
Charnberlaina te
essüf edecekler -

b..,Sörlendi..: Atina, 12 JA.A] 
u"ilıneti ~·ne nazaran Y ıınan 

t:de !! 1_ Sir Chamberlaini Ct>nev
lı. hty U-ı;ar noktai nazarı lebinde
llı~Yee~ Yunan efkarı umu
'liııı . ~ husule getirmiş olduğu 
ıudi:ııı ~ lngiliz hükumetine 

e lllyetinde bulunmaktadır. 

~esai bürosunda 
. llcra . Loodra, 11 [ A.A] 

~'-i hu etı.uw llleSai Diirosu mec· 
1 'tiııı•ı ııaıı.ıı Ceııevrede 43 üncü 
llıa nl ııltt~r. Amele fırka-
n tııensup .. bul uy~rd . uç nazır hazır u-
ilngijlct-~ Sır Art.bur Steel Maiıland 
le ~f ..Ji. M. Loucheur (Fransa) 
-evıu~ h 1stell (Alwanya). Başlıca 
aıı "1 ~lıs 8 saat üereti mel!lliye 
llıi;~~ mükaveleoine ait 
ltıu)ı;11"el at ıdı . bıgiltereniıı hu 
~~d~ ~ar ısıeda ittihaz etmiş 
' 1t ~lit} hareketten bahseden 
ı:_ııııı, 0~ bu mukavelenin ,-a
hıu;~~ prensipleri Londra 
ltll~ il daima müsait surette 
lıu Ilı ~ o.ldu;tunu ve fakat 
tıldu~u u~"elenin ihtiva etmekte 
tın ı.ı,ı· ır tahm mühim noktala
llıiiıaJ~ il veya tavzih edilmesi 
' 111ıiı!İf."'lld;ı bulunduğunu beyan 

hıgillz filosu 
l'a • Londra, 11 [A.A) 

~ahitjY~s. g:ueıesinin Maka ınu
~ıııu"- diliyor: bıgilterenin Bah· 
<.atşa111 Atlaei ve Akdeniz filoları 
atıklari lıe günü Majorque adası 
deııiı~ ~. hirleııecek garbi Ak
~~ktir llıııştcrek manevralar icra 
~it d · Bu manevralar 2 Nisana 
J e"aııa eyleyecektir. 

spaııyada nümayiş 
, le . Paris, 12 [A.A] 
~ lihh~:uı:ııaı gazetesi Madritten 
l. l'ri dlYor: Talebe ve grevciler 

Ve ~ de RiYera ile harbiye 
!arı iiıı.. aa:ınlıarının ikametgah
YaPtıı1,~tıde muazzam nümayişler 

l!iı,' ardır, 

tııı_illltıııl.thnı kİııH!eler hafifce ya· 
'ılilıııı.ı~ ve 100 kadar tevkifat icra 

G t. . 
ı.. ~ ıı·· 
k~te geıc....:~ayişciler tekrar hare-
d ıııı. eıe;-rdir. Yine bir takim 
e te~~ Yaralanmış bir çok kişi 

~ olun 
''lilleı1 -r mu~. ' 

te meclisinde· 
ı\. ~Ctlsi Paris, 12 [A.A] 
•l lı:"•ııı ce 0~' g~zeteeine nazaran 

11 
aıı höy{ llliyetı meclisi iizası hun· 

h evrede e senede bir içtimaın Ce
IJ ııl.:kı.ıı~ haşk:a bir şehirde akti 
tıı 11 s11retl mutabık kalmışlardır. 
lı:alatı.11~ .Madrit ve Berliıı içti
ıı· Çtilı: i~ sonra Prague da yahut 
d'.11 ~ • hükiimederinden biri
() ~UıılUd_ ._1.l _idare•iı:ııde toplanılması 
~altav, ~~ tiv~yet e~te.dir. 

Plııı._ d Üez_ayırde de bir ıçtınıa 
erı>iş edilmclı:tedir. 

l\raı iyileşti 
n~ tlött ayd Londra, 11 (A.A) 
at• 1'ral aıı heri ilk defa olmak 
~ı 11'~aliy6 ~!çık havada müteharrik 

ııı,,.,, l" b' ı "'· lJ. ır saat tenezzü ı y ah •va fcvkaliıde güzel idi. 

. Ya Kemal B. 
L l\ırı._i Ya"ova, 11 ( c\.A) 
"v Ye 8ef . • 

altı] Var ırı Yalıya Kemal 
di,; liıaf..ıac1ŞQ"adaki vazifesinden 
l'iııon~. le1ı ~· Bu vesile ile kcn· 

e,, v~ri~~~ Nı~anu:ıın büyiik 
I_,. DJL-;;tir. 

Oq --
}ada Millet -.... \ 

mektepleri 
\ ~İı 01 ı] Konva, 12 [A.A] 
'il,• - alıilııı·' · 1 ·ı. · •t·r uc ac1 an J9'iı..1~er 
ıı 1 3\lık ·11 • . 

lı •di ıııı et mckteple-
ıl,. (],17)) c1-

'tı - ır. Bu nıektep-
•d,,, ·• 1"<1~11 talcbı· ad di 19233 

..,, t1 . 

G 1. Calles Bir rekor 
Asiler kumandanı 

bir kasaba aldı 
Pari•, 11 [A.A) 

l\frl.sika sefareti ceneral Calk
siu Zacateııakı i~g-al f'tn1i~ ı>hluA:unn 
bildirmekte<lir. 4 alay a~ilt·r n.i-i 
"Crbalejoyu terkcluıi~ H' nıunıailt·)·!ı 
firar evlenıi•tir. Federal kıtaat . . 
Meksik•ı - Lared demir yolu ııılina
kalatını tesis etmiştir. Meb 'usan 
nıedisi hiikiimetin- inaatına kayt
sız ve şartsız olarak i~tirakc karar 
vermi~tir. :M uhalefct fırka~ının 
reisicumhur namzedi olan . 1. V as
koncellos isyauı takbih etmekte 
olduğuna dair bir beyanname neş
retmiştir. 

Mcksiko, 12 [A.A] 
"Aguirre .. ııiıı kunıand~<ı alımda 

bulunan asi kıtaat teslim olınu~tnr. 
Londra, ] 2 [A.AI 

(Röyter) ajaoH Nevyorktan j,. 

tihlıar ediyoc )[. lloO\ erin i.yauı 
ba.ıırması için )feksika hül.iimo
tine yard1m etrne.ğe karar vernıPsi 
ve mezkiir hükôıuete Aıııerikadan 
silah ve mühimmat tedariki için 
mezuniyet "'erınesi yeni reisin Lu 
harekt'tinin Meksika halk talıakası 
arasında Amerikaya karşı hasmane 
bir hareket re,·lit etnwoinden 
korkmakta olan ;.'l,,.york malıafi
linde endişe tevlit t'lmiştir. 

istiklal 
Bombayda yeni 
tezahurat oldu 

Dombay, 12 [A.A] 
"Smaray,. dı nilen i•ıiklal :ziinü 

dün burada hir ~ok mitin:!lcr ter
tibi suretiyle tes'it edilmişıir. Bu 
mitingler e nasında ecnebi nıeın .. 
leketlerden ithal olunan mensucata 
kar~ı boykotaj yapılmasl iltizam 
olunmuştur .Sözden fiile geçen nü
mayi~ciler zorla gaspetıni~ olduk
ları bir çok kumaş parçalarını 
yakmı~lardır. 

Otomobilde en 
büyük sür'at 

Daytona, ( Filoridada ) , 11 [ ;\.A] 
Simdivcı-c kadar 20711-2 mil

den ... ih.ırc.:t · luı1unnıtl~ olan ı•ifıan 
rekorunu otoınohillc h.Lrınağa tc•
şebbiis eden lngiliz ·'St·t•gravt•H 
saatte 231,.'l uıil :-;aat tcnıinine 
nun affak olmu~tur. 

Daytona. 12 [.\. \) 
sf'ell;rave ,. GoldenarrO\\ .. na

mındaki muazzam otuıııobil il« 
saatta H•ati 2Jl,5 uıil J,aıetmek 
'uretivlc veni lıir cihan l"ckoru 
tesis ;.uııi~ oldu~undau Amerikalı 
bir otomolıilci triplcx namındaki 
36 silindirli <ıtorııolıil ile rekoru 
kmııa•'a azm«tnıi~ıir. Halk trba-

" k .. lükle miisalı~ka) ı se~retıne ıcın 

ko~ınakta<lır. ----
Kücülı telgraflar 

Almam·ada feyezan - Berfin, 
11 [A.A] İJai!Lırdıın inen seylanlar
la kslı~rnn \\ ied nehri l<enıli•İni ort· 
mektc olan buz tahal\a-;ır.ı kırmış ve 
bir \'Ok ı,oprüleri lı~-ara u!l;ı:1tmı~tır. 

Ah~np olan Waldlıreitbach k upnisu
nti duli(alur alııp gııturrn\i~tür. Suyun 
istila eİıııi, olılııt\\ı .. dıir ,-e kasaba
l~rın sokuklorı buz pan;aları ile ur· 
tulıid"r. 

llmi mııkart•nct - Pari>', 12 
[A.Al llıitıııı ım·mleketler lıahkınıla 
ttıtlıik eJilen hhi lıir teamıılr• ıc,fi
kan ulum akarlemi>i llerlin ulum 
akadenıi,,ine ceb~leriııe ait znlııt va· 
rakalnrı i!e di!l:er muhtelif ııe~ri_ı atı
nı gondcrmi~tir. Bu suretle iki aka
demi arasında harpten evelki m lma
sebat ve teatii efkar ba~lamış ola
caktır. Berlin akarlemisi bu irealıitt 
kaimi etıniı erek Parise icde etmiştir. 

Asvada bir zelı.ele - Londra, 
11 [A:A] ~!oskovadaıı bilılirildii'.(ine 
güre nıerl\l·zi asy~Jn \Ianangan da 
, ukua gı·len bir zdzle lıir takım ha· 
oarata sebehiyet vermi~tir. 

Bir intihal - Amers, ]2 [A.A] 
Mahkeme Conan Dayle in lıir roma· 
nını intihal etmiş olan Frank H~iııe i 
bin frank zararu ziyana nıalıldlm 

etmiştir. 

Sofyada bir infilak Marsilya - Beyrut tavyareleri -
S "- 12 (A A] Paris, 12 (A.A] Şark hattında ifi-leyen ,o.Ja, . • 

İstasyonda )İrnıi kadar benzin deniz tayyareleri :\Iarsilya - :\apolı -
varilinin infilfikı netice>in<le bir Atiı.a - Benut seferini yaparak Frama 
yangın zuhur etıni~ i8tde çalıuk ile Suriy~ arasında irtibtı kat'ı sure· 

hastırı lmıştır. Ha sarat ıııllh~i~uı=d=i=r.=~ct=te=te=s=i•=et=m~i=~t=ir=.==-===== 
•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••H•••••••••:1••a•Qan••••••••••••••••••••••••••••••••••ll•••••••••••••••••••••~:• 
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1ı SiNEMASI 1l 
ii ~ :: 
!l Bayram miinascbı-tile bıı gün :: 
ii saat 13 den itibaren ba§/ayacak ii .. .. 
!l olan BAYRAM- PRO<;f!. t. Ei .. .. 
ll /f1INDA sinema yıldızları :ı 

!! RONALD KOLMAN · VİLl\IA BANKİNt !ı 
ii Son ve modern te111~i 1 leri ~E 1 

~ı AŞK ALEVi 1~ 
:: Muazzam süper filimle :: 

!1 CiHAN Kül\Ill:TI ŞARLONUN gülünçlü koıncdbi 1! 
i~ ŞARLO FI~ARI ii 
ll Kalıkah:ıki filim. Ayrıca matıne ve ,;uvarede BÜYÜK :: 
i! VARYETE ORKESTRA. Mtineler favkalade olarak saat 13 de ii 
il başlayaraktır. Bu filim pek yakında Ankara kulüp sineına-,1nda !l 
ı: irae etlilecektir. l! .. ······ı················ .. ····················· .·· ::::::::::::~:::::::::::::~.::: ...... .............................. u ........ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:: 

a 
Hal it 
nasil 

Fransizlari 
dolandirdi ? 

KEMALETTiN ŞDKRC 

-71-. 

Mazlum maskesi 
altında zalim rolü •• 

(Halit) in Türk mektebi har· 
biyesindeıı tanıdığı bir çok za
bitler vardı. Bunlar evvela (Ha
lit) i vatan se\ en bir adam rnn
mışlar, onunla sık sık düşüp 
kalkmağa başlam;şlardı.. Bu 
dessas heri! kendisine mazlum 
süsü verir: 

- Aptülhamidin zulmünden 
Fransızlara iltica ettim ... 

Diye her kesi aldatırdı. Fakat 
çarşıda olduğu gibi lstanbulıın 
cemiyet hayatında da onun ka
ranlık hüviyeti pek çabuk anla
şıldı. 

Bir an geldi ki kimse elini sık
maz, hatta yüzüne bakıp selam 
vermez oldu. 

ihtiras perdesi 
Halit yalnız Türklere değil, 

Fransızlara da hile etmekten zevk 
alırdı. Menfaatı mevzu bahs ol· 
du mu, babasını bile dinlemez ... 
Gözünü bürüyen ihtiras perdesi 
onu en iğrenç, en küstah reza· 
!etlere atardı. 

işgal esnasında bu herifin bir 
macerasını i i'mi tik. Ehemmiyeti 
itibarile yazıyorum .. 

1 Korku 
Milli ordu Istanbuldaki haşe

rat sürüsü ile vatansızlar için 
tehlikeli bir vaziyet aldığı ve 
hainler telaş içinde kaldıkları bir 
sırada, lstanbul işgal orduları 

Fransız kumandanı, (Halit)i çagıdı. 
- Sana çok mühim bir vazife 

vı:reçeği_z. Bunu oehemelial ba
şarmalısın ... 

Dedi. Halit, bermutat deruhte 
ettiği bütün işlerde kendi hasis 
emeli için menfaat te'min etti
ğinden bu yeni vazife İçin de 
yene karlı bir iş kokusu sezdi. 
Fakat Fransız kumandanı görüle
cek vazifeyi, yapılacak işi söyler 
söylemez rengi attı. 

Çünkü kendisine verilen vazi
fe Gebzeden lzmite kadsr olan 
sahilin denizden fotografisini al
mak vazifesi idi. 

Milli ordu lzmitte idi. O ci
varda kuş bile uçurtmuyordu. 
Halit ise dessas ve hain olduğu 
nisbette korkaktı. Bu işi nasıl 
başaracaktı? Yapamam da diye
miyordu. 

Fransızları bu teşebbüsten vaz 
geçirmek için bir çok sebepler 
ileri sürdiı: 

- Tehlikelidir.. Çok para 
sarfı lazımdır. Bir faidesi olmaz 
gibi bahaneler serdetti. Büttin 
bunların saiki hep korku idi. 

Fransız kumandanı vahi bul
duğu bu itirazları dinlemedi. 

Nakadar para giderse gitsin 
bu iş mutlaka olacak!.. 

Paranın böyle bol keseden 
verilmesi imkanı (Halit)e bir az 

cesaret verdi. 
Tehlikeli iş 

Aradan günler geçiyor ve Ha
lit mütemadiyen düşünüyordu. 
Nasıl yapacaktı? 

boyunu takip eden.. lzmitc se- ' 
fer eden yalınız vataıisevenlerin 
motörieri idi. 

Bu motörle" milli orduya cep· 
hane, silah taşıyorlar ve kahra· 
man Tiirk evlatları tarafından 
idare ediliyorlardı. 

Milli ordunun eline düşmese 
bile Halitin bu motörle. tarafın· 
dan görüleceği mu!ıakkal..i:ı. 

Şiddetli emir 
karşısında 

Bir gün şiddetli, kat'i ve son 
bir emir aldı: 

- Üç gün zarfın a mutlaka 
istenilen rc,imler te'n in edilecek. 

(Halit)in etekleri tutuştu. 
Kuyruğu bu defa adaıu akıllı 

sıkıştırılmıştı. Baktı ki olacak 
gibi değil, çaresıL:ik i1:inde kur· ' 
naz b:r plan buldu. Üç gün 
sonra F,·;;;,nsız'ara istedikleri fo.o- 1 

graflan verecek.. paraları tehli-
1 

lçesizce cebine in irecekti. Bul
buğu plan bas'tti. Sahiller he
men hemen birbirine benzerdi ... 
Bostancıdan (hattı fasıl) ın yakı· 
nına .. \ani Tuzlaya kadar olan 
kısmın fotografını alacak bunu 
Fransızlara (lzmit) sahili diye yut· 
turacaktı. Ancak elinde bu hileyi 
meydana çıkarmayacak emin bir 
motör lazımdı. Bunu da buldu. 
Kardaşı bahriye nazırı kürt 
Hamdi paşanın rüzgarı ile a kra
balarından (S ... ) beye hükumete ı, 
ait bir motör vcrılmişti. Bu 
nıotörle emniyet i inde ışını 
gurebilirdi. 

Planını tetkik etti. Üç giiıı 
sonra Bostancıldan Tuzlaya kadar 
olan kısmın res'mlerini Izmit 
sahili diye Fransız kumandnnına 
veriyordu. Ayrıca binbir mu!:,·. 
lağa ile atlat ığı nıuhayel tehli
kelerden de bahset,i. Bir çok 
il:ramiyeler de aldı. 

Gör'ilyor ki ke ıdi vatanına 

milliyetine i:ıanet eden bıı adam 
arkasında taşıdığı oniformanın 
sahibi olan bir hükumete de kü
lah geçirecek kadar ahlak düş

künü idi .. 
(Bitmedi) 

Ilolk ~hı il· i Cemin•tinden 
Ba rı11n 1 n ~ üne ı cun1 ~ınu ..;aat 
) O d~ ceıni~ et nıerkezindc yapılacak 
lıa~ ramlaşma mernsııııiııo lıilunıum 
azanın te~rı 1(rİ rica olunur. 

Ba\raınla:-nıa l\Ierasinıi . , 
T ırk Ocai:: <lan: Ba~ ı-nm ııı il.inci 

Per c-nbe glinu ocak ta ha~ fff.tnln~ına 
ınera~uni ~apılaca:. nı..!an ~aat 15 h 

l>11tıın ocaklı ar;,a,!a~ların tf·:riflerı 

rica olunur. 
t:~kii<lor nıunllinıler bir liğiıı

den: - Ba) ranıın (2) ıııri Per~enbc 
~unll saat ( 9) duıı ( 12) ye kadar 
hayramla~mava talıois edilmi~t"r. 

12 mart 929 
NAKITLEH 

1 Jngliz 98fi.25 20 1-lı BuL 
1 Dolar 202.25 1 Floriof 

20 Frs.F. 158.50 20 Knr. t:'•k. 
20 Lireti 212.50 1 Zloti 
20 Drahmi 52.50 20 Din.ar 

28.25 
80. 

110.25 
22.25 
n.~o 

111 
C ri bir burun 
Ou binlerce lirouın sahibi 

olan hiı· \meriulı, ıı;e
nç bir ı.,zı Hc\·İyormuş. Bu 
Amerikalı, 
~nlı. t•a1Jp 

Ye kibar bil' 
ddikorılı -
inıiş. Yal
uız burnu 
bir az f':l· 
ri imis. Se
'di;li • kı7, j: ' 
fakir olnı-!l~·; • .ı.;1 İl' m,,;' 
a~ına rağ -
men ona bir gün demiş ki: 

- "''Seııi bf>n fle Be\'İ)orum. 
Büyük bir aı·zu ile ,;eninle iz· 
diva<; ederdim. l'al..nt ne yap-
payını ki burnun <'b'l'idir. Bü· 
tliıı ~kııııa 'c büHin sevgi
me ra'"m n burnu bir karga
hw·n m:ı bcnw~ en Lir"Udamla 
e' leoemen1 .. ~ 

G inlerce, 
dıktan sonra 

a) 1-arca yalvar·~ 
Ye te kat'i bir 

ret "evalu k r'ıo;ııKla kalan 
z.-ugin \ ıuerikalı. ga1,etıeler va• 
-.tas ~la 1ı;;rnıı dilına tfoktoI" 
larırıa hitaben yu.dıb" ·r be
) annamcde bıı rnunu düzelte
cek hel<ime senetinin ·arışını 

'ere«eğini bildirmiştir. 
Z8\allı Am~rikalınm bur

unu yüziinrlen çektif( ıztırahl 
bir kere diişüB in. Ri ·are ad
am on lıi o leree linuım karşı
sın ıh tinıtli aciz ve perişan 
ı;ı-özl<'rinden nohut gibi 1 aşlar 
dökiilerck ağlayup dunı-yor .. 

Ey mıılıarek alla\'ı! D•~ oln· 
rdu şu hi :are adama etek dol· 
usu altuıı ,-er~ine U<Ctll ~ağıt 

doğru kıvrılmamış düz\ bir 
burun verse) di13. 
. . . . . . . . . . . . . 
Vahşi bir· hayvan• 

ritin hiı:i :\lenen:ıende 
bir arı altın için tam 

' 

~ cdi ki~i <'lc:iirmii~. liline•bir 
pıçıık alarak '" e girn ·ş. E\\e' 
la lıabap, soıırn anayı, dah•'
~onra coeukları, en ne hnyet 
le tem diifen orada bulunan 
bir mi afir l.nrlını ko)-un ke
ser gibi k tır kat r keenıiş. 
Simdi lzınirde Cinayet ma· 

hl.erne,;iue ,-erilen bu vahşi 
erif, ~ · ptıklarını büyilk bir 

so~ıık kaulılılda birer birer 
anlatı\ ornııış. 

Allah nıuh ·eme azalarına 
•alırı cemil ~e metanet ihsan 
eyh•,in. Ooğru,u in!!ftD kıh· 
i'.(ına giren hu vah i hayvanı 
kur ı~ma geçip dinkruek öy
le zannederiz ki kolay bir 
~ey değilıHı-. 

Bu betbalıt dua et~in ki 
yakayı J, mirde de 'erel'Ck 
a•ılmak telılikt'~ile !-.olay -öl· 
menin çare~ini bolmuş. Ya 
bu işi Amerika gibi bir yer
de yaı•mış oloa) lı. Alima:llah 
hfıkimler Dl' yapar yapar, ka· 
nunları çedrirlcr, yene hu 
lıt'rit1 etlerini eımlıızla yof'ar, 
ateşte diri diri ya l..arlardı. 

? 

istihbarat idaresi sikıştırmağa 
başladı ve sıkıştırdıkça da (Ha
lit) in korkıısu artıyordu. Elinde 
bu iş için binlerce lira para var· 
dı. Fakat tehlike de o nispette 
çoktu. Ya milli ordunun eline 
düşerse? .. O zaman sağ kurtul
mayacağı ve bütün habasetlerinin 
cezasını çekeceği muhakkaktı. 

1 Ravb" m. 48.23 ;?O Frank ReL 
1 A~At. SL 28 .. >0 l p'7-E-~ 

20 Ley Rum. 24.12 50 \ 20 F. lı•eç. 
l13. ·~~-=;!!~~g~ 
1!~:50 ı ı ıt s 

• 

Adaya gitti. Fotoğrafisini al
mağa memur edildiği sahayı 
uzaktan günlerce seyretti. Dü
şündü .. taşındı. Hayır .. hayır ... 

Bu işi yapamay;ıcaklt. (Ha 
!it) in fotcığrafisim ç ö,:cccğı sahil 

ÇEK 
ı:ond. St. 987 .25 1 Aın 1 r n. 
Nw.Y, 0.49.12.50 Pra4 kur 

Paris frıı. 12.58 ''''r•na U. 
l\tilanolt. 9 38: MadriJp,.e 

Herlin m. 2:08 j '"".'""uıo 
" fi ] 1 Alinadrah. 
..:>O ıa ev. 68.12 Uutro, 

Brukt;e] b 3.-33 looha ç. 

Giut..'r ~. 2.-5 1 Bel;ratWı 

J 
ı.:12.sıı 

16.S3 
~.49.25 
3.30.511 
4.37.50 

38 
'? .. }i1 .5'.) 

1042 

Bu 
Dariilh~a)ide : (;.ündüı: Jlızu-, Geeıe: 

N~tt Beyde 
Albaıurada 
l)prrad• 

.1\tlrkte 
~ajikte 
Asrı Sinf'mada 
A!en1•larda 
lıcrahda 

3 A'nkat ZeL.ra 
: Tuz.uk 
: A~k A)t-,i 
: ... ıra.z Gi:ilü 
• Son Ewri 
ı &bı:tn\ &.terim 
lJ. T ahan B. bnf'<1k Da.hriyeU 

• Fnklon ı• ni.ı. rnuhaf''"h~i• 
1 \ artlcy r ınbnz hye"cü •e 
r t filiın 
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R.AKLI 

225 
Iara kazadau ar 

47364 
10898 
46541 

1 

28367 
17908 
1176 

Liı·a 

3056 
·aza anlar 

12 
52 02 
5M 

118 2 
225'.75 

28453 
2964 

52402 
4 028 
545 7 

{ 1 wci sayfadan mabut/ 

30576 6048 42763 
521 l 30044 51393 

35341 20203 13254 
14733 47044 39787 
42278 37526 49155 

1673 36838 42310 
1530 2 67 12440 

45760 ı1n3 23159 
9790 4q947 24738 

25013 13657 57219 
200 o 43087 26684 

1 3.)187 18810 4i358 
285 h ~ ) ) 7 15234 
30101 352-! 24158 
55447 13340 2 {298 
4660) 20497 1176 i 
118 ) ? 32 17 46226 
24071 )9237 53253 
229 6 ..> 341 412~5 
20529 1647 10ö7 
50388 30839 6215 
4 160'> J. 634 46079 
37152 57223 10715 

5192 29575 17873 
31700 16786 54375 
48398 6539 27049 

ar 
52999 1 
24744 
53185 
18850 
24388 
8397 

10355 
57537 
16049 
55230 
1793.J 
4149~ 

17090 
5036l 
564~6 

54t7 
7104 

11u"9 
433~0 
21880 
4988 

22027 
45420 

7470 
11454 
23053 

yeni bir 
Taıare t 

lnıtltert> bna ı.:ıaıareLi bcuLır.ıa 
liclico~ ut> uıuuiyl,. yadedil,.u ~ eui 
hir uevi Uı\·are iuşa cdilDlC"k i.i&tt:· 

dir. Bu tay~re şakuli suretle iuiı.> 
~ıkabilecek, luu-ada lıareketsi:l Ju
rabilecek 'e düz olmak ~ı\ le 
her baugi bir damdan ta) ~aı;ı 
ecf ı·bilece ktir. 

ıI0,000 belediye 
memu:r-u 

Bir İ!ilaı::ik:ı göre londra belc
ıfüe•i 10.000 memur kulhım:nakt.ı 
olup Ltıt..,csi t'5 mi!~, on i n.~'iJiz 
IQ.~smn b:?lig olwelrnı.dır. İfü Utck· 
tep~e1 !ıı miktarı İ:e l,i:ıi llı'-tccm i.ı. 
olup 650 Lirı ıalc•bt::} r tedrisatt.n 
huluuulmaktadu. 

Liyon panayırı 

51051 
29814 
45004 
38873 
55475 
29346 
12442 

450 lira kazananlaı- 24400 33269 53034 
56135 56532 11644 

22291 11640 12580 6791 299 23947 

956 
34648 
49516 
26112 

Burada tertip edilen pa:ı:ıayırı 11ir 
cok maruf kims~ler ve bu ıneyauda 

\ M. Herriot M. Zal~i ile i . &ui· 
i-On ziyaret e!lemi-.1erdir. Beledi~ eı 

• iresinde büyU1\ bir ziyafet ,·erilnı'i!i· 
r. 

9644 

200 
39873 
29826 
36123 

0359 
30645 
17427 
16879 
5047 

33603 
21523 
39335 

25 
54483 
19860 
40724 
9180 
1581 

18899 
50692 
22745 
35190 
37933 
31352 
32007 
29563 

557 
32900 
55662 
58753 
56742 
33175 
31930 
35080 
23471 
29280 
12169 
22097 
18212 
37852 
45983 
45751 
54003 

1005 
33605 
14326. 

60 
14991 
45305 
27440 

5282 
35475 
43363 

7456 
018 

'.l 585 
68 
ı 
5 
9 

4224 2355 16775 7553 32598 34147 
17083 19359 52806 12229 28587 51716 
~ 7428 16909 4-0 J-'ira kazana ular 
12462 12359 51966 37699 17878 17289 15571 
52524 54608 25545 45214 53968 36930 11023 
38499 21109 38120 4076 41052 47263 42137 
49675 45784 38695 16878 46425 

ıl·r·a l a7aılanlar 4
1
5
74
2
4
1
)
1 

33783 32602 16508 
u 367 57 59339 33166 

57751 23660 29636 53886 45383 50651 25457 
57794 55554 41446 51146 2749 949788 2:-(929 
29497 4502 56167 28993 35218 49249 52000 
11258 6532 15796 3108 58994 44407 40310 
15796 35709 34431 48850 50051 36380 29307 

9249 25236 6179 1 211067061 54809 45411 869 
5190 12829 33037 

59836 58981 54967 19074 47552 55505 777 
31453 31331 59875 59687 25569 10985 35921 
14776 57172 31202 55651 24663 31315 18307 
36558 17035 24569 2'89 ı 5 48235 6711 45240 

6 8456 15073 29895 25450 365 3849 
33955 49386 36152 41288 

liı·a kazauaıılar 18125 46068 39418 16130 
24703 40300 10213 12912 37440 50774 7783 

4572 3i023 36002 42132 45063 3i344 ] 5267 
32270 14541 1932Ş 44535 36175 25626 59064 

696 52028 54455 39003 
44643 51837 41595 35611 4476 50731 1539". 
53505 2075 45986 24697 15~44 13764 21312 
ııos 50384 57518 56846 48454 2os2s 48346 
4221 16330 7615 10758 49903 20558 18428 

26598 43910 16718 56428 5026 11728 18476 
33800 3867 26379 24471 3013 3414 36106 

' ~ i' 
-<Talentino' a aş;k olanlar \'e 

olümüııe ağlayau]ar artık müsterfü 
o} ... unlar. Sinema mecmualarının 
\ azdıkl rına hakar::ak, ,·eni bir 
\ alentıno tür di. l..,rni de, Al xaıı
clre d' \r< J ... 

Biı Lu \eni \ alentinunun rek.-
lamını :nt> C.ın 1 v.::.p3Cağız. Çünkü 
terriil)(' ıl ıahit olduk ki, Alexan
clır · d ndi c.ılnıeden e\ )t'l b'zim 
h ldif!'imi1. \ akntino olamaz. 

},anlı)ı altmş, paris.e getirmi~ Ye 

bir filimde oyna.tmı~. 

Alek ·andrc bunun üzerine 
ba~k.a fırmaların ııazarıdihkatiııi 
u·lbetmiş, bir iııgiliz mües::.e_e i 
kendisiııi angaje dmiş. Orada 
Bal fourla bir filimi çeyirmi:ıler. 
Gencin Çf'IVirdiği fıJiınler arttıksa 
artrm~ ve balkın ho;-una da gitme· 
ğe ba-:lamı= .. 

on filmi: '· Paradi=e~ ., Hı.: 
filimce herke., kendi:::iui \ ıı!auti· 

K{·ııdi ... ; ~irn1i )..I:mdudır. k.ahi
redt· <fogınu tur. l\i~t hukuk tah::.il 
rderkeıı a~.1lıi bir buhrana kapılmı~ noya benzetmekte imi~ler. 
n k: hat lıslirııle ikt ı, H.e11:e t~"'a<liif 

1 

Tabii Alekxs.ııdre ~imdi huhık 
Ptmıs. talı ilini bira~tı, para kadın \'f> 

Bu lllt'"'hur ~alıı a ,·azıı dt>Iİ· ~anü ~nef peşinde do!u~ıyor. 

BRONŞİT 
f\l ı . .\Z FZU,~ 

haki ki 

. UKUFE 
ltrıyat fabrikası 

Muhterem müşterilerinin 
bayramını kutlul~r. bilvesile 
her dem artan ragbetıerıne 

qrzi mınnettari eyler. 

M usu·nA OGLU SEVKE1' 1 
\ E ~.EH1K1 ~ 

21900 27640 18630 3399o 41i5 30493 52702 
s2061 GUDI~ON GD 'O 

7816 47923 3994 52067 16563 32014 45456 

Muhterem müşterilerinin 
ve dlndaşıarinin bayramını 
kutlular ve scadetıer diler. 

ıstanbul Ankara caddesi 
~!o. 96 tele: ıst 766 

35552 20281 13947 45280 37252 20964 53810 
47086 33884 6004 4674 2)349 47444 34431 l<;iniz. huıiın miı--t'l}.zncıtı üzf'rincle I"'astikçi Hiiseyin lliisnü 
56077 33056 7706 29331 9174 56027 8963 llll'llrk,..r. )C;il H' 1-.ırnm:ı rrııkli \'r. Şer.iki 
17529 47791 2228 5872 17136 4446 16399 1\1 l" .. t ·ı .. 
55125 31472 10096 

35199 39209 18120 11009 et'k<'tlt·ıin dı· [\l.t;"oııI·RERE Pari , H u ı ereın Jllll§tCrı erınııı 

0371 1000 31303 25081 57462 Htw focop ~o L6] a lre--i )m>:ılıdır bayranı hırını tehrik ile 
37911 45608 1 55142 33658 24567 49146 -·---------
10573 28613 50940 8691 5086 59897 25880 B t'.).-.1.ı;- ımllı Jn!lıl, J,Jhindrn: .Turdan kc~hi ~eref eyler. 

O '17023 -622 5 Joımnidis cf ndinin Tı!İ\si•ndc 1 t'ridi-
779 1 • 54499 35695 3753 7433 Gavri ıniiba<lilleı· ce· 

58047 11261 16038 36525 04361 11383 18408 ~e<le ılımmı oJ, "ıııık. 9B mımnra1 ı lı1,1- " 
ıırJr rııul, im O iı, :ı A.reo ıiınmctiııdP- • t • 1 

48370 58393 25500 40608 13949 56287 54065 nıı vt· ınc en: 
ti8812 2327c 4"5"'7 54651 al <'1°1 )lİZ \ iım' .. ,•kiı lir.ııı'n tnlısiii lııık- (·.., . . h l'JJ C . . . 21004 58126 36774 i ·' '> :> ) ... anı mu acı er .eını\'etı nıza-

9432 20296 40904 
50272 51494 4169 16781 ı~ında iknınc "'Iedıwi ıl.l\anın iliiıı 11 mnam; i mubince mnrtın 97 nei "flT· 

, u\u lıulan tt>l i t ı ı rine ~t\ ııben <'rre- ı. l 1 l k• l -. • · 
0301 

44104 57442 4174 11774 ~anuagtnunıayı ıeyetı umumı· 
5454696778 445551116'1 11 .. 0_2"' 1 53612 51 n_65 51975 80(.;2 ,,111 rd u m•ıl ;ıl, "l q ndl' nı Jıleı hir kıt'a l t' n ı . k ı· .d . J rJ . • • • _, • 'k H~ ç ıı ıı 11111 H'ra ! ,·e 'f>Ye 1 ı areum 

: !'t ırne '" ıııı nııı illa. rınu:ı ı•lı ta- . · 
A43n6 6681 46021 33459 ' m ·nı raporunu kıraatı mukarrt;r bu· 

27354 54286 468i9 . .) . 1 en ı ... ıbilrnt tal p (' lı mi- \(' İı'r:l\ i mu· ) d wlll d . t k t b' 

16726 13999 . 1571 
30508 17518 7556 12419 lın'kt·nıc 30 l\l.ırı <uma;t ~ı 'nı.l iUat ı Junl tlıı.ı. 1 a~ ceun,ı_ı)d~lel :ını·ııyy~ ı· 

rı ın e gavn m ua ı erın ye>mı me-
40372 55518 36924 46681 11ı11 14424 10565 10 n talik kılııımı,. oldu •umlan \C\mi zkurda ant 14 de Ttırl\. ocağına te· 

3740
8 24417 48727 33991 55440 25194 14777 ınrzkiırJ İ•tı:,tup i~ın lıaur 1 uhı•ıın:ı ı ı ~rifleri rica olunur. 

56468 5 ı 1-7 5~511 45356 lıı ı. \ i tnl'Z hı \.ırİ•n lrın ~ t"'kıııı iı:imle 

40
1426143 4246351171 5171452508 52567 522~1 36352 44BOO m-' h• n f' bı>:>arı r\I nıc"si ak:oi t:ıktirdc JRTIHAL 

ın, •ıkcııır~ i 11.r!n İı' olunma~ nr-a• ı gibi nıe· ı '1\ıccardaıı J\lilıran fnkalıaLy:ın efen· 

12980 28561 40301 32785 57558 7660 4044 d•'llİ)<'t dt'rnıc,:ııı <'\ kcligi ılc·fularr ikrar ıli ıliin ge:e ,efııt etmi§tir. \.enazesi lıu 
9173 54 54 7 15952 55497 , J,,1hiıl ı, 1 ın' :ııli ile medcnh et cl.vıı· •ıın a:ıt l,ı de uQkUclar<la 1cadiyede J.:a-

"037 50991 32c50 r:ıhel kalfa . oka~ında 45 nümerohı hane· 
ı·ı·a J .. azaııa" n'-,·:.ı• 7161 58(' .J ına Qrtlı'l 11.1 .. rı\ la kılmaca~ı 1 ııı~-~ .... _ .il ;~ .Eindcn kaldınlarak Balarhaşıodaki mtıar· 

29064 51762 55011 16168 3096 5385 51936 nıal .... mınn k:ı ııı olnı:ı.k ı zrr il.in olunur. hğ:ı defin edil"cektir. Bu meruimde bu· 

n3143 57461 50223 En ~on Çf'ki1C'n J 0000 TiC'arct işleri unnnn lunacak zeval mezkiir gUııde ittirak ed~ 
" bilir. Şirketi Ha)tİ~ e '\'!lporunun hareketi 

12177 279 47031 ifralık llliİkafatJ J-..azanan 1 Jlliidiidiiğiinden kuprUd ıı saat 14 d~ dir. 
2221 4529 41662 1 ) >il(•t r : Len ehi anonim w• ı::erma\'c::.i 

42178 29283 55003 J 

55609 49875 40181 5646 e--hama ınünkaı;;eın şirketler Jıuk-
14944 32509 21545 

41002 23688 4957 43602 kıııdaki 30 tc:rinı::ani :330 tarihli 
5905 20693 12827 

16862 49226
. kanun alık.amma tevfikan, Türki-

48043 29778 6984 .. J , } ·ı ] . ı ) eclt· ifa) i muameleye me ·zun, ec· 
1906 45928 131;;8 ınoı tı <t..UZanan Jl et eı ıırbi ~irkctlerindrn fngiliz trıLiiyc· 

18163 58174 38502 Yeni pl;,n mucibince büyiik ı tini lıaiz 1\forin rnantenı::in kom-
56965 27578 2812 ikramiye kazanan 4 biletin son pani Hınilf't irkPtİn hu kerre mü· 
5 ı715 SJ l 77 İKi numaraları ile biten bütün r.ıca.ıt la l'lir~İ) f'<leki mtrnmelatı· 
28356 t.6229 bJletler otuzar lira amorti ala- nın 1a"fi) e .. int> larnr H"rdiğin i 

9643 55974 1 caklardır. Bu numaralar 69, 52, ihbnr ~ lf'ın 'ş o!makla mnk.tır )r· 
272 449 07 35 tir. Bu rakamlarla biten ketle al ıkad.H hulunanlann I:.tnn· 

'.i:05 4 O t sahipleri amoıti alacaklar- bul ır.ınt l B f' Jf • rnüdürlüıhi· 
7279 dı • ı.e nıuı .. c ... at - ıL ı . .o •• m ı. -

Oabkoviç Ve Şürekası 
Yapur acenteliği 

Arabistan, Parsa~ körfezi ve 
Hindi~tanm zirdeki limanları için 
<loğr\l konşnH~ntoJar teilinı eyler. 

ADEN, BAHREİ 1
, BASRA

1 

BOMBAY, BE.DER, ABBAS 
BOSlH, KALKCTA, KOLO:\IBO' 
DUB 1, KARACI, KOVEY'I;, 
J,J ' 7 H, MADBAŞ, MOHAi\1-
1ER H, RA ~co '. 

Şerait müsaittir. Taf::ilat için 
Be~eğlu 2!!74 aüınerornua telefon 
edılıne:i. 

MATiNE den itibaren 
Dehakiır JO j BANKROFT un 

!dUAZZA 1 TEl\ SiL ı:.ıı ~ '~-
S:.iper film~n iraesine başlanacaktır. 

füıveten HAROLD LLOYDIN 2 kısımlık komedi~i 
Saat 16,30 ve 18,30 matinalarınde 

:z 
Oyunu 

Bayram münasebetilc matinalar sa~t 13 ten itibaten başlayacaktı! 
liil~$Etmi~·~·~::i::::r:a;:~~::.:§!%3 Parcı mou n t Filim di r . = 

- , 

lnu gün ~t9ı
BA) R ı\:\i \lt 

Daima muzzafferane 1 Suvarcde ılaveterı f 
: GONDOLLAR BELPe:t' bir surette iraesine . 

devam olunan 
• • • • • Ei\tiL '\ ANL~GS ·n ! : 
$ bi nazir temsili 
• : 

lUomc~il •i : 

FLOR..41\lS V iDOll 
M:ıtine Ye Sıwnrede 

VARYETE 
SONE . ' : Tagnnni, dans, canbazhh.lor 

filmi. : saire .le 
Bayraııı münasebetile matinelere saat 13 ° 

başlanacaktır. --. 'i 

ZARA l(OSTA 
l\f uterm ıııt'lşterilcriuiıı bayramım ..... ~~~~~~~~~~~~~ 

ıfe(,Ş>~ ~~Ş01fi)~cal $~üll?ğ@Dfl~® 
~n ır~lfilaılfilesn lfllc9J® 

~(WillfaQC:l:C 

ı 



s .,. 
Bu günkü f'aaliyet l'aJcsi 

._ 111 stadyomunda Fener-Beşiktaş 
tahteliti Galatasarayla karşılaşıyor 
a. ~ ~ Fenerhahçe. Cala· halde istihzaratm ikmal edileme-
~ ;9~kta§ takılltlan ara- mesi yüzünden ta.şmılma~ı kabil 
:--""llrı.. ~~k futbol maçları, olmamıştır • Istihzarat bayrama 
~bir d~lmesi dolayısile kadar mutlaka ikmal edilecek ve 
~ r .. ~~rı vaki halini almıştır. bayramertc~i sureti kati yede yeni 
' le ~lln atadyomunda yapı· binalar işgal oltinacaktır. 
' büyilklerin müsabakala- Bayramın ikinci günii 
~ d~l küçükler arasında Bnyramın ikinci giinü Taksim 
~ at maçlar yapılacaktır. stadyomunda~ ikinci gümeye men• 
~~' dtınkü nushamızda kay· sup kuliipler aracında bazı maçlar 
'ır. lZ §ekilde sahaya çıkııcak· yapılması mukarrerdir. 

teder Voleı\hol maçları 
~ llsyon taşınıyor l\Imtaka Basket ve Vole)bol 

~ ~tl Y0nlar merkezile mm· Heyetinden: 
ı.ı._ ~e e .. 
.~ edile rının fırka tarafından Bayram münasebetile 14-3·.9"29 
~~ n )'eni binalarına taşı· per~nbe giinüne müsadif \ olleybol 

1 l:aıtn!§tık. Geçen Cumar· m~çl.arı aelecek haftaya tehir edil· 
ası mukarrer olduğu mıştır. 

.....: ........ ..__ ... H.eeee•••e .. e•ı•••He•e .. -..... •• - •• -·---·--·---···-····· 

Emvali metruke ilinlan i 

i --............. ____ .. , ... --··--------~·-··---·---· 
Sokağı o Nevi hazineye ait nıııf hissesi Kıymetim 
\ e C'.addesi ve Atik Cedit Cazoplo namile l Lira hamine.si 
Si~hane kara· 70 82 maruf maa dUk· 2 20000 Sekiz 

llt kolu \'e traqı .. 72 kin aFtm&Jl takıiıte 
O\~ vay gUzergalunda kagirdır 

;ş.. ~ibaret olup 1.2, UçUncU daireleri Uçer oda birer mutbak ve birer 
-ı..: ~ u. dairesi dijrı oda bir mutbak bir heladan, 5,6,7 8 ve dokuzuncu dai· 
t~ le ~ bırer mutbak birer heladan ve zemin kat odunluk ve çamaşırlık ve 
, ~ ertos suya tertibat \e tecıisatını bui olup tahtında birde bakkal dUkklni 

~ :~ ~e ve müsavi taluıtte tediye edilmek şart ile balada c\·safı mukarrer 
~ •e ~gır apartmanın hazineye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muham· 
''- rı.ı...... ~ h urf u uliie mülki~ eti mUzayede)e vaz olunmu~tur. Teklif ıarfları 
~ li...~ .8 lllUaadıf perıenbe gllnu saat 15 te kU~at hazineden alın:ıcak cı rf' 
}'""' t~l8ı mukarı:er bulundutıundan taliplerin )Uzde ~edi bu~uk he. abile 

lllllt-_.t akçelerini malsaodıgııaa teslim ederek Emvali metruke satı~ koıni 
s.... . ~ eylemeleri. 
~ ~ ... ~ ... ~ . .,,.,.. ll_.__,, -. w w 

" li'\IS~esi SokAgı No Kı~ eti nıuhammioeai 
' taeyın ağa l'ak~im Atık redit lira e ı-..: ı 31 41 9000 ıeku tak itte 
"'t ~ ~in katıle 4 kat \C kigir olup 9 oda bir mutbak ve ıki halası nrdır. 
~t-·1ıa.:.ı~ sene ve musa'> i taksitte tediye edilmek Uzre balAda e'f §fı mu har· 
~ ~t çı~~. ~ülkh eti 9000 lıra kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf uaulile 
~ ._ ~. ~ teklıf urflan l-4-929 tarihine mtısadif pazartesi gUnll saat 15de 
~ '-lipt~ batineden almaca\:: emre g re muamele ifası mukıırrer Lulundu· 
~~~~yüzde )edı buçuk l esabile t.i75 lira teminat akçaları \'e ~a muteber 

'Y~ı:~ ~evmU \e saatı meakurde Eımali metrüke satıı komi"~onuna 

"-ha ••• 
Uesi Sotatı Atık No Cedit 'evi Bisseti Kı)rneti 

~ muhammene 
~.\~ lira pe§iAerı 
~ Be bı Cobançeımeai 15 Te 37 lin :ı ikibapdllkk.in 8404320 1500 
L '-.i d Yanı: lira 
~~ ~k&nı.n bakkal gediğinden munkalip mahallinin h30 hiueıi 1000 
~~ '1e • Mağ~ • • • 210 • 500 
~ ~ llerbut olaA balada evsafı muharrer her iki dllkklııdaki &IO hiesenin 
ıı.l ~ ~ e lllllsadif çarşanba gunu saat 15 te furuht edilmek milzayedesi mu· 

il ~ Yilzde 7,50 hesabile 112,50 lira pey akçelerini mal sandığına tes· 
nıetruke sah~ komisyonuna müracut eylemeleri. 

. ... 
: : . . . . 

Tamiratı, da1lili ve llarici Yağlı boyasi ve sairesı ikmal olunmak üzeredir. Bilcümle Tezyinat ve j i 
tefrişatı yeniden ve müceddcden alınmışbr. Bayramın 4 üncü günü temam olacak ve açılacaktır. a : 

DEVLET MATBAASI Müdürlüğünden : 

DMLA LQGATi 
Mevcudu lialmı)'Or 

Birinci 
YENİDEN TAB VE 

Cüzü 
NEŞROLUNMUŞTUR. 

Fiyati 15 kuruş 

KOV KIRAATI 
Millet mektepleri için Maarif vekaleti 

tarafından tertip ettirilmiştir. 
Fiatı 15 kuru~ 

DEVLET MATBAASI Müdürlügünden: 

Eclebı Kıraat: 
NUMUNELERi 

UcUncU Cilt 
·······•••&•&••········································· • • 
: Lise ve orta mekteplerin tlçüncü sınıfları ve Muallim : 
: mekteplerinin dördüncü s .. 11flan için tertip edilmiştir. : 

'······················································' 
Cüz: 3 Çikti 

Her cUzan flJlitlı 20 lturuııur 
• 

~·::::::::U9ıı- Kiralık ııım:ı::::ı:::.,. 
lj • 

EE Büyük DEPO, GARA-1 f: 
ii 'e Ya FA&RiKA 55 .. ... .. 
!! olarak i:stiınalinc ehiri~li bü~ uk Si 
~ bir yer kısmen 'e ya hirden !i - ~ Si kiralıl\tır. Taliplerin (D.Z.) remu· § 
!s zile 1 tanbul Yeni Po:ıtahane 176 :E .. .. 
i! nunıerolu kutu adl'ecıinc tahriren il 
ı· - •• 
:5 muracaatları. :: .. .. • ı · .. ::ı:ı:::ı•.•••••:ııı••••••••••••N••tı••an•ı•ı••I -- ·-· .... ··--- ····---· 
{ stanbul icra dairesinden. Kuzguncukta 

) eni oka ,ıu atik 13 :\o Mac1am Es-
ter; anın S pon Ci\an~ana olan horcun· 

dan dola~ ı indel muuyede iki bin iki 

) i&z elli lira bedelle tılibi ühde ·ne iha· 

lci e\ eli) esi lıilicra ih:ılei kati) esi için 

on b~ gun muddetle müzayede) e konul· 

muştur. Hududu, cephesi tarikı am, ta· 

rafeyui lb)im Bahar 'e şurekisı111u ha

nesi, arka~ı Efra)im Ben) amin arsasi~ le 

malıtut ) Uz on i ,i buçuk ar n t 1.ıiinde 
araziden yüz altı ar,.ın mürabba apartman 

mutebakM arkada d .. mlalıktır. 1\1 ,.temi· 

latı, lıodurum katından mada Uç katta 

ikisi şehinııinli \ e iki i balkonlu 'e bir 

kısmı dolaplı sekiz oda t ç .::ofa Uç hala 

zemini \C acakl:m ehanı çmi mermer 

):tlakb \e sabit kaı.anlı maa teferruat 

terkos musluklu muntazaman ıç mutbalı. 

sofada ~ k m rdi\ en altında dolap "Oka· 

ğa pencereleri bulunan odun ve kumUr· 

lUk, merdiven başlanndaki aralıklar ca· 

makiiııla müfrez haricen Ur ir m cedd t 

olup, derurıuda Ma la 'e Jak Kohen 

,e medyun Madam Est r mukiu dir. da· 

ha fazb malumat 928 · 10608 Num:ı.mlı 

do<ı)a<ıındadır. 1 tira n 'J zde h zam 

t:ılip olanlar kı~ meıi mubmmen i olan 

dort bin liranın } zde onn nı petiııd pe~ 

akcçesini teQlim '\ezne etmnleri H' 44. 

929 tarihinde <:aat on altıya kad r m ı· 

Z&) ede ıubesinde ihal i kafh i . ap • 

lacajfından mll tcrılerin tarıhi mezKılrda 

ha ır bul nmalan il!n olunur. 

K adıko) Sulh icrasından: Bir n .ılılu m· 
bıbin ademi te ,; e ınd n na i talıtı 

hacze al naral .. furulıtu mukarrer 1 uluı nn 

a~ na kon ol, d ki§ makinesi, divar 1 al ı 

masa "e saire gibi e\ e,.) a ı ,.el ri halin 

yirmi )edinci gı rı 1 nat on lortte kadı· 

k ) Uııdc bat pazannda al nen bilın a. 

) ede atılaca~ından talıplerın malıallıııd 

1 ıtanbul ikinci Ticaret mahkemeindrn: 1 .anbul mahken lı} e 3 tınelı hu- hazır bulunacak memunıı 8 muracaatları 
M uflis :; it §irk et' ne ait olup fruhtu kuk dairesinden: Be~ oğlunda istiklal 

cadde inde 135 numarada mukim perukar illu lunur. karargir olan kapalı süt guğıımlerir.in 
)orgi Yı 'anidi efendinin ik:ımetglibı Ü 

beherine yUz elli kuru~ bedel ile talip meçhCil madam !\farika bintı Dimandi skUdar hukuk ha imli ı )a f 
\eledi Ilia efı ndınin p ri ili a 

zulaur etmi§ olmakla bedeli mezkurdan al<'rhine ikame e, ledigi tescili tclak da\a. efendinin g:ı) ip olduğundan lıakkıuda 
sının 12 Mart 1929 tıırihli tahkikat cclse-

ŞEHAEMANETi 
ilanları 

Ş ehı eIJMDetindeu: f e eı;atı rea· 
n r~ e 'e C:ef r tleı e ait "eeaitı 

nak ı enin numara fe halaruııa teb
<tilın~ mübaşeret edilmi!'tır. Muııyyen 
bir muddetın m rurundan oora ,e. 
ı iti nakliy ee i püakalarla se~U· 

fı i ın nedilece ind• all adaanıu 
did ıı 1eyrusefet" baı memurhı

una aı raoaatla c ki pılakalan iadC' 
f'Jerek yeni le' haları almaları ildn 
olunur. 

ehr netiııdrn : Pamıak 3 ağıııa 
me\ u ı:Ku~duhuliytı r~tlic 

c: nıi eti umumi. c kararı le l kuru~a 
t nziledılec 

~ıııııt1ı~ •====maı ~ Al,ATI EJ,,EKTRIKIYE 

Tamiratı 
Elektı·ik şirketinin 
Alatı elel\triMyenin 

küçük tamiratı
nı 

Meccanen 
diğerlerini el-
emeğini alma· 
dan mal olduğu 
fiatla icı·a ettiği 
hiç kimseye meç-
hul değildir. 

ralarla urakkam Makaraa fôrik•nıa 

~ar m hı e ı 4~ n ud m uyede 

edilerek 2500 üra bedelle &alüti Ude-

'n le 

muza, edesirıin 

l ır 8) m d - r \eni· 

111 • tir. M ~ur malıal tahuıioeu bet yuz 

~i ar~ın Uzeriude dürt dunn gayet 

metin 'e ta kligir do cm leri ve mer

di enini ah p olarak .Lina e ılm"ı olup 

in ta m· i meatl.ldur. D kkiD 

ile dairesinde 

m 'adı m t le k ma) a mahsus mas

hut ol ıp 'e b r h 14 \C bır m rdh n 

altı •tul balı ku) u u muht '· i.r• ı.·. 

riuci katta m k rna kurutma a ma,hs 

(tertibatı hu i 1 · r sa1on U eriaı:Ie bi 
'arım t lıtaıı ıde ı1 e iki)e a)nlmı§ dü 
oda bir h la ikinci katta binanın kım ı 

c 'i ind t'&tı ar:ı nın içine girilir mel 

1 1 H'\ d niz cilt t'ne kucrir korkuluklu 

\e po)raz cih ti camek~nıa m tur zemi· 

ııi n falt k1~men ç'nko sakanı tarasa~ ı 

mulıte' i olup t k tla da • tanca tabir 

olunan makarna unıtm:ı a mahsus 

kaı ler \erd r. H tdudu Uç tarafı tarik 

bir tarafı Mı tafa ~ref ve A ım be, J r 
el 1 k "ıılam 1 duttur. Derunu da 

'it " • ~ • 9'aır rakıla-
~"~ ~•IClıa ••r•k ,_. -ıı ve $ırak 
-.ı.ı. "otka 

T E Ş E K K t) R f..ıasına ve kaza §irketin San:ısar) an ha· inde mezburenin gi) ahında tahkikat ıcra· nıııamelei muktezi) enin ı ı tal i le 

Se\gili Faikimızın ebedi ufulu nmdaki ~azıhane~inde me\cut bir adet sına karar \'erilerek enalı::ı dua kraat ,e ikame C)ledi i da\anın cereyan ed n d ın m stec'r r. Kı,meti muhammınesi 
münasebetile tahriren ve fifahen ta• kartonu bir camekBn, ma :ı. \e kiığıt \C ınliddei tarafından fe lıi nikih \e ikıısı mulı 't>me ind ı,anunu med 11 n· 32 in i ) ' rmi d rt b'n liradır. Me kQr hi e)i 

zi.ve lutfunda bulunsa zevatı kirama ibraz idilip t tkik olunduktan onra şahit madde i mucibince mıını:ıile h lh 11 efen· alın k i l ) nl r;n mulınınmeıı ki.' metinin 

--~·~1 . •• 
'~li~?ıpleri muhterem 
hı~ te n. ~ubarek Baı. 
~. qıik ıle kesbi şeref 

mUrekkep 'e sair eua 18 Mart Pazartesi 
ayrı ayrı cevap vermeye teesUrlimuı il,aıne i zımnında 'e•mi tahkikat l9 Mart dinin saipli i hakkımla malüm:ıtı olan· d onu n p h de p ak !!İ 

927
• 

gilnU saat onda maruzzikir §İrketin. ~r· 1929 Sal 13 b l"k 1. J 
mani. olduÜ'ıından zevati mumaile'-"• · 1 0 t uçu a ta 1 11. ınmı larıo malılmatlarmı bildirm k re b;· 691 k al lı: 0 - J u e\Ta · numara ıu ara daire~ e 

d kec'd Sanasar an han d ı · h · C>}mn7.la mUddei nle ha becı g n zarfında 
hime teşeRküratımızın iblağına ceri ei ı e Y ın a ' 1 )azı anesm· "ti " sene m ıddetle ilan edilme"ine karar lnıeleri , 1 Ni n 929 tanbincle saat 
r, d 1 · fı d" de furuht edilece indh talip olanların me~buk musn1el ta itiraz itmedi:,) surette 1 ld d 
_eri euiıi tavsit ey er1z e en ım. .. r..uteber ad idilece·i ,e Lir daha muhake· veri mi.,. o u~n an lıı hu u tan al·matı 14 d n ı a kııd r m >e de-.._ 

Pe.l-rı·· Havsa ,·andarmaJ·umandanı vevmi 'e a ti mazkCırcla mahaltı· mez· 1 ı dd t ı. • r d h ı ı 1 · • ıK • \. J me, c ka1.ıul ediluıiyec i ili11en t 1.ıli 0 an arın m 1 m ırnre :>ar ın a ma • o ar ı a eı k ti) c in n )Splla 

~ !!!!!!!!!!!!!~A~b~d~u~r~ra~l~ım~a~n~D~ay~ı~s~ı:~B~a~k~ü!a~Cem~~al~~k!tr~a~ge;ın~1~el~er~i~i~la~n~o~)~~n~u~r.~========~~ol~u~nu~r;·========~~==========~~k~~~~~~~~~~~~~~~ı~~n~o~l~n~r;·~:::===~.::oc::::::~~==: 
~ yerinden bile kıpırdamaz. Fakat - Sonra bir çocuğa on pe· diri ıu mahzenin içinde gömül-

b J-t.rdin~n adamlanndan birinin zeta verirsin.. meğe mahkum mu idi? 

•• l.r İlralı _
1 

~~k~ş:::.kais~:~~:;!e::~•;:ı~~ de~~: Mektubu LRais1aya gön- boJ:;~d~sla~~~ü!~' kaı:!':~ü~!: il Gardner, Patronla beraber mev· - iyi anladm, yann alqam da cekti. El ve ayak yardımıyla bir 
İdb Ot,~le, _____ kuf.. geriye kalanlar kim bilir yapacağımızı dütünürüz. merdiven başına geldiğini anladı. 
• ~ lt hep b· 1 nerelere saklandılar. Ah, bunlar- - 21 - Merdivenlerden yavaş yavaş ve 

'1~-.. ır ikte Bolsonda mek istemiyor. Biz yalnıı gidelim. d b" 1 
"""&1101ad· an ırinin ismini bir habrlasam. Şirket dikkatle indi. ndikçe boA-ucu 
ÇoJc ile ıyoa yeni arka· - Sonra orada iÜzel kızlar Durun aklıma geldi, Doktor Alice ne olmuştu? havada bir tebeddül husule 

'ti taL · İti . ~işti. Fakat pa· var, dans ediyorlar. kidder var. ı· d 
~ ~t. ..1 _ •

1Yi. ıihnediği için Bu muhavereler, bir amele Girdiği gizli delikten, elinde· ge 1Y0 r u. 
8' "Ctild1 S L!fı .. Anna kahat ve kalem retirtti ki kahat pıçax.. önde karanlık Mevce mevce bir hava, bir de-

b.• ' .• idi, • adık bir kö- mahalluinde, dörde uüaüamut ve şunları yazdı.. ıs· • h ı· d 
~ d bir tUnelden ilerledi. nız avası ge ıyor u. 

t ~ " ~ bit -...ka dahilin e cereyan "Madame, Ar b · ·ı d k 
.._.._ ..ı _ r.rnondiyosl ediyordu. Bu mezara benzeyen uzun mah- ıce ır azı er e ışı gördü-
~ il "'Cdı p ld "Yarın akşam, destgah civa· zen, tatlı bı"r meyı'lle aşax.ıya dox.. ğü zaman halasa kavuştuğunu an-A .... "ered .. ' atronun nişan· Muhavere cereyanıaı a ı. d k" k 5 ıs .... """- L,.'~ <>_ ldu~unu bı·ı·ır. Şu Rai~sayı bir zorlayıp hakıkatı rın a ı te evin köşesinde sizi ru iniyordu. ladı, Nihayet karanlık tünelin 

L_. o.. 5 b ? bekliyorum. Söyleyec..-C.:m mühim Al" ki k d ·· t h a d B b"'4lldırd ••mi işitir işitmez öğrenmek mümkün değil mi aca a şeyler var.,. "'5· ıce hazan, san ar asın sn mun e asın var ı. u ağız bir 
. "'\l b _ •1• Bu suretle Şantalin de seadeti birisi geliyormuş gibi sesler işi· çablık sa~ya açılıyordu. Müşki-

."'~ 1 d Michelin nişanlısı, yazdıg"' ı mek· t• d f kat litla ll k k ~ .. ~ '1 t> • ısa da "'edı"r? temin edilmiş ölacak! Miche e· ıyor u. Kulak veriyor, a ' e en anayara , elbisesi 
' ~.. "' tubu Humondlyou verdi: bö ı b ı d x.. arçal k · d , ..,. lanın kim oklu~uDU dı ki: Y e ir ses mevcut o ma ı3.na P anara , gır iği yerin obir 
~ t~ki bu k 15 Her şey iyi... iyi ama bu h -Şu mektubu, git, bir arzu. anlayordu. ucundan çıktı. Şimdi serbesti • 

~\! it ba1t adın nerede? karıyı yuvasından çıkarmak gali· alcıya yazdır, Acaba bu uzun dehliz böyle Bitkin bir halde, önune çıkan 
& 1Yor, burada. bol- ba bir az güç olacak! Anna cevap - Peki.. gide gide nereye çıkacak? Yoksa bir kayanın üstüne oturdu. Gök· 

'C t aull . verdi: Hennond;yos artık •çok iyi. zavalh kız, bu kesif karanlığın sünün bütün kuvveti ile temiz ha· 
dt!iın.i~clim mi? - Elbette fakı karı. "Madam, den başka daha bir çok Fransızea içinde, kimselerin haberi olma· vayı ciğerlerine doldurdu. 

akat Şantal git- sizi dııarda bekliyorlar,, dersek, kelimeler ötrenmişti. dau açlıktan ölecek ltliydi? Diri Ay, kaliforniya körfeıinin dal-

gaları üzerinde pırıl pırıl yanı
yor. 

G rdüğü manzaradan hayretler 
içinde kaldı. Semada 8) dan bq
ka bir kırmızı alev dalgası vardı. 
Yanan tatonun alevleri. 

Çok geçmeden ufuk atardı • 
Serin, tatlı, insan kanma tazelik 
veren hafif bir r~ir başladı. 

lice açlıktan ve yorğunluktan 
bitap bir halde idi. Bir gün evel-
denberi, ağzına bir lokma koy· 
mamıştı . 

Ne y ıpacağım dütünyorken, 
kulağına hafif bir ses geldi . 

Adamın biri dağdan iniyor. 
Alice derhal aaldaadı. & 

adamı tammıştı. Dütmanlarında11 
biri: Şatonun doktoru Kidder. 

Doktor pek perişan görünü· 
yordu. Onun bu kadar peri1&n 
olmasında muhakkak mühim ıe· 
bepler vardı. 

Kidder, dağlar kıralmm tev 
kif edildiğini hayretle ve deh· 

[Bitmec:] 
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KEŞİDE TARİHİ 
·30 HAZİRAN 929 

EIYA 
BİLETLER: 
1 l İRADIR 

Asfteri mUn 
l<asa iBnlaıi 

1 ....... ~~::~~:~~~;.~;.~~~~~;~.~::~~=~ ~ 
A ı.eni munak.asaya konulup 9 Mart 9"29 da ihalesi yapılacağı ililn kılı~ tJ' 

hselere ait 70 adet mermilerile beraber toz yıkı hava tüfeklerine veril fi 
pahalı görüldüğünden 16 Mart 929 Cumartesi günü saat 14 te puarlık.la ;,I 
yapılmak özre talik kılınmııtır taliplerin z.amanı meıkOrde komisyonwnuz& 
ntlan ilin olunur. ~ 

Ocakları Merkez lieyetinin ( 50,000) liralık ( 1000) t o rdu ihtiyaci için 6240 liralık muhabere filama!l kapalı lal"f usulile IJl ~ 
. konmu~tur ibale~i 28 Mart 929 perşembe günü S84t 14 de .komisyon . ....-:.ıJ 

k d 
yapılacaktır taliplerin ~ame suretini komisyondan almalan ve teklifııaJll". 

a~a ikramiyeyi ihtiva eden hu piyankosunda c. o nadi e, r §artnamedeki tarzda izhar ile komiey-00 riyasetine vermeleri ilin olunur. ""-
- .- :a K ıntk ve bergamadaki kttaatın ihtiyacı için kapaıc r zarfla illin kılına~ ; ~ 

' ı· k~. ot ve samana ihale gününde talip çtkmalDJ§ olduğundan ihalesı. 1 J 

kıymettar eşyalar vardır• ) ,ı 929 tanhmde yapılmak üzre mtinakasa temdit edilmiştir. Taliplerin Edreuııtte 
• sattn alma komisyonu riyasetine muracaatlart. 

] ()()O adet velense yeni evsaf dahilinde kapalı zarf uauli1e munakasaya ıtoıııll~ 

Hftsılatı iBşaatı bitmek üzere olan ve Ankaramızın.en zarif ve en güzel binalarından birisi bu- ı 
1lunan Türk Ocakları Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına sarf edilmek üzere Merkez heye~i1 ( 

geçea sene olduğu gibı, hu sene de zengin bir eşya piyankosu tertip etmiştir. Bu piyankoda .ikramr· 1 

iyeye (50) bin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
nİB ~iyelerinden çok daha kıymettardır. ~Ierkez heyeti bilhassa )erli eşyamızın revacını temin 

' içia ikramiyelerin kısmı azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheriı· 1 

120()0...250() lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyfi.k salon. , 
ha~ platiıı erkek ve kadın saatları, salon takımları, elmas :yüzükler~ ipek seccadeler, 8~' 

ça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın 
manıulibndan zarif bavullar~ evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahmer sanat evlerinin 
ıen zarif ve en. nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya vardıı·. İkramiyelerin mecmuu miktarı ! 
(1000) dir. 

Merkez Heyetinin bu riyankosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyankolarının 
zeagi.ıtidir. İkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştfr. 

Seyri sefain 
'fRABZON İKİNCİ 

POSTASI 
· (RF.ŞfTP AŞA) vapwııl 4mar 
~ akşamı Galata rıl!tı
,mından harekede Zongajdak, 
İnebo~ Sinop, Semswı, Ünye, 
, Fatsa, ordu, Gireeorı, Tralnon, 
Rme, lf.opsya gideoek. ve dönüş
te PwZM iskeleeile Rize, Of, 
SürirJeM, Trabzoa. Polathane, 
C8rfde, Giı'esoo, Oiıdu, Fatsa, 
S1~, Sinop, İneholuya 

1 
ngm,aaııhır. 

1zmir sur' at postası 
(. İzmir .) . vaıturu 15 Mart 

cuma 12 de Galata nhtiımın· 
d~ek.etle cumarresi 10 da 
İ~ıire gidecek ve pazar 13 de 
I~mirdeo harketle artpazesi 
·{?.!lecekıir • vapurda mükem· 
,.i8el bir o~estra ve -cazbant 
~11.evcuıtur. 

lhdıviye 
VaP,Ul" kumpanyası 

Kllleacıe, İzmir, Pire- ve İsk.enderi~ e 
h&f ~. seferler. 

hkead.~e - Pire hattı 
13 Mart çarpnba günü saat 10 da 

Ka.teacedsı. gelecek: ol&n(Abarie)vapurul4 
Mart perşetabe guaö saat 11 de her sınıf 
,olcu • ety.ayı tlMcariye alarak. İzmir, 
P-ıre n lsk.enderiye,-e gidecektir. 
. DUıa ziyade malimat almak iste· 

yenler c.ı&tada Çinili rıhtım hanının 
zemin katında M. Kilkirist Valkro 
lUreitiauaa Dlıiiraıı:.t etmelidirler. 

Doktor A. kutiyel 
Elek.tirik makin~iyle belaofu.iduğu, 

iqrar darbiı. prostat, ademiiktidar, ve bel· 
gevtektiğİ w eertaJa, ı:ilt ile firengiyi 
&ğnSu ted&Ti. eder. Kara.köyde Börekci 
fınm ıııraamda.34 
fillilmil •mt!JW llEJBBli2filllllillilS&IID J . Bakteriyolog m 

11 • Dr Ihsan Sami 1 
1 BakteriyoM>ji lahpratuvari m 
B Pek dakik kail taftldatc ~ 
1 {V8S9el1llaa teemilö) küreyvat tadadı, J3 

l
e tifovıe ısUma hastalikları teşbisi, idrar ~ 
b~ cerahaftahlilati, Ultra mikrus· ın 
kopi ile frengi talwıri.si. Divanyolunda B 

Is uhan Mehimıt türbesi·kaqismdar ~ 
1 Telefon Lı. 981 ~ · 
l!JEllEJ191!l._WlllllD&llillllJllllmlilillDGI 

operatör 

Halil Sezai 
BASUR MEMELERİ 
Fi.stul ve sıracaları ameli \atlı ameli· 

) atı:tz elektrikle t_:da\ i ,.e bilcll~le ame· 
}j, atı icra eder. ;;gleden sonra Dıvauyolo 
Aci haınam;~o 20 

f--i~::ı:·;i~·~1::y:~·;n~~;; ·~1 ürkiye Ziraat bankasi müfe"' 

1 tl,~ai"'atUı huıcf'~";~~:ın'ıveeter~~·~kyer,de i t lı~~~~~rilüııde Y!~: .~~~~~s~!~~·,edi 
seyahat ve teftişlerde yol masrafından ayrı olarak 5 lira yevmiye veri· 

-:ı :r ediniz t alınacaktır. imtihanlarda muvaffak olanlara başlanğıçta 150 lira aylık ile 

i lecektir. · · bulunur. Miifettiş namzetleri stajlaı;ını bitirdikten sonra müfettişlik imtihanı 
•••••••••••••••••••••••••••• fı hl ftldrkld f vererek mü ettiş oJacakJardır. lınti an arda ve te i~ er e ıev a ii e muva · 
SA J'IUIC MOJOA fakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya 

Conson marka iki buçuk gönderileceklerdir. 
Talip olanlar knln11 şartlarını öğrenmek için Ankara da bankanın 

beygir kuvvetinde bir mo- teftiş ~1udürluµ;une, bulundukları ~·erdeki Ziraat Bankalarından alacakları 
tor zarif ve küçük tekne· beyannameyi doldurarak gôodernıek ve ya bizzat vermek suretiyle mtira· 
· 1 b. lik." tıl k İ caat edebilirler. 

1 

sıy e ır te sa ı tır. s· ~~~~ws~~~~·~~ ~~~m~rm~~~~~~&ilMM 

l~~n\ yazılarla ilk milli roman 

Halas 
iSTiKLAL HARBi 

ROMANI 
MEHMET RAUF BEY 

(150) ciltli (170) 1 

1 .Mua11im A. Halit kitaplıane<>.i 1 
r.- -~ 

15 sene teminatlı 

<lakika ·~aşmaz 

SİN GER 
saatlarini kullammz 

Fenni güzliilderin her nev·i 
Deposu : Istanbul Köprübaşın<la 
GRA~tATOPOLO biraderler 

Dll'-.KA'f!! DİK~KA'f!! 
Bayram münasebetile 

ondra Birahanesind 
Çarşanba • Perşenbe ve 
Cuma günleri 2 1/2 tan 
5 1/2 a kadar maiineler 
Ası·i Türk l\ıl usikisi 
seniolonist Mustafa bey, piya· 
nist Anjel hanım, klarnist Ha· 

mazan efendi 
Hanende artistler 

Semiha, Nektar, Melahat ve 
Melek hanım !ar 

DARUTTALİM SALONUNDA 
BAYRAMDA 

Perşenbe, Cuma günleri ince saz. 

1 stanbul Birinci Ticaret l\lalıkemcsin· 
den: Madam Sirvatın Istanbulda Sul· 

tan hamamında Mesadet hanında 21 nü· 
meroda mösyö J. Blarlanj ale) hine ikame 
eyledili davadan dolayı ikametgahı meç· 
bul olması dolaytsile ilanen Yakı olan 

ıebligat.a rıı.ifmen mahkemeye muracaat et 
m~inden müddei vekilillin talebi ilze· 
rine hukuk usulu muhakemeleri kanunu
nun 398nci maddesi mucibince gcyap kararı 
ittihazile 141 nci madde mucibince ilanen 
tebligat icra::ıma karar verilmiş olmakla 
mumaileyhin 16 nisan 929 salı gUnU saat. 
on Uç buçukta birinci ticaret mahkeme· 
sinde hazır bulunması !Uzumu aksi tak· 
tirde bir daha muhakemeye kabul _edil· 
meveceği gibi vakıaları kabul ,.e ıkrar 
etmit ad etm;1 olaçaf!ı iiftn olıınur. 

~ . 
~ı ~· ıYı n c ü k®ş n ©! ® '11'11 iNi n saı n 9> 2 g ' 

:~ BCVCK iKRAMiVE 
·~ 40,000 Liradır 

Ayrica: 
200000 
115a©©O 
112o ©©©> 
1109 000 

L.lrahk ikramiyeler ve 

Liralık bir mükAfat. 

keşi dede 
Numara 

cem'an: 3,900 
kazanacak 

1 - Çar§uda parçacilarda 8 No dllkkan 
2 - Fenerde abdisubaliı mahallesinde 4 No dıikkin 
S - Eyupda cami kebir mahallesinde 10· 12 No kapı mahalli 
4 - Usküdarda mihrimah .imaret mahallinde arahk mahalli 
5 - Paşa bakçcsinde çınar caddesinde 3 No otelin ilet katt 
6 - Beykozda kavak dere caddesinde 3 No tekke arsa.•11 
Müddeti ıni.ızayede 8 mart 929 tarihinden 30 mart 929 cumartesi gününe kadar. 
l'alada muharreı· emlak kiraya verileceginden mil7.aycdeye vazolunmuştur. Ta.ljp-

lerin \'evmi ihale olan son günün saat on dürt duçuğıına kadar şartnameyi okum.alt. 
-.e te~inatı muvalr.kate ita ederek mUzayedeye iştirak etmek iizre lilanbul Evkaf 
müdi.ırli.ığunde vak1f akarlar müdiirlllğllne müracaatlar~ il6.n olunur. 

Evsaf ve mliştemilati hakkında malumat almak ısteyenler bu muddet ıarfind& 
rnilmyede odasına müracaat ederek ecri n:risil raporlarını göre bilirler. 

Istanbul sahili sıhıye _mer_k~zi . 
sertebahetinden: 

Kapalı zarf usulile münakasaya .~~edilen 50000 .. kilo kükürt~~ . 
münakasa müddeti görülen lüzum uze~ıne on beş gun daha temdıt 
edilerek 21 Mart 929 tarihine' müsadıf Perşenhe günü saat 14 ·te 
icrasına karar verilmiş olduğundan taliplerin yevmi mezkurda şera· 
iti eveliye dairesinde tanzim edecekleri teklif mektuplarını komis
vona te\·di .evleıneleri ilan olunur. 
" , 

İhale gilnıi 28-3·929 per~enbe gUnli saat 15 tir. Taliplerin şartnıııııe , 
munesiui görmek. Uzre her gtin ve munakasaya i~tirak edeceklerin o gUn "e 0 

evvel teklif ve teminat mektuplarınt makbuz mukabili Ankarada merkez satlll 
komisyonuna tevdi eylemeleri. 1., 
J htiyacatı ~skeri_YP. ~çin iki ytiz metre . k~putluk kumaş pazarlık.la satın . .ıe 

pa:zarlı~ın ıhalesı yırmt mart 929 tarıbmde çarşanba gönli • saat on darttit, 
edilecektir taliplerin ~artnamesini kosmisyonda görebilirler ve ps:zarlı.ğa ';j 
etmek isteyenlerde şartnameileki tarzda teıninalarila komisyonda hazır bul1J11 
illin olunur. ~ 

Mevcut numunesi gibi asgari 210 tane efrat Alaman eğeri kapalı zarfla ah nJfPI 
İhalesi 7 nisan 1929 pazar gUnU saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin şart 

komisyonumuzdan almaları ve ihale gününde teminatlarile mur:ı". iarı. 

ı Bakır köyünde barut fabrikalarında imilatı barhil"' 

/ ....... ! ... ~=~~.::1:~:.:ı.~::ı:i::::::~=: ~ .~...( 
y ah~ihatı ci~arında ylikse~ ve al~ak tevetturlli elektirik enstalasyonun~ ve~ 

motorlan ışleme ve tamıratında uzun seneler çalışmıg ve tecrübedıde ~t 
ihtiyaç vardır. Derecei ehliyetlerine göre 4 Ha 8 lira yevmiye verilecektir. rJU 
istihdam asgari bir senedir. Talip olanların Askeri Fabrikalar umum ııı.üdil 
bizzat veya vesikalarını göndermek suretile müracaatları. 

~katibi. asl~ryie mubayaat komisyonundall 

M ekiitibi askeriyenin ~artnamesinde muharrer mahallere taksim edilmek . ~ 
14100 adet enginaı: ile 1~000 kilo ııemizotu bir ıartnamede olarak. alenı}!&lııı: 

münakasaya konmuştur. ihalesi 27-Mart-929 Çarşanba glinU saat 14,5 da ,ıir 
mektebi yemekhaneleri önündeki mtınakasa mahallinde icra kılınacaktır. 'fd ~ 
şa,rtnıımesi için komisyona mtlracaatları ve iştirak içinde münakasa mahallin e 
bulunmaları ilan olanur, / 

H alıcıoğlu lisesi için 3200 adet enginar, 3000 kilo taze bakla, 3000 kilo ~ 
kabagı, 1000 kilo semizotu, 1000 kilo taze bezelye, 1000 kilo iç bezeıye'ı 

demet dereotu, 1000 demet maydanoz, 2000 demet taze suvan, 2000 adet ~ 
salata, 2000 demet marul bir şartnamede aleni olarak aleni suretle ~unaksB' ';t 

muştur. ihalesi 27-Mart·929 Çarşaoba gilnli saat 14 de Harbiye mektebi yeıne~~ 
önündeki mlinakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için ·--' 
numuza mllracaatlan ve i~tirak içinde munakasa mahallinde hazır buJunııJJı"'" 
olunur. 

M altepe lisesi için talibi zuhur etmeyen 650 kilo elı:i.stira ekutıra Unılll '1 
pazarlıgı 16 .Mart 929 cumattesi gUnU saat 14,5 da Ma:rbiye mektebi ~e~ J 

leri önündeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Tııliplarin şartname ~ı.ıt 
yonumuza mUracaallan ve iştirak içinde pazarlık mahallinde hazır buluıı~IJIV" 
olunur. 

··~~·············································· dıı' 

L~?~~~~.~?~?~!! .. ':!~~!~~.~?~.s:.?~~~ 
C iheti a!'keriyeye elveri~li o'mayan hayvanat her hafta cumartesi ve ~ 

leri üskildarda at pazarında heyet huzurunda mUzayedei aleniye ile fu .;I 
karrer bulundugundan talip olanların mezkur gU.nlerde yuıde yedi buçuk te 
çelerile mezkur heyete muracaatları . .~ 

Aleni münakasaya konılan dört kalem moytabyaY.a vırilen son fiatlar haddi~ 
görilmediğinden ihalesi 17 mart pazar günU saat Oli pörtte icra edilı:ne~ ~ 

bi uhdesinde bulundiğindan tenzilatla talip olanların şartnamede yanlı olAan ıe 
teminatlarile komisyonumuzda hazır bulunmaları iliin olunur. .f .. Y ;di;~i. k~Y :;;d~. ;~i.;;~; ·k~;;i~~;::nıdıııı 
1 7 inci fırka idaresiçın 30 000 kilo sı~ır eti kapalı zausulile almacakt~· t~ 

ihale 31·3·929 paz.ar saat 14dir. Teminat muvakkatası 1012 liradır. bank~ ~ 
namesi ve ya maliye vezne makbuzu ıtayanı kabuldir. Taliplerin usuli nıe~r, 
sinde tekliflerini tanzim ve sa.atı ihaleden evvel komisyona tevdi etmeıeri, 
sureti ve malılmatı saire almak lizrede her glln müracaat oluuıası illin ohınut· ~ 

H adımköl' asked mtibayaat komisyonundan: Hadımköy kıtaatı için 9 ~ ~ 
aleni mltnakasaya konulan 2500 kilo yerli pii:inçe ta1ip çıkmadığu:ı;:eP 1 

kasa müddeti temdit edilerek 20 Mart 929 Çarşanba glmU sut 15 de ı 
lacaktır. Taliplerin muayyen gl1nde komisyonumuza müracaatları. 

Yüksek Baytar mektebi rektörlüğüılıl: 
Yüksek Baytar Mektebinin ihale edilmeyen Et, Ekmek, Sebze ıneJı;.~~e ~ 

niye ve en.akı mevkii münakasada olup 27.3.29 tarihinde kapalı zarf. 11811e9•ııll"" 
leri icra edileceğinden talip olanlann mUeısesatl ttıccariye muhasibı ııı 
mllracaatları. 

Sıhhat ve l ;timai musvenet vekaletinden: . ,ı ~'.) 
Istanbul Guraba Hastahanesinde Etibba için bir firengi hastalığı tatb!, '-' 

açılacaktır. Başlama zamanı bilahare bildirilecek olan bu kurs tlç ay d~ 
ve nihayetinde devam eden Etibba imtihan olunacaktır. imtihanda mu" aeee'r J 
250 lira \icretl~ vekaletin firengi mücadele mıntakalarında istihdam ed ı-ıcP:'.:ıı 
Kunıa kabul olunacak Etihba adedi mahdut olduğundan talipler arasırıd9c.B1' • 
loji ve labartuvara az çok vukufu olanlar tercih edilecektir. lntihap oıuıııı et~ 
ayda 80 lira Ucreti maktua ile latanbula kadar azimet barcuahlan da ;0ş1 
Ta1ip olacak Eti.bba istida ve evrakı müsbetelerile Mart 929 nihayetine 
ve içtima~ muavenet vekllletine müracaat edeceklerdir. 1 

Erzak münakasal~ 
Ali Orman mektebi Rektorlugıı~d: 

Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı :&O~tJI' 
münakasaya konmU§tur. l§tirak için yevmi ihale olan 20 lık b 
tarihinem üsadif Çar§anba günü saat 15 te Def terda

1 
r eteri· 

dahilinde müessesatı ticariye ve ziroiye komisyonuna ge rn , 

lstabul Ticaret ve sanayi odasın~~!' 
Odamız, Bayramı bütün Ticaret ve sanayi erbabına 

Bayram günlerinde Odanın kapalı bulunduğunu arzeyler· ti~~ 
. M • l .. d. · ESA 'f -,,_p. · esu mu ın: 


