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Meksikaisya, ıı 
B --bastırtldı mı, yoksa 

astırılamadı mı? 
Dik :--·-v 1•tör Kaıe•in kıtau 

erakrozu kurtardı 
Mcks·k 

. 1 acta isyan çıktıiiı 
~e h-,.. b 

!eıık·ıu•umet kıtalınııı asileri 

1 
1 e çalıştığı mai(ıındur. Dün 

ltCeıı 1 b 
ıa erler yekdiğerini 

•lakı~<Jır . 
l<ales · Bır taraftan diktatör 
,,. . ordularının Verakraza 
bır<11kfer· . 
laka _ ı 1 e ıPemlekette sulhiin 

rrur tt··· 
d"" e ıı;ı bildirilirken 

•ger t:ıı-aftan 'sikanın Jıer 
tarafında is-
yan çıktığı 

bildiriliyor. 
Bu sefer

ki isyanın 

Toralın ida
mı üzerine 
zuhur eden 
• ilik is
yanı gibi 
kolay kolay 
lnstırılanıa-

. c. ... .ı ·-· ıayet ~•• st ve ni-
ııı • d Cernahiri ttefikanm 

u alıaıe n b . . d. 
111 • ıec urıyetıııe uş-

esı muht V emeldir. 
kG eracruz, 8 ( A A ) - 1 lü
i..~et kıtaatı Vera~ruz şehrini 
.... ırt1at t 
~ e mişlerdir. Ceneral 

A~lbar rsir ohııııştur. 
eksika 8 (A A) - D ıı·ı· va.- • . a ı ı 

•!Yet 
ctrıı. son derece salah kesb-
"a 

1 ~ olduğundan JtükCııııet 
• zeteıe 
ınu re ve telgraflara konul-

"ş- olan sansürü kaldırmıştır. 
uerf' 

"ef ın, 8 (A.A) - Nuyorktan 
• en b· 
k'· ır telgrafta Meksika kü-
•ır.eti 

Iııiist memleketin şimal kısmı 
isy,nesna olmak üzre hertarafta 

V 
başfaınıştır. a . 

buo•Şıngton, 9 (A.A)- l(abine 
•UnkQ ·,,.. 

had· ı,,ımaında Meksikada 
IS Of 

ın· an vaziyet hakkında 
Uzaker t 

Hka)'a ata buluıınıuştur, ıııck-
İlıra. 

1 
VnkubuJan ticari tayyare 

'" ına l<arar ambargo vaz'ina 
~İştir. 

iT evziat işi halledildi Darülbedayi 
j Garbi Trakyalılar da ıslalı edil ecel{ 

istifade edecek _ Hüseyin Suat B. riyase-

Gayrı mubadıllere yapılacak te\'ziat, garbi T erakyalJarın da isti-

fade etmek için vaki olan ıeıebbüsü üzerine teehhür etmiştir. T alıma!-
namenin tesiri için teehilr eden tevziat meselc~i dün halledilmittir. 
Gayrı mubadiller cemiyeti reisi İstanbul mebusu Hüseyin Bey 
ve cemiyet 5dları Türk heyeti murahhasa rei<i Cemal Hüsnü Beyi 
ziyaret ederek garbi Tirakya ınubadıllerin de yunan emlakinden 
i>lifade etmesini kararlaştırmıılardır. Garbi T rkyalılardan ancak Türk 
teb'ası olan gayri mübat!ıller alacak lardır. 

Mesele halledılmiı olduğundan pazarle>i günü levziala başlanacaktır • 

Lamia ve Vedia H. 
nasıl öl~ürüı~mer1 

tinde bir komisyon 
teşkil edlldi 

Dariilbedayiin ıs\alu için 
Jlii"cyiıı Suat Beyin riya~e

\ tinde yeni .bi_r komisyon te
~ekkul etmı~tır. Bu, komi>yo-

Emanet 
n ı , I; tu pçmu 
fhıııan, Ce
miyctibelcdi ye 
ı\ı:a::ından Sa
ddcttin Ferit, 
Raşit, nılita
lıa sıs sı fatilc 
Celal Esat 

Beykrle Ciizcl 

san'atlar bir-Ağır ceza 1sadeiiinFeri/B. 
liğin(ten 

zat iştirak cdt.:~~t\tir. 
ik ' 

,)ün,l:ü muhakemeden hir intiba 

lstanbul ağır ecza mahkeme
sinde dün üç mühim dava rü· 
yet olunmuştur. 

Bunlardan birisi, Llnıia Ha
nınım çocuğu alıııırken ölümü
ne sebebiyet davasıdır. Dünkü 
celsede dava edilenlerin maz
but ifadeler! okunmuş, şahit 

dinlenilıııiştr. 

Muhakeme başlarken, resim 
almak istiycn gazete fo
tograf muhabirlerine müsaade 
edilmemesini istiyen doktor 
Kenan liasan Beyin vekili Nüz
het Bey, gazetelerin bu hususta 

astin neşriyatta bulunarak, 

Dün üç mühim dava 
ile meşgul oldu 

- Dr. l(enan Hasan Bey, 
kızını için • Merak etmeyiniz, 
tavuk yumurtlar gibi kolay 
doğuracak!• dedi, biz de öyle 
sandık, ihtiyaten başka tedbirler 
almağa kalkışmadık, işi ken
disine bıraktık. 

l(enan Bey, makine tatbik 
etti, makine kan içinde kaldı, 
• Biraz daha beklemek J.l.zım • 
dedi, Iavaj yapılması hususunda 
bir doktorun tavsiyesini dinle
medi. Çocuk alındı, l(enan Bey, 
hastada bir çizik bile bulun
madığuıı söyledi, halbuki sonra 
aksi meydana çıktı. 

Ölenin hemşiresi Cemile H. 
şehadetinde hemşiresinin zev
cinden it!ilıamkar bir tarzda 
bahsetti. !(arısını döğdüğünü 

kaydetti, bir miras meselesinin 
mevcudiyetine işaret etti ve 
l(enan Beyin cesedin morga 
kaldırılmasını istemediğini, « Ilu 
işte me'ul varsa, Cemal Bey
dir • dediğini söyledi. 

1 

Koıııi,;yon D, r!ilbcdayiin 
ıslahı için ne suretle lıar:kct 
L'ı.lilmesi lılzııı clc.lij(iııi t< 
hit edecek, 

memleketimiz 
da hilindc 
olup Dariilbe
dayi kadro
Hından hariç 
k:ılaıı eski 
Darlilbedayl 
mensupların 

dan istifadt 
edip edilcıni-

yeceğini tetkikı...;;;...;: 
edecek tir. Ra§lt B. 

Yeni Danilbcdayi kadro
suna dahil olacaklarla bera
ber san'tkarlarııı' ram ve 
lzomedi şubelerine tefrik edil-

Osman B. 

mesi tasavnır 
~edilmektedir. 

iB· suretle 
dramı dram 
saıı:atktırl arı 

'
hafı! lo:;erleri 
.de komedi 

'~nn'atk<lrl arı 
oynıyocal-lar

dır. 

Komi,; yon 
tetkikatını ik-

maiden sonra, bir ıslah pro
jesi tanzim ederek mayıs 

birden cyı·cl Şehremini beye 
Ycrecekti · Juhiddin 13. l>ı.o 

~WIIilbiiH,rııumı............................ u ...... ~ ..... , 

1 Çiçekçi kız 
! • Sihirhazın kızı • lefrıkamız hırkaç. güne kadar nihayel bula
! cagmdan kari/erimize birçok eserleri Türkçeye lercüme eJıkrek 
! ;evkle okunmuş olan Arnolt Galopen in en son vazdtAı r9 • L manı na~letleuiiz. Bu lefrilta her faslı ayrı bir zevkle takip 

...... '. ..... ~.:'.ı:~:~.:::~.::~ .. ~::: .. ~.: .. ~:~:.~::.::~~ .. :::~::'.:::: ........... ~ 
Matbaacılık mektebi açıldı 
Ka,rdedileıı talel)e ı11iktarı 

(100) e baliğ olı111ışt11r 

Maihaacılık mektchi talebesı 

:.\Iaarif Yeklctincc kii~adı taknrlir eden matbaacılık m-..r..-
tebi dlin ak~am saat beşte açılmış Ye tadrisata lıa{lanınıştır. 
:.\lektcp, çinkograf, litograf, tipoğrar, tashilı, tertip kurslarını 

ihtrn etmektedir. :.\ lektbe deYam edecek talebe adedi( I OO)e 
balii(' olnrn~tur. !fonlardan (22) si çinkoğraf, (21) ri tashih 
(32) si tertip (5) i Iİtoğraf (1 ~) si tipogra[ y~ (3) U de 
iki kur,;a lıinkn deYaın edceklerdir. 1\:drisat her giin akş..ım 
.aat lıcşten yediye kadar dn·am edecektir. 

lunan nıura~~osı ~eliyor 
Komisyon yarın toplanacak 

Yunan mübadele mürahhası M. 
Diyamandoplo• bu gün Ankaradao 
ıehriınize gelecektir. Yunan hüku
metinin ıalimahoı hamil olan M. 
totoralasin de bu gün muvasaletioe 
intizar olunuyor. 

Komisyon yann bir içtma akd
ederek Garbı Tralcyaya nakil me. 
selesini intaç etmekle beraber 
müteveffa Ceneral DolAranın yerine 
bir izA tayinini Cemiyeti Akl'am -
dan talep edecektir. 

Günün hulasası 

Dahilde: 

Tabelalar 
• 
lmlölan yanlıı mı, 

doğrumu? 
Eın:ıııet imltl:;ı yanlış tabe

lt\ların imla lügatine göre 
düzeltilmesi ıçın teftişlere 

ba~latmı~nr. Zabıtai belediye 
memurları, tebliğe rağmen 

imlalarını düı:dtmiyeıı bin
lerce mağaza sahibi hakkında 
bir zabıt Yaraka ı tutarak 
Emanete vermc"e ba<laıııı;;-

ı; • ' 
!ardır. Fakat mağaza sahip-
lerinden birçoğu, tabchUa
rınııı doğru inılt\ ile pzıldı
ğını iddia etmektedirler. Ema
net bu itirazları da tetkik 
edecektir. 

imtiyazları kaldırılan 
Himayei Etfal 

370 çocuğa bay
ramlık şeker ve el
bise verecektir . 

şirketler 

1 : :.\lııht~lif sebeplerle imti-

[Y azm 3üncü sayıfaınızdadır] 1

, :. yazları ftsholunan maden şir-
ketlerinin listesi diin viltiyetc 
bildirilmi~tir; Bunların ıııikda-
rı (290)ü ııılitecayizdir. 

53üncüsene 
Fchimin-Sahncyc 
inHsabı münascbc· 
tile bir müsamere 

Ilizde ilk tiyatro hareke

tinin pi{inlarıııdan saıı'atkdr 
Fehim Beyin ::ahneyı: iııti>a
bıııın 53 üncü scne,i nııına
sebetile Dariillıedayi ı;t.zcl 

bir ıııii:•nıııerc lıazırlamaktadıı-. 
:\!artın 2.'i inci giinu hu

tiin arti>tlcrin Ye saıı"tıtl~ 

alakadar zcYatın i~tirakile Ye

rilecek olan bu müsamere 

ihtiyar san'atkılra kar~ı yuı 

tiyatro ııc;linin kaclir~ina-!ı

~rnı izhara Ye~ilc olac.ıktır. 

Ahm.ı rehım Efendi 

Kaçalcçılıl"1 
J1.11ıan polisi bir ı·a. 

punı :::.aptetti 
Atina, 9 (A.A) - Pire po -

!isi Bergamos torpido::unun 
muavenetilc Ye :\!ısır kon,o -

losu da hazır olduğu halde 
Şira adası k-urbiinde lstaııbu!a 

gitmekte olan Erripz namın
daki bir :.\lısır vapurumı nıli • 

sadere etmiştir. Yapur kaçık 

olarak afyon ve ha~lıa~ naklet 

nıckte idi. 
* Hilalıahmer mer
kez heyeti dün 
toplanarak bay - Bele~iye inli~a~ı ~euanı e~iyor 

M~~errer sioona 
Yakı cr--
~"k.,,.~, a işe başlıyor 

projeyi tct ... o: -
ettikten sonra 
Dariilbcdayiin 
ıslahı için 
muvafık µ;ör-

-
ramda rozet tevzii 
ve kurak yerler a
halisine verilecek 

1 

' olan buğdayın sa-

••ııe aıgorıalar hakkında tici 
•ıı·el ,,,_ 

l:na " ı.. """n kanunun taıbika
'''<ıııd 

'ıaınına İ a geçilecek ve hükumet 
t,Jey.,..ı 1 bonJ.:..,, bu l•i tedvir 

"'~ıı;tır ) 
llu · • 

L •urcıfe T kı 
"liın . ür yede me.·cut 

bankarı ~~~talann kendılenni İı 
et·· Crter · 
'~eler· sıgortarıına sigorta 

ı leııu 
llıiJ>.<lek; h . " olunacaktır. Ônü-
~~ılıy~calc 0~'•ndan itibaren işe 
•~lu~İine b· an Lu ıigortnrun mü-
'' ırf.ıı • <end, . •vıçre getirnecek 
ta . aıne ik; T·· '-
Yın '<ltl ur~ de muaıin 

~ııtım111 'Ccltir, • 
~ 111tttl/Uıı 
.::::('" ı11111111ıı11 

i ~azi''H~"'"I 
~Se,. - , - • ~ 
lh .r&hat icrai 
l .,~~Uracaklarl 
~ O rı.~l_ara_, 9(1 akıt)-~ 
• ((~ı il- s·ı:n. : 
~ k -· 1 t.J tl.<'}·e s 
!i. rıdarb". g 
~ i . /1 8<')·alıat ~ 
~ <'ırı~ 1 /, : 
~ · · tıa >arrır Ver iğ 
~ nıı.~lerb ·. ' - ~ 
~ le b 1t • :i<'J ·alıa. § 
~ b rıyranıdan eve!~ 
f aşfanıalar ~ 
~ t eıne/ /'. ı nıulı- ~ 
ılİııııı ( il. " 11 ı1111111ıı11 $ 

tııııııı111ııı11011111 ::: 
ı1111nıı1111hn1111111ff: 

Dünkü muhakemeden bir inlllıa 

nıuekkllleri aleyhine efkarı I<enan ve Cemal Beyler, bu 
uınumiyeyi tahrik ettiklerini ifadeyi garaze atfettiler, Pey

iddia etmiş, mahkeme heyeti 
kısa bir müz~kerede bulunmuş, 
reis Nüsrat Bey, ortada mah
kemeye taalluku olan bir ha
dise balunınadığıııı bildirmiş, 

resim alınmıştır. 

Dava edilenlerden Dktor 
I<enaıı Hasan Beyle Lamia 1 la
mının zevci Cemal Bey ve ebe 
Müberra /'!anım, kendilerinin 
mes'uliyeti mucip hiç bir hare

ketleri vaki olmadığını ifade edi
yorlardı. 

Mazbut ifadeler okunduktan 
sonra Llınia Hanımııı büyük 
annesi Fevziye Hamın, mahke
me huzuruna davet edildi. Söz 
söylerken pek müteessir oluyor 
ağlayordu. iskemleye oturarak 
anlatması söylenildi, biraz su 
ğetirildi, şahit içti ve anlattı: 

veste liammla tüccardan Rıza 
Bey de şehadet etti ve muha
keme şahit celbine kaldı. 

Dün rüyet olunan dig:er bir 
dava, I<ızıltoprakta Vedia Jia
mıııı oldürmekle maznun fikret 
isimli mekteplinin davasıdır. 

Bunda Nermin, Neyire, Talia 
Hanımlar şehadet ettiler, Ner
min ı Ianım, maznuıiuıı bir gün 
kendisine « Vedia, bana yüz 
vermiyor, onu öldiireceğiııı! > 
dediğini anlattı. Muhakeme 
şahit celbine kaldı. 

Üçüncü olarak, Beyoğlunda 
dükkanlarını sigorta bedeline 
tamah edffek yakmağa teşebbüs 
etmekle maznun perukar l(oço 
ve Diıııitronun muhakemelerine 
devam edilmiş, müddeiumumi 
Cemil Bey, Dimitronıın nıücri
ıııiyetini, l(oçomııı beraetini 
istemiştir. Bugün müdafaa yapı
lacaktı, 

dü~ tedbirleri 
alaca kur. 

Bundan 
başka, Cemi
yeti belediye 

azal arı ıı d a ıı 
Ceidl E«ıt B ın ii t eş ek kil 

mürakaba encümeni h\~ -
vcdilecek, onun yerine iiç e
dip, iiç belediye aza:ı, hir 
reis Ye bir de rcjisürdcn mü
rekkep 8 kişilik yeni bir 
nıürakalıa cnciimcni te,kil ı . ' cdilccektır. Bu yeni encümen 
hem Darülbedayiiıı idari iş
lcrile, hem de temsil edile
cek eserlerin tctkikilc mc~
gnl olacakur . 

Dariilbednyidc yeni tc~ki
Jat haziran ( l) den itibaren 
tatbik edilecektir. 

Eski Darlillıedayic men
sup olup da bu p;iin hariçte 
kalan saıı·atkt\rhırdan en hdli 
başlıları Ra~İt Rıza beyle Şa
di beydir ki ikisi de iş güç 
sahibi olup i~lcrindcn mem
nun bulunmaktadırlar. 

Şchrcm~ıncti telif c.<cr y ii
cuda getirilmcıini temin ve 
teşvik için (1000) lira tah
sisat tefrik etmiştir. llu para 
en iyi eser yazan tiyatro 
müellifine müktlfat olarak 
verilecektir. 

lın alınması işleri
ni görüşmüştür. 
[Yazısı 4 iincü s.ıyfamızda, 

*Un gümrüğünün 
indirilmesi dolayı
sile hariçten mü
him miktarda un 
gelmistir. 

Haricte: , 
Garbi Trakya, 

Makedonya ve E
pirde kış bütün 
şidddetile devam 
etmekte, yeryer fe
yezanlar olmakta
dır. 
•Fransa, ltalyada 
bir faşist memuru 
öldürerek F ran -
saya iltica eden 
katili teslim ede
miyeceğini ltalya
ya bildirdi. 
[ Bu yazılarııı tafsiJatı 

3üııcü sayıfaıııızdadır.) 

Fatih belediyesinde intihabat yapılırken 

V ·ni belediye meclisi intihabatma hararetle devam etmekle.Jiı-. 
' ' U'.r.nci ıııünt_ehip!eı: mensup oldukları belediye daır,~eriııe 
· 1 gıderek reylerını ıstıınal etmektedirler. intihabata bayramda da 

devam eJilece~ ve ınarın 18 inde intihap müddeti bitecktir. 
1 . Bundan sonra reyler tasnif edilerek yeniden belediye azalıi:ına 

ıntılıap edılenler ilan edileceldir. ilk belediye m•clisi 25 
/ martta !oplanacak:ır. 

'' 

Hrisastonıos nıu~a~~esıer orasına illi~a~ e~iyor 
Atina p~pasları böyle karar vermiş t 
.Yunani>tanda Arin.'.I mctro

polidinin riyasetinde tcşckklil 
eden 50 kişilik bir komisyon 
lznıiriıı i~tirdadında maktul 
dii~en mahut metropolit l lri
satomasın- haurasını lıer;cne 

' ' 12 nıayı>ta tes'idc ye lıiitiin 

Yunan kiliselerinde ogiin ru
hani ayinler icra~;ıııa daha 
doğrusu Ilristastoması azizler 
arasına komıya karar vermiş
tir. Ayni zamanda 12 mayıs 
günü halka ve mekteplerde 

talebeye konferanslar verile
cek, Yunan halkı w gcnÇ'li
!!;indc milli mefkurenin tak
viyesine çalışılacaktır. 6u ha
rekete ön ayak olanlar 'fu
nanbtanda bulunan firarı Ye 
muhacir Rumlardır. Bize do>
Juktaıı bahseden garp tom
şularımız teminatına tıdl.adar 

ehemmiyet vermemiz tAt.aı 
geldiğine bu karar manidar 
bir delil teşkil edor. 



( Paşa ) Muhi~~ B 
1 

Ankara, iz ire ve e ~ 
1 

Bursaya seyahate 1 
Yazan 

AYHAN 
D.tıılı..-.U.LR>' Çlkh 1 

\ ·ali ,-ekili , e ~dırcıııiııi 

.\lulıiddiıı B. cuma gıi ıı iı al
clı .l!;ı ıııı ı> taccl bir tdgra! 

:ızcrin e '' nk:ıraya ~iıınit~ tir. 
\ lulıicld in B. .\aııkarad a >al ı 

pıııi inc kaclıır kalacak \·e 
oradan pederini 1.iy:ırct c.:tmck 
iız re İznı i rc gid ı: cd;. hıı \Ta nıı 
İwıirdc gcçircl'.cktir. \lıihid
clin il. aıtlclıi ihtimal llıırsı

yı da ziyaret ettikten ;oııra 

bayram crtc.' i ~clıriıııiw av
det edecektir. 

'4 

Dereıten, teaellen ıörü~üyorlor~ı ı - ·------ -
} )<liilhatnit~ Pa~aı1111 },ir sant 

k~ car cıknıa1nas111ı i~temi ~or 
, J 

~-------

Yahu .. Düşman neredeyse Istanbula gelecekti 
efe, onlar hala hayal ile vakıt geçiriyorlar/ardı ! 

-7-
Artık böyl .. bir adamın !.tan· 

huld.ı biJ dakika lialmas1 caiz 
ol :uf. . Abdülhamit son 
iradc.ıw t{·bl;g etti. 

Ne yapacakmış mısınız ? 
a lı:eıı mevkileri muayene eder· 
•ını:ı; ; liem oraya azimetiniz 
aoıkeı ye ahalı için kuvveti 

kalbolur. 
Abdülhamit bir kağıt üzerine 

bırşeyfer yazıyordu. Süleyman 
pa~ hünkirın son cevabını 
h~UiyGıdu. 

Sonra da Süleyman ?ataYI 
oy&tıma~a b"fladı . 

Alxlülhamidin yazdığı acaba 
ne idi} Yoksa Süleyman patayı 
Saıaydıi tev"il mi ettirecekti ? 

Abdillhamit Süleyman papyı 
o~ , dereden tepeGeıı 
gösütnı4e hatlaınlflı. Süleyman 
Pllf'I fır bulup ta mü..aade 

alıp gidemiyordu. 
Abd&lliamıdın ıııak.adı batka 

idi. Süleyman papntn bir saat 
kadar- -aydan çıkmamamı 

trının dınek istiyordu. 

Az ev\'el ~kitip Sait bey 
y -ktupta: 

• Süleyman paf'nın <Sultaniye 
vapıaıı ile getirdiğı dört tabur 
a>kcrin vakit ge9rilmeden Mak· 
t:kö)I ..e Aya afaııo:ıı ııırallarına 

ık dtlni • emretmişti. Bu suretle 
Sükyıınan paşayı getirdiği 
• kuvcıleıden ayırmış olacaktı. 

Süleyman paşanın bir şeyden 
halım yoktu. B~lkı de ~lirdiği 
a•keriıııi hal'a vapurda ol~unu 

zaıınedıyordu. 1 
Vakit ikiııdiye yana.,mı~ı. 

Al.dlilbamiı bir Uirlii sözün arasını 
keı l•llyordu. 

bu fevkalade itibara seviniyordu. 
H ı'-uıta evıne kadar mahlu
zea gidiyordu. Veya g<'itfirü· 
liyordu. 

Yıldızdan kapııh araba ıie 
çı lırken Rauf paşa arabay;ı 
ge p teldtlsizce binmişti. Rauf 
Pata Bahıser eriye kadar re· 
fakıııe kabul edilmesini rica 
ediyordu: 

- Yallah efendimiz lıem 

Bcyazıda kadar iofifade etmiş 
olırdul:. 

Dıyerekıen &tabaya girip 
yerleımit idi_ 

Siileyman paf& saraydaltl va· 
ziyetten birşey anl1yaıııamışh. 

Bu adamların ne al:la lıizmet 

ettil:lerini kestiremiyordu. 
Yahu.. Dütman neredeyı;e 

İsıanbula gelcttkti de, onlar 
h.ıll hafi! ile valııt geı,iriyor
lardı, 

BCfil<!Apıl Dolmabahçeye ini
yorlardı. 

Sultaniye vapuru demirlediği 
yerde yoktu . Süleyman paşa 
mmk etmişti ; vapurda eşya 

ve salresl vardı. Rauf paş ayasordu: 
- Pıışa hazretleri Sultaniye 

vapurunu göremiyorum; ufakıfüelc 
eşyamız vardı ... 

Dedi. Rauf paşa. sallıgın bu 
derecesine :;üphesız gülm~lü : 
~ Merak buyurmayın paşa 

efendimiz, vapur bairadeı sehiyc 

Ayastafanos açıklanna demir
lemiştir. 

- T opane karşıım<L. dıırıııa
sın& mahzur mu görüldü) 

Rauf paşa: 

.................................................... 
balkan hattını tutmuş olurlaa. nasıl 
ol.a gidecek değillermiydi? 

Rauf paşanın cevabı mes'
~lenin danışık dövüş olduı;una 

uphe bırakmıyordu. 

Demek Süleyman paıa sulıaıı 
hamil ile adamlarının oyunlarına 
oğramıştı? 

Sarayda padi~hın bin dere
den su getirerek Süleyman pa· 
şayı avutmasının sebebi bu 
idi. Süleyman paşa mağltıp ol
muş •araya ve dOşmımlarına 

karşı yapyalnız kıılmışıı. 
Artı!i vaziyeli kurtarıp lsfan

buldan tatlılıkla .-akayı sıyır· 

maktan batlca- yapılacak şey 
lialmamııtı. 

Raııl paf'l ile Beyazıla k.adar 
harp ve bozulan ordu hakkında 
konuştular. 

Süleyman paf& neticeden 
meyüs idi. sarayda Abdülhamide 
söylediklerini Rauf paşaya da 
anlatb: Rauf paıa hiç te o fikirde 
değı1di: 

- Aman paşa hazretleri· A-
yaııtalanoa önünde müdafaa-
ederiz. 
Cevabını Terdi. Sonra mabeyin 

arabası babıscra.lı:eri meydanına 
girdi. Rauf paşanın arkadaşhğı 
buraya kadardı. 

Fakat kendi indikten sonra 
Süleyman paşayı gene yalnız 

komayı münasip görmemiş 

olmalı ki, hususi yaverlerinden 
birini arabaya bindirdi: 

- Paıa hazretlerini devle
tanelerine kadar tqyi et. 

nıur Mart · S.ıvıfa 

ln~ırn lat mi ıı=:=======l 

Büyük Gazi, taıtan ibaret olan bir sahada mükemmel 
bir çiftlik te.iıine muvaffak olmuılardır 

Köy düğünü 
- - Muharriri : Eşref -
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Pöti Pıı riziyeııiıı Ankara mu· 1 verdiği malfımat ile halihazır- 1 Oglanm kardeşi »ornııı dursun: O köye gitınis olan zatı ;eril 
lıabiri M. Villi Spcrko « Anka· da~i muntazam ve miitemed.~liıı I' i •Ne demek oğlana böyle vursun! . D•miı orıakçısına gel be herıf; 
rada bır hafla > namı altında $ehır arasında hayret ve takdırle · Dıyerek bir ıkı tas eıını ı nu~ İki divane bel,;,m buldu 
ın a k.ıl e l c rinin üçüncüsünü neşre- dolu bir mukayese yapmakta, O dalıi akibet olmu~ sarhoı 

diyor. /\ l ıılıabi r bu makalede \'e Ankara yüksek sosye te>inde Ôıeder. bir silah almıı Dun ur. 
Ankaradal<i başlıca sef et bi- tesadüf edilen simalardan tatlı 1 

· 1-laiıle isabet eylemi; kurıun 
•ıası ııı tavsiften sonr.ı Gazinin ve şu h bir tarzJa ba l ıseylc- Her ağızdan çıkarak ,·aveylô 
çifl ligini ziya retinden bahsederek ıııektedir. . Kopmuı ol deınd~ kıyamet güya 

diyor ki: ı-----------ı · Hülcmcdip bir aralık samtü sükün 

1 Jlernlekethaberelerıl : O zaman birden a}ılmıı maznun « 1926 ııı ay 15ında tesis edil
ıı ı iş olan ve Ankara istasyo
ıı ııııdaıı dört kilometre mesafe
de bultııı aıı çiltliii bir dalıa 

z i y;ıre tc ko~tuk. 

Ü: ıümiızde O\·anııı ııilıaye~iz 
ma ııza rası - H~~ıııyor. Oaziniıı 

köşkii , meyilli damları ve ınaı i 
çi nileri ile bizi bir ııııkııalı< 

g-ibi cezbediyor. Anadohıda 

tatbil;atı ziraiyeJıı buluııınağa 

müsait torı rak çoktur. Menckres 

lıavz3sıııda, '!orbalıda, Aydında, 

l(cıııyada kurıınıuı aı!Jçları bile 

ca.nlandtracak fc;-yaz topraklar 
vardır. 

Fakat Mustafa Kemal ~zırrfı 

iradesinin csenııı aı.ırlardan 

beri i\4eımıemi~ bu toprakta 
göstermiş, t biah yenmeye mu
vaffak olmuştur: Orada taştan 

başka l>irşey roktu, bir küçiı· 

tiik su daın.ırı bile mevcut 
değildi. Ol'ilda kuyular kaz-

• 
nıak, ağaçlar d.Jrnıel, icap etti. 

Kastamonide 

Diri tutulan domuz 
Kast:ımonidcn gdcıı haber· 

!ere gör~ o cırnrda miitcma 

eli sürek adan yapılmaktadır. 

llu avlardıııı birinde diri bi r 

yaban domuzu ttıtulahilmi.; · 

tir. Köylüler ele diri gcçmc' i 
kolayca mıimkiin olnııyan 

yaban domuzunu 
getirip itlM etmi~lerclir. 

Frengi mücadelesi 

Kastomonide biiylik mik

yasta bir frengi miicndele. i 
açmak ii;r.rc hiikı.'ımetçı.: tc
dahir alınmı~tır. 

Balta ile katıl 

K.1Stomonide I lakkı ismin
de bir köylü kendisine ait 

olmajan bir korudan odıın 

kesmekte ikeıı korunun sahi

bi yetişcrcli müdahale etmek 

Çifiik on sei-. :z kılometro lstemi~, bunun lizerine l lakkt 

fııiiinde ve 150 donüın ctsaıııe· korıt sahibini bıılta ile 

tiııdedir; kunıdulnııı~ bir ha- öldiirmliştlir. 
faklık ü tunde imtiılat e)'ler. • Adanıui.ıi: 
Orada amele için evler, banyo Bir vahşet eczasını 
salonları, bir lokanta t·e bir 
küçük mektep inşa cdil"!iştl. 
Zira ate gayet meraklı olan 

Gazi hemen lıergün gelerek 
bu eserinin inkışafını en küçük 

noktalarına kabar takip eder. 

Çiftlikte son sistem on sekiz 

tralctör bir çok ziraat aletleri 

ve elli kadar kamyon vardır. 

'IOOO koyunu, modern bir siıl

llan,si, l'asi ve temiz ahırlan 

ıne.vcuttur. • 
M- c Villi Sperko • makale

sinde, bir yerli d~tıınun dört 
beş sene cvelki Ankara hakkı~da 

buldu 

Gözünr eşkı ned.meı dolmuş 
Yaptığı ~are peırman olmuş 

Son pcıimanlık için foide yok 
Bunun emsali görühnü~ pek çolı: 

' J Ha .. lı elde edılr.ıiı maznun 
~ Sarhoşun üzrüne ba~maz l:anun 
• Halili köydekıler dcfne1m iı 

, ;

1 

Dursunun zabıta almr ı gitmi~ 
! . Köylü gıtmiı i ıine ber mütat 

ı : D~ülen oğlan edermı feryat 

Un geldi 
Un resıni indiril

dikten sonra 
Cn resminin tenzili hak

krml:ıki kanunun meclisten 

çıkması üzeride ~chrimizdcki 

un tacirleri tarafından ecnebi 

munlckctler.: sıpar~ edilen 
m.1llar ~lmiye ba~laıııı~tır. 

Dün ilk po,;ta olarak 6000 

ton hacmindeki (Kolyohi) atlı 

nıpur Anıcrikadan un ylikhi 

obr:ık limanımıza p;clmiş ve 
lıarnıı]e,;ini 'irkcci rıhrımına 

b<~ltmtya başlamı~lur. Ayrıca 

c.\lcydof Korfo. namındaki 

5000 tonluk vapurla du dlin 

A 11\·crsten, ( l lclanıı ı ,·apuru 
He ele Solinadan kıilliycrli 

rııikt:ırda 

p;dmi~tir. 

un ve bugday 

Hacı Mehmet B. 
Bir müddet sfllıiriıııiz

dc bulunan İsk.tııı 1111111-

nıi nı ücliirü hacı lUt'lı- 1 
met B. dün Bandır -
maya gitmiştir • Ha-

Beşeriyet mulazarnr oldu 
Her dügünde bu rezaiet ;ıofacN 
Ankarıp makberü mahbc• dolacak. 
Bu dü~ün mü acaba matem mı' 
Yoksa bir mezbahai adem m ? 

Ne te\'a sünneti ifsat etmek 

Eski bir bid'ali mütat etmek 
Bır dü!!ün yapıı veli ıadoldu 
Bu iki aile berbat oldu 
Vakıa etti Halil cürmil gün•h 
Affeder belki cenabı Albh 
K:.çmak iaterse delikten Dur.un 
Gardiyan boynuna zencir •u"un ı • 

Gardiy•n J;oynuruı zencir wuun 

Dört dıvar içro dayansın dursun. 
Ser. de gel oiJun ilC diofc hem 
Dinleıncuen hazır eyle ldcnı 

Mazot ve petrol mazbataıarı 
JUazot ve emsali ıııc

\ :tt ile isliycıı lf'raktli-. . 
rfcr için petrol ve hcn-
ziıı mazbataları 'eri
li yordu. Bu ınuvafı'-

• 
p:öriilrııediğinden ha-
denıa yalmz mazot i~io 
ve~ika verilmesi tckar
ı·iiı• etıni~ıir. • 

\
1 arını asır evcJ .\.i 

VAKiT 
1 O Mart t 871J 

~~~~~~~~~----

Mu/ı:addcma ruh:sah seniı.• 
ik memleketi canihine giden fa· 
zeloyl ulemayı alemden ue s<J• 

dalı kiramdan Halep na/eı&ül· 
eşref /eaimme/eamı Soyyadi 

zade fazileılu &..yit Muham

met Ebiı!hada efendi hazretleri 

bu /ıerc Der/saadete aıvfel ~ 

teşrif !erile zümre! erbabı kemal 

ve .,/,ahı irfanü JOMh ltfn mu

cibi mahzuziyet ııe merr.naniyel 

oldukları kemali maurdle be
yan olunur. 

* Dünkü gün şehremancJJ ser· 

Suleyman p~ayı bir saatlaıı 
ziy;.de oyalaınııb neticede: 

- Çalı:.erinizin malOmabm 
yoktur. zannımca hairade[ seniye 
açılmış olacak. Sarayı lıumayunda 

işittiğime nazaran derunundaki 
asakiri şahanenin Makrıköy ve 
Ayastafanoza ihracı karihayı 
mülukaneden tensip buyurulmuş. 

Erıriai verdi. Araba gittikten 
soora acele ~ndi arabo.ına 
bindi • Doğru Yıldız sarayına 
çektirdi. 

Sultan bamidı görüp olanı 

bileni anlatacakıı. 

-··························-·················· 

Aclıın:ıda Yeni bta yonda 

şimendifer kumpanya" u ·cı 
ba~N mösyö Uilanın kızlıın 

ik! buçuk ya~ındaki l.;!;;1.c ve 
be~ ya~ıııdaki (Sesi)nin ırz 

ve namuslarına tasaddide ! ıt t 

lunmak iddiasilc maznun mu

rnailcvlıiıı lıizmetçhi Sivııslı 

Ladik oğlu llnmt hakkmd;ı 

Adana ağır ceza mahkcme
'incc kTa kılınan muhakeme 

neticesinde merkumum sii
hutu filine mebni tcnzilcn 

bir sene on ay on be~ glln 

nıiiddetlc hap,ine karar ve

rilnıi~tir. 

cı Mehmet Il. orada 
Ilulgari:-;tandaıı gel('ıı 

mnhacirlerc mütaaıı;ı... 

bir nıaddeyi ve isk:iıı 

işlerini tetkik ettik eu 
sonra selırinıize düıı.--

mühendisi /taymakam lzzedü 

Riza bey efendi ile HendeJ•• , . 

hane birıoci mü meyiz/ rlf ailü 

Mehmel efendi, gazhaneye gl

duek gaz lıaozı ile kazanı mu

ayene Ve ~azı tamiratı cDz•;ye 

bulup raporunu tanzim ellikleri 

Haydi Pôl.i" bu gece evi
nize gidiniz yıınn derhal hare
hıınizi bekliyorum. 

Dedi. Süleman paşayı doğru 
bir kupa saray arabasına hin

dirler. 
Paşa vaziyeti bılmedlği için 

Süleyman pışa cevap vere· 
ınem· ti. Ya, demek g~tirdiği 
askeri alelacele gemiden ayırmış -

larclı. Rauf ~ dokundurdu: 
- Hem Efendimizde eve! 

(Vc:kt)in 101!:_~_9_29_tefrik~~· :_ 100 ı 

amuslu 
okotlilr 

Jlulıar1·1ri: Jliiseyin Ralnni 
- Günlünfız efcır

.ı im, benin• rakı ne 
rakıdır. Vç tane içiyor
~unııı .... \ltr saat söy
l h onnıııuz .. 
·,\ lıdullalı . ebil-Bar-

hayı göı·düııüz mü? Ne 
"' tıkauıı·. nen nıav-.. 
danozun kokusundan 
lıafıs('(f i) orıını •.. O, 
ı" ll'Hlln rıefa e ine re
J, nı yapıyor .. 

.rba - ~Iavdoııoz .• • 
ııı~ ydoııoı ••.• ~ c var 
ın •. ._y 0uoı? 

J'4ır J\la) c!<>:ıoz böyle 
1. fllrnr .• 

- Iteı· maydanoz 
bövle kokm~ z. • Bn 

• 
maydanoz değil ber
bat bir ~ey .. 

- Her ke ) t'r bu 
m:ıytloııoz .. bir şey 
söyle uıi)oı·: .• 

- Seır iter kı· i bu 
kokuya alışlırnuşsın .•. 

- Ne Yar va t. Sen 
~ 

de alış. 
- Her günlük n1iiş

teriııirn ::una, koluna 
daha alı .• 01 dm\. 

- Ilaşka yerde san
ki Fi buradan daha te· 

Buraya kadar ifler yolunda 
gitmişti . Rauf paşa Süleyman 
paşanın lstanbulda eğlenmeden 
Balkan hatbna gitmek emrini 
alrııış oldu~unu bilmiyordu . 

Arabada Beyanda doğru 

miı? •. 'erede lııks var .. 
Saıııvor, un temiz ki • 
temizdir. Kuziııa irer-

• 
de .. giı· bak hura<lan 
daha pi:-;tir ..• 

Barba Mi halinin mey
haııcsiııde b11Jaııti getir 
en kokulardan ba ·ka 
iki fch\1...ct daha ,ar<lı. 

Tetis ile llerakles .. 
Tctis iri yarı bir dişi 
kedidir. Daima yavru
ları ile beraber ortada 
salma gezer. Herakles 
buldok aşlanıası urat
sız pis hir küpektir ... 
Bunlar daima mü teri
lerin haeakları arasın
da kaYğ'a çıkarırlar .. 
Oıılar hırla~ırkcn hat 
hut deyincey kadar 

· yaYl'lıfar ıua mn üze
rinden tabaklara ~irip 
çıkarak bir kaç parça 
aşırırlar. 

Bu hayvanların diğer 

giderlerken , Süleyman paşa 

yalnl'l vatiyetin bozukluğundan 

bahsetmişti. 

Açıkçası: Rauf paşa Süleyman 
pa§llnın sarayda tevkiF edilmiye -
rek evine gitmesine izin verilme
sinden kuşkulaıııp pireleniy«du. 

( Bitme.it ) 

nıiılıim isleri de tezga-
• 

hin allıııda biriken 
bulasık labakların tat-

• 
lıirine hiiyük nıık) a ·
da vartlıın etınekLİl'. 

• 
Hırsızlıktaki mah:ıret-
leri şayaııı hayrettir. 
Sezdirnıedeıı gözden 

sürmeyi ralarlar .. 
• • 

Aptullah Nebil bazen 
Barbanın şö, le dama-

• • 
ama lıasm'. 

- Sen hu lıayvau
ları l~lısile .\tinaya mi 
gönderdin? 

- Ne iciıı sordu't 
• 

-Bu 1.adar ıııükcnı-
mel klepticilij;ri nere
den öğı•en<liler? .. 

- Yok Ati nada gön
derınedinı. Burada si
zin birinci nıektepte 
öğrendileı· ... 

-Barba ağzını Jıoz-
nıa ... 
~ Sen oozdn, ben 

---Tutiin inhisan mi1di1rf1 
Bir mlidclcttcnbcri Anka-

rada bulunan Tiitiin inhisarı 

umum ınlidürii Behçet B. ya
nıı avdet edecektir, 

de bozacağını. nurada 
pis ise )lfıslliman nıe
yanede git... Simdi 
Tirkler daha giizel 
yapıyorlar .. lleın bu 
is hem baska isler ... 

- Ulan ebiilbatııı 

Türkler runılar kadar 
« ••• Ciliğıı yapabilirlel' 
nıi? 

O, siındik daJı. 

güzel yapıyol'lar .. 
Runıun bu hezeyan

larına karşı A ptu ilah 
Nebil alabildiğine ağ
zını bozar .. Ru mü,.a
tcme esnanında hiddet
ten küptirerek para 
vermeyi unutup savu
şur •. 

Barba Mibali bu hem 
kel heıu fodul nıiişte
rinin arkasından yum
ruklıyarak : 

- Efenm~r bakınız 

bana ( Ktepti) deyor 
kendisi para ernıe· 

• 
ccktir. 

gibi gaz borıılarında hiç bir sa

/eaihk olmadığını raporda der· 

ceylemişl0rdir. 

·- ·· - - - - ?" 
deıı karıvor ... 

• • 
Tıirk nıüşterilercleıı 

biri fotoğrafcıyı ınüJa
faateıı haykırarak: 

- Bu gün verrııe

diyse yarın verir tebe
ir r.ek .. 
-· Tebeşir çek.eze-

yim? bu giin vermez 
yarı ıı verir; ama ne 
verir .. Aftı defa yemek 
yer, iiç yedim söyler. 
Alazayım beş on ku
ruş ne patırtı olazak, 
ne kiirörler söyleyeıek.. 
Hurı·em Lütfi arka
an arkaya onu kollı

yarak yaptığı tahkikat 
ve tedkikat esnasında 
fotoğrafcımn alılakça 
düşkünlüğünü anladı 

Bu herif yaptığı hıya
neti şüphe yok ki pa
ra için yapmıştı. Fa
kat yaptırtan timdi? 
Çektiii mahut kumsal 
fotoğraf isini lcfme sat-

tı? kendi lıesahıııa ~ııı~ 
n·r ba kas111111 :-;"pari~i 

iizı>rine mi çalısıııı ·il~ 
Fı>na adanı lınıı~1 

saıı'au.a olsa nıesle~i-• 
nin getireceği meşru 

kt\ı·daıı razla kazaııııınll 
icin mutlaka bir fesat • 
yolu buluyoı'. Ceıııi-
yet içinde kaçakçı do
lu, kimse kanunun işıı· 
ret ettiği cadde yoı<Wrı 
gitmek istemiyor. Bir 
lasınıına getirir gc'ir
nıez sağa, sola sapıta
rak çoğu dolaşık yer
lerde iş arıyor. 

Hurren1 Lütfi bi)yle 
diişiinürken birdenbi
re güldü. Çünkü ken-· 
di de bu ahlak kaçtık.-

el b. . deı:tıı 
~~tarın an ı_rı ;ıo-

nnydi'r Evloomıyor bı ~ 
lalarının genç karıftl' 
rı ile geziniyordu .• 

(111< ..... > 
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becerme.ini bilirdi. Sadık ~a 

vilAyete gelip giden büyük rütbeli 
memurların ağzından hiç 
düşıniyen: 

Bu devlet iflah olmaz ... 
Sözünü işide işide bir nevi 
alııkınlıkla , para biriktirmeyi , 
yeg~e , sönmiyen , ıolmıyan , 
hararetini kaybetmiyen , iman 
haline koydu. ('(/~ 'llSll. 

.ı .ı 

Sadık ağa paşanın her hare-
' l:etinl oturıııunu , kalluıını 

münasebette bulundu~u adamları 
dikkatle takip etti ; hepsinden 
kendisi için bir kar kapısı açıldı. 
Paşası, kırmızı lesi, bol ve geniş 
mavi püskülü, beli büzmeli lüi 
çohasından caketi, yarı şalvara 

benzeyen pantalonu ile zamanın 
zarafetine ve hükümetin arzu -
!arına rehber oluyordu. Sadık 

ağanın paşası tanzimat devrinin 
medenileştirildiği ricalden ve 
büyük Reşil paşanın adamların-

!' dandı. 

SfuJil°\-, 1 Cocukrara 

Vali pa§anın yegane emeli 
bu yeni kıyafeti şehirde tamim 
eimek o eski kallavi yaşayışı ve 
gıyınış tarzını terkeuirmekti. 
Netekim, Sadık a~a paşasının 

bayram hediyesi 
Büllbül ve kanarya !.. 

G a1.ctdcr ehin , bir 
tııiıjclc \erdi. T::Yin
dc ı · cı·a daire>inde 

ta ı · 
ıurııunun dibine kadar 

~~~ıı!~~ lıir tclc[oula konı~ı-
ctnıck nıahkunıi,·ctine 

~i!r J 

k ·· <ınııy:ınl:ır, lııı mlijdenin 
l)'nı ... 

l' 
1 

ctını takdir cclemezler. 
atat hirkcrc de bizlere ,o. 

runıı1.. 

J li,lcrı· . . 1 1 . . l mızı c a Hl ıyı ;aı·-
taıııanız . . h . 1 
ı · ıcın a»alen bizım c 
)~ • J ~ 

ııı ıunınanız hl1.ımdır. .\le>cla 
evzıı ·ı . l d i . · 'rıyor,nuz. Gazete e e 

~ıni1.c .. . 
ı · ) arıvacak bırkaç satır 
ıuıııı ·ı • 

ıı ıııck için ~litunlarda 
~czivu. b 
re.·· 1• a,lıl·ları süzüyor, 

11111 erdeıı medet um111·or-
'Unu1.. · 

l 
) lcrg;iin yazm:ık aıılntılnıaz 

ıır lı · 
cl,\<lır. Bir ele o yazıyı 

llıl!ay,. 
· . n zaman içinde Ycr

nıeıtc 
~ l ~ mcelıur olmak, ba~a 
e llıcden anla<ılma>ı imkan

'·ıl. hir ıkrttir.' Baz;tn '·azı ile 
• ··ab ' 
nı,;k er mcı zını da dogur-
hc .. };\1.ını~clir. Uii.iiinmcğc 

~nıni1.i limo:ı ıı;ihi :-ıkm11ğa 
'1ıec1ı 

ıır <ılıır,unuz. 
Bii\'J • l b i .· · e %:ımanhırc a izim 

,111 lıc , 
t ·hı· '>· beyaz k:\!\at kadar 

'ı ıkclj hiı; hir er yoktur. 
l ı1a lı ~ · · 
1. o~ bir nünlıl, ilhaın;ız 
•ır1ı .. " 

l>P. cyııılı; bal..tıl..ça, hu lıo~, 
-;'az 

. .._ ~ do!t\unılrna~a muhtaç 
~<ıtla ı · · • ıır kaplan bir yılan 

~r4 ın I· , -
kauar la fark gün:miyecck 

'· bunalırız. J,tc böyle 
'>llltılı . 

t:ırıı zamıınlarJa tdcfon 
t~·c .rnaıı:~ilc bir ~inir de>· 

· "tlHr, 

lı isl\atcnı ı:li:ıizdc dii)üniir, 
Ye r·ı . 

ui2cr 1 ~ırlcrinizi saf saf 
tip ' Onları zcı kinizlc ginli-

~ıı'lt·n -
J.ink. ıegc calı.1 ırkcn, sert, ... , it) • 

h•ını- bir ı;ınprakla kulak-
. . z tırnı·ıl K f 
ı~1 1ıclck· . ' anır. a anızın 
kJtkak 

1 lıkirlcr, bu ~e>tcn 
~ib· kıınıc, mahltıkları 
" \ ı·ıı 
t''l'Je • !!:U\ kanat çırpmtıla· 

uçu . . ·ıın l;a~·ı~ılar. 
f.lı ıı izi . . 

'. · . . ilzam telefona ;:c ;=
~t>ınız · 

raf ,. .. lnce, <inirJi \'C ta-
,ll t'li ı · 

· i% . • >ır "l": "affeder-
! ., >Pı ! .. Ilı t 

l ~-. il' · ' a •ız ettiler! ~ 
•,r ı ır hılıaı h: çekerek tck-

ıa ınız ı 
t 11 ' •1 top anı:ığa çalı<ır 

' 11 ' f' h. 1 . ' ' " :ıı. 1 , • ı ır crı yeniden be,._ 
1.ı ckı · 1 ' rna ·ı ltınc · ıcre kondur-

! ~ıji;ra ır ııuz. Tekrar bir 
rakı< ı euıııleniı:i varun lıı-

ırır h' 1 . · 
} t cı· . ır ıa;ka .' ı ckı niha-

i ınt/.ılen kaimi nttınr. 
• tc aziz h ,•ı . hr lı·ır . aı ı er han>:ıda 

·a\" ' p :ıd;ınıı hu zillerin 
- g;tra<ıııdan ı ·. ı . 

l"Yor \. k >ız crı kurta-
. ··ıtı·tır 

laıı. <'tnı·•·ı . e e on çıngınık-
. , Ull\I b b · 

zırılıhınııya•··ı·ı er at~. şekilde 
k - "''ar bLJb··ı anar,·· , ı u \'e 
ql,;[:ıı.' ,ı ı~ı.a~nıclerilc şakJı,·a-

. uızıın ' 
. tclc!onlardan 

Yarın 370 çocuk Himayei Etfal 
.!aratından sevindirilecek 

Çocuk haftası için 

1 lim:ıyei t:cfaf cu11iycti, 
her hayranı olıiu!);u J!;ilıi, lıu 

şd,cr h;ıyraıııı dıı ~·(ıcuklara 

elbise cla!!1t:ıcakt1r. ('.·nıiycte 

mc·n•np kilıar \ c nıiımtıız ha-
nnnlar d~lıa ranı:ızandan cı ı el 
hcrg·tın ıncrkl:z bina~t.la µ:clı:

rck cemiyet çcu.:uklarıııın lıay

rıımlık dhbderinı bizzat dik
mi~lcr, [ınilclcri biu.at iir
mL;~kr, bıı ~urctlc kinN:ı'i)\ 

}tlı rııl.1r için ~ıi~cl ı c c;ızip 

bir hediye ktimc>i \ lirntla 
!!:t'tİrıni:lcrdir. j,, eç ~dirc·>i 

\!adam \allcıılın~, \imlam 
Orlııııı hey. S:ıfi.ı·e 1 lıi,cyin 
Lamia 

F:ıtnıa 

Rt'İik~ Faika ' l'alilt~ 

Fehmi ı c 1izhct 1 h\-

mit lı:ıııunlar hu 
bulıııım:ıktadı rhır. 

ım·yaııda 

Bıı hedi ı·cltr yarııı ii:!"kdcn 
soımı Y czııcdkrcleki Si it 
daınl:N mıic'<e'c•indc, hir 
aylıktan iki huçıık ~ a,ma 

kaıhır J ıo çocuga cb~tıla-

caktır. 

Bunlara 8\'rıca lıayr.ım ŞC· 

kcri ı e pirinç de verilecektir. 
Cemiyet heyeti idare,; yeni 

İstanbul ficareH bah
riye miJdürlüğü 

Tiırk ticart!i balıriresinin 

adet toPilatoları, e1saf ve fennin 
tcçl•mtları ve dig-er hu~uslarını 

g~terir bir kitap neşredecektir. 

Bu şel:ildrki eserler biıtüıı 

milletler tarafından şimdiye 

kadar neşredilmekte idi. 

Bu kitabin ncŞri Deniz tica-

retınıiz için çok biıı·ük 

noksanı telafi edecektir. 

bir 

Arkadatlık böyle mi olur ? 

Kantarcılrtla cıınıi odsında 

anıran 1 lafız mustafa Elcni· 

dinin oda ıırkada~ı :.\ ldımet 

hali!. Efendiye ait iki ~ah·ar 

ile 18 lirn,1111 çalmış, firar 

etrni~tir. 

Kalp sektesinden ölüm 
Ka•ırnpa~adN Kulak•ızda 

'akin bahriyeden mliıekait 

!'O Yl'ındK ! lacı J,mail efendi . . . 
<:ı clki ırccc e1 ine giderken 

sok kta aıNzın yere dlı~mii~, 

a<ılp s~ktc:-inben ölmii~tiir. 

.............. ,,················-···········--
hıı tcrennümlı:rin diiküldli"Ü , 
~un ı;ii:ı!Urn de fenne ibadet 

i\·in hir mihrap yük,clcccktir . 

~ 

hazırlıklara başlandı 

doğmu~ 

kundak 
paHıılara da hircr 
takımı vcrilmc,ini 

kanırlıı.tır mı~nr. 

Öııiımlizckki >ah güııli de 
ı:cıııi) etin himayesinrlc bulunan 

Kalender yurdundaki 70 ço
cup;a yayramlık ayakkabı 
\ e clhi>e verilecektir. 

Sü t damlasında 
~lıC daml-.ı~ı ıııüc:-'~Csc:-indc 

' llt ~'Ocukl<ırına sıhhi ı e tc· 

111:1. .'üt teı 1.iatına ımıntat.anı:ın 

ı de' anı cdilınd,tcdir. llu >ene! 
ki yardını mikt~ırı, g·cı;cn sc· 
ııı:ye ııbpctlc ehemmiyetli 
"ttr1,,.·ttc zi y atici ~~tiril nıi~ti r. 

Çocuk haftası 
l linıayl'i ı·:tfal ccmi1ctinin 

hinınyc•indc cılarnk 2J ııi;;ın-

ı dan 30 ni-ana kadar dcı anı 

.:tlccck olan çocuk haftıı.<ı 

i.;in ~imdiden hazırlıUıra b;ı~
lamlını~tır. 

Bu nıiiddct ı::ırfında btıtiin 

mcl,tcplertlc talebe ı·e mual

limlerin i~tir:ıkilc mıi•amcrclcr 
Ye tcrlıiycı i ej!:kncckr tertip 
olunacaktır. Ayrıca Türk oca· 

~ında da hir çocuk lıulosu 
verilecektir. 

K1Jybol1Jn moför 
bulundu 

Ccçcnlerde kere;tc yüklii 
olarak karadcnizden limanı· 

mı za ~clirkcn boJtazd:ı bu~
lar yiiziindcn hatan llcrckc
tihayır namındaki J-ı tonluk 
motör suların cerey~nile 

:\l:ırmanıya drı rn gitnıı~tı. 

l·:vı·clki giin .\larnı:ıra nı

puru hu motiinı \1ııd: m·a ' 
s:ılıillcrindc g·iirmib Ye .\lu
dıınvaya ı?:etirmi~tir. 

Alemdar vapuru da dün 
hu motürü lludanyaclan a
larak limanımıza getirıni~tir . 

. . 
lhsaı maltinust 

Razı yanlı~lara sebep ul
dugu için, hndcma ih>ai ma
lumatın lstati,tik umum mli
diirli.i;('linc\! ı:iirülmcden ııc~

rıııın nıunıfık bulunın3dıg1 

lıi !diril mi~tir. 

SirJ>- Yunan misakı 

Alin•dan bıldirildi;lin.e gö•e 
Sırp-Yunan mitakı bugün Cenev
rtde ımzalanacaltır. 

Fransız maslahatgüzarı 

Bir müddetten beri Ankarada 
bulunan Fransız ma la ... at~üzan 

M. Brujer ~hnmıze ndet etmittir. 

Bugünhff içtima 
Cmunıl vil:\yct meclisi bu 

giin ikinci lçtimaıııı 

cek ve encıimcnlcr 

dan nıiitalaa edilen 
tetkik edecektir. 

aktcck
tıırafın

husu:>ntı 

arzularından, emellerinden öyle 
ıeyler sezerdi ki bahara kavu
şan haşarat nasıl kış uykusundan 
birden ani, bir titreme ile hop
layarak, zıplayarak kalkarsa 
Sadık ağa da yada bir paşanın 

•melleri bir bahar gibi hareket 
ettirirdi. 

Bu haşere böylelikle canlan
dı. .. 

Kastamonide luyafet mesele
•inin böyle Sadık ağa halleıti, 

valiyi ziyarete gelenlere hafiften 
çıılatıı: 

- Vali Bey lıöyle e.ki 
zaman kıyaletile gelenlrrden hoş· 

!anmıyor. Eğer işiniıin olma
sını istersniz bir takım ~eni 

kıyafet düzün ... 

Vali paşa da ekseriya mech•· 
!erde artık bu e.ki kıyafetin 
kötülüğünden bahsederdi. Sadık 
ağa (,ıanbuldan takım takım yeni 

kıyaleıte elbis~ getirili ve tanıdığı 
dükkancılar vasıtasile pahalı 

pahalı satıırdı. Bir haylı karetıi. 

razı devildi, 
asmak hakkı 

yaset içla adam 
elinden alındtlı:tan 

sonra, ıimdi bir de kendisine 
ortalı: olacalc, işlerine karışacak bir 

heyet teşekkül ediyordu , lstan
buldan nezaretten gelen mahrem 
emirde vilayet meclisinın derhal 
intihap olunması bildiriliyordu, 
vali paşa rüyaları bile bir zaman 
korkunç bir hayaleı olan valilerin 
şimdi ne hale geldiğini sakalın• 

eline alarak düıünürlcen aklına 

geldi : 

- sadık ... 
- Buyurun paşan •.. . 
- •eni tekaül ed~lim artık ... 

Etme paşam, sayende 
•ayeban oluyorum. 

Dah iyi rütbe .. 
Paşamıza kulluklAn ba~ka 

hizmet olur mul 
Viliyet meclimne iza 

olacaksın . , 

- Allah ;fmrünüze ömür 
bereki.h versin . 

Ben yine ocrde .-avuıluğu 

deyim ... 
Olmaz sadık olmaz .. 
Paşamı danlthk mı acap? 

•iliyet meclisi olııeıık, vıliyet 

meclbi azii.sı gelip valilerin !tine 
lcarıf}cak, arhk vali onlar 
sayılır ... 

- Ne günlere kaldık paşam .. 
Benim 3enirı yerinde gö1Jn 

yok.. Ben senin kapında perde 
çavuşuyum .. 

Bilirim sadık, ama, bir 
başkası geleceğine :;en vili ı el 
meclisi aza, ı olursun, seni reis 
vekili de inlihap etliririm. 

İşleri beraber görür gideriz. 
Sadık ağanın takaüllü~ü gayet 

kolaylıkla yapıldı. 
Haftasında vilayei meclisine 

aza oldu. 
sadık ağa ilk iı olarak, bir 

dijJck&n açtı. 

Bir az sonra ordunun kuntu
ratçılığını aldt askere cr?ak 
verdi, az zamanda >adık ağa 

samur lı:ürklü eşraftan bir zat 
oldu, sadık ağa dördüncü hn
;ından olan oğluna Gcredede 
bir dükkan açtı onu anacının 

bağları bahçeleri talalan, tiftik 
ve koyun sürüleri başına 

bıraktı 

lı:ıır.ada mühım bırfi ticaret adamı 
oldular, sıddıkiade , ka>abada 
rakiplerini ortadan kaldırıntay• 
kadar neler yapmadı? 

Onun bu işte türlü, usulleri 
vardı 1 tanbuldan mal aldıtıı 

z•m~n kazacla liaLları diişürür , 
dükkamn önüne li.vhalar &>lr .. 

Tabi konu komıu da fiyatları in· 

d!rirler. Fakat !'ıddıb.ade ucuz 
;attıgını ilan etmekleber\ber onu 

kimse tezğiih başında göremn:, 
görmeyince de kimse mal satın 
almoğa muvaflklc olamaz. Diik· 
kiımn çırağı. 

- Efendi bilir, biz bilmeyiz 
diye müşterileri savardı. 

Sıddıkıade, komşularındaki 

mal lıilince eerhal tezgahının ba
şına geçer ve mallarını meydana 
çıkarır pahalı, pahalı satardı. 

O şimdi, kazanın yegane 
Avrupa luıııo11 salatan ve yerli 
yün yabanulara devreden adam· 

dır. 

Bir gün bir emir geldi, vali 
paşa bundan çok müteesir oldu , 
vdi kılık kıyafet itibarile yeniliğe 
taraftar olsa da artık bu kadarına Hayır, sadıkr.. Şimdi • Şadık ağa >ilayette, sıddıhada 

Sıddıhade böyle bir Şıddık
zade idi... Kôylüler de bunun 
için etrafında do!aııyorlardı . 

( RitmeJi) 
.-.-;;;...;;..;;..._--=--...... ~.-..--..;;;; 

C~rçilin hatıratı -
HARP! 

-Yunanlıl1Jr izmihlale 
n1Jsıl sürükle11diler 

- 6 -
,. Bunda.n C\"felkl tefr~al.11.r 3, 4, 5, 

1. 8 Mart ta.rlhll nuoı;haınııı:dadır 1 
Kostaııtin ile hukiiıııeti, kendi 

mesu!iyetlerile lıarchel ctıni~kr

<ii. Ruıılar biıyük uevlctlerdeıı 

her birinin kendi harcketleriııe 

k:ırşı beslcyeceiii noktai n.1Zara 
dair t>ir fikir edinmek ınevki

irıde idiler. Fakat ı'arnr \W

nıck mıınhasıran onlara aillı. 

Çiinkü tehlikede olan varlık 

he di ı•arhklanyuı. Vüksek bir 

ıdaıııın ( yani lovit Corcıırı ) 

hissi mu1:1hcreti, 1.ıııı·ı-tli bir 
teşl'ik olabilik, fahat bıı nrnra
hcrel nıu:ıhedeleriıı, i!il:if11a111c

leriıı, rcsn1i ve diploıııatlki 11111-
h :: herntın yerini tııuıı.ız. 

Btıııunla ber:ıbcr rl.ıziı aı111ı 

11 inci giiııü kral Kostant i ı 

lznıir kumandanlığını hin·ı ı 

deruhte etmiş, Temmuzda Yı:

nanlıların Türklere karşı Ana· 
do!uıla 

ba§lanııştı. 

dürıliıncü 

* 

taarruzu 

Yunanlılar Ankarara girmeRe, 
ı·ahut Türk milli kuvvetlerini 

malı ve mııl'affak olamadılar. 

1921 Eyliılünde Sakarya 
nehri fı1.erinde mııvalfakiyelsiz

liğe uğrayan Yunan orduları 

İzmir - Aydın viliiyelini örten 
siperli mevkiler~ gerilediler. 
Yunanlılar burada aylarca 

1 Harici haberler 1 
llaik:ın y;ırınıdıNnın ccnu· 
lıııııda ·><ıj!:ıık ıc feyezan 

Korkunç 

Kar o tarafa 
mı fitti? 

Atina, 8 (A.A} Kıı Make-
•:lonya epir, '° Trakyadı bütün 
ıiddctile devam etmektedir. Yenı 

feyezanl•rdan dolayı vaziy•I dah• 
ziyade vahiml~mııhr, Epirde mü
nakaloıın inkitıu yüzünden bir ..,,k 
kaıabalar erz~ksız kalmı~lır. R~. mi 

maJümalta nazercn yalnız. Yunan 

ıralı:ya ında zayiat 12 mılyon baliğ 

olmuııur. 

Atina, 8 (A.A} · ~ullar do

layısilc münakalaıın inkitaı nelıce

•inde Epirde bir çok kasabalar 
yiyecek.iz kalmıştır. 

f ransa re~~e~iyor 
Nfilfcci ka fili 

\teslim ctmiye
ceği ni bildirdi 

Brrlin, 8 ( A.A ) - Paristen 
bildiriliyor: Fransız hüktııneti 

Kastcllamaro heletli)'e meclisi 
azasından birini kotle.lerek 

Fraıısaya iltica etmiş olan 
sabık ltatyan meh'ııstarindan 

lmeramltiııin i:ıdcsi için italva 
hiiküıneti tarahndaıı Yuku 
bulan talebi reddetmiştir. ................................................. 
ve takviye olunuyor,lu. A!.ker-

muannidane bir suretle kaldılar. ler niçin geldiklerini biliror ve 

Ekscrıya cehalet ve taa,sııbun 

he<ldi olan Vuıınn askeri hak
kında munsıfaııe söz söylemek 
icap eder. 

10 seneden beri seferber 
olan, yahut lınrp içinde htılunan 
küçük bir devletin mahsubu 

olan 200,000 kişiden mfıteşekkil 

bir orduyu döşünüııüz. Aııado

lunun ortalarına göııderilen bu 

askerlerin istiı:at ~til!'i millet 
tefrika içindedir, fırka ihtilaf

ları hemen her safa g-irmiştir. 

Vatanlarından uzakta oları bu 
Bsker:muessir bir siy~si rehher
likten ın3hrunı, Aı·rupa devleti 
ile Amerika tarafın<laıı, terk-
edıldiklcriııi müdrjk idiler . 

Yiyecekleri kıt, teçhizatı 

perişandı. Çayları, şckerkri, 

cıgaraları yoktu. Bunların bir 

iiınidi olmadığı gibi bu yeı.'aver 
ı·aziyetlerine göre de bir plan

ları y';ıktu. 
Bunların ~arşılan.nda gerile

riııde ve her tar;Jlarıııda sert, 
anut, biaman, herdeın itimadı 

arhn bir dOım:ın \'ardı. Bu 

düşmanın gerisi~de satvetli bir 
millet vardı. Au milletin sün
güsüııü çclanesi için açık 

dünyevi davası vardı. Onun 
ordosu besleniyor, ı:i)'diri!iyor 

aradıklarıııı bulacaklanııa cıniıı 

buluı~uyorlardı . Hall,uki Aııa

doludaki Yunan ordusu ııüıı 

gcçtıkçe infirat içimle kalıyor, 

oııun ınuvasale halları bozulu· 
yor, üssüllıarekelcri tarumar 
oluyor, nıeınle'.etleri toarıııai[ıııık 

o'ııyrır, diiııya oıılara karşı 

lakayt kalıyordu. 
Rıııııınlaberaber \'ıın~nlıllr 

dokuz aydan zi)'ade askrri va
ziyetlerini muhafaza ettiler. 

Mu!tafa Kemalin askeri me
ziyeilerini ispat eden del;iilden 
biri oııun bir de t><oklemcğe 

mu· tedir olınası, beklemekle 
l•akihtcn ~ani olmAsı, ve h~ş

kalarmı da kendisile birlikte 

beklemeğe mecbur dım·k kuu· 
retini haiz bulunmasıdır. 

Dokuz ay bu siirat devriı~de 
uzun bir z.:ımaııdır, Türkler 
bu müddet zarfınd3 beklemiş

ler, Yıuıanlılar sabretnıişlerdi. 

Bu sıralarda İngiltere hüku
meti meseleyi tesı•ıye ve \'u 
ııanlıları çckilmeğe serkiçiıı 

, müteaddit tc~tıbiısterde bulun
muş, fal.at bunların hepsi tam 
bir istekle yapılmaılıkfan başka 
eıı büyük harplerde tecrübe 
gören ricale yakışmayacak bir 
zaf içinde vuku bulmuştu. 

Türk . B ulgar misakı 1 ~cm:ll, 1 
eirofındiJ ı· ) ~? J:I , Jı;'.r 

Buloor ın~t~UHll 1 Topluitıncı __ B ir ahp·ıhım, cnlki ~tın 

h~ r~ rc.J.lz' neşri- bir ıı;aztr:.nin son. ::ıyı-
uı uı ' l t fa<ıııda hurnk hır ıUn 

Yat ya nz1ıorlar :;crhh lıa>ı ~füte;di. 
"Y J Hu >crl:hha, b~ninı hu 

Sof ya, 9 <.\. ,\.) - :.\!ut· sütıında kullandı!);ım imzanın 
j Oll~t Turk - Bul~ar bitaraf- ayni idi: Toplu iğne! 

l lık lı:ıkcnılik ı· c uzla,ına mi- Bıı, bir mcızayedc, yahut 
>akının ııkdi hakkında ne~- nıiiııakasa il:inı idi. 
ril ata dc1;ını ctmcl-tctlir. \'im füı il<\ndan nıiı:ahçı rüfc-
rc,nıi Dcınokraııiç-.1..i ı;azc- kaınızın nükte ~ıkarnıalıırı 
rt•si mualli\ktalJ hiitiin mc· 
>ailin iki t:ırahn 1ıii,nü niyeti 
ı c k:ır~ılıklı kdak:lrlııtı sıı· e
:;inde hn11cdildil1;ini s(İ) !etlik· 
ten sonra .\nk~ra ınkıkının 

maziden miidcı·ycr \'a;o\iy·etiıı 

hat Ye tcsviı ycsi husU>unda 
bııt:iınc kadar yapılan g-.ıy

rcılcrin mantı \;I bir ncticc.<i 
oldııı::unu 'c iki knnı~u ınii· 

ııa,chatında yeni bir çı.ı!;ır açan 
tck;\nılil hareketinin son mer
halesini t.:~kil ctti~ini ilıl\'C 

etmektedir. .\lezkur ı:;at.ctc 

Gaı:i :\lu:;cala l\c·mal hazret· 
lcrinin ı;iri:nıiş bulundukları 

tccccldiit 'c yenilik escrir.in 
Bııl~-:ır milletinin hiipik bir 
sempati ile t:ıkip ctmkte lıu

lumln~uıııı ka}ckttikten scınra 
lıiyor ki: ":\lisıık Türk - Hııl

"ar dn>tlıık tıai1;l11rıııı daha 
~ıkıstmıcak ı'c hıılkanhırda 
gulhü tak Iİ) c edecektir .• 

nıcmııldiir. 

• Tarziye istiyenler 

G eçen ı;tin modaya uy
~un giyinnıi.:, bıyıkl:ırı 
tını~h, tırnakları oya ile 

cilalannıı~ bir p;~ııç, Danill'c-
dayic ııidcrck l<:rtu~rul ~luh

sin Beyi p;ürnıliş, 'e lıir 
zııppc cılınak dolay ı;ilc ken
di::iııd..:n tarziye i~tcmi~tir. 

Genç ziippclcrden, ~i~manlar
dan, :r.cnı;iıılerden bir ço~la

rı da mrziyc istemek için 

ti yııtrop gitmckcedirkr. 
llu muracaatlcr biiylc tc· 

rnli edcr<e, K :\Tuh,in Beyin 
tlyııtro i~lcrini ı ·r müddet 
için terke mecbur ol:ıc1:J;1 

söy leniyıır. 

:\1. .\lıılinor demokrnt fırka- •••••••• •••••••• •••••••• 
~ın11ı ()rgnniznaınıc ga?l'tC : M : 
sinde nıi:-•akın sulhiin 1\alkan - : aaş 5 
hırda icfanıt'>i noktai n:ızarm- • • • • 
dan k' J,al':ıck miihirn oldu - • M k d • 
guıııı >ii}knıcktc Ye anık hiç i üte ai in, eytam 5 
hir ihtilıHın ay•rnıadııtı ve : ve eramile tediyat : • • lıffakis ~erek ;;}yas! µ;erd.;,c • • 

•. başlıyor : il,ti>adi sıhııcl:ı tc~riki mesaiye • • 
YC itil;\fa her,eyin Ja ı·ct et - • Zaı maaılan muhasebecilığındeo: : • • mcktc hulnndnıtu iki millet : ~00-1000 c 10 c paıar : 
anNnJaki haJtlarm !("İttikçe : 15 « 11 • . . 1001._ 00 < pazarte•i • 
dtıh:ı sık laşma•ı temcnnlsıni • • 
· 1 ı. ı· • 50C0-2SOI « 12 • sah • ız ıar ctmcr<tcc ır. • • 

Zora J(UZetc,i mkıkın Tiırk • : Umuma 17 mart p:uar, 18 5 
Hulnar mtina;chatıtt takviye : mırı pazarteıi günleri. • 

~ . k. • • 
'c ticari mlina>cb;ıtın 111 ·ı:a- • ldaremızden maaı almakla : 
fıııı temin c• ·tivee'~iııi beyan : b 1 b''' .. ı. ·d : 

· · • • u unan uumum mutc .. aaı ın • 
etmektedir. • . . • -

Fitre 
Kaç kuruştan 

vcrlccck? 
Diyanet işleri reisliği fitrenin 

bu sene k:ıç kuruş oluugunu 
g&..teren bir cetı·el tanzim 
etmiştir. Filreı·i bu cetvele ı·e 

zek'ıtmızı strvetinize göre tay
yare c,ıııiyetme verini?: 

Ala Evsat Edna 
kuruş kuruş kurui 

Rıı;tcfaydan 33 30 26 
Arpadan 42 40 O 
tiurınailaıı 156 104 78 
Üdu lieıt 156 130 ıo.ı 

Zavallı ·çocuk! •• 
t.:nkapanındıı 1 laydarca 

imanı • ·11>rct Efendinin cı·iııin 

h.aıl önüne otı gi.ıiılük lıir 

• e}1am ve erarrul ad,eıiyc \'e • • • : mülkiye ve ilmt~·enın m-ırt 929 : 

: ıla gayei mayı• 929 >e hıdema- : 
: h Tataniyenin ''alruz mart 929 : . . ' . 
: maaılan balada gösteıılen tarih- • 
• • • lerdc ail olduklan şubelerce ıe. : 
• k • : dıye cet.lece tir. • 

• • : Kasımpaıa şube;inden maaş : 
: alanlara Beyo~lu vo Sultanah- : 
• • • mel şubesinden maaş alanlar. • • • 
; merkez \ubelerince ıediyat ya- : 

; pılacaktır. : 
• • : E.shabı m•aıın cüzdan ve ; 
: lalbik mühürlerini hamilen mü- : 
• 1 leri ··ı d • • racaat ey eme • gun erin e • • • : şubelcrıne müracaat ctmivenlt!· : 

: na .... n lıiuaror t~cliyabn : 
• • • biıamıııdan ...bet gin sonra : • • • • ..,rıleceği sair vakıtlarda bey- • • • : hıidl; yer. aür-• etmemden • 

kız çocuğu bırakılmıştır. Ncv· • . . 
1 

: 
• ilin o un ur. • 

zat darlilacezeyc günclcrilnıi~tir. : ............... •H••••• 



'1 Şeytanın eli altında 
stnc~inJc yazılmıştır -

----· 
ı\luC!'llHJ i\attıı l ler hakkı mahfuzdur 

JORJ Al\KETIL NER~ll 

Za111aı1111 Siiduıı1 ''e Gumtıru 
... Uy! e bir binadır ki o roda kadın 13·ibi 
giyirıip siislPnnıiş, lce11di11i kad11ı kılığına 

sokınuş birçok erkeklPr bulunur.,. 
- 63 -

- Canım elıı<linı; beşe

riyete o kadar faydası olan bu 
kadına ne yükleniyorsunuz? O, 

biitün servetini hı\kim efen
dilerin bile 'ık sık uğradıkları 
mtiessesler tesisine tahsis ey
lemiştir. !~terseniz size isim
ler süyliyeyim ... 

Eminiz ki maznun bir çok 
nıc~hur isimler sayabilirdi. 
.\lesela ~u ciddiyeti ile meş
hur ! ayan reisi • • \ntonen 
Diibost • ;ı;ibi! ... • Diibost • na
zır •:\lahi• [1] ye hücum et
miş, kabahat olarak bir met
res tuttuğunu ileri slirmüş

tu. 1 lalbuki o ciddi o namu
:-'LI nıiicc;-;:-;em! Uya11 reısı 

l'arisin en ad! umunıancsin

de ölü bulundLc RiYayete 
bakılırsa 1~ıbıta tarafından 

ıehirlenmi~... 1 ler halde yet
miş yaşındaki bu adam, son 
demlerini rezil bir evde iki 
gayri tabii genç ile türlü 
rezaletler yaparak geçirmişti. 

"l'eliks Far~ un parlak! üliinıü, 
"Bulonya~ ormanında bir 
ak~am ıııup;ayırı ahlak hare
ketlerde bulunurken y::ika
lanıın "Pot De~aneL, in ülü
mü tür! ü rezaletler hatırlat

mıştı. .'\ihayet Fransıda rd,;i 
cunıhurd,ın sonra en yüksek 
mevkii i~p;al eden <lyan reisi
nindc raalct içinde ölmesi 
kadar büylik leke ta>a\ \"lir 
edilebilir mi? 

O "J)[ibost~ denilen adanı 
tlqı;il midir ki nıcslckda~ı,'·Jıa
ya babası ln Bcranjenin tedfin 
merasiminde ~u sözleri söy
lemekten çckinnıcmi~ti: 

~lcmiııiııı ki harbın saçtığı 

ıiya iiçndc onun ccsurca>ı

na mücadelesi ve snkıık re-
1.alctini kaklırma11;a up;ra0ma
sı takdirle kar~ılanacak, 'e 
Fran>ız delıa>ıııı kemiren ha
ya,;ızlık ticareti nihayet or
tadan kaldırılacaktır .. , 

l lcy !-\idi yünci dizzamlı 

nıhu çüriimii~ nılirai! Bakı
ııız nasıl "J\arnıa,, son daki
kada, onun yüzündeki mas
keyi kaparak ne çc~it malı

lük olduj!;uııu meydana koy
du!.. 

Onun i>hiınlindcn on p;ün 
;rıııra iki ark:ıdasıııdan lıiri 
"Sene :\Jarıı .. da namuslu lıir 
nıuallinıenin oğlu bittöad[i[ 
:r.clıirlcncrck iild[i. Büylcce 
~ahit izale ediliyordu . .'\e olur 
'a obun_ lıu iki iiliim zama
nın ne halde olduguııu 1-\Ü='
tcrmiyc kil"ayet eder zıııının

da\ ız. 
·ı~\ · ct, bi.iy le hadbdcr, Fran

sa ya ihtar ediliyor ki Doktor 
"Bizar .• ın dediği veçlıile bu 
ıııenılekctte her iki ciıhin 

fuh~a tcmaylilli p;ittikçc km
' etlc~ıııektl'dir. Şunu halıer 

'~riyor ki lıir takını c\·lcrde 
her tlirlli hapdan w \'İcdan

daıı malınım karılar, gitt1kçe 
adedi ço.~alaıı mLİ~tcrileriııi 

memnun ermek i~iıı yirmi 
ya~ıııda çocukları ıılcııcıı is
timnaya Ye her tlirlii rezakti 
iniL\lıa scı kcdil'rırlar. Bir 
mc'Tllekettcki gene ayan ı\za

·sıııdaıı .\!. \ idal clö Sent[irbaıı 
l.ii~lik bir çocukla bir halada 
y:ıkalııııır, . artık luhu~ ne de
rcı:eYi lıulmu-ıtur siz takdir 

lan aynen alıyorum. Zama
nımızın örfünli tasvire k:lli 
gelir zannındayım: 

"ı\lonınartr., da, fünikiilc
rin eteğinde, bir pislik gibi 
konmuş küçiik kulübe, hiik
miinli yürütür, rezaletini ,a
çar, gürliltüsünü dağıtır. İçeri 
girerken bir haydut yatağı.na 
diiştiiğliııiizü sanırsııııı:; halbuki 
bir keyf bucağı bile değildir' 
Orada insaııı soymazlar. Sey
yiat tamamen hı\kimdir. Er
kekler metres vaıilesini gü
riir. Tahra masalar, güvelerin 
yedi~i bir kaç halı, 'anki 
masa örtüleri, bir: çok toz 
Ye pislik, işte bu kadar. Bu 
muhit dahilinde kadın elbisesi 
ıı:iymiş erkekler dolaşır; bun
ların bazen okadar düz!(ün 
~iirırıii~lerdir ki cinsleri de· 
ği~mi~tir, yahut hiç olmazsa 
cinslerinin değiştiğini sanırlar. 

(Bitmedi ) 

(~] M. Ma!vi şimdi Fransız 
meclısinde maliye komisyonunun 
reisidir. M. feJi;<s for rcısi
cumlıurJu ; tsr:ıreııgiz bir su
rette ölmüştür. •Pot Deşaııel• 
harp ilanında meclisi mebusaıı 
reisi idi. 

Şilede 
Kaymakamla Hakim 
arasında bir hadise 
.\hiren Silcde Kay-. . 

makam ile J la kim ara-
sıııtla bir hadise oldu
"u bunun bir z;vaı·et b • 

ve biı· huzuı·u hakime 
<"cip gibi iki madde ile 
::ıh\kadar oldıığu yazıl

ını!"tı. Bu habere na-, 

zaı·en hakim n. Kay
makamı ncd,•ııse zi) a
rcı eımcnıi~, bu bazı 

dedikoduyu mucip ol
ıını~, son giiıılerdc <le 
bir ıııeselc hakkı rnla 
hakim larallııdan Kay-

• 
makam B. i<;in bir celp-
name göndcrilmi~, 
Ka, makam J)\ına ica
bet ctıııeyiııee hakim
lik uwafındaıı ilızarcn 
celdi hakkında ikinci 
bir kaı·ar '('l'ilnıi~LİI'. 
llabeı· altlığırnıza ~üı·e 

'il:iyet keyf iyele mut
tali olnııış 'e tahkika
ta haşlatnıı~tıı·. 

ısaret tu ıu~eri 
iki gün sonra inşaata 

başlanıyor 
Geçenlerde Şehremaneti 

heyeti fenııiyc,imkıı Kadri B. 
tarafınJaıı işaret ;nahallcri 
için ke~[cdilen dektrikli işa

ret kulubelcrinin inşasına iki 
gün >onra ba~lanacaktır. Bu 
suretle yesaiti nakliye elek
trikle scı k ve idare oluna-
caktır. 

Mart Sa ıla 4 

Hilaliahmer 1Ak·~;;Tôtöhcöi~~Bank;·1 
Ba yra ın i çiıl l mKSetllrlarlRID seuelil UHllllDI içUm81 ( 
hazırlanıyor J Bankal1IIZ1n ••nelik hiıoedarlar umumi heyeti (7 ni8an 1929) { o---ıal[!]Ol•l[!J[!][!]~---
Hilt\liahmeı• merkez ~ pazar günü saat 12 de zirdelri ruzname ile alelade olarak Akhisarda ; 1 1 Darülbedayide: Melekte: 

Jıeyeli di.in akşam İÇ- f toplanacağından ... !eten ve vekaleten en az on hiı .. ye sahip hi,.edarların'fi Hamlet Son emri 

d k 
~ umumi hey' ete dahil olmak üzre hi5Se senetleriniiçtima giinünden ~ o Elhamrada: Majikte: 

tin1a e ere ' konırre = ~ c ı d M k b ı 
, , , . • • ' .. o.. ~ lbkAl be~ gün evvel bankaya ıbraıederek duhuliye verakrlarıru alına- f ' ' üze ost asilm ur an ar 1 

I uzııamesıııı \ e gunu- j lan rica oluour. ~ Operada: Asride: 
- : Şiraz gülü 1' Düztaban Baedıbacak: Bahriyeli 

ni.i tespit etmiş ,e kon-~ M.. k i ! 0 ------, o 
gı·ede okunacak rapor- ( uza ere ruznames 1 ;;;;;;;;;;;.O .:;;:.::;O ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;iij 
Jarı tetkik ctmİSlİr. j 1 - Mecli•i idare ,.e mürakip raporl•noın okunması ~ En şiddeth rollann, en kudretli münıc .. ili 

~ ~ r 

Kon!!re 22 mart cu- -~ 23 Bilançonun taslikı ve hissei ıemettunu sureti tevzia { Jorj BanKorft . . 
u - Mecli•i idarenin ibrası " 'SON E~IRİ FİL~llNDE YAN"fNGS in paı·teneri 

ma glıııii öğleden son- ~ 4- İsimlerine kur'a düşen dört özarun yeniden intihap ,·eya § 
ra Darülfünun koııfe- ~ tebdilleri. } Evlin Brent 

j S Müra~ıp intihabı ''e ücretinin tayini. ~ rans salonunda yapı

lacaktır. )
;; . Meclisi idare J:' 
,1ııını11 111111111 ııııııı,t 11 1ıııu ı11 11 11ııı11111 111 ıınıııu 111 ıı ıuııı 1111 ıııı111111uıııH111 1 1 ııııııııııı 1ııı•ıııııuuııı•uıııı ,n• 

l:n realiıt ıalıneleri muaavver 

Tt.;ZAK 
Eilıninde bütün tematageranı teshir edecektir 

Dünkü içtimada u- "Polis eı11il Ef. .., İs_ı_ambul İcra Dairesinden: 
nıunıi merkez namına lskudarda 1 laı:ı J la;:na hatun 

alınacak olan 1,200,000 
kilo buğdaya ait nnı

kaveleııaııı e de tetkik 
edilmiştiı'. Tohumluk 
ve yemek iı:in alınan 

bu buğday on beş ni
sana kadar flaydarpa
şaya teslim edilmiş 

bulunacaktır. ~lerkezi 

umumi taı·afından buğ
day Konya ve lıava

lisindeki zürraa terzi 
edilecektir. 
Bayramın birinci gü

nü Hil:ilialınıer tarafııı

darı ı·ozcl dağıt.ılacaktır. 

nu husustaki hazı!'lık 

hitam bulınus Ye dün • 
rozet sepet Ye kutula-
rı şubelere gönderil
nıişlir. 

7 Sııhat Hil:\litthnıer , 
giinii kaydedilen aza 
n1iktarı heııliz tespit 

edilıııenı i ştil'- Faal şuhe
l<'rden Iltn ol'.thı sııbesi 

• < -

7 i'ubat !!Ünİİ «5000» 
- " aza laydetıııiştiı· ki bu 

nıikdaı· cemi)elin 7 
sııhattaıı eYel ki rıza , 
adedinden fazlatlır. 
Bundan maada elekt
rik şirketi «2000» aza 
kaydetmiştir. Diğer 

subelcı·deıı lıeııüz tam , 
lisleler gelmeuıi~tir. 

Vivanada Kavzer li-• • 
sesinde tahsilde bulu-

Menfasından memle
ketine geliyor 

Fransaııın kürek ınahkLını

larıııa mahsus olan Cenubi 
Aıııerikada Gliyan nıüstcmli

kes!nde bulunan polis C:nıil 

efendi lıükılnıetinıizin teşeb

büsleri üzerine nihayet ser
best bırakılnıı> \"C Marsih·a-

• -
ya gelmiştir. 

Cemil ~~f. konsolosaııcmiz 

Yasıta>ile polis ınlidürlü~line 

müracaat ederek İ>tan hııla 

gelmek için para istemi~tir. 

Fakülteler tatil 
Darü i fünlliı fakülteleri bugün 

öğleden sonra bayram niha
yetine kadar tatil edilecektir. 

Avcılar cemiyetinden: 
1 :\[art cuma günkü hey' eti 

umumiye içtimaında ekseriyet 
olmadığından yevmi içtima 15 
mart cuma gün il akı edileceği 

beyan olunur. 

Sark malet ~-üıasası 

İştihn, Kıı\Tet re Sıhhat için 
en müe:o:.::ir dc\·adır .. .Bilumum 
eczanclt!rt.le bulunur. l~rnumi 

bepoları Htınıoııti fabrikası. Tele
fon: Beyoğlu, 583, \ c İst1ııbulda 
Ekrem :\ccip ccı<t dcpo;u. Tele
fon: lstanbul ~8. ................................................. 
)Ielııııet Faik cl'eıı<li 

.\ T:ılıallesinin A tikcami soka
ğmda Seniye hanımın lllıdc

siııdc atik 5 :\ llikerrer No ha 

nenin rubu his>e>i .\ lihran fü
nıayan Efecli ye olan borcıın

dan dolayı 45G[in müddetle 

bilnıli:aıyede 200 lira bedelle 
talibi uhdesinde isedc bedeli 

nı liza yede haddi h\yıkında 

olmadığından 2S glin müd

detle temditli müzayedeye 

karar verilmiştir. J lududu iki 
tarafı tarik YC bnıail efendi 

ve Scrare l lanıın ve Aziz 

Efendi hane ye bağçelcrile 

mahdut (885) arşııı tcrbiiııde 

araziden (881) ar~ın murab

baı mlihtacı tamir hane nıü

telıakisi lıap;çcdir. :\lli~temih\tı 

b;ığçcde bir kaç ah~ap odnn

luk bir kuyn çam YC mazı 

ve kayısı, erik incir gibi 

mcp·e ağaçlan vardır. Birisi

nkı zemini çini iki koridor 

iki ta:;lık odun \'C kiirnlirHik 
' . k ;-:emiııı ·ırmı7.ı çini döşdi 

ırı;ıltız ocaklı iki ımıtpak [iç 

,,ofa liç hela bir kı~ını yiiklii 

dolaplı tarnnlan yekpare ça

tılı kumpanya suyu tertibatlı 

30a (3075. 1 20)1inı kıymetli 

alı~ap hanede hi%cdar Seher 
l Janu11 sakindir .• llczkiır his

seye fazla bccklle talip olan
ların ,.c daha ziyade malu

mat almak istiyenlcrin hisseye 
mu,ip kıymeti muhanımeııe

sinin ylizde onn nispetinde 

pey akçesinin 928-2 1 IJO dos

ye numarasile miizayede ~u

beşiııc nıliracaat etmeleri YC 

bavram nıiiııasebet.ilc ı ı nisan 929 tarihinde saat ., 
tahsil üereti ııden arı.tıl'- l 6 ya kadar son nı[izayedcsi 

icra kılınaı:u~ındaıı mli~teri

dı ğı bir dobı·ı llih\lialı- Jerin tarihi mezkLırda hazır 
nıere göıı<lt'l'IHİ~LİI'. 

~ll!BllbaEl!lliımma:m!lll!!lmmııııımımım!lmi!!!lmuzı:rım1cm!Dm111111~ • 

188 numaralı nan buluıınwları ıJ,\n olunur. 

lstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 
semti mahallesi sokağı numarası kıymeti muhammenesi 

Beyoğlu Hüseyinağa Taksim atik 31 cedit 41 9000 lira sekiz taksiıte 

Müştemililı: Zemin katile 4 kat ve kargir olup 9 oda bir mutpah ve iki halası vardır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek tizere balada evsafı muharrer kargir hanenin 
mülkiyeli 9000 lira kıymeti muhamınene ile ve kapalı zarf usulıle müzayedeye çıkarıldı. T ekM zarflan 
1-4-929 tarthine müsadil pazartesi günü saat 15 .le küşat ve bil'sıizan hazineden alınacak emre göre 
muamele ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile. 67 5 lira teminat akçeleri vaya 
muteber banka mektuplarile yevın ve saati mezkurda Emvali metruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

semti mkhallcsi sokağı numarası kıymeti muhanunenesi 

Beyoğln Hüseyinağa Taksim atik 3 7 cedit 39 6000 lira sekiz taksiıte 

Müştemilaıı : Zemin katile 4 kat ve kiirgir olup 6 oda bir mutpah ve iki halası vardır. 
Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek üzere balada evsafı muharrer kargir hanenin 

mülkiyeti 6000 lira kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf _usultle müzayedeye çıkanldı. Teklif zarfları 

31-3-929 ıarihine müsadıf pazar günü saat 15 ıe küşat ve bil'istizan hazineden alınacak emre göre muamele 
ifası mukarrer bulunduğundan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabtle 450 lira teminat akçeleri veya muteber 
banka mektuplarile yevm ve saati mezkıirde Emvali mrıruke satış komisyonuna müracaat eylemeleri. 

Semti mahallesi sokai(ı atik N: cedit nevi hissesi kıymeti muhammcnesi 
Babacaler Ahiçclebi Çobançeşmesi 15 ve 17 l 5vc21 iki bap dükk;\ıı 840-4320 J .500 lira peşinen 

Hissenin beyanı : Iler iki dükkanın bakkal gediğinden ınünkalip mahallinin 630 hissesi • 1000 

Yakında Alhamra sinemasında 
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!!!!Bayram haftası: Majik sine-~ 
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illi masında nıuuottu~ıyet ~ultosı~ır.~· 
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::::::::::.:::::::::::::.-::::ı:::::ı::- .:::::::::::::::::::1: •• ::::::: ·=-- .:: ... 
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ıHilHI sinenıusın~H '.--ı;~~~gt_ra;1ı:; ' 
Koı~lui:ı~~ı~~;.ük ı)~;;:b~ıllu Asri sinemada! 
İsmail Ef. lıeyct tem- 1 .. gösterilmekte olan • 

siliyesi tarafından n
11 

Duztaban ve. B~stıbacak · 
Sancak Beyi Bahrıyeıı . 

Dram 5 perde I! Kahkahah komedisinde büyüle 
Komedi vodovil Asri perukar i küçük genç, ihtiyar herkesi can

Dano, variyete, kanto, Şarliı Mazlüm 
1 

dan güldürerek neşelendirmek- :ı 
Bey tarafından monololc.. Sinemada j! tedir. Bu gün saat 16/5 mati- 1 

Canlı mucize 7 kısım muzzam filim Iİ . nesiyle suvarede büyük ve zen- ! 
: gın varyete. : 

Seyri sefa in =============== ==01111.._ :=============·· 

Mersin sür'at postası 
(KONYA) vapuru 12 Mart 

Salı 12 de Galaıa nbtımından 

hareketle İzmir, Antalye, Alôiye 
ersine gidecek ve T aşucu ,Anamor, 

Alaiye, Antalya, İzmire uğraya
rak gelecektir. 

Ayvalık süi·1at postası 
( MERSİN ) vapuru 12 Mart 

Sah 17 de Sirkeci nhıınundan 

hareketle Gelibolu, Çanakkale 
Küçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
Ayvalığa gidecek ve dönüııe 

mezkur iskslelerle birlikte Altuı1-

oluğa uğrayarak. gelecektir. 
Gelibolu için yalınız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

ilan 
11 Mart Pazartesi 1rabzon 

birinci postası yapılmıyacaktır. 

Ferah sinemada 
Vortlay canbaz heyeti varyete saz 

Y :ılışi hayvan 

ovuııları ., 

Sinemada; :\Iuazzenı(?) filim 

Tepebaşı 
Tiyatro -
sunda bu 

akşarru saat 

21,30 da 

ŞEHREMANETi 

~~ ~ ~ 
1 1111 I 

11111111 
HAMLET 

Şekspirin faciası 5 perde 
Tercüme eden ve sahneye ko

yan: Ertuğrul Muhsin 

ediniz! seyrisefain acenteleri " " mağaza • • • 210 • • 500 
n · t ' . tema .. , Seyrisefain idaresi acentelerin Bir senede merbut olan ba!Uda eysafı muharrer her iki dükkandaki 840 hissenin 20·3-929 
rarıs e t!RSI YU muamelat ve vazifelerine ait tarihine müsadif çarşamba günii saat 15 ıe furuht edilecek, müz:ıyedesi mukarrerdir. Taliplerin 
Oldukça rağbet gören bir olmak üzere bir talimatname yüzd_e ?,5 hesabi_Ie 112,5 ı1ira pe~ akçelcrini ~aJ. ı;a.ndığ_ına teslim ederek Emvali meu·uke satış 

komısyonuna muracaat ey emelerı. 
hafrnlık mecmuadan ~u satır- tanzim etmiştir. -ı•••••••~•••••••••• v ;~;ki;riniz"d~ ~~ - - - -H---A-· s· -A---N---z---E-·v· -T-- -1., ~N- - --y---A--G-"'-1- -K---U--L--L--A---N-·l·N-- _l_Z_ - - · ;a:l:; • şfş:si - 1-0;. 
! ıastalıklannızda Hasa:C'Ec~~"deposıJ 



Atletizm antrenörümüz nasıl çalışıyor) 

~or 
.Atl.eii!ZM 

k~ler :A~raham çok 
Ymeth bır muallimdir 

OUnıpiya.farifesinde 
~::an gazeteleri Her 

1 dhannn alman at. 
c'ilerlnin başında bu
lunamıyışına esef 

ediyorla~dı 
Aliefızinı ntrenörümüı ı fer 

/\brnlıanı111 d" v. ı· f er ıgı kı~ met ı 
'illıytf etr ında ve maalesef 

• eyfü d ' 
b ld n e , apılan neşriyatla 
b an ev\el meşgul olmuş ve 
t 

1 
hususta ıııemleketiınizde gü-

n °klu u kadar atletizmin et 
A.!~11 sahı~i al "thiyet adamı 
~~ et Be~ın bu lıusustald rnü-

-.,n n retmiştik. 
d..ı .A- ınct B Y antrenörün fa.y
<ft ' 11l'saı c ınuvaffakiyetle 

anr etti 1ıni kafi derecede "•o.w IA "' tesp t et nişli. 
h' ~ Yere çıkarılan ve çalı~an 

r adamı iç yoldan meükesir 
c en, ... 

Yıl mü aY. şenin el'an de-
Vant '"'ttı"" . - - B s:ı " g nı goruyorıız. u 

"' her gün yeni reni semetettnn· 
hl 1 gön rkcn yapılan bu 
rı::: tanzin atletlerimiz 
ın e de iyi bir tesir yap.o 
adtiını nıütahede edivoruz. 

l·ilhakika olimpiyat ıııes'ele

Ieı i, Prag kampı ve yahut 
dıvam haysiyet ve merkezi 
umumi içtımaf:ırı gibi sporun 
selameti için mfısbet birer tesir 
ika edemeden sönen hadısatın 

matbuata tarzı aksini düşünecek 
olursak, spor alemimizi bir 
müa..!et için muhit olan müte
fessih havanı'.1 zail ve onun 
yerine s:ıi ve samimi bir spor 
ve atletizm l.evesinin kaiııı 

olduğunu müşahede eder ve hu 
noktai nazardan menuıun oluruz. 
Bır zamanlar yalıııt futföl 
Jşlerinc inhisar eden spor ya11-

' larınm mihverini dcgiştiı ı p 

atletizm sahasına irrtikali • 

4'ıtren6r Her Abraham çalıştığı atletlerdet'ı 
bazılarile beraber 

n· 
t 111raç sene e\ elınc kadar 

a lı~irrı sahasindc muvaffaki
l ti lc~ını alkışfadıb'11nız eski bir 

<!tını;z ıniinakcıs ı ı etraflı bir 
; t..:tte tetkik \'C antrenürfın 
a li:ılı bir surette çalıştığını 
b h Yakından güren bir gözle 
ır ın k t a :ıle lıalıııdc tespit etmiş-

\ tÇlı~rı<aa:ışımız ıı ı:ızısı ber
SQ1 atıdir: 

<.! 11 z:ımanlarJa atletizme 
:ıır b r takım mı mtk:ı .. at cerc-

i tı ettiğı ıi ha er \ eren eski 
it 
~ arkactaŞ1m bana birkaç 
(j ııe U~ete de hediye etti. Ben 

eltibtı fia)ede sı or i~lerimizde 
c! k:ıtcn hayırlı bir çığır açıl-

1111 - k .dd ı u '7orere cı en mem-
' 1 • il} 0 ı.!tıın. Haddı zatında 
~,ı, b · n· ıııt' asıttır: ır sporcu; 
~d"f 

calibi lıoşınıclidir. Bu yazılnnıı 

bir hususiyeti de, ınefruz tecrü
belerine rağmen gençlerimizin 
haleti nılıiyesini ifade etmesidir. 
Kelimelerin rıoktn ve hareket
lerini tamamlamak için isim 
zikrine mecotıriyet hisseder \'C 

deriz ki Galatasaray atletizm 
kaptanının nıütat:ıatı dikkate 
şayan olmakla beraber müba

laRalı bir infial mahsulü hissini 
veriyor. Bu infial in esbabım 

araştıracak değilim. 

için olimpivatlar arifesinde 1 . - ! 
Virere hareket ederken Atın: ı ; 
spor nıecınuaları:ıın cı ho) le rnfı
lıim bir zamanda bu kadar 
klymetli bir mürebhinın azime
ti .11 dolayısile izharı ttcssuf 
etmeleri kafidir. Bu da kaııaal
balış olmazsa I 028 atletizm 
me\·siıniııin bida) etiııdeıı beı i 
bizim rekorlarda göriilen miite
madi taha vvülc i~:ı ret eder ve 
bu işin }'alnız bizim nakıs tec
riil e l'e natuvan gayretimiziıı 

ınahsullt olmıyacağ.ııı kaydede

r.im. Bellibaşlı bir i~tifadeıniz de 
şu:fur: ~Atletizm lı;ıfif bir spor 
olmayıp terakki edip yüksek 
derecelere ismini kaydetmek 
isteyen gençler belınıehal sağ

lam ve mukavim bünyeli olma
lıdır.. nazariyesiııin teessüsüdür. 
Bu suretle biz de anlıyoruz ki 

yarıııı :ırşm boy ve 300 dirhem 

ağırlığırıdaki Jıeveskfırlar şanı

pironluk peşinde koşmadan 

ev\•el sağlam viıcut \ c mukavim 
bünye ııa7 . .1rİ}'esine hadim ol
malıdırlar. 

« Aleks Abraham » sporcu
larımızla sahada temas ettiği 

ilk gün kendilerinin çok nahif 
hfınycli olduklarım müşahede 

etmiş \'e bu lı:ıliıı izalesi için 

sahada yapılacak idınaıılarııı 

mühim bir kısnııııı terbiyei 
bedeniye harekahl\:t tahsis et

mişti. Bir köşede müşahit mev
ldinde bıılun:ın ra kiınillıunıf 
da hu aletsiz lıarek!ıt neticesinde 
birçok kahramanların kesilip 
s:trardığım \'C ikinci, iiçüncü 
idman günüde fa:ıliyetiıı bu 
kısmını atlatacak bir saatte 
sahayı teşrif eylediklerini gör

müştüm. Şu diltKat atletizmi 
her halde seven birçok gençle
rin lehine bir nokta teşkil 

edemez. 
Sportmenleriınizin bitabisini 

mucip olan ve muhtelif kafile
lere refakat edip müdür \'C 

müşahit rnevkiinde bulunan bazı 

arkadaşların şayanı esef hir 
takım ihbarab daha var ki 
bunları tasrihe lüzum görmem. 

Bununla beraber n illt takım 

UUNU 
81orınu, doosmt1 Buzlar koca vapuru· ülzellik krali' leri 

-·- eke b''ld''J Avrupada paten meraklıla:-ı l ıye o u Pariste bir telsiz memuresi 
kayarken en güzel dans •• • d k ı · · 

:ı. .. J • • la e arnava ıenlıklerınde ugur erını yapıy r r 

A 'rupa ve Amerika
lı paten meraklıları 
için buz üzerinde pa
tinaj kışın en zevkli 
bir itivattır. Paıina-

"' 
jın da kendine mah-
sus bir nıahare1 ve le
tafeıi olduğu 1afüi tle
ğil nıi'! ffel~hi>yle 
mayo ile olur a.. Hir • 
. Fransız gazetesi «pali-
m~j» da pek büyük bir 
maharet göster~n Mile 
Sonya lleninin resmi
ıti ·ile kavalyesinin 
ı·N.;mırn <lerccderk•~n 
«Spor mu yapıyor '! 
dans mı » diye flir de 
!'ual oruvoı;. Hakika-

• 
ten hu iki sporcu ka-

Kış bu sene çok şeyl~r yaptı. Fakat böyle- kraliçe intihap edileli 

sini görüp işittiniz mi? 

Karna' ol ~cııliği 
laysile Pal'i in 

ıncslek erbabı hir 

c.Jo
her .. 
!!ti-.... 

zellik kralic;esi intihaı•--ediyorlar • ne,ınimiz .. 
Pari telsiz telegraf 

'c telefon nwmul'larımn 
letafet kralit·e~i olarak .. 
iutilıaı) ertikleri kızı 
gfisleri yor. 

~\vrupada kış bu ene biitün şiddctile devan. 
etmektedir. Hörülmeıuiş bir şekilde denizlerin 
sahil kısımları kayalar donmakta, vapurlar 
i~liyemenıektcdir. Ahııan)ada Danzig koyunda Bir Japon 
( nast.iy ) vapuru ..,ahildeki buzlara çarınmş, itte b~intfhar eder! 

re imde ~öriileceği gihi, ortasından ikiye bö- Berlin,8 (A.A)- Moskovadan 
liinmiistiir. Bu , ak'a deniz ka1~nlarında hemen bildiriliyor: Gazetelerin hususi 

~ · l b d · ı> 1 k k hayatını t~cavüz1carane trnkit henıen gürü memi~ İl' •• ey ır. lCSlllC la ara etmesinden son derece müteessir 
'apnrnn azametini artık iz ta. UY\ ur ediniz. 

1 

olan Japon ate.şenavali Mıka-
• donun resmi önünde intihar 

~arken en güzel dan· f i 0 lirlerini tauzil' ediyorlar. etmiştir. 

3 ayda 
biçki ve dikiş 

Cihan sinek sıklet şampiyonluğu Muesseıem htllcOmetçe tanınmıı -

tır ve tehadetnamelerlmiz maarifçe 

tastık ofunur. En kolay ve en son 
usul ıle 3 ayda tayyör, tu\·alet ve 

beyaz talcımlan ihzarı mükemmel 
surette tahail ettirir. Şlındıye kadar 

yüzlerce mezunlanm san· atlan saye
sinde kendilerine şayanı gıpta 
mev~leı temin efuilt olup, mcdan 

:Fraı1s1~ J)ok:. ·örii l)lad11er taral111daıı kazaı1ıldı 

. inek siklet cihan .,ampı

yonluAu için üç be~ b'1İn C\ \ d 

Pari ti! Pl:ıdncr ile Gcnaw 

arasında 'ukua gelen mfr•a
raada PJadner ilk rauntta Ce-

piyonu bu sırada muha:ıımı

nın rnidc~inc c:ağdan h sa hir 

hro"e indirmi~ Ye akihindc 

soldan bir kro"c ile ciğerine 

'urmu,tur. 

Gcnor mukarrer on .,ani

ycnin mlinmından sonra 

ringteki ·kö-~c ine götiiriılmiış 

Ye bir kaç saniye ı;onra kcn

di-.ini topltyabilmi, tir. 

"'Genaro,, maıt-IUbiyctini 

kabul etmiyor, Ye ~Pladncr,, 

in aşağıdan bir darba 'urdu

ğlınu iddia cdiyor:,a da gerek 

bitarar hakem, gerek f ran ız 

hakemle İngiliz Ye Amerikalt 

gazeteciler~ Pladnerin nizam

sız bir darbe nırmadııgnı be-

iftiharım bulunmaktadır. Yeni de\Te 

23 martta bqlıyacaktır. Ka}1 gün
leri : Salı, çartamba, perıembe 
~leclen sonra. 

Ccdtlcpaıada Balipqa yoltu9unda 
Asaduryan eczanesi fevkinde 1 
numarali hımede Biçki ve Dıldı 
yurdu. 

Fatih sulh hokimliğinden: 

lı tr 1 olduğu bir spor mıı-

Yalnız bkımını teşkil eden 
gençlerin bu baptaki lıislcri, 

kendisinde bidayelen berakis 
olan zihniyeti değiştirmiştir. 

Belki de mütemadi mu\·affaki
vctler - memleket dahilinde -
dolayısile nefse karşı hasıl eyle
diği müfrit bir itimat bu kabil 
mültıhazata meydan vermiştir. 

Yalnız hakikat şudur ki bugün 
salahiyeti fenniyesi münakaşa 

edilen hoca işinin tam manasile 
ehli ve atletizm aleminde a:V.M. 
C. A. :» nin değme protestan 
misyonerlerinden daha ziyade 

tanınmış bir şahsiyettir. 1608 4 

1912 senelerinde Avrupada at
letizm hakkında mevcut nazari
yat hali rüşeymde iken hiçbir 
mürşide mazhar olamıyan bu 
zat zahsi lıevesü gayreti saye-

O) uncuları na e\'ladu ayaliyle 
seyahat iınk&nrnı veren bir sp r 
müessesesi - yani T. 1. C. i. 
teşkilatı - ve ona hakim ol 111 

,.e spordan başka her şeye 

nrn.luf haris ıihniyet malı"ıın 

oldukça cı: böyle ağanın bö' le 
kulu olur» demek gayet tabi
idir. 

.......................... .-. ....... _ .. __ 

naroyu naknut ederek şam

pİ) onluğu kn7,aıınu~tır. R:ıunt 

on snniyelik miiddct de dahil 

olmak iizre 58 Samiye siir

rnii~tiir. 
yanda miittcfiktirlcr. Şu hal

de "Pladncr _ . inek ,nmpiyon

luğlınu kaıtınmı" dcmcklir. 

Re mimiz C .. cnanınun sukut 

Miite,·effa lehmct Ali bey 
verese.sinin şayıan mütasarrif 
oldukları fohmutpa~ıda Ha
man sokağında rıtik 20 cedit 
14- ı 6 N. iki kısmı haYi 3000 
lira kt) mcti muhammincli 
bir bap hane ile Cibalidc 
Sefrikoz mahallesinde fener 
caddc:;inde utik 142 ccdit12 
N. köşebn,ındc bir bap GOO 

lira kı) metinde dükkan ve 
Y cdikule hnrıcında Kazlıda 
8-l Odan mnklup ı 2 ~. 500 
lira kı) metinde bir bap ha

nenin izalci ~uyuu zımnında 
fiiruhtu tckarrur edip ı lisanın 

onbc~inci pazarte-.i ~1at on:ıl

oda ihalei evvcliye:.inin icra
sı mukarrer o!dugundan talip 
olatılann kı) mcti muhammi 
nelerinin )'lizde on ıfr;;petın

lıe pcynkçalarmı mu.:-ta~hibcn 

Fatih icrasına 929- I 2 'c 
929-314 N. mü acaat eyle

meleri ih'm olunur. 

betlf r. ne, Olimpi~ atlar münase
b ır "' memlekete celb<!dilip 

1111 
111İl<idet milli atletizm takı-

h «;a r,"1 lıştıran, 1 af ilenin avde-
"Utn 

'eı• 
1 

soura da mekteplerde 
t ı;.~11~e atletizm hcvesü aşkını 
ı, ~~ gayret eden antrenör 
ı~1 ..... ~111d kı düşüncelerini söy
t:ııı • Au sporun şu vatanda 

ınınası . . 
lı:ıJeıı ' ıçırı çok çalışmış \'e 
~nı"k hu ugurcta bir hayli 
c;o)( sarfeden bir nrkadas da 

ııterbut ld ~ 
tele 0 u •u bu bahis-
:ın 1 .>nütaı;ıa ve ın tkabil kana-

ermr b ld . 1 c, er ı .ırmış. ,e gazete-
\ ' 

5ı>or ıdarecileri karışmış 
Cefycvm b t 1. -

1 .. I u cı emı muııa-
... ~:t s1: b 

nıı ut gazetelerinin he
ııı n kMf .. 
· ~uım spor sütunları 
ı\ııı nı·h 
. , u ım bir mevzu halini 
•tnıştır. 

sinde öyle derecat istihsal et
miştir ki dekatlonu teşkil eden 
on mfisabakadan yalnız ikisi 
bizim rekorlara tenezzül etmiş 
uaroınr. Bu bir ••• 

Saniyen, ımratriın hayslyettlc 
haiz oldu~ Jhymdi alÇmek 

Karilerin sabrını sui istimal 
ettiğimi taınamile müdrikiın. 

Binaenaleyh şu satırları artık 

kesmek tazım geliyor. Son s(iz 
olarak şunu ilave edeceğim ki 
ben kemiyetine nazaran çok 
kıymetli ve hevesli olan ve bir 
mıntakanın bir tek kulübünde 
rnütemerkiı Türk atletizmini 
daha kadirşinas ve gayesi iti
barile daha şuurlu dü,nncn bir 
vaziyette görmek isterim. Biz. 
ler şayet bu sıhida teralckf 
arzunsunda isek baebfll'lllın 

bir hayli fecrGbe netk:ellacle 
elde ettili netaylcl ft ...... 

eyfedilf bftlclt biat •dıl-

riyetiııdeyiz. Aksi taktirde meş
hur f ransız şairinin maruf 
bertinde olduiu gibi gayeye 

\1Lisaraa gayet has.it olmuş

tur. Gcnaro iptida da PJadneri 
soldan dircktlcrle haklarnağ'd 

vasıl Olmadan Ümidi kesecek çalı:;-mış, !iOnra göğti~ göğusc zamanındaki nalini gö~tcr-
vaziyetler karşısında kalırı7- gclmi~tir. Genç fransız -;am- mektcdir. 

Hulasa şudur: Herkes ihtısas ı------------------------
ve sallhiyeti dahilinde kalma· Beyoğlunda istiklal caddesinde 356 numerolu 
lıdır. Sparcu, sp0rcu ola· 
rak çalışmalı; münekkit de hac· TH. MURiADiS 
dini bilmelidir. Az çok tanmmış Kondura tnaiazalannda htr çeıit mal üzerinde o o15 - 25 
bir atletizm \'C kendim kadar HAKİKi TENZiLA T suvare, şehır ve &por kunduralerile çocuk 

iyi tanıdığım bir arkadaşım 
ayillabılan ve fantazi pantoflalar, tabil ipek~ çoraplar, Tıp- Top 

Mersedea Ya Majisk marka erkek lconduralan 
sporculuk, münekkitlik ve id~ ı-----~----------------
rec~Uti meıcettifi zaman sı:ıor-
da bair oldufti itibarı, tenkit 

sahumdaki sallhlyeti ve idare

deki sellmeti lraybtttnlfti. at 
,ooGa nevzuhur tnOaekJdtfertae 
.,. ....... Mit .... w Jcedclf. 
lcıflll llllllia cllftt ecferjrn,:t 

Ak akçe kara fİbl içindir 
itten artmaz ditielı artar 
&.,ı-. çoculd.ınm ailenizi M!Vindirmet iaterteoiz hetne.n E.naf 

Makaw kotam ve mevcudU l'ietrü& tiiken!MdeD bir kuaıılw• aLna. 

Arnavutkoyiindc dc:-c çıkına
zmda 2 numaralı h3ncde ve
f:ıt eden Kasandra binti Mikc-

nin cm\·aJi mctrukt.-si 20 3 929 
çarşamba saat l 2 de mahal
linde bilmi.izarcdc satılacağı 

ilan olunur. 



ABONl ŞARTLAR!: 

1' 
Türkl~·cde ..!:fa~_!ç_ıc 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

1 
Gazeteye ~ünderllccek. nıeltuptarın üzerine 

idare için"e ı ldare • yazıya ait~c C.. \azı ) Kuru~ 

1 

ı ,\ylı~ı ısn 
. 3 • 400 

Kuru~ 

000 
EOO 

1450 
5::00 

esimlerin biltün haklan mahfuzdur! 

i~arctl konulmaluJır , 

Budmıyan melctupla.nn iadeainden, kıyınnti- ı 
mukadcsere•lz mektuplara kon\llmut p-rai:u-m 
kaybolmasnıdan Ye illnlarm milndericatmdan ; ; 

1 ! 16 • ;50 

1 1 2 ı400 

FBorsalar 
1 
1 

:Nuku& 
lnıriliz lirası 
Dol~r 

20 Yu•ın dırabm\ 
1 Rayhımuk 

1 Avusturya ılllnl 
20 Ley Romanya 
20 Leva Bulgar 
1 Felemenk florini 
20 
20 
20 
ı 

l 
20 

Franı1ız frangı 

llalyan lireti 
kuron Çeko - Slovakya 
ÇerYonetı c So\'iyet • 
l<'lotl • Lehistan • 
Dinar , Yogoslavya • 

~O Bel\·ika franı;ı 

ı l'ezela Jşpanya 

20 Js~itı·c frangı 
1 ~lecidiye 

Cek • 
Lc,cdr~ üzerine bir fngiliz lir:ısı i.uruş 

Nc,·york ı Türk lirası ılo1ar 

Pt1riıt • • • frank 
)iiJano • • • liret 
Bcrlin 
Sofyn 
Briikıel 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

mark 
leva 

Jıelka 

' idare me•1ı1I delildir. 

9 Mart 1929 

f _A_çı~dı 
~ 997 : s 

202 25 00 
52 50 00 
48 25,00 
28 50 00 
24 12 ~o 
21 25 00 
81) 
ısa 
212 

l~ 

,~ ~~ 
ııs 

32 
'
1 780 

00 
8000 

!!O 
25 

25 
so 

00 00 
50 
00 

989 25 
049 00 60 

12 ıssoo 
9 8650 
2 06 25 

J 

985 25 
202 25 00 

52 6~ 50 

~8125,00 
28 50 
24 12.80 

28 12500 
80 00 

158 •000 
212 50 
120 25 

0000 
22 25 

'' so 
118 00 
32 50 

780 00 

987 2s 
0 ,49 12,SO 

12 seoo 
• 3800 
2 C875 

68 12 50 

Amiıtcrdam• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • • 
• 

• 
• frank florin 1. 
• kuron 
• silin 
• pezeta 

67 7500 
3 52,75 
1 2200 
2 54!'10 

16 80,00 
8 49.!50 
3 4875 
4 36.50 

3 53,50 
1 22 50 
2 55,25 

18 55,QO 
9 4875 
3 148,50 
4 37 50 • • • zeloti 

10 Mart 
1929 

Yerli ıııaııııııatıııdan : 

Krep Dö Şin-Krep 
Damur-Krep Jorjit 

-Krep birman 
Gibi ipekli kumaşlar ve 

hediyelik ipekli mendiller 
\'e şarka ait bilcümle eşyayı 
tezyiniye. 

Brode cihaz ve çamaşır takımları üzerine sipariş kabul edilir. 
Merkezi lstaııbul Mahmut paşa başında aynacılar !'<o 7, 9, 11 
Telefon Istanbııl 2017, şubesi Beyoğlu tünel bn~ıııda No 376, 
eTJefon; Beyoğlu 7 

• Türkiye ziraat bankası mü-
fettiş namzetleri müsabakası 

Xisan - 1929 tarihinde \"apılacak olan imtahanla 15 
müfettiş namzedi alınacaktır. İmtahanlarda mu\"affak olanlar 
başlangıçta 120 lira aylık ile seyahat \e tdti~lcrde yol masra
fından ayrı olarak 5 lira ye,miye \"erilscektir. 

l\lüfettiş namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik 

imtahanı \"ererek müfettiş olacaklardır. İmtahanlarda \e teftiş -
lerde f<> kalıide mu\'allakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı 

bilenler bir sene müddetle AYruparn gönderileceklerdir. 
Talip olanlar kabul şanlarını öğrenmek için .\nkarada 

bankanın teftiş müdürlüj!;lıne t..dulunbukları yerdeki ?.iraat 
bankalarından alacakları beyannameı·i doldurarak gôndermek 
ve\ a bizzat ,·ermek sure tile müraca3c 

T~ JJ,1ekteplertle faydalı eaerlio 
ilanlarında o;o 20 tenzilat yapılır 

' . 
iLAN TARiFESi: ı ı 

Satın ıcuruı 

, Büyük ,.c y.ı bir çalı;. defa için ,·erilen ilJ.nlarl.ı 

busu5i nı.:ıhiyettck.l llJ.nların ücreti 

6-8 inci sayfadJ l'l.r.tl 
5 .. • ı?~ 
4 .. f 40 

idare ile kararla~tırılır. 
2 • • ~ 1 
ı • • 

Cazctemi.ze huawt Uln kabul eden yu: J-8 inci sarıtıJı }ıo i 
H. S. H. illnal &centeıl • 

Çanakkale nafia baş mühen-
-d • ı •., • J \'üz bin lira bedeli muhammeneli 

ıs ıgınuen: Balıkesır-Çanakkalc tarikının Çanda:ı 
itibaren Çanakkaleye dojl;ru 16 kilomeıroluk kısmının tesliyei ıürabi· 

ı esi ~ose \"C imah\tı sınaıycsile birlikte kamikn inşası eı rakı keşfiyesi 

henüz ıaıızimcdilmekte olduğ"undan rayici üzerinden 1 mart 929 
tarihinden itibaren bir ay müddetle ıe kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur, i\lünakasaya hüsnü haline itimat olunanlarla ehliyeti 

fenniye;i nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaknr. Talip
lerin yüzde 7,5 hesabile 7500 liradan ibaret muvakkat depozitolarını 
nakten ziraat bankasına teYdile makbuzunu <eya buna mukabl! 
hükumetçe kabul edilmiş bankalrın teminat mektubunu kapalı zaJf 
derununda teklifnamelcrinc rapt etmeleri iktiza eder. 

Talipler 1 :\isan 929 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 17 
den eıel encümeni ıldycte isteyenlerin nafia baş mühendisliğine 

müracaatları ilan olunur. ............................... 
İstanbul Şehremaneti ilanları 

Anadalu Hisarı belediye intihap encümeni riyasetinden: 6 Mart 
929 tarihli gazetelerle edilen ilana zeyildir: Cemiyeti umümiyei bele
ye azalığı için intihap günleri aıağıda göolerilmiıtir. 

Anadolukavagı, Mirıah Mehmet Elendi, Beykoz, Paıabahçe, 

lncirköy, 8-9-IO Mart 929 Cuma, Cumartesi, Pazar . 
Çubuklu, Kanlıca, A Hisan, Göksu, Kandilli, 11, 12, 13 Mart 

Pazartesi, Salı, Çarşamda, 

V aniköy, Kuleli, Çengelköy, Beylerbey, Burhaniye, Küplüce, 
Bo•tancıbaşı, Apıullahağa, Kuzguncuk, İcadiye ve Hacı Heona Hatun 
mahalleleri, 14, 15. 16, 17 Mart 929 Parşembe, Cuıno, Cumartc>i, 

y resmi illıı!Jr -~ 

Tahlisiye Müdürlüğünden: İJa• 
remizin KaY;ık anbarınclı m<>' 
cut bulunan muhteiifülcinı 1()6 
kalem hurda ,·e köhne ıılat ,-e 
edevat ile eşyayı müteferrikanın 
pazarlık suretile mahallinde iv 
ruhtu mukarrer bulunduğund;JJl 
talip olanların Galatada rıhııın 
caddesindeki idaremize müracaa< 
ederek eşyanın cins ı·e neı ilerini 
müş"ir listesini gördükten soıır• 
24 mart 929 tarihinde Ka >ak 
anbarındaki s'~ış komisyonun• 
müracaat etmeleri. 

HA:\'Ul EFEXDlLEHI~ 
BÜYÜK BİR FIHSA'f 

Bayranı ynk

laııyor kürk man

tolan yüzde 30 
tenzilAt ile mağ

zamızda satılmak

tadır. 

8 ay vade ile 

kefaletsiz olarak 

veriliyor • 

Clcevre 
Prag 
Viyana 
Ma<lrit 
\':lf10T:l. 

Alina 
Bu kreş 
llclgırat 

• • • dırahrni 
krus 20 ley 

Ttırk lir:ı.sı dinar 

38 00 
24 37 50 
27 80 00 

3& 00 
24 37 50 
21 

1 

s5ou 
Gümrükler umum müdürlüğü ı•·P·aza·r·g·ü·nl.enu·-relly•k·a·b·ul-ol.un·a·ca·ğ·" .il.•n_o.ıu.n.urll. ______ ., __ • 

Mahmut pa
ıada Kürkçü han 

BeykoT· 
isı. 1685 TaLviller 

l•llkraz dahili • vadeli • 
Düyunu muvalıido 

ikramiyeli demiryoln 
lotanbul tramvay •irketl 
Rıhtım Dok ve Antirepo 
ı.tanbul anonim su şirketi 

Hisse senetleri 
iş baııka<ı 

Osmanh banka.il 

• 92 

224 
• 9 

• 

7!\00 
250') 

00 

25 

• 13 80 
138 00 

92 
224 
9 

13 
00 

1
25 00 
25 00 

1 00 

90 

100 
Ticaret ve zahire borsası 

fiatlar Ticaret bor~aııı katibumun~11igl tarafından vPrilmieUr. 

1 

Okkası 

Aıaml Aıgart 
K. P. ıı;. P. 

Buğday.% Çavdarlı 

Yumueak 00 00 0000 00,00 

l'Kızılca 00..00 00 00 00,00 
sunter 00-00 0000 0000 
!sert <5·6 1810 1810 
'o ·.nme OC-00 oo oo CIO oo 

/

•sert mahlut ~7 o. 00 00 00 

-ZAHlRELER-
Çndaı• 6 <lO ı 5 27 
Arpa ıs 121 ıs 12 
·Mmr ıa ıo 12 37 
(Yular 0000 0000 
,Faıulyo 41 00 50 00 

1 -HUBUBAT-
buıııAm c0,00 00 00 
.l\u' yrml 0000 0000 

ÇnvaJı kilosu 
Ektstra ekiıtr.ı 
Ekistra 

00 1420 
• 1320 

Biri•ci yumuHk oo 0000 ~, 
])irinci ıeı1 0000 oo~ 

•::.::ira Tİf;i~2~22 ~~I 
Akşehir 253 oo 2ss,OC:_/ 

Yapagı Guz yunu 00000 000,00 

-AV DERİSİ- 1 
Zerdeva çirti 0000,00 0000 oo 
Sanıa" 0000,00 000-3,00) 
Tılkt • 0000,00 0000,00 
Kunduz • 0000,000 ooo,ovl 

-flNDII<- i 
ç fınd'k 
<:rlvliçi 

IOl O:> 107.(JO il 
oo.oo 000<'1 

Ddmir malzeme münakasası 
Anadolu-Bağdad demiryolu işletme mü
dürlüğünden: 

l - Kazanhane binası dahilinde yeniden inşa edilecek bor • .mun 
inşası için muktezi demir malzeme 14 mart 9~9 tarinc kadi.r 
rJünekasıya vaz edilmiştir. 

2- Tekl"faıı ha\"i zarflar 14-:J-29 perşembe günü saat l 5,30da 
hişat edilccegi için rnrihi mczkur<la saot 15 e kad:r t~kliı zı:rflarının 
1 hydarpaşada umumi k, tiplige tcvüti arttır. 

3- Talip olanlar teklif edecekleri bedclin°10onu kadar depozito 
nkçasıı.ı tevdi edccckkrdir. 

.ı- Bu münaka>aya ait münakasa şartnamesi Ye mcrhutu plan 
bir lira mukabilinde Anadolu-B:ığdad iilctme taı:ıiraıı muıcmadiye 
mudurlu(';U len hcY0 ctin·lcn talep edilelıi!ir. 

( Vakt) 11110 ~fart 1928 Tefrikası: 101 

~ihiır ~nnı. lk\11~11 
~ı uharrirl : 

Jl,/oris löbldn 
Yalnız başına ileriledi . O 

kadar yavaş vörüyordu ki apk
larının altındaki taşlar ve ça -

kıllar hiçbir tıkırdı ç,k,ırmıyor

du, hiçbir fidan lıışırdaıııı -

yordu. Av paviyomı gittikçe 
büyüyordu .. 

i 'ihayet paviyonun onüne 
vardı; elile kapalı pencere lıa
natlarına dokundu. Dominik 

evvelden mandalları söktüg-ü 
cihetle pancurlar tutmıyordu. 

Jozefin Balsamo kanatlan bir 

az araladı; içeriden cüz'i ışık 
süzüldü. 

Jozefin Balsamo alnını 

<layayvak «ıdaııın icine baktı; 

~lürercinıl ı 

ıılelımet Gayor 
içerdc büyük bir karyotı 
varJı. 

Raul yatmıştı. Üstü mu -
kav\·a abajurlu bir l.iıııbad;m 
çıkan ziya dclikanlın:n başım 
ve omuzlarını aydınlatıyordu. 

O, uz:ınmı5 bir kitap okuyordu. 

Elbisderi yatağın yanındaki 
bir sandalye üzerine kon -

muştu. 

Raul gayet genç gözüküyor; 
dersine çalışan Ye fakat uyku 
ile başa çıkamıyan bir çocuğu 
andırıyordu. 

Birçok defolar başı onune 
doğru C/1ildi; her defasında 
tekrar uyanar;.k okum~a ça
lışıyor, fakat tekrar dalıyor-

mübayaat komisyonundan : 
l- Gümrüklerin ihtiyacı için ~I kalem dclıcr ve evrak tap ve 

teclit ettirilecektir. 
2- Bu iş kapalı zarf usulü üzere münakasaya konulmuştur . 
3- Münakasa 16 mart 929 cumartesi 3ünü saat 14.30 da 

yapılacaktır. 

4- Üçüncü maddede gösterilen saattan sonra hiçbir teklif kabul 
olunmaz. 

5- Talipler şartname ile defter \'e e\rakın cins ve miktarını 

gösterir cetvtli komisyon katibi nezdinde görebilir ve şeraitin 
hulılsasını ihtiva eden varakayı parasız alabilir. 

6- Bu işi deruhte etmek istiyenler kanun ve talimata muvafık 
olarak hazırlıyacakları teklif mektuplarını üçüncü maddede yazılı 
s&atıen eve! komisyon reisliğine vermelidirler. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
kazanacaktır 

·Jıtt.M. V. İstanbul satın alma 
komisyonundan: 

izmirdcki kıtaat lıayvaııatıııın ilıtiı·acı olan arpa kapalı zarfla 
ınunahsava konmuştur. İlıaksi 19 mart 92<ı tırihinde salı günü 
saat on beşte ;zmir le yapılac~ktır. Arpa şartııanı esi komisyonu
muz d1 mevcuttur. Okumak istiyeıılcrin her gün komisyonumuza 
v~ munakasaya iştirak cdccekleriı de İzmır de askeri satın alma 
komisyonuna miincaatlari ilan olunur. 

du. :\ilıayet kitabını kapadı 

\'C l:imba)ı söndürdü . 

Jozcfin Balsamonun artık 
tarassut edecek bir şeyi kal -

mamıştı. Şeriklerinin yanına 

avdet ~tti . Onlara evvelden 
talimat vermi~tİ; maamafih 

ıalimatını telırar ederek on 
dakika kadar söyledi . Diyor

du ki: 

- Bahusus lüzurnsuz yere 
şiddet gostermiyiniz.. İşidi -
yor<un ya Leonar ... Y?nıııda 

kendini müdafaa için hiçbir 
aleti yoktur. Binaenaleyh sizin 
de silah kullanmanıza hacet 

kalmaz. Siz beş ki~isiniz onu 
kolayca bağlarsımz. 

Leonar sordu : 

- Ya m likavenıd ederse? 

- Mükavcmct edemiyece!1i 
veçhile hareket ediniz. 

Jozefin Balsamo, Domini
kin göndermiş olıluğu kroki 

' sayesinde her tarafı ga yd 
güzel bellemişti; yc:nı~ 

bahçesinin methalinc kadar 
hiç tereddüt etmeksizin yürü· 
dü. Anahtarları muayyen 
yerde bulılu. Kadın balıçe

kapısıııı açarak paYiyonun da
hili cephesine doğru ilerledi. 

Kapıyı kolayca açtı . Balsa
mo arkadaşları ile içeri süzül
dü. Zemini taşla döşenmiş 

bir adıyı geçerek yatak odası
nın kapısı önüne .vardılar. 

Jozefin kapıyı y.waşça itti

En miilıim anda buluııuhı
yordu . Eı;er Ratıl bir şeyin 
farkın.ı varmamışsa, eğer hiıl1 

uyuyorsa Jozefin Balsamo. 
mm p!aııt tatbik edilecekti. 
Kadın dinledi. Hiçbirşey kı -
mı idamı yordu. 

O valm kapıdan çekilerek 
beş şerikine yel açtı; ayn! 
zamanda elindeki bir hırsız 
fenerinin ziyası.,, yaıalı istika-

6BZİ HiynfHD nal İH ~83 ınü~en~isliüin~en : 
kuruş 

1 - oandık küıadi: metro tul 26 00 
2- Kırma taı: toplaması ,nııklı, kırılması ve lerıl metro mık·ap 258 50 

3- Mevadı imtizaciye : nolcli ve serptlmesl • 

4- Sılindiraj : 4 tonluk hayvanla mütaharrik « 

5- c 

6- c 

4 

8 
" 
« 

motorla « 

buharhk « 

c 

c 

1- Gaziayınlap-Maraı yolunun O+ 000 • 14 + 500 K. 

107 ()() 

67 00 
66 ()() 

71 00 
mctrolan 

arasındaki kı•mın tamiratı esasiyeoi bedelı muhammeni olan 25000 liıa 

ile ve 1 mart 929 tarihinden 21 mart 929 tarihine kadar kapah zari 

usuWe balsdaki silsilei liat üzerinden münakasaya vazolunınuıtur. 

2- Talip olanlar iııiralc mes'uliyetile çalııtıracaldan len memurlannın 

yollar umum müdiriyetindcn ve yahut vilayet başmühendisliğinden almıı 

olduklan liyakatı fenniye veoikalanıu tarihi ihaleden 8 gün evvel vilayet 
baımühendislığine ibraza mecburdur. 

3 Talip olanlar nalianın ıer•iti umumiye ve husuılyesine vakıf 

olmalıdırlar. 

4 - Talip olanlar müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu mucibince 
ve usulu dairesinde teklif zarflarını, teıninatJanru vermeğe mecburdur. 

5 Talip olenlar 21 mart 929 günü saat 16 ya kadar encümeni 
vilayete ve fazla malümat almak isliyenlerin Nrlia B. mühendisliğine 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

('"" ,, "" I"\""" ,.,., ",..." rt. , 
( .t-\.Cduu. ıuç sordunuz mu? 

( Ki: niçin bütün dünyada yüz
lerce doktorlar mini mini yav
rulannı «GLASKO~ ile bes
liyorlar. 

Çünkü; tecrübeleri, GLAK
SO nun pek mükemmel çocuk 

İlan 
An/eara hapisanei umumi müdi• 

riyetinden: Ankara hapisanei umu• 
misinin 13·3·929 clın 31-5·9°9 

tarihine kadar ekmek ihtiracı 
olan beheri 300 dirhem itibarile 
[51350] adet ikinci nevi ekrrıcl• 
yirmi giin müddetle ve kapJlt 
zarf usııli ile münakasaya kon
mııştnr. 13·3·929 çarşamba gü.ııÜ 
Ankara vil~yeti tebrirat müdiri· 
yeti odasında müteşekkil miılJ3.• 
yaa komisyonunce ihale ~ıfilc
eejl;inden talip olanların mezkur 
gline kadar y üzdc yedi lıuçuk 
hesabile (665) liralik teminatı 
mmakkatc mektubile birlikte 
teklif mckcııplaınm komisyon• 

Burç: Hut 
yın do~uşu l'jl'ö1 Ayın b•tı!• 

4,26 L!J~ 18,18 . 

Pazar .ı 
Ruml:ır•n apokuq·.ı~ı 

11--- - -
_ , 

Namaz vakıtları 
O~le ikindi lftJr )~.14iSt fnı alı; 

6,20 12,2.J 15.41 18,IU ICJ,3C) 4,..-z 

r Bu -;Ü; münasip isim: 
, Erk~k: Kı.c: 

i Günün nıuihatı: 
~ flaş -yarılır fes içinde, kol kırılır 

1 

1 A,;/a -·Bd/o• 

~~~F~~ ı :·en iç ııdc __ 

f 
. Bu günkü bava 

-
metinde tuttu . 

Hücum.mi oldu. Mutlaka 
Raul ımıkavenıet edecek im -
dar uzamağa vakıt bulama -
mıştı; hemen kendisini yer -
gan ve yatağı ile bağladılar. 
Böylece bir hurç vücuda gc -
tirnıişlcnli. Vak'a bir dakika
dan fazla sürmedi . Bir ces, 
bir cidal bile olmadı. Eşyadan 
hiçbiri yerinden kıpırdanmadı. 

Kalyostro bu sefer de tam 
bir galebe çalmıştı. Dedi ki: 

- Çok fıhl ... çok al.i... 
onu yakaladık.. Bu sefer her 
türlü tedbir alınmıştır ... 

Lconar sordu : 

- Şimdi. ne yapacağız? 
- Onu hemen vapura gö-

türürsünüz .• 

- Ya bağırıp çağırmağa 

kalkışırsa •• 
- Ağzına bir tıkaç korsu -

nuz .. Fakat bağırnııyacağıııı 

2anncderim; haydi gidini2 .. · 

Digcrkri R:ıu:ün içimi<.: 
bulunduğn hurcu yüklcnirk ·ıı 
Leonar kadına yaklaşarak 
sordu: 

-· Bizim le gelmek istemi-
yor mısıııız? 

- !foy•r .• 
- Niçin?. 
- Sana dedim ya 1 Donıi-

nilıi bekliyorum .• 
Lambayı yaktı \"C ahajonı

nu kaldırdı. Lcoııar hafif bir 
seda ile sordu ; 

- Ne kadar rengin atmış! 
- Olabılir. 

- Bu kadar lıelccanın kı. -
dan dolayı değil mi? 

- Evet .. 

- Dominik şu sırada iş 
görüyor dcı1il mi?.. İstersen 
belki bu andada kendisine 
mani olabiliriz ... 

- Vakit olsH bile ben lıa -
ranından vaz geçmem .. Ola
cak olsun .. Zaten i~ «ılup bit-

. 1 Tliiz~;\r kuvvetli lo1ıı~. hl\'1 

l:ap:tlt ve ya~ı.lıdır 
------ --

~-- - ---- - -
Mca'ul müliil.t A t Şu:criı 

nııştır .. llaydi sen g-ıt . 
- ·~ için senden evı·ı:l 

. l ı· ~ gıt c 1111 ... 

- Burada yt:giınc tehlike 
Raukhn ge!ebilir,!i . Raul tıir 
dcf.ı Yapıırda kapatıldıkt.111 

sonra bir korkacak nokt.t k.ıl· 
ınaz. Haydi, ç.ılıuk ~it ,·~ 

beni yalnız bırnk .. 

Pencereyi açtı, beş arlc.ıJ ı? 
yüklai ile ı!işan atbJıl .. ··, 
Jozcfin B:ılsamo tekrar l:c '. 
penkkri çekti \"c pcııccr..: 11 

kapadı. Az ~onra J,i}ı;;,·ıı 11 

çanı on biri çaldı . Kııdııı <:1 
• 

nın d:ırbclcrini sayJı. Oa lıtr· 
rind darbcbc odanın bal ·c 

taraf ıııdaki pcnccr.:si i)nıın~ 
giderek dinledi. Bafifbir ,,tık 
sc~i duyuldu. Jozcfiıı lııılsa • 
mo ayağını üz kere yere 1 ; 1 .~ 
rarak mukabele etti . O ı·:ı" 
Donıinik biııarn gircrd• o.f:ı• 

Ö - ~·ar ı, . .107.d ııı 
nın ııtillC • u 

( Bitn:cdi' 


