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imıuan sonru 
~ofy~kan " La Bul-

garıe r·k· . 
Türki" . re 1 .ımız ahiren 
sınd Y7 ıle Bulgaristan ara-
ve b"tımza edilen dosluk 
b h ı araflık misakından 
a sederk b . bugü en u mısakın 

ol ne kadar gecikmiş 
ınasında d 1 , 

ediyo n o ayı teessüf 
Yeg" r ve: " Muahedenin 

ane kus . . 
evvel . ur~ yırmı sene 
diyor. aktedılmemesidir ,, 

zinŞüphesiz Sofyalı refikimi-
çok h kk cuınh . a ı vardır; eğer 

, 
• 

~ nıza hizmet 
ett" m, ununla 

müftehirim 
T roçki şimdiye kadar Almanya, F ran

sa, İspanya, İngiltere, Avusturya ve 
nihayet Rusyadan ihraç edilmiştir 

bu hurkı~et Türkiyesi ile 
ıun u b 1 Bir aydanberi şcrimizde l3izim için Ru5;ya meyzuu 

tinin ·· u gar hükume- bulunan Ye son zamanlarda h k ~ r lık ~osterdiği basiretkar- ha is değildir. Halbu i ra ın 
idarerrmi sene evvelki serbestisini kazanarak soviyet tecrit edilmiş bir memlekette 
terilın~r tarafından gös- sefaret konağından Tokatlı- bir amele idaresi tesis etmiye 
meınıeış o.l~ydı her iki ) an oteline rnıklcden sabık tc~ebhüs etmiştir. Bu noktachm 
laketl ~et ıçın o kadar fe- Rus harbiye komiseri Troçki . talinin idare i milli hir 
h erı mu · 1 1. kendisini zirarct eden gazc· dcmokra~idir. adise} cıp o an e ım 

er vuk ı d" tcdcileri thin otelin kiiçli- Sana,·i mcscleJndc, Çin tabii B ua ge mez ı; J 

illan alkanlarda bu günkü ciik odasında masasınm b:ı- ihtih'tlindc, dahili idare i~lc-
ka b~rası da tamamen baş- şında kabul etti. rinde de ihtilıHımız Yardır. 

ır .şek·Id Orta bo"Ju, bcvaz saçlı Bizim ihtilafımız muhtelif Yaln ı e olurdu· ve ı J 

ız T·· k ' fırkalar arasında değil bir değil, b·· ~~ lerle Bulgarlar 
lerı· . Ulun Balkan millet- fırkanın grupları arasmdaki 

Şıınd· nokt.ıi nazar ihtilaflarıdır. ın ·· 1 daha çok mesut 
Ureffe} b· ' Fırkada, 917 jnkıhıbmn 

nurd 
1 ır halde bulu- sadık kalanlar mühim bir u. 

Osınanl . kuvvet te~kil' ediyor. Fakat 
tıun .d 1 ımparatorluğu- şurasını sarahatle beyan et-
biitü 

1 
aresizliği yüzünden mck isterim ki aramızda 

karş~ m~mleketin harice m usefü\han halledilecek bir 
Ranim Renış bir yağma ve ihtil<lf )'Oktur. 

.. et sah .b. .. l" runıne . ası gı ı go- Rusyaya dönecek m • 
l'Grk sı . neticesi olarak L_Tmitvarım ki bir gdıı belki 
birçok ~ılletinin etrafında fırkada ckscriycc kazanıp 
bu ihr ıhtiraslar uyanmış, Rusyaya avdet edebileceğim. 
diğer Basların tahrikatile Fak;ıt ·istikbal hakkında pey· 
arası d alkan memleketleri gamberlik yapmak doğru 
set n a bulgarlar da siya- değildir. Siya~et: ilmi nlicuma 
mişl~~azenelerini kaybet- ( TroçkiJ benzemez! 
lerj '1dır.. Hakiki menfaat- Dünya siyaseti 
'l- a sak:tlı brqYtı matruş, bir ki 1 · • d ı lirkler . ıma Balkanlarda J 0 Troç · <. ünya sıya~ctın en 
olan b ıle dost geçinmekte adam.... de bah etti : 

1 Troçki C\ veh\, kcncli~ini k ""an u garlar bilakis düş- - Dlinyanın bugün ·[i va-
·•ı r memleketinden :ıymın ihtilı\fın 
trıişl sad. !arına iltihak eyle- ziyeti gayrı kabili jçtinap bir 
tice ~r ıri fakat bunun ne- esaslı sebeplerini gi.ıliimsiycrcl\ harbe doğru gidiyor! 

sınde " La B I anlattı: Çl)k mlihim bir tahan·lil 
refikim· .' u garie ,, __ Bu bin cilt tc~kil ede· olmaı:ıa harp muk::ıdd1.:rdir. 
lerd ızın dediııi gibı· Tu··,··k- k · J> 1··· J • t d ı·· en . h ce tır. :>Unu ur .;:ıı; an a \ı llugün <.hinyada çarp1şa~ı k 
-Zarar .. zıyade bulgarlar ınenfamda yazını ya ba~lamış- iki büyi.ık kudret , ardır. ln-

YeJe~rmbüşlerdir. tıın. Yeni oturacağım yere ll"iltcrc ye Amerika. für n.ır-
keuerd 1 u kadar fela- erle ı·r )·erle n1e.1. cserımı :-- k" ı·· Y ~ ~ · dan beri es ·ı <. uny:mın em-
hakika en sonra olsa da bu ikmal edeceğim. i\laam·ıfih size pdyalizmini tem il eden ln-
~?Juıni~:. Bulgar efkarı birkaç kelime ile hul<ba ede- giliz imparatorluğuna k~r~ı 
ır edil s~ tarafından tak- ) im: Ilcn Stalini 9 ı 7 Sovyet yegane rakip olarak amerıka 

bir l ını.ş olması gene inkılıibının esaslarından inhiraf kalmışur. 
ty•• eselJidı· ·· k.. b f d d l 6.Unkü . r; çun u u etmekle itham ediyorum. [ Alttarafı 3 uncü 5ay1 nuz a ır _ 
lıtdı"I'.· mısakın husule gc- '--------------------·---h ~I S .. k 
~va51 d u ün ve emniyet 

bırç0k n ~n her iki taraf da 
e<lebi]• ıstifadeler temin 
~. it. 

~a01afih , 
lllak l" Şunu da hatırla-
Bul&a ~•.rndır ki Türkiye ve 
d 6 rısınn 

c ilen . arasında akt-
ke lerd ınısakta uzun f ela
clı>rsI ri ~ alınmış tecrübe 
Qfmak1 llın tesiri büyük 
ar a b b <lsınd era er tarafeyn 

Ka.0111 ddi 
Nasıl o dur~~~-= 
Katil Nazif Deniz klZT 

Viktorya ile annelerini 
niein ve nasıl vurdu? .. 

Vak• a haklcındaki 
tahkilcatımız 

Evvelki gece Beyoğlunda 
vuku bulan kanlı cinayetten 
dünkü nüshamızda bah
setmiştik. 

Yagtığımız tahkikata gö
re, katil Nazif, cvvlce tu
luat tiyatrolarında mızıka
cılık etmiş, son zamanlar· 
da askere alınmıştır. Ken
disi ayni zamanda müret-
tiplik bildiğ-inden Harbiye 

matbaası emrine verilmiştir.~=-~~~~~;!!!!!!!!!! 
Deniz kı2'.l Viktoryn .• 

Altı yerinden n'ğır surette Hidiacnın cereyan etttğt ev 

yaralanan Viktorya çok maceracı bir kadındır. Şim
diye kadar birçok erkeklcı le tanışmış ve 4 kere 
oıişanlanmıştır , kendisine " Deniz kızı ,, lakabı veril

( Viktorya) 

f Amelya) 

mektedir. 
Zengin mısırh He macera 

Viktorya geçen sene zengin 
bir Mısırlı ile dostofmuş, 
bu zat kendisine bir ev ve 
bir çok ta kıymettar mücev
her almıştır. Zengin Mısırlı 
gcçenlt:rde Mısıra gitmiş, 
Viktorya da Nazif ile yaşa
mıya. başlamıştır. 

Katil Nazife gelince .. . 
Diğer taraftan katil Na-

zif te çok hercai meşrep 
bir erkektir. Şimdiye kadar 
tanışıp ayrıldığı kızlar 12 yi 
geçmektedir. 

Cinayetin sebebı 

Cinayetin asıl sebebine 
gelince, Viktorya bir ay 

kadar evvel Nazife Mısıra 
gidip oradaki zengin dostu 
ile yaşıyacağım söylemiş, 

Nazif bu teklife çok hid
detlenmiş, aralarında şid
detli bir kavga olmuştur= 

Katil tabanca satın alıyor 

Nazif bundan çok mü
teessir olmuş ve üç gün 
evvel de 11 liraya bir ta
banca almıştır. 

Nihayet evvelki gece 
Nazif yanına Burhan is
mindeki şoför arkadaşını 

alar '" Viktoryanın Kalyon
cu Kolluğundaki evine git
miştir. "a.rrnaka .kafi bir itilafa 

" 1 • Cinayet ... 
,,_orucu Çın devamlı ve d• Faizi tediye edilmekte olnn 39 numaralı kupon ( Arşülus) 

tır· b 01esaj f d"I . K? ı t e Nazif söz arasında kızın 
m~mle~n~an doi:;ı e h~~;t u p on arın e y ey <t annesinin sert bir lfıkır-
clevıet eatıdn vatanı>erver • Ad ___ d-...;.;;.._:b=... - dısı üzerine hemen taban-

ı apazann a ır genç 

ttmek b• am arını taktir f nıı·r Horso~a tez~~i ur~ıı~ lt~r~ıı~n~ı Babasını, doğurmank üzere olan caya sarılarak evvela an-
. ismet ır p Vazifedir. un u u l\u u annesini ve yeğenini öldürdü, nesi Amel yayı, sonra Vik-

s~Yaset h · H. İnin harici sonra da.. toryayi, daha sonra da bü-
Stpl 'tini tususundaki pren- • 
l'rıehareu amamile ihata ve Düyunu muvahhide tahvilah yükseliyor intihar etti yük annesi Agavniyi vur-
~UVaffake tatbik etmeg" e muştur. Viktorya ağır ya-

porcu Adilin ölü 
Düıı elılivukuf toplaı1dı 

Oyunda fenni hata bulunup bulunma• 
dı~ı hakkında tetkikat yaphlaı· 

Bir müddet evvel, Taksim 
stadyomunda bir maç esnasında 
Hü ametlin efendi isminde bir 
talebenin topa savurdu~u tekme 
arkadaşı Adil efendinin karnına 
isadet etmiş, bu hadise ölümle 
neticelenmişll. Hüsametlin efen
di İstanbul üçüncü ceza mahke· 
mesinde dikkatsizlikle ölüme se
bebiyet maddesinden muhake
me edilmektedir, 

Mahkemenin verdi~i karara 
{"\'hkan azadan Zarifi beyin 

niyabeli altında fstanbul spor 

mıntakası erkanından AptullaJ1 

Şerafetıin, Zeki beyler dün öğ
leden sonra :mahkemenin müı.a-

kere odasında toplan~lar, o

yun tarzı, tekmenin topa vuru-

luşu itibarile fenni bir hata 

mevcut olup olmadığına dair 
tetkikat yapmışlardır. Bu hususta
ki rapor muhakeme celsesinde 
okunacak, müteakiben müddei .. 
umumiliğin mütalaası alınıı.caktır. 

Tahkikat yapan ehlivukuf. AptuHah, Şeref ve Zeki Beyler 

Holk ~ilgisi ~erneüi flsiler aman ~iliyor 
Umumi kongrede 
·neler görüşüldü? 

Ankara, 18 ( A.A ) - Halk 
bilgisi dernekleri umumi kong
resi bu gün .\1aarii \'ekili Vasıf 
Bey tarafından açılmıştır. Kongre 
belediyelerin halk bılgisi ile 
alfı.kalannııı tesis ve ilmi seya -
lıatlcr tertibine dair bazı mukar
rerat ittihaz etmiş ve yeni idare 
heyetini intihap ederek ıııesaisin e 
nihayet vermi~tir. Kongre reisi
cumhur lıazretlerilc başvekil 

İsmet ve M. M. reisi Knzıın 
paşalar lıazaratına gongrenin 
tazimatını arzetmek üzre bir 
heyet ayırmış ve Vr.sıf Beyi 
derneğin fahri reisliğine intihap 
C'tmiştir. 

Sulh yapmak üzere Re
isicumhura mürac~at 

ediyorlar 
Meksiko, 19 (A.A)-Hükfımct 

içlerinde Chihualma valisi de 

dahil olduğu halde şimal asileri· 
nin Amerikan Teksasuıda kain 

Elbasodai Meksiko konsolosu 

vasıtasilc sulh talep etmiş 

oldııklımm, fakat reisicumhur 

M. Oil ın hareketlerinin akibct

lcrine tahammül etmeleri lazım 

gelen hainlerle müzakerata 
girişmenin kendisi için mümkün 

olmadığı suretinde cvap verdt· 

ğini bildirmektedir. 
ifil •••• Q ...... tr 

Darülacezedel{i )r tiı11 ~ra,rrl1-
ları sc,riı1direı l< r 

kılı' . olan h . . Adapazarı, 7 9 ( A.A ) - ralar alarak hastaneye 
mız ·r arıcıye ve- Kuponların tediyesi için dolmuşlar, acentclcrilc temas D ak k f b 1 d 1 . d h 1 Tieyoğlundaki Notr dam dös,_•on mektebine dcv:ım eden feııd· . evfik Ru·· t·· B ün şam · ço eci ir ai e götürülmüş, iğer erı er a J 

ın1n .. ş u ey- verilen emre dair diin neşre· ctmişlcrcir. ilk yi.ıksck talep vak'ası olmuştur. Vak'a şu olmüşlerdir. genç kızlar her se:ı:lc D:ıriilıkezcdeki çocuk yuvasına harçlık-
Rarlaria b~tedenberi Bul- dilen re,mi tebliğ Borsada borsanın muamele salonunda suretle cereyan etmioııtir. Tüccar- B k ı h d. l larından arttırdıkları par:ıl:.ırla kliçiik birer hedive vcrmeli-i eh ır ·t·!Af ) u an ı a ıseye ya nız ı ı:. 

emmiyet 
1 1 a aktine bilhassa diiyunu munıhhide teıahur:.ıta sebep olmu~, accn- dan Küçük Osman Efendinin M A l d k itiyat etmblcrdir. Bu sene bayram miinasebetile bu genç . 

. Ya. kınd,, atfettlğ"ını· pek 1 M af h . ~·• .. b m. rne yanın 6 yaşın a i , 
... tall\'il<\tı lehinde çok mahsus teler ~apkalarım çıkar;ırak oğ u ust a, em~ıre1«ını ay- k A 1 h l kızların verdikleri hedh·cler digcr senclerc nLpctlc çok fazla ~<;ın l'ii kn biliyoruz· ramın ikinci günü Sabancaya ızı rşa us şa it o muştur. J 

ın. r - B 1 ' onun bir tesir bırakmış ve bu tah- "ya~asın Tlirkiyc,, diye ba- d o r::ı d· b V"kt ah d" olmus, Daıifülcezenin zavallı yetim yaYmlarını çok se\ indir-
1·•1ıasından u gar misakının gön eriyor. sman~en ı un- ı orya y u ı imiı , 
a d \'iller hararetle muamele j!;ırmı~l,mlır. d 1 h dd 1 O 1 · · r n has·ı sonra Balkan- dan o ayı i et eniyor. ğ u Tahkikatımıza nazaran mı~tır. 

be em . 
1 

olan sükun görmliştür. Evvelki gün 225,50 Bankalar bir iki güne Mustafa akşam yemeğini yedik- Viktorya aslen Yahudidir Bu hediyeler arasında bonbonlar, oyuncaklar, muhtelif 

1
. ahsede~Yet havasından kuru~ta kapanan diiyunu mu- kadar diiyunu muvahhide ten sonra evden çıkarken baba- çamaşırlar van.lır. Leylekler, kediler, köpekler, trampetler , c 

h1~İzin en hariciye veki- Yahhidc cün sabah 228 ku- tahsili'ınndan "39,, numaralı sının hemşirelerine hiddetlendi.. ve çok küçükken Amelya saire şeklindeki oyuncaklarla çamaşır takımlarından bazılarının 
ı · .Şası ınu ff k kuponun faiz bedelini tedi- ğini işiterek geri dön.\... '., !a tarafından alınarak büyü- resimlerini dercedh·oruz. Notr dam döS)'On mektebinin et sıni de ve e iyet ru~ta açılmış ve yliksderek babasını sonra bir sa ta K J 

ı_nek isteriz ayrıca kayd- ~31 kuru:;-ta lrnpanmı~tır. yeye başlanacaktı. !\In) ısta da doğuracak .vaziyette o!an au. tülmüş, Ermenileştirilmiştir. hanım kızlarının Dariilftcczedeki yetim yauular hakkında 
..__ , 11 eİı A Ilu tahvilc\t hamilleri dün • 45 > numaralı kupon faiz ile yeğeni lsmail ve en sonra da Matmazel Viktorya ölüm gösterdikleri şefkat eserini takdir ile beraber diğer mektcp-
rı-------- nıet su~ı k 1 ı d k k _ --- ' sabah borsa koridorlarında bedeli tediye edilecektir. kendini öldürüyor. tehli esini at atmıştır. erin mü avimleri tarafından da aynı alı\ ayı görme· Lteriz. 
~ ----~--~------_,,, __________ ~--------..:_ ____________________ _:. __________________ -<::: ______ ~----~---------~-----------------........ ---'-----------

tt v nııizi nıüvezzi.leırden iste iniz, meccanen veri.lir 
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Paşa 1 

(A~N) 
ve 

• /"lilliyetperverler parla-

B tt ada11ı11ıçnresine bakmftlı men~o. usuı~nan ihyası 
· ıçın mucadele 

-- - -----
Anıan L)endioıi=., ahali hali galeyarıda .. 
Süle)·trıan paşanın :::.ırlılt sefainclen ist~f a

de)·e kalkacağı 11ıulıakkak ... 
-15-

Haydi oğlum allah muvafla- dermiş hem zırhlı hem cepane 1 

lıyeı 1;orsin .. Dedi. Hayri bey istiyordu. 
derhal Geliboludan hareket etti. Evet zırhlılara binerek yanına 

İstambulun manzara.'ı yürekler birkaç bin asker alıp lstarıbula 
parçalıyacak gibiydi: dayanmak istemiyordu mu ba -

Sokaklarda, şuralarda, bura- kalım? 
1arda iki yüz binden ziyade Buııun böyle olmadığını 
Rumeli mühaciri sürünüyordu. Rauf paşa da biliyordu. L!lı:in 

Fırınlarda ekmek bulmak bile sultan Hamidi Süleyman paşa 
kabil olamıyordu. aleyhine harekete getirmek için 

ediyorlar 
Beri i ıı, 18 (A.A)- l\udıı staa 

!''!diril iyor: Kal·:reden gelen 
haber !ere 
göre plrla
mento usu
lünün iiıylsı 
i\111 yapılan 
milli tahri
kat şldJeti

ni artınnak
tadır. !'nar 
gfınü sokak
ta polis km·-

ile vetleri 
Kırala bir 

VAKiT 20 Mart 

Bazı F ranıız erkanı askeriye
sinin cezrlandırılmasını mı 

ınuelp olacak ? 

Y Ha b S 1 P d h b k ld 
L k sır milltyetpe"erlebin aver yri ey Ü eyman a işa 1 u şe i e 1'0f uımuş- .. ı.ı istida ver- - ••nnnzhktan telef olan (400) u ke. 

k 1 da d 1 d hakkında t'\hlrikat •apan 

P~unın me tup arın n amal ar ı. Nul h P k · ·n ' ...,..... ı as aşa mc ' 1 çı Mare;al Peten ve maiyeti 
Mahmut paşaya ait olanını topa- - Aman efendimiz • ahali saraya girıııeğe çalışa n Veltçi- Paris, 18 ( A./\) _ Harbiye 
neye göıJrdü. galeyanda. Bu hamiyetsiz nankör J,•r arasında bir ıııüs:ıJem~ ol- ım:.ıret i Ren orJusuıı:ı mensup 

Mahmut paşa topanedeydi: Süleyman paşanın zırhlı sefain- muş 30 kişi tevkif edilınişt r, baz ı crk'ı ıı ve iiııı e ra Jıakkrnda 
- Peki oglum. Bana yarın den istifadeye kalkııacağı şüp- - cezJ İ tedbirler i ll il ınz olun<l u -

\l~rayınız, cevabını vereyim. hesizdir . ·ı ·ıı ~ • • ı·• nftj e~n O 11ı~ız 111 ğumı dJir Ş•>i olaıı haberi ne 
Dedi. Sıra Rauf paanmkine Maazallahü taalii lsıan\..ula Y l li li l}d il fas, ik ne de tekzip etıncl:te-

gelmişti. Hayri bey Rauf paşayı geldiğinde önüne geçilmek mu-
h 1 1 d Mesai nazırına nazaran dır. [hzı lt!Zdc!Cr bu cezal arın 

gördükten sonra bir gün kalıp a o ursa a ... 
D. ek ''-ı hl - d tedricen azalıyor bir c eııer!h tevbih, d iğer bir .S , C<'man no<anın yanına dö- ıyer "' zır 1 gon r - 1 , .-~ cen eralı ul, bir mirafayı da 

necckıL meml;\erdi, ama ötede Rus I onura, l 8 ( \ \) \\"'im 
' ' 

1 
•• - : ' başka bir memuriyete ıllkilden 

Topaneden ,ı_,._. ıerasker ordusu boAazlm zaptedecckmi•. k l · · 1"' k uvı;•u ' · amarnsınt a ı~sı z ı :ı;~ · ar~ı ib~ret oldu u~u yazma ktadır. 
lapısuıa gitti. Rouf ~eşaya Ona ne zararı vardı? na-ul olsa J ; ;ı 
acele ıahrirat getirdiğini söyl• sonuda sulh olacak deyilıniydi? · i ıtorta kanunu projc;inin ikin- '4!"111ıı 11111111 111 11 ıı~ 1111111•1111111 11nııı"' 11•ııııı: 1111ıııı11 1 !Ci 

ci kıraati c,nm;ımla mesai § • •" § 

Nümayişler karşısında 

"Halkın yüzde doksanı 
benimle beraberdir,, 

diyor 
l\ladrit, 18 ( A.A ) - l\J. 

Primo de Riycra dün biittiıı 

gün bazı ec-
nebi gazete
lerde mev
hum arbe
deler hak
kında intişar 

eden asıbı1. 

haberleri te
kzip etmekle 
meşgul ol
duğunu ga
'ctecilcre 

SJ) ~cmi ~tir. Kar111.talıkların ani.ine 
B . ı-eçnUye çal~an 
HŞYCkıl l1u dah:Bye nazırı 

~ayiaların Ceneral Anido 
deYam ettiği memleketlerdeki 
mahkemelerde dava ikame 
ederek zarar YC ziyan talep 
ctmcJ.tc karar yerdiğ"in i de il ave 
cylemi~tir. 

:\1. de Riı·crn e fk ı\ rı ıımıımi

ycnin yli1.dc doksanının ken
tli:;ile beraber bulunduğunu 

l\Jadritte gayri t:ılıii hiç bir 
~ey olmadıJ.tını ve olmıynea

p;ıııı tekrar ey lem iştir. 

Hnıeri~o oıomo~ili di. Süleyman paşanın yaverlni ~--== iki, üç satırla ==-_§ 

d b k ı nazırı kömür madcıikrindeki Gendin Rauf paşanın hınu- gön ermesi en üyll ırııatı 
runa ,.ık.ardılar. Rauf paşanın eline veriycrdu. iş dur ·unluğundan nıLitcvcllit t,iııınııu1111ıınııı1ı1tuwıı1ı11111ı.ıııııı11111ıı1111ıı1111ır11111i?, Cihana hakim olacak 

' Manşta sis ve mii<ademe 
Rauf paşa az evvel Şüley- Harp günlerinin yana~ıp çal- mii ~k t,! lerin tcC:ricl surette Amerikalılar Avrupadaki bütün 

Londra, 19 ( A.A. ) - Dün k ı ı ı 
man paşadan gene bir telgraf makta olduğu §U endışeli onunc geçilmiş olduıtunu, mar a an e e geç rmlye 

llfa:ış denizini bu kış rsnlsında çalı,ıyorlar 
almıştı. Süleymam paşa boyuna günlerde padişahın gözüne gir- fakat bunun ümit edildij!,1 ka- Londra, 19 (A.A}- Daı· ly M·ı·le 

L dı f ÔrfıJn,eJnİj derecede Şiddetli " 
zırhlı.isteyip duruyordu. me~ var ! dar sliratle husul bulmadığım Berlınden haber veriliyor: 

'- f d ( t h,r s.s ~.:ır,lamıştır. Bu yüzden 
Rnuf paşa melctubu okuduk- - "ite e en imiz mü sil beyan tcmi~tir. ngilterenin Amerikalı ikJ bü)'ük otomobil 

tan sonra k•saca: adam gene cepanc ve zırhlı refahından bahseden muma- bir çok kazalar olmuştur ki en şirketi başlıca Alman otomobil 
- Yıınn gel. L•tem;•, hem bu defa bahane ıııiilıiıni iki vapurun müs~demc- müesseselerinin hiose seneılerinin , ilcyh ticaret ve sanayini mil-
e d Y H 1 k l sidir.Vapıırl:ırdan biri batmıştır. büyüle laımını satın almıya çalıı-
evabını ver i. aver ey- i e yaverini mer ezl sa tanata sait surette tealkki etmekte 

rl be"' L--ınd3D savdım anı·-- kadar gu··ndermiye cilret elmi•. Bingazide müsademeler oluyor maktadır ve hemen 6 milyon lngi-
,. ""l '" ""' ' oidugı.ınu, fakat .bazı mınta- ı.... ı..- ,.,.ı,,_ etmiye ı,,...,,.ı.,_ 

lıyordu. Hüda etme!lin sadık kulla- kal ı · l"k eli Roma, 1 (A.A) - Biııgazi - Amerikalılar ayni zamanda Ciı-art a l~ız ı ·ten mütev it deki İtalyan kıtaatı erbabı kı -
Serasker Rauf paşa Süley- rınızla temas edip bir fesat vnzh.'ctln gayrimüsait bulundu- reon Fransız ıırkcli ile Fiat İıaly;ın 

h d he 
yamdan bir grup ile 13 martta 

nıan paşanın işi ıwtma.;ına kız- zemini azırla ığına fÜP et- ğuııu söylcml~tır. Kömür sa- müesseselerini ele ele geçlrmiye 
- bir muharebe yapmıştır. Kıyam- --'·•maktadır. E'-r buna muvaliak 

mıttı. Bu adam bugün yaverini mıyorum.. nayil vahim devere ·ini geçir- .,.,..., &' 

}·o!lamısh, yarın kallcıp lstanbıı- Demek yeterdi. Rauf pllfa cılar 20 maktul bırakıırak kaç. olacak olursa Anupa otomobil 
• miş ve vaziyet salı\ha züz tut- :mşlardır. ltalyanların zayıatı 1 piyasasının ralcip&tz hakimi kesile-

Kır ~ar ve hikaymeri 
- Muharriri : E,ef -

... ·ms:ı:ıme::ı:1Jıo * ... ·::::::::::::aı:::ı: 
llferlı111n l\Tav::at Beyin kain bira, 

deri R111i11 Bevin lıi111111eti!e 1\Tep:::.adı11 
ya<'rularına ~alzılde bir ev yaptırı/, 
nuştı. 

1\·e(•;:,adın ev lıikdy·esi ara1111:.da 
latıfe rneıı;:,uu olr;·ordu. Ev bitti. F'aik 
Paşa nıerlıuın: 

- Eşnf, ıVev=.adın evine bir ıarilı 
.rok 111u? Dedi Eşref df'rlıal ııe irtira
l r.11 şu kıt'aJ ·ı söyledi: 

Kıt'a. 

Yaptığı bir ev için layık değildir kiliikal. 
Her nasılsa ittibaı isri Şeddai eyledi. 
Çok mu Nevza.da brı sahilhane insaf eyleyin; 

ı ı Yıktığı bin han ed.:n b:r h.-ı11e bünyat eyled1
• 

1 

. ...._ Ku~tamnnü millet-me~te~i..i 1f mal e~en!~r ~ -

ı l kt mekteplerinin iki aylık devresine iştirak et!cnlcrııı 
im t i h anları memleketin her tarafında büyük bir ali\kn ılC 
ka r~ılanıııı~tır. !Jcr tarafta muvaffak olanların adedi p;ittİ~çc 
artmaktadır. Yukarıdaki resim Kastıımoııu C. ı ı. F. lıin:t,.n,13 
açılan !.ursa devanı edip imtihanlarda murnffak oJ.ıııl~rl 
muallimleri ile birlikte göstermektedir. "Bu mektepte biriııcl 
çıkan Mehmet Ata elendi isminde bir gençtir. :\Iczuıılafl 
tebrik ederiz. 

İran sefiri ı Yarın asır eve! ii 

la gelerek balta olmıyacağı ne- Abdülhamide kuvetli ve ağır mu,,·tur. Dcmı·r, çelik, bahri ~Llercfı·r. Yüzbaşı, bir çavuş \'C 25 yerli --• D- k d f t • 
den mıılılmdu. basmak isliyordu. Bunun için inşaat ve pamuk sanayiinc ait neferidir. uu. ak şam av e e tı VAKiT 

Harp kaybcdilmiıti. İstanbul bahriye nazın Sait paşayı raporlar nılisait mahi,·ettetıı·r. ' Giizel san'atlar lhi lımetiııin 3'-"Dİ , Almanyada komüniıtlsr J .. - ~ - l ;-
solı:aklar memnun olmıyan mu- beraberine alarak saraya git- Hua Berlindo de göze! kazanıyor birliğinde zamanda Cenı iye ti Ak- Hazine/ deuleı kaim• ~ •Y'' . 

20 Mart ıs71 

h 1 1 d 1 d ı '- b 1 d G 1 ' 1 b 1 d nln bi/külliye indifaı çar<' 
aclr ere 0 uyor u · meyi muva ı• u uyor u. Bcrlin, 18 ( A. A ) - ! lava Berliu, 18 ( A.A ) - Berliıı üze san aı ar ir iğin e yn- ·anı mümessili olan kat'isine ıe .. bbüs eı.ledi. . 

Fazla olarak med.i.sı meb'usan Evet Saiı na•anın sultan rın bir müsamere verilecektir. 1 ' ' ,, ,..., iyileşmiştir. Herşey ilk baharın metropoliten amelesi meclisi l"lll sefiri Fruai llz Aurupadan ıs.ıkraz moda•;• 
içtima halinde bulunuyordu. Hamit üzerindeki nufuzu daha Müsamere 17,5 de başlıyacak- < • 5 • •~ır yaklaştıj(ıııı göstermektedir. için yapılan intihabat komünist- J • J d · ı · maml(an olursa devlet mu"-" 

Süle•mıın ""•a lsıanbula gel- .;yadeydi. Çünkü Abdülhamitle lı•. Bı"rlı"k müdürlüğü azayı da- erı !;l'<'.en er e ıc ••• ınıaa d L ı b yiıı' ' ..--. ~ · ................................................ !erin tam bir zaferile neticelen- • . . k k .. ema.,,ı 1 dn muci ince 
diği gibi Rauf paşayı düşürmiye içli dıılı idi. Bunca zaman gemi ve cepane istiyor. maksa- ( vet etmektedir. ıştıra . etme uzere t16rı yazlulr. lr,aımeye bir /ird 

1 miştir. /ıO 
çalışmıyacağına elde senet yoktu. mabeyin ferikliği etmişti. dı açık. stanbula gelip hem za- ----'----- ---- HildlilJhmerinfeşekkifrii .\ vrnpuya gilnıişti. lla.si/e kaimeyi de/'alen i~ 

Arhk bu adamın çaresine Zaten ötedenberi danışık tı munimaneleri ve hem dahi Konferans ve kouser Hilaliahmerin Beyo~lu riya- Sefir cenapları dün etmek kararını yir>t m 
bakılacak zaman gelmişti. dövüşü hareket ediyordu. bendeleri hakkında talırikata mü- Yarın ak;am saat 21 de setinden: Darlillıcdayi 60 El- icraya uazzedece~llr. ifl;o 

İşte elde ~üleyman paşayı Rauf paşa bahriye nezare- başeret edeceAine şüphe edilemeı. Tütk ocajtındıı tıp fakülte i lıanıra 50 i\Tııjik 45 Melek ak.~anı, şehrimize av - Berlinden Pelmel ,gıız•'A 
1 (lel Ct'l)l.Şll·r akltlı te/grafnameye göre ,,.ı· 

ıttiham eım..ı.e yarıvacak bir tine gitti. Bahusus e inde aıker ve zırh- miidcrris muayinlcrindcn dok- 20 Opera IO Etll\·al IO Lük- ' • r ••
11 

'"fi J rupa duve.ti muazzan1osı ~ 
sürü telgraf ve tahrirat vardı, Salt Pllt'Y1 makamında bul- lı bulunursa.... tor Tc"fik Remzi beyefendi scnlıurg IO Elka;rnr ve Şik flahr•r aldığımıza gö- muall•ka Şarkiyenin halli ;çl~ 

!'üleyman pa,anın durup muştu: Dedi. lngiliz Sait paşa bütün tarafından (Tiirk tehabetinin 8 Cumhuriyet 4 lıralık pul re Frııgi han iki gün hir konferans ıçlimaın• ~"'!~-
dınlenme<len boyuna iki zırhlı - Paıa bu adam artık ldı bu söylenen şeylerin birer cilve tcknmiilli) me\'ZUlu hir kon· ~ar! C"lediklcrindcn dolıı)·ı etmeyip müzakerah mült:J' 

, soııra Ankaraya gide- L L d ı 
istemesi pek de boş olmazdı . verdi. olduğunu biliyordu. lcrans yerilec.:ktir. Bilahare sinema ye tiyatro müdürle- ıı...;"i;.a.;lcr;;c;;;;l";;..;;';,;1Y:.;;0;.;r ;;;ar,:.;:m~iş;.. ---

~B~a~k~·~'~im~d~ı-d_e_,..~~av~e~ri~ni~g~ö-n-~--~~Ş~i~m~d~i -d~e~y~a-ve-~=in~l ;gö~n~d~er~m~iş~;;;;;;;~~,....__..,,..,,.,,,<~B~it~m~e~d;i)~--n~ıu~h~tc~l~if~c~s~cr~lc~'r~ç~a~lıı~ın~c~ak~·t;ır~.~r~in~e~·~a~~~-ı~t:e~~c~k~k~ür~a~t~o~IL~ın~u~r . .....,~C=e~k=l~İt~··~;;;.;;;;-=-=;;;;;;;o=;;o;~~;;;;;;;;;;;:;;;.°""'~""'"""""--"~~:'."'"·:~ 
{ Vz.kt ~?O ~laı_:~29 _tefrikası _:_J~8 ı çabuk seçilir. Fakat hayraıılık tclıı:ssiiıniıC: - cudun maddiyetlcridir. lar •• 1"apoleonun- kalbi gelelim bulııedi f-.;ı ' 

ruh güriinnıez. Onu - ~\lı melcğiııı gii- Aradığımız şey bu da- dakikada bilmem ne lmlı, arsın arsın Lı:ıl'' 

11/ıılıarrzri: lliiseyin Jla!tnıi 

af al'cite lekesiz (Aleııe) gi'ıluii •• Ye bu giiHişile 
lıiı· ;-:ıltlcdcıı ılt·ğil pe- nıemııuııiyetiııi lıildir-
dcı·iııiıı alıııııdaıı doğ- nıiş oldu. 

ıııu~tur. Sakıp Cemal sözle-

Sizi de hiiyle lıilka- rindcıı ıııiinşerih olan 

tin uıınınıi kanunla- bir muhatap hulduğu-
rıııdaıı IHu·iı; hir mu- na sevinerek devam 

·izt>~ilc ı.liiııyaya gel- etti: 

miş zaııııediyonım.. - .\radığını yalnız 

l't 1 rr~ıı: bu, harika madıli Yiicnt güzelliği 
bıı:1 Jıııa ait sit:ıyışe degildfr. Ruh hasşasi-
kar~ı verecek bir re- yeli ıstıyonını, ruh 

'aJ> bulamadı. Ynlnız hassa iyeti ••• )Jaddiyct 

lem'alarırıdanı anlayıp zel mcvcudiyelinizde hill uzuvların arasında kadar eksik atarmış.. saklar i;ısan 'vücııdtl' 
kesfe ui:?raşmalı .. Eliıu- aradıi!ım hassas ruh 1 1 c·- 1 A,·ı·tıı)··~nın altını iislu··- nun lafranılarıılır··· 

- '"' .., )ll uunıaz.. ıger er " ı 
de Diyojeııiıı - tarihi işte fevkal:\dc zek~\silc mütemadiyen bliyen ııe getiren, lıiikiiın - Anıaıı ... \llalııııı yar:ı.; 
feneri, biitiin , -iicutlar- lcm'alarıııı sa<~ııı du - • • • ı ı ı k mak kenıelMıııdn ıı .. 

- hayat küriikleri, kalp l ar ı·ı ınrara esen 
da Iıu giizel ruhu, he- duı·nv<fr. Aramızda bu '-anıaıı adanı Jıie. zavallı iıısanlarııı ~1 '. 1', · k · • emme tuhıınba .. Cevf- .1 ııııkıı ·,ıne cevap Y<'rc- açılmaya ba~lıyan in - leı·e ,"vı·ılıııı~ .• · l>"ır c•.t doktol'laı·ın kulaklarım raz ııczuheL iswıııı~.., 
ce ·· ıassasiveıteki rıı- · d" b'I' · · ".ı " ftıl'· 

" cızap ııc ır ı :r mısı- kalbi iizeriııc koydur- hakkımız ~.·ok nııı< _, 1., ı al, 'Ol'll n parc.·ası.. t:kahlııııı bıı ı nı 1) 1 .. ııiz9 hiı· ı)at·"a beıı "ı· ı"cleı·ı·ııe b<"ı" le 11111 111 
'' 

P d · "'' " - uzva atfettikleri iih'i- tup da içindeki fesat • .1 ı· 
erran a 0 gece ıim .. Biı· parl.~a siz hen lık dolduı·du-."uıı :ııtcıı 

b" yeller, f azileller hep esı·arını dinletir mi? ~ 
epeyce ır şanıpanya siniz... l 1 b 1 o"ullarıııdaıı nasıl ıı•" 
sarho 11 olmuşlu. Gii- birer gülüne if liradır. llep nın ar 11 ıarp ;, t'ılt.ı' 

- leı·ek ştı ı"tı·r·'zı sa"tıı·- Kokrunoınan sözünde , • d~\hisiııin vefatıudan zahet, iman talep 
" • b' ı · · · p Kalbi temiz adam, 

du: ıraz c crın gıttı. er- sonra kalbinin umumi bilirsin't 
kalbsiz adam .. Bu kan ııı 1' 

Ueyfeııdi (X) s.uaı raıı burulan pek birşey lıilkaliııden ayrılan Hilkatine şcyı.1 o 11·.11
• 

1 d D. ı· dolabıııın alıl:'ıklı ve ı ı· · artık Diyojeııin rene _ an ıyama ı. ın ıyor - harikuh\l e ığıne dair vacak tcrtcııııı ·ı 
d O"" t k" 1 . ahlaksızlardaki temiz- d 1 ş r J ıJrııı 1 

, riııe ihtiyaç bırakır mı? u. e ·ı c evaın euı: uy uru ıııu e saııe - nıakinc icaı c "t 
R k 

. k lii!i kirlili .... ,iri hep birdir. 1 d' N 1 . ·r ıezı 
Vücutlara bununl:ı. - oııt ·en ştia'ı 'e- ..., ._, er ır.. apo eonun nıiydiıı? En lutı , 11 
baksanız bir yandan nıikleri, ciğerleri, kal- Kalpsiz insana gelin~ haris, kindar kalbi hoş kokulu i11'aıııln 1'11 '.: 
•· b"' t ( d ı bi, böbrekleı·ı·, nıı"deyı· ce fizyoloii bunu red- durdtı!~'an sonra üze- ı ı nı<t ' 1 

o ur ara ını a ıa ''u - .ı 1 nıeyv·1larını il ıı 
1 • · ·1 ·or ·· 

zuhla görürsünüz... barsakları ve saireyi deder. Sonra kap üze- rine bir bir nıenkıbe ne ne Jıule getır) ,.ııı 
Sakıp Cenıal ince bir gösıeriyor. Bunlar vü- rıne ti.irlütiirlü masal- süylenebilir.. En1,aya <Bl'"' 
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ime koymuş, sözde acımı~. fÖ7.· 

de köylülerin derılerile yüre;';ı 
yanıyormuş gibi hayıflanmış~L 

İnce tel tel sakalı aşagı 
doğru süzühirke~ o hakib· 
ten me!)ihin acıyan yüzü hi~ııi11i 

verirdi, fakat gözleri, kirpik· 

lerinin ara>ında gizlenmiş hn

dini >ipere koymu~ bir §')tın 

gibi gülümserdi. 

O da çok defa: 

- Ağ~nız hakkınızı yiyor 

diye söylenmiş, genç, tecrühetız 

ku7.ulari ağıldan çıkarmayı pek 

çok tecrübe etmişii. O bu i~te 

pi~kin, ve <"ff'ndisine h~ gö .. 
rümiyi bilirdi. 

9nun için köylıılerin sc,lerine 

kulak kabarttı, kimlerin deıı

disine karjı dek kurdukLrını 

dikkatle öğrendi. 

Köylüleri:> önünde açı!dı, 

onlara söylenen •özleri hariıycıı 

öğrendı. 

, 



~luollifl 

JORJ A1'KETIL 

f'.;alill 

l\ER~ll 
Ilcr hakkı mahfu~dur 

V,lKıT 20 Ma 

emniyet sandılı müdür
lüğünden: 

Medynun 
ismi 

Trabzon ikinci postası 
KARADENİZ) vapuru 21 Mart 

Klı1~ııı raksının mucidi 
-----------

Bir F'rn nszz nrı;:,zn bir milyon frank ınu-
l·abil ind<• bir kadınla evlenir; Sonra terk~ 

<?! nıek içı'lz rı;·ni nziktarda bir parcı ister,. 
- 68 - caddeıinde ve çiçek sokağında eski 119,124 

veni 121-4 numaralı bir dükAn ila..bJr hanenin 1 kyhat ki kader eberiya 
bu '~k muvazenesizlikleri için 
ı.'.H )'et ~addıırdır. onhırııı kısmı 
azııını \ crcıııdir. bakiyesi ko
k:ıin dii,kunü dıınete namzet 
kimselerdir. 

[fcndilcr, seyyiatın en elim
krini sayıp dökerek, rezalet 
çirk<llııııı karı~tırarak Frnnsa-
11111 en büyük içtimai yara
sını dr~tijl;iın ~u Mrada son 
sii:-; olıırnk Fransa cümhuri
yeti miıtcmcddiııesi askeri 
nı:ıhbcskrinin ne gibi rcdaat
krc mahal oldup;una dair bir 
kaç sez söyliyeccğim: 

.\ lch'tıs .\ loriııo mccfütc 
irat eykdip;i bir nutukta: 

··Fransız zindanlarındaki 

a'ıLlksv.lı~t izah için bir süz 
siıyicmckliP;im kiıfidir. Iler 
1000 mahktlnı hesnb?na bu 
zindanlarda üç dört yiit: çift 
ıncYcuttur ... dcmi~tir. 

Bir de ~ Rafli ~ gazetesinin 
102<) tt:~rini~:ıni Ye k~\nunu 

r.ı Yelinde çıkan niishalarınc.lan 

şElıutla ıcnik cdilmi~ şu 

r~porlıın giizdrıı geçiriniz: 
'·Zabit Yekiii .\1orcl iıısaf

sızlıı;·ı ile taııılınt~ bit mah
liıkttı. Suku ahrnsta süylenil
ınez rezaletler yaptığını e\'-
ıeklcn duymu~tuk. iyiden iyiye 
sırho~ olunca mahpuslarııı 

uyukdan kaldırtır Ye çırçıplak 

rnprak tabanca \'e tüfek tehdi
di alonda dikenler \'e çakıllar 
ii?:crintlc ylizli koyun sürün
meye icbar ederdi. Buna ka
mı dıınsı ismini vcrmi~ti. 

Bir mahhı'ım :.\lorelin key
fince hareket etmezse, :llorcl 

beynini patlatmak tehdidi ile 
ona arkadaşlarının pbliğini 
yedirirdi. Elir:dc çenesi kı

rılan, g·özii ı;ıkan, kolu kopan 
bedbahtın lı:ıdlli hesabı yoktu. 

Bir g-ün :llorcl mahpus :11ar
sa!layı tıraş ltınek için bir 
berber çaj;ırdı. Ye yanında 

rndanlı a'kcrkrle berber ol

dıı~u hale.le :lfarsalla ye re
fikinin bulunduğu hücreye 
girdi. ;\rkada~larımız çırıl 

çıplıtktı. Öldtirlllcccklerini zan
nediyorduk. 

i\Jord cv\·ch\ iki m:ıhpumn 
lııyıklarıııı tıraş etmek idcli

asi ile yüzkrcni hançeri ile 
kazım:ığa baıladı. Yanındaki 

iki ,jya;ı ç:ı.-uş bcdlıahtlarııı 

sı,ı:ırıııdan ~urnrnk ba;larını 

) en; en k:ıklırmağ:ı mecbur 

cd i yorlardt. "'J3insirns,, jsnıin· 

de d:)';cr b!r yc:li ç~rn~ iki 
lıcdlıalıccaıı biris'.ııiıı lıayala

r<nı aı·ucuııda sıl:arakak kcıı

·:ic;ini bayılttı. 

D;ılıa sonra Kornkalı ç:ınış 

:ı, li, .\l:ır,ellrıyı ) arasını aç

ııı:ı~n mecbur etti Ye y:ıralı 

,ıiziııi pi,lik dolu bir kaba 
,,ıf-turdu. Bu rnlışct s:ılı:ıhın 

ü';tınc kadar dcrnm etti. 

Dürt nı:;pu,la bcr:ıbcnlik. 

"BıııtSye,, '·Lamlııırbc., nin 
kabahatini lıize :ınl:ıttırdıkcaıı 

'cııırn, onu çırçıplak rnydu, 
' ' hqıiıııizc bedbaht ii?.crin
dc İili ;eni icr:ı etmemizi 
tLlrLtlİ. :\iahpuslardan ilk 
t· kli .. : v.,. ıyan bunu yapamı
y .. ~:ı~ını SÖ) leyince zabit 
or; tı g-iızckc düğerek soy
dunlu\;t:m sonra, tabancasını 

dİı>• r !'ir nıahp:ıstm şakağı

na <l:iy·~·,,rak bı.ı ~der ona 
[ili,cLi j·aptı:ttı, 

• • 
l\;ok;n, cü~·lc fecaatler iizc-

rinde durmak istemiyor, 
Ilcr glin bir ııev·ini c.luydu

ğunııız en müstekreh en hay
vanı lıarckctkriıı nıiitcmadiycn 

yadından ne menfaat beklenir. 
Framız içtimaiyatı bozulmuş, 

çürlimli\', koknıu~tur. Onu göz 
önünde bulundurarak bir deva 
aramak iıl7.ım gelir diyeceksi
niz değil mi? Fakat bir de ~u 
vak'a ya bakınız: 

"On beş milyon sen·eıi olan 
biraz yaşlı ve çirkin bir yahudi 
matmazel, parası şerefine yiik
sek bir rcctıl ile eı·Jcnıııek 

istiyordu. llir Yasıca nüzardan 
:\l. Dan yel \' cıısaııı teklii cmi. 
:.\IatmazcJ [<eı inçle kabul etti. ı 

Fakat nazır cenaplarıııın 

iki şartı vardı. lzdil:ıç mu
kaYclesinin akıl giinli SOOOOU 
frank, ve nikah daireşiııdcn 

çıkarkc:n 500000 frank istiyor 
du. 

, 'ik:\h dairesinden çıkılınca 
ve zevce şahitlere ve vasıta 

parhin biiytik bir lokancıısın
da dliğliıı ziyafetine giderken 
nazır lıazrccleri bir kaç 
k<ip;ıt imzalamak vesilcşile 

bunlardan ayrıldı Ye bir daha 

kansım:ı ylizünii görmedi. 
:.\Je'yus zcı·ce buna kızarak 

tch\k davası ikame etti. 
Nazır hazretleri ne cevap 

verdi bilir misiniz? 
- Pekıila ... Kabul ederim ... 

Blittin kusurları da yliklcni
rim fakat ıskandal istemez
seniz hir milyon frank vere
ceksiniz, 

:l'luhterem akademi azala-

rı!.. l lermes size fazla bir 
şey söylem~yc liir.um görmi
yor... Siz de şüphesiz tnstil' 
edersiniz ki mcmup olduitu
muz cemiyet, Südumu ile 

Gumuru ile, Le~b.usu ile, al-

tın buz:ıgm, Engizisyona 
rahmet okutan i~kcncclcri, 

riyası, i rti~ası, tezelliilu, 
raalcti, redaati ve şenaati İle 
ı\lemi bc~criycıiıı bir kkesi, 
iıı;aniyctin gangrcnli bir uz
vu halinde mdıdi medeniyet 
olan Frnıısad:ı saltasıııı slirü
yor. Bu muhit, bıı cemiyet, 
hu iklim şeytanın eli altında 

tamamı 

350 16196 Ahırkapıda akbıyık mahelleıinde arabacıar 

ıokaiimda eski 3 mükerrer ve yeni 33 nu· 
maralı bir hanenin tamamı 

Nermiye. Hatice, Firdevı, Adalet H. ve Recai Necati B. 
450 17675 Hırkaiıerilte Akseki mahalleıinde ve soka-

ğında eslci 36 ve yeni 34-36 numaralı ilci 
dükanın tamamı 

700 19584 Anadolu hisarında göksu mahallesinde kan
dJli caddesinde eıki 7 ,7 mükerrer ve yeni 
13-15 numaralı bir dükiin ile hanenin ta-
mamı Ahmet Sadık B. 

255 13011 Aksarayda gureba Hasan ağa mahallesinde 
Mehmnt elendi sokağında eski l O mührer ve 
yeni 12-14 numaralı bir hanenin ıamarnı Fatma Naciye H, 

43j 14424 Kadıköyünde Caler ağa mahlleainde yogurtçu 
çeşmc.i sokağında 70- 72- 7 4 numaralı bir 
hanenin tamamı ismet, Bedia H. 

5SO 16564 Samabyada Sancaktar hayrettin mahallesinde 
Sancaktar camii sokağında eski 7, 9 numa
ralı dükiin ile bir hanenin tamamı 

280 19016 Samatıyada Sancaktar hayrettin mahalleoinde 
Demirci ve Seğban sokağında eski 11 ve 
yeni 15 numaralı bir hanenin tamamı 

880 19603 Haydarpaıa Osman ağa mahallesinde Kuıdili 

sokağında eski 14 ve yeni 62-64-66-68 nu-
mnralı odah dük8.n i!e hanenin tamarru 

250 19401 Beıiktaıta Türk alı mahallesinde Orta sokakta 

Aliye H. 

Metlihat H. 

eslci 16 yeni 15 numaralı bir hananin tamamı 
Hasan, Muatala kadri ve Sait 

255 19607 Kadılcöyünde T uğlacıbaıı mahallesinde eski 

efendiler 

ve yenı Bağdat cadde•i ıokağında eski 69 
mükerrer ve yeni 205 numaralı babçelı bir 
kö~kün tamaau 

70 11487 
Şükrü bey, Huriye, Emine, Seher ve Nazile Hilmiye H. !ar 
Samatıyada Sancaktar hayrettin mahalle.inde 

225 11862 

Demirci oskiyan sokağında eski 2 4 ve yeni 
28 numaralı bir hanenin tamamı 
Mahmut paıada Servi mahalbinde NuiOs
niye caddesinde eski 26. 26 ve yeni 60-62 

Y...11;o.ı. r:.r. 

165 

numaralı bir dükan ile hanenin tamami Halı! B. ve Sabire !-!. 
14388 Mahmut papda Mahkeme sokağında Nun-

500 

Oomaniye avluıu tahtinde eski ve yeni 8 
nOmaralı bir dükanın tamamı 

14662 Sarıyarda Yeni mahallede Pazarbaıı cadde
ıinde Haydar efendi sokağında ealci 1 O mü-

kerrer 7 ve yeni 149 numaralı bahçeli bir 

hanenin tamamı 

500 14663 Serıyerde Pazarbaıı caddesinde eski 10 mü
kerrer ve yeni 151 nnmaralı bir hanenin tamamı 

225 15058 Kasımpaşada Sururi mahallesi Emiocamü 
caddesinde e•ki 9 ve yeni 11 numaralı bir 

380 
hanenin tamamı 

15505 Kocamuotalapap mahallesinde Sebzeci soka
ğında eılci 22 ve yeni 18, 20 numaralı bah· 

Zehra H. 

Yusuf El. 

Yusuf Ef. 

Mehmet Ef. 

çelı ilci hanenin tamamı Hüınii B. ve Tevhide H. 
2100 15868 Galatada Bereketzade mahallesinde Zurela 

sokağında eski 35-37-39 ve yeni 35, 37 

En mükem
mel Ye tanı 
ayarlı sa
attir. 

Dakika şaş
maz, tem nallı 
ve ehven İfiat· 
larla satılmakta
dır, 

Ra;lıca saat dükkanlarından 

arayınız. 'l'optan ~atış; 

RIKAROO LEYi YE BİRADERİ 
İstanbul 1 Jarnzlu han 9-14 

1 Ter cins saat deposu •••••••• •••••••• •••••••• • • 
-~-~~-,:-~:-an -~~-y~-~;;_,~-~eCJ-~-e~ i Mösyö ftl~en i 

• • 
lif ve azaJı.ldanna icabedenler inti- •••••••• •••••••• •••••••• 

hap olunmalc üzere azayı muhtere
menin 24 Mart 929 Pazar günü 
saat 17 de Ocağa teırilleri rica 

olunur-

Beyoglu heıinci sulh Hakimli
tinden: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve lurııhtu mukarrar damacana 26 
Mart 929 Salı gnü 12 de Galata 
Mehmet Alı Paşa hanında satı-

lacağından talip olanlann yevmi 
müzayedede maballı furuhta bulun
maları ilan olunur. 

Ferah sinemada 
Vortlay canbaz heyeti 

Ayrıca 
Sinemada : Peçesiz kadın 

•••••••••••••••••••••••• • • : jJJarta - Ilari : • • 
5 Casus Dansöz ! 
• • •••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• • • • Asyada kopan fırtınalar . ., • 

N::ışit Bey 
Kadiköy Kuıdili tiyatrosunda b~ 
akıam büyük müsamere ( Asrl ç~ 

cuklar ) komedi 3 perde 

dans varıyete monolog 

Tepebaıı 

Tiyatro -
sunda bu 
akşamı ıaat 

21,30 da 

Üsküdar hukuk ha/r.im/lğindcn: 
• • 
: Dünyayı yakan alevler . ., : Nedim 

11111111 
kınanıyor.... numaralı bir hanenin tamamı M. Ahnko 

O yakta kndar ki Karma Yukarda cin• ,.e nev'ıle mevalui yazılı emlak altmıı bir gün müddetle Lütli efendinin Üoküdarda bülbül 
deresinde gümüı arayıcı &0kagında 

7 numaralı hanede ıakine Remziye 
hanım aleyhine ikame eylediği bo

~anma davaıının ceryan eden mu
hakemeıi neticesinde tarafeynin 

iCengiz eulôtlor1i Halıt Fahri~npe~::zum piye>! 
hu mczbclcp;:\htaki mikropları icra kılınan aleni müzayede neticesinde hizalarında gösterilen bedellerle 
tasfiye edecek .. Evet 0 \'akta müşterJeri üzerinde takarrür ederek birinci ihalesi icra kılınmış olduğun-

k 1 r dan talip olanların ilan tarihinden itibaren otuz bir 0 ün zarfında sandık 
-:ı<ıar 'ramı;ı; medeniyeti de- 0 

satış amirli~ne müracaat eylemeleri lüzumu il!n olunur. 

. . ___________ ,,,,. 
•••••••••••••••••••••••• 

ııilcıı erclllc şeytanın eli al- , __ ,;__....:;. _____ ;,_ ________________ , 

tında oyuncak ahın bir de-
naat "gayya" :;ı olarak 
c:ıktır. 

(Bitti) 

kala-

Nişan - Şeyhiifülaııı 

Lıra J lalil ye Bagdat naibi 

c>h:ıkı lst:ınlıul payrlilerindcıı 
Emin Feyzi beyin mahdumu 
1 la>eki Ni>a ha;t:ınesi etıbba
sındaıı 'elim beyle Şehrema
neti miifetti~l~riııden Geınal 

beyin kerime:<i hanımın nanı
zcılikkri Cemal beyin Dizda
riyedcki eYindc icra kılın

nıı~tır. 

Sandeılcr temenni ederiz 

orım,\TöR 

Halil Sezai 
DAS CR MEJIELERl 

Fistül ve sıracalan ame
liyatlı ameliyatsız elektrikle 

tedavi vo bilciimlc ameliyatı 

icrn eder. Öğleden sonra Di

van yolu Acı hamam No. 20 

bopnmalarına dair sadır olan 16 

Ş k d 
şubat 929 iarihli kararı havı 

ir etin, hi•se aran heyeti umumiy""i martın 31 inci pazar günü saat 3-3-929 tarih ve 150 adetlı il&mın 

Türkiye milli ithalat ve ihracat anonım 
şirketinin heyeti umumiye içtimaı 

14 te Anlcarada Hirneyci Etfal cemiyeti merkezi umumiıl salonunda h mumaıleyha Remziye anımın 
alelA<le sonelık tçtiınaını al<tedecektir, Laakal 50 elli hisseye sahip olan- mahallıne ikameti meçhul olduğun-

ların bu içtirnaa iıtirak hakkı vardır. lçtimaa girebilmek için hisse senet· dan bitıalep ilAnen teblıgi karargir 
!erinin, içtima gününden en az bir hafta eve! şirket merkezine tevdi edi- olmuş ve mezkur ilanın bir ıureti 
!erek mukabilinde alınncak makbuzun duhuliye varaka" olarak iatimali mumaileyhanın mahallesi muhtarına 
lazımdır. Taşrada bulunupta Ankara da baıkasını tevkil edecek olanlar teblig ve bir nüshası mahkeme di-
ellerindeki hisse senetlerini, lstanbulda Galatada Şark hanında ıirket ıu- vanhanesine tıılik edilmiı olduğun-
beaine, İzmirde Kokaryalıda ıirket mutemetliğine ve sair mahallerde dan teblıg makamına kaim olmak 

Acaba hiç oordunuz mu? 
Ki: niçin bütün dünyada yüz
lerce doktorlar mini mini yav
rularını <GLASKO• ile bes
liyorlar. 

Çünkü; tecrübeleri, GLAK-

muteber ve müseccel bir müesseseye tevdi ederek mukabilınde alacakları üzere keyfiyet gazetelerle de ilan 
olunur. 

makpuzlan tevlcil edecekleri zata göndermeleri ve lceyliyetten ıirketi l...;;;.;....-~=--------1 • 

haberdar etmeleri mercudur, ~C::::-~~~ Lokanta LONDRA birahanesi ~~~;:!~~ 
Ruznamei müzakerat: M . ASRI :o~K MUSiKiS~ .. . .. , f 

1-928 Seneoi meclisi idare ve mürakıp raporlarının kıraati. 2-928 w Kemanı :.\Tustafa V~ hlarınet Ramazan Efc:ıuılcr, Pıı ·1 

Senesi bilanço, karruzarar hesaplarının tetltiki ve 928 oeneıl temettuu ni~t Anjel 1 Tanım. Artistler: Semiha, mc:ah~t, Xck•M ~~ 
hakkında karar ittihazı, 3- Meclisi idarenin ibrasL 4- Yeniden intihap • ye :.\!elek l lanımlar tarafıııdan 1ıer nk-aııı G c.laıı 12 ye ,~ 
edilecek azaların intihabı ve hakkı huzurlarının tespitl 5- 929 Senesi 1 k.adar :e her cuma giiıılcri Alafranga ~ı h>trmıın ilı\ı ~- ~ 
için müralup intihabı ve ücretinin tespiti, ~ılc 2,;ı tan 5 e kadar. ~~ 

Hacı Bekir zade Ali Muhittin 
ticarethaesi Müdiriyetindenı Kasadar hanuııa lüzum var, Talip

lerin bu ayın yirmibirinci perşembe günü saat on üçten onbeşe 

kadar Bahçe kapusunda Hacı Bekir zade hanında dürdiincü 
katında Hacı Bekir zade Ali Muhittin tlcaretıı.uıeleri müdüriyeti 
umumiyuioc .ıııüracaatları ilin oluııur. 

Mis kolonyaları 
Kolonyaların en iyiıididir. Bir ıec

riilıe kilidir. Her yerden ara yum, 

• a-::ı~C::::-~~ Mtineler vardır t-Jt:-::::::ıGl~_.-

Htlaliahmer Istanbul merkezinden: 
ıı in"' 

Hilıiliahıner lstanbul vilayet merkezi senelik kongarasını Marbn . 
d kt docek1ır -

Cuma günü ıaat 2 de Oarulfünun konlran• salonun a a e 
ı bol•" 

Teşrif buyuracalı: azayı muhteremenin aidat makbuzlannı harcı 
malan mercudllO. 
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lsveç jimnastigi bize niçin uyğun gel- '· 
·' Spor t1 

• 

Isveç jimnastiğinel(iilti.iriiı11iize {.,; 
muvafık bir şekil verileınez ıııi? f( 

~ 1'atbık · . lu . Ctt.~ımız lsveç usu· 
,ırnnastik ki ·· . \' ~k u turunıii;1,e mu-

rnıdır? 
Suaıi 

Cev 
1 

ve huna \'etilen 
apar 

li<ıt ' ortaya ~ayanı dık· 
seı. 'c tetkike layık bir me· 

• \lk rdı 
Dız tu . . 

ı\rıı . ~alı ilk olarak 
er•kalı . . 

llltıt h t-rbıyeı bedeniye 
SOr~ 11~'.'sısı i\J. ( Şrödcr ) e 

ıtuk. 

k 
Aıııenkalı bu 

tıltLrurıı jimnastif('in 
dıgın ... ü7.c ınurn[ık olma-

tı . . ı !'<ıylevince 1'\'eç . .... tıği j , ' , jım-
tirc'l n memleketimize ge

\e se: 1 lıi;. d ne crdcnlıcri rnt-
c 'n s ı ko • c •"TI Sırrı beye 

ırn,, 

·ı " onun m·t !' • rnı,t·' u a aa:;ını 
' '· '>onr ı k llltıdcrr a tıp a ·ültesi 

tıap be erıııden Kemal Ce
lın ı Y de lıu rnc\·zu cıra-

< a mut ]" 
(llnrik:ı.ı a "''.>mı beyan cttL 
Cak 1 hak•k:ıt)l do~ura· 

u an ( . 
dıye rnus:ıdcmei efkı1r) 
Ya"arkgazttclerc de akisler 

~ en b' 
rnııın k'' ız 5pora çalı~m:ı-
lıu ükuııu :ıl akadar eden 
tirıı:~ele ltralındaki anke-

.e devam ediyoruz. 
<.cçlo 

beden· E.lin lıir terl>iyei 
hUs tı~: muaJJiminin bu 

"" a,ı f'k· l · · llıi,t"· 1 ır crını tkrcet-
. "'-Bu .. d 

tırııi,·. ı;un e menı!cke-
.ııı < 

kıymetli • ~r aleminde çok 
olan ü lıır mevki sahibi 
\ ı,: rcs fcd . l . . · e au ' erasyonıı >Jrıncı 

Tehi ttl7.m !cdcrasyonu ikinci 

rneseıcA~nıet beyin <le bu 
dtiıı.:c al rmla e dlisün-b ~Ul\Q ., I>. ' 

Uld k. nb,cnmejtl faydalı 
nu-· J "-lüracaatımızı mcm

"ı1etı . k 
bi7... c ariılı}·an Ahmd bey 

., 'U b 
IJ ' eyanatta bulundu: 

1 er lır 
tket il(; sat ,.e vesilede mcm-
llıaddı ·den işlerine, gençliği 
Olaıı h' ve rııanevl mümkün 

ıç b' . 
llıerıı4 ır yardımı esırğe-

lleıııaı olan muhterem doktor 
Par Ctnap bcvin h~ıık 

ıııaıııııı 1 . . 
ŞuPhe • ıastığı yanı, hıç 

huı:1:ıaJ 0k ki vatanın i.ımidi 
Ilı! ter\. olan gcııçli~n ıımıı
en de .

11
Yt yolu [izeriııdcki 

rııı h · 
ın.\·ühek rnır .. Ylara~ı_r ... 
.. ..., . Ut errısımızın te-
f· tttıj(i f' 
ı'iolo. ızyoloji, pL,iko 

dil 
11

. ıı Ve n pedagojiye 
1
•taeak ı atlar küst;h 

dejtilim. Fnkat 27 seneden 
beri nıuhteli[ sporlarla, ve hafif
çe ).>etlen terbiyesi ile uğraş
ffili ve bu gün de gençliği kuv
vrtli görmeyi kendisine zevke· 
dinmiş bir adam sıfatile be

nim de dertkrim, acılarım 

vardır ki, hazır lıHı açılnuş 

iken ben de bunları beden, 

fikir, ve ruh alimlerimizin 
ıslah edici ellerine, alakadar 
yüksek makamların nazarı 

dikkatlerine tevdi etmek is-

terim . 

Bir milletin kudret, servet, 

ilim ve refah itibarile yiık

sclebilmcsi için her şeyden 

evvel efradının sağlam Ye 
kuvvetli medeniyet yolunda 

sıir'atle yürümek için sarfı 

lazım gelen mütemadi ,·e 

şedit gayretlerin pek tabii 
olarak vereceği yorgunluk

lara tahammül edecek kad:ır 

olsun mukavemetli olması 

lüzumu artık mlinakaşa edi
lemez bir hakikat olarnk hli
tlin dünya gibi bizce de ka

bul edilmiştir. Bir milletin 

bütün efradını böyle kuvvetli 
ve nıukn\·emctli olarak yPtİ.<-. ., ' 
tirnıck içim lıup;ünkü medeni 
dünyanın tııttııp;u yolun spor 
yolu okluğu da malumdur. 

Spor\ı istenilen neticeye 
yerelıilec~k surette yapabil

mek için de daha eYYcl bün

yeyi tcJ4iyc etmenin spora 
elYerişli bir şekil ve hale 
ı;ctirmenin lüzumu da mcç
hulattan dej!;il<.lir. 

Hizim sporcularımızın pek 

az muvaffak olmalarının en 

büyük sebebi de beden ter

biyesini ihmal etmiş olmala
rıdır. Daha bir kaç gün evvel 

en ileri safta bulunan bir at
letimizin olimpiyat müsaba
kııları için onları çalıştırıp 

yetiştirmeğc memur olan mu
tahas:;ıs bir ecnebi muallimi

ııin tatbik ettiği usulün itl

mancılarsmıza ağır gelerek 
onları yıprattıgını şikayet et

mesi ne acı bir hakikat itli.. 
Demek bugiinkü beynelmilel 

sporcularla çarpı~nıak İçin 

yaplm:Lo;ı lazımgclCfl hazırlık 

~· Sürat çılgınlığı 
' ıralay Se - - - - -- -- -

grav ın rekorunu kırmak istiyen Amerikalı b!r 
otomobilcinin hayatına maloldu 

f 

• 

~eı.,,, ı, ..., - w 

tro.yıın derken ölen Amerikalı • Lee Bibli " ve 

Mtra/a Parçalar.an otomobili 

<'lrrıerı1to11ı; 7'0
""' olomabil ile sür' at rekonınu kırma;ı üzerine 

110,.. · •ıı..."<'ana g ' · 1 d' B · · · / s .. _ •ma/ •dil . . e:.mış er ı. unun uzerıne son Si eme 
lı'Wavırı '•k tn bır olomob:/ ile Amerikalı Lea B;ble mrralay 
•nü~ 325 ~rull nu kırmak ltş.ıebbıi•ünde bulunmu~ fakat sür'at 

3<!ğe "C ometr•ck 1 ı. b 
rartror0 ı. . - -cen olomo il kumlar arasındaki bir lüm-

A "' ~rııne clö • L B m'1'1~a 
1 

nmu~ oe ee iblo parça parça olmuş/ur. 
Q<emı 1 !/tıze,eleri ı. ı. 
• o;, O/o /ı;·/ • "Caza ~'f1"Cuundan sonra Lee Bib!in henüz 

le B mo cı old ' dd 
O • ib/e . u~unu i iaya başlamış/ardır. MaCimq/ih 

Yle ._ • nın Pek d · b· .l'.-
1 /· o""lydı lır b· e acemı ır Ş01or olmadığı muhakkaktır. 
e, •m d 1 ç ır vaı.ıl eli < 
1 

. -' • ; erel. 'h "C ne en son sislem oir yanş olomobilı 
·~"°" " cı an re1.o ı. .. ı. ~rllmq -'· "C runu "C'mıwc tegçJ.büsünde lıulunmasuıa 

"' · 

idaınanları bile bi;1,c ağtr ge
liyormuş. Çünkli ;;pora ha: 

zırlıksız başlanıı~ızdır, çliııkü 

beden terbiyesini ihmal et
mişizdir ... 

:\Jcmleketimize heniiz 

( spor jimnastiği ) girmemiş 

olduğundan beden tcrbiye,i 

için bilinen yel\11.ııc usul 
( İsvuç jinınastif('i) ılir. 

llalbuki bu usul 20 sene
den beri memleketimizde tat

bik edilmekte olduj:!;u halde 

hı\lı1 kendini se\'llirememiştir. 
:\lcktcpli çocukları, kuluplcr

de sporcu gençkre rcşitlcrc, 

ihtiyarlara, hül:l'a her ya~t:ıki 
her kabiliyetteki insanlara 
(beden terbi ysi)nticıı bahsedi-

lince biJ;lihtiyar hcp'i yüzlerini 

ek~itiyor. :\lecbur! olarak 
tatbik ettiğimiz mektep ve 

ya kulüplerde de lıu dcı»tcn 

kaçmak için ba~aj:!;rısı, ayak 
yarası, bacak sızN, karın 

a~Tı:;ı ve saire ı~ibi \esile 
ve bahaneler bulam:ıını.~ olan

lar onu ba~tan snvılm:ısı 

mecburi olan bir :ıngarya 

gibi i'tcksiz, neş'esiz YC zorlıı 
yapıyor yahut yapıyor gürli
ııüyorl:ır. 

Binnctice matlup da hasıl 

olmadıktan çok uzak ye 
gençlikte bu suretle beden 
terbiyesinden mahrum kalı·· 

yor. I~te, benim dertlerim 

de... · 

Acaba memleket lsvcç usu 

lü beden terbiyesini neden 
sevmedi? 

Gerçi, buluntluj:!;um bir kaç 
Avrupa memleketinde hvcç 
usulü jimnastiğe tesadü[ 
edemedim, fazla tetkika da 

vakıt \'e vaziyetim müsait 

değildi. Eakat rivayete güre 

dOj:!;duğu yerde bu usulü 
herkes seve seve yapıyur-

muş. 

ü halde acaba bu usul 
bi/.de yanlış mı tatbık edil· 

di, yoksa ruhumuza, fikri 

n1izc, l)linycmize~ ik1iın ''cya 
tabiaitimze mi aykırı geldi? 

Bir çok sporları. hatta 
lüzumundan fazla seviyoruz 

da bu en elzem ihtiyaca 
neden Nnamıyoruzl 

Egcr bu ha,talık tedavi 
edilmez, beden tcrbiyL-ı;ini 

se,·dirccek bir çare bulun
mazsa, Cumhuriyet hükume

timizin milli kudreti bede. 

niyenin yüksd i h11>usun

claki ~edit ve elzem arzusu 

\'e bu arzunun tahakkuku 
için yaptııtı lıiryirk ·:mlım

ları mektcpkrcle katlandığı 

yuk,ck nıa,rafları, heden 
ı~rbiyesi muallinılcrinıizin 

ötlenmcz emekleri, fcdakı1· 

rnne gayretleri, kuluplerimi· 
zin, cemiyetlerimizin biııbir 

I~ik ınaçları 
gelecek cuma 

başlıyor 
günü 

Bayramın birinci ve uçuncu 

günleri yapılan m~çlar mev· 

simin spor uyanıklığına bir 
ve.ile oldu, 

~ ... 
Önümüzdeki cuma günü de 

Galaıasaray-F ener muhtehti ile 

lstanbul takımlarının en güzide 

oyuncularından mürekkep muh

telit bir takım awsında bir 
maç yapılacaktır. 

Bu maç bir 'ç~t' noktaina

zardan şayanı dikkattir . 

... 
Nisanın Sinden itibaren ls

tanbul futbol birincilik müsa· 

La.~alarına baılancakıır. İlk gün 

ikisi stadyumda ikişi de Kadı
kôyünde olmak üzere 4 maç 
yapılacaktır. 

Stadyumda, V qa,. Süleyına
niye ve Galatasara;ı'.. B_eşiktaş , 
Kadıköydedc T opkapı - Ka,,m· 

paşa, Fatih - Kumkapı kulüpleri 
karşılaşacaklardır . .................................................. 
tiirlli mahrumiyet ve mcsek-. ' 
katlere, pek çok kim>clcrin 
hazmcdemiyecekleri lcdak:ir
lıklara katlanarak sarfettiklcri 
biitün gayretleri (Beyhude) 
ye gider. 

Çünkü, temel yok, esas 
çürüktür. 

lsveç jimnastiği, mcmle· 

kctiı:ıi, ismini taşıdığı milleti 
muhakkak bir ırki inkırazdan 
kurtarmıştır. Bu büyük ve 

fill Iaydasile beraber kııdreti 
ilmiye ve fenniye itibarile de 

yühek olduğunu zannL'<ii· 

yanım. 

Fakat (l~skimolar) su yerine 

balık yağı içiyor Ye bundan 
çok bÜyük bir fayda görü
yorlara diye şiiphe. iz ki biz 
de ayni şekilde hareket ede

meyi7. 1 !atta \.'OJ..."' muhtemel
dir ki fs,·cç usulü bünyemi· 

ze de uygun gelsin fakat, 

işte 20 senelik tecrübe gö;

teriyorki ruhumuza zevkı· 

mıza uyamadı. 

Artık, mutlakiyetlc bunun 
liıeri;ıdc isrardn mana olma

s:ı gerektir. Ya bu jimnastiği 
herkesin seve seve yapabi
lcccj:!;i bir şekil ve hale ge
tirmeli, yahut scvebilect>ğimiz 
bir şekil ye usul aramalı. 

lsvcç usulünden başka 

ondan çok genç olan 
Amerikan usul ti 'e bilhassa 
lıütiin u;;ullcrin tetkikinden 

sonra Almanların kabul veya 

ic:ıt ettikleri yepyeni Alman 

usulü Yardır. Bii~in milletle
rin ısmanıadıp;ı bir usulde 

ı'rar etmekle bugüne kadar 
~ördü~lim[iz :>.arar k.Uid'•. 

- Yahu ne aptal şey&in, beni tutma.. Ben seni:> ta!tı""'"danım. 
-Bizim takımdan olduiunu zaıınebniyorum. hmıA ne ? 

[ 
1 000000 

Franga sigor
talı köpek 

Bir otomobil altında 
parçaparça oldu 

.\merikah aktris ;\Jotl 
Loti uin köpeği Mi<_:o 
Nisle bir otomobil al
tında ölmli~ti.ir. I\ö
peğini ~wk seYcn kadın 
IHı hadiseden :-oııra 
giinI ... rcc lıasıa yat
nıı~ıır. Küpeği ezen 
otomobil eı-ki sahibi
ııııı otonıohili ımı~. 

(( ~l1ço » hir sigorta 
~irkcıinc l ,000,000 
franga sigortalı hu
lıııııııakta idi. 

- -
Balo 

Yarın gece güzel bir balo 
ver il ıyor 

Türk hanımlar ı Esirgeme 
derneği yetimanesi menfeatine 

yarın akşam •Türkuvaz• sa

lonlarında bir balo verilecektir. 

Balo icin • sarledilcn dık.kat ve 

itina, balonun çok mükemmel 

olacağını işaret etmektedir. 

Teaekkür 
Babanı ıncrlıuın lbralıinı 

Beyin cenazesine gelmek ve 

ailemize tczirette bulunmak 

Julfuııd:ı bulunal'lara mulıl·7rem 

gazeteniz vasıfasilc teşekkürle-

!erimi arztderiın. 

Nedim lbrahim 
U••••••••••••••••- ••••••••1111••••••••••••••1• 

Bu zarar ırkımızın biinycsiııc 
dokuııyor. Binaenaleyh mem

lekette nkibi icap eden be
den : iıi\'l:;i urnl ve sistem· 

]erini derin ve şumullü tetki
kata istiııatlan tespit etmek 

zamanı gclnıi~tir. 

l\luiıtcrenı pröfösörlimüz 

Kemal Bevin söylctlip;i bu 

işleri tetkik etmek, sıkı ve 

çok hassas bir ilim çcııberin
dcıı geçirmek için lazım olan 

:ıletlerin tedarikini muhterem 
ve biricik tıp fakliltcmizdcn 

yalrnrırız, yüksek duygulu 
doktorlarımızın g-ençlige, istik

bale taalluk eden bu meselede 

lakayt kalamıyacakiarından 

eminiz . 

Cumhuriyet hliklımctimiziıı 

de bu çok mühim ınilll mc<

clcyi esasından ve es~slı bir 
şekilde halletmek için beden 
fikir, ruh, ccnıuat , . ., mcnıkl.:ct 

müdafaası alimlerimizden mü

rekkep bir ilim heyeti marife

tile bünye, ruh, iklim Ye bil

hassa Alem haritesiııtleki mevki 

ve vaziyetimiz itibarile hi:>.i 

en muvafık zevkımıza en 

Ll}'.'!I gelecek beden terbiyesi 

usulleıini tetkık ve tespit etti· 

rerck ( terbiye ) ile uıtra~an 

resıııl Ye husus! blitün a!Aka
tfarların tatbik zaruretinde 

bul unac~kları bir program ve 
milll bir usul vücuda getirt· 

mesi en faydalı bir iş olur 

kanaatindeyim..,. 

s 

Dünya şuunu 
zcu • •s 

Karnavalda da Kellog misakı 
Paris caddeıerinbe misakı gülünç su;ette 

canlandıran şekiller gezbiriyorlar 

Jü11·ııa,al mcYs?ıni uıt'tkni ıııt•ııılt•!,l'tien.: 
bu s:-nc de birı~ok nıaskaraları sok·ı!.laı·,1 dül tii. 
Bu S('llC Pariste kaı·m \:'ll c.~lcnrı•ieı·iıır <. ·a~i 
nıPskaralar da k.arı;;nıı:-tır. Besimde oijı·iH H"ıt•ü .. ~ (.") 

iizere, Kcllog ıııi:-akı rııiiııa-;ııhcıile .1. !ı·;ynıı 

'c Keiloı.;1111 ~ckillt•ri hir l<tkını ıw.sl.:ıı·;,bı· 

aras:ıH1 a <'<Hhlt-lc!'dl' ~Pzıl:l'i!ııı!slil'. 
' . 

ııı:am-=ıı:ır FENNiN SON SÖZÜ: -~.,...._..,,.,., 

• ~ Pılz~ ~ ~ü~la~li~ ıe!:iı 
telr:-fon cjhaz.ını faalJyet ıah~~ına 

allı. Bu cihazlar 110 veya 220 

wlılulc mütenavip ceryanda iıler· 

ler. BütUo Avruparuo dinlenmesi 

müemmendir. Tecrübeler haneniz
de ve ya 

HELYOS 
MüeHeoelerinde meccanen icra edilir. Galatada Postahane ~arıwo<la 

Hazaran Hanında No 14 

Rom atizma 
girebilir . Binaennleyh ağrıyan yerleri ,..... .,,. 
'' Soirosal ,, . r.ıahıuı ir. 

• 
ede• yegane 

K OLİNOS dişleri. diş e tlerinı yıırnr ve 
ağz ı tcmamen tenıizler .. Dişlcrin.ı.:tı · 

rümesine sehebiyet vere n mı kropları 61-
d ür ür ve böylece ağl r n mül<emmlen teın ı 
zlenmesine hizmet eder vt: saatlerce im
tidat e d e n bir tatlılık tesirr bırakır. 

Kuru bir firya üzerine l<onulan bir par-
ça maksada kıfayet ettiginden dolayı ik
fisa~idi r. 

KOLY O 
D .ENTAL CR E M 

Tilrl.iyo icin depozi~ri: lltAURIGB l'ARAGG I 
ll!I Beyoğırı,_ Ventdllı. Sok1'1. horabııb ~fa •P • 



'BOlll ŞARTLAR!,~ Gazetemizde çıkan yazı ve 
" ın: ' .resimlerin bütün hakları mahfuzdur 

_ Turkirede ~çte İ Gazeteye gündertlecek. nıcktupların ~erine 
ı·uruııı Kuru~ . ı idare içinse ( lda.re., yazıya alt e ( lazı) 

A 1 
H ' ~ . ı~.ıreci lonuln1ahdır 

f \ ı~ı 150 000 . ~ 
3 • ,. 40() 800 1 Ba•tlmıy.n mektupların iadesinden, kıymntl· 

J6 ,. 750 1450 mukaddereıiz mektuplara konulmuı paraluaı 
2 • 1400 2:'00 kaybolmaımda.n ve ilinlarm mUndcricatından 

~ tda.re meıul detUd.ir. 

Borsalar 
1 
1 

Nukut 
IngıJiz Jha51 
Dolar 

l 
l 

20 Yunan dırabml 
Rayh~mark 

A'ın:ıturyl şilini 
2.0 Ley Roman) a 
20 Lem Tiulgar 
l Frlenıerık florin\ 
20 
20 
20 
1 
1 

Francıız fr3ngı 

Italyan lireti 
kuron Ç•ko - Slovakya 
Çervonets • ~oviyct • 
ZC'loti • Lehistan • 

20 Dinar c )·ogosla\ya > 

:W P.elçika fr11ng1 
f rezpta. l!>ııanya 

20 la' içre fr;ı.ngı 

ı Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir ln~illı Jira.ııı.ı L:urnş 
~e,·york 1 Ti.irk llra:::ı dolar 
Pari;j • franl{ 
Afilano • • • lir(:t 
BerJin 
Serra 
Rrtık el 

• 
• 
• 

• 
• 

Arni.!-tl'rdam• • 
Cine' re 
Pug 
\"lynııa 

Mnd. L 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

\'a' şeıv::>. • • 
A titı.a • • 
Ruk rcş :o ley 

• 

mark 
Jeva 

l"·lk> 
• floı·in 

• frank 
• kuron 

ı:Jlin 

• pPZt•ta 
zeloti 

·d-rahmi 
kru3 

Dolgu·at Turk lirası dinar 

Tahviller 
l!-1ikr~z dalııli c ,·a.deli ı 
DiıJ unu nıu,·ahide 
1kraruJ)eii dem:.yolu 

1 t;;ı.ııbul tran1Yay Eitketl 
:Rılıtım Dok 'e Antircpo 
IElanbul :ınouım ~u şfı keti 

Hisse senetleri 
Jş baııka ı 
OsmanJ ı baı ka;.ıı 

19 Mart 

1 

~ 99:> 
~ 2C3 

00 
ooco 
62 50 52 

48 25 00 
28 5:ı oo 
2:4 12 !O 
2'l 25 ~o 
80 co 

158 50 00 
212 50 
ı20 25 

0000 
22 25 
7ı 50 

113 00 00 
32 50 

780 00 

~92 00 
049 9375 

12 E2 50 
9 340) 
2 0700 

67 17500 
3 5200 

I." 1s 
2 r!'4,0~ 

16 .4500 
3 '4800 
3 2500 
4 3550 

37 9~ 

24 37 50 
27 i2 50 

• 92 
229 

25 00 
0000 

10 • 9 

• 25 

ı= Kapandı 

990 50 
203 2S O\I 

52 62 !O 
48 2500 
:a so 
~4 12.50 
2P 25 oo 
8() 00 

159 '.000 
2ı2 50 
120 25 

0000 
22 25 
,, 60 

113 00 
32 50 ' 

78:) 00 

992 so 
0.48 87,~0 

12 2;;00 
9 3400 
2 07 50 

67 7500 
3 51,75 

2ı 75 
2 5315 

16 4500 
3 47 75 
3 2500 
4 35,25 

37 91 
:.4 37,50 
27 700U 

9 
~30 

9 

50 00 
75 ocı 

10 

14 40 14 30 
ı36 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
flallar Ticaret lıor a J kaUl1 uınurn1Jigl t.ıırafından verilmistlr. 

Okka>ı 1 -.~..;.;,.;.;,:;U~N~;.;,;;;;;;;;;.:.;._-! 1 
Azamı Al!gar1 Çnvah kilO$U 
K. P. K. P-

Ek!stra eklstra 00 ı 600 
Buğday ;<Çavdarlı Eki•tra 1270 115

,, 

Birinci yumusak oo 138 :ı 1140 
Dirinci •cıt 1325 t247 

Yumu>ak 05 C6 
C4-25 
00-00 
~·05 

.o,;nmo 00-00 
rt mahlut 6-07 

0000 
18. ıo 
0000 
ı8 ıo 

0000 
OJOO 

00,00 
"20 
0000 
ı1 20 
("-0 00 
0000 

1 -ZAHiRELER-
ratc1ar 600 1600 
ııpa ıs oo 13 o~ 
fı ır ı320 ı3 ı5 

Yulaf 00,00 00 00 
50.00 

-HUBUBAT-
-;ucnnı 

KuiVf' mi 
0000 
oo :ıo 

33()0 

0000 
0000 

tkiııci 

TiFTiK 
1225 1225 

Aı.kara '230100 230,00 
AL.şehir OOQ,00 000,00 

Yaragı Guz yunıı 000 00 000,00' 

-AV DERİSi- 1 

Zerden ~irti 0000,00 0000 oo 
San""ar 0000,00 OC00,00 
Tı:kl • 0000.00 0000,00 
Ktıuduz " 00001000 00010G 

-flNDIK-- ' 
ç rınd.ıı: ooo oo c.o" .ıo ı 
Of.< Miçi 00 oo 0000 

- --

Gümrükler umum müdürlü-

20 Mart 
1929 

- HER ı;;üN ÇjM_!l TÜRK GAZETESi -
~ " Tilrk mekteplerile faydalı eserlin 

ilanlarında o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyük ve ya bir çok defa için verilen ilanlarla 
hususi mahiyetteki l!Anlann ücreti 

idare ile kararıa,urılır. 

Guetcmiı:e huıull UJ.:ı kabul eden yer: 

iLAN TARfF!SI: 
Satırı 

6-8 inci saylada 
5 • • 
4 • • 
2 • • 
ı • • 

Bu geceli •ı""ı ...... s-ta_n_b_u_l_, ,...B_a_b_ıa-1-i,-A-n_k_a_r_a_c_a_d_d_e_s_in_d_e-"V_a_kı_t_.,_y_u_r_d_u .... oayısı H. S. H. iliuıat acenteıl. 

t-S inci sayıf1J1 
resml il!nlır 

tcll970 ld.1rc i:ı-it:n 1971 \"azı ..i ierl • tcl"rai· ~\lJf\. pchta 11.ll·usu, 45· 

Harar çiftliği toptan 
ve perakendesatılı-
yor: • 

Gaziayıntap defterdarh
ğından: 

Gaı.iaymlap vilayetinin ıtlbaşar nahiyesinde ve Sacur ırmağı boyunda 
vaki rubu muski ve üç rubu gayri muski 283 kıtada tapu kaydınca 2738 

ve hakikatte dört bin beş yüz dönümden fazla arazi ve bir bap müstakil 

ve dığer sınıf hi"e su değirmeni ve 25 adedi mütecl'iz çifılik binalarını 

havi ve seksen bin lira kıymeti muhammeneli Harar çiftli~ 6, 3, 929 

tarihinden itibaren eyyamı tatiliye müstesna olmak üzre 31/31929 tarihıne 

müaaclif paı.ar günü saat on dürde kadar 21 gün müddetle kapalı zari 

usuljle toptan ve ayni gönde perakende surettle alenen mevkii müzaye

deye vaı.edilmiıtir. T alıp olanlann ve şeraiti anlamak isteyenlerin her gün 

vilayet emlaki milliye dairesine ve yevmi mezkarda defıerdarlık daire

sinde müteşekkil satış komsiyonuna müracaat eylemeli ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

3 inci keşide ıı Nisan 1929 

BÜYÜK İKRAMİYE 
40,000 liradır 

AYRIC.\.: 
20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

Lirahk ikramiyeler ve 
1 o,ooo 

Lirahk bir mükafat 
KEŞİDEDE CE)l' AN 3,900 

kazanacaktır 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

= 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Semti Mahallesi Soka~ N, Nevi kıymeti lira 

Boğaziçi Y enimahale atik pazarbaşı 84mektep maadükiin 4000 tedeli 7 600 mefsuh bedelı 
cedit mektep 86cedıt 1 hane muhaınmeneııi ih;le•i 

Müsteınilau: Alb oda iki mutpak 4 hala mnıç ve bir miktar bahçeyi havi: 
Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mukassıtan tediye edilmek üzre 24 3 929 tarihin• 

müsadif pazar günü saat 15 te temdiden müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin ° ,7,50 
hesabile 300 lira pey akçeleri veya muteber banka mektuplerile emvali metruke satış komisyonun• 

müraccat eylemeleri. 

Çanakkale nafia baş mühen-
d • l •., • J ı·uz bin lir.ı bedeli ınuh:ımmcncli 

ıs ıgınaen: Balıkesır-Çanakkale tarikmm ('ondan 

itibaren Çanak kak ye dogru 16 kilomdroluk kısmının te» iyci türabi-
ycsi şose ve inıal~u smaıycsile birlikte kamikn inşa>ı evrakı keşfiycsi 

henüz wnzimedilmekte olduğundan rayici üzerinden 1 mart 929 

tarihinden itibarrn bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur, :\Tünakasava hüsnü haline itimat olunanlarb ehliyeti 
[cnniycsi nafia dairesince tasdik olunanlar kabul olunacaktır. Talip
lerin yüzde 7,5 lıcsabile ~500 liradan ibaret muvakkat dcpozitolarını 
nakten ziraat bankasına tevdile makbuzunu reya buna mukabli 
hükumetçe kabul edilmiş bankalrın tcmiıf!ıt mektubunu kapalı zaJf 
derununda teklifnamelcrine rapt etmeleri iktiza eder. 

Talipler 1 Nisan 929 tarihine müsadif pazartesi giinü saat 17 

den evci encümeni vil:lyete i>teyenlcrin nafia baş mühendisliğine 

ınüracaatları ihln olunur. 

Dik:.kat ediniz!!_ 
1 
o' 

'ı ) 

Satılzk ev 
C~küdarda A}·azmada l n' 

~· tıkçılar soka~mda 12 n"" dı 
ralı iiç kat iizcrinc altı o 
Ye bahçeli bir bap al P 

d J 
_, f' 

hane satılıktır için c ,ı < 

müracaat. ~ 

otograf K~aılarJdif1' 
ııer yerde ısıcyinil sf 

Türkıye içün Umumi DtP~ 
lştanbnJ, Ccrmaaya HBD· ,_. , _ _,__,_..,.._,..--..,....,..-:---' 

İstanbul Ziraat ball' 
kasından: ., 

Şubemiz mlinhal;ltı iı;;ı 
'['· Jı" mcnıucr alınacaktır. .l r 

ülanların ~craiti ilklan :ık iıZ" 
re 23 l\lart 929 t:ırihiPC 
kadar miihaberat amirliğiPC 
müracaatları. 

1 j Şevval 8 Bürç: /-~~!. 

1 

"~yıo do~ıııu '2'1o1 .\yın i> 1
• 

11,31 L=.J~ 3,13 

Çarşamba_ 
Nezle-öksürük su-:b Ô;Je lıu.d ........ YotH ı .... : 
Bronşit-boğaz nezlesi 6,04 ı2.22 ıs.47 ııı.2ı ıo.sı '· 

~ayam hayrtt glizelliğin ancak KREl\I PERTEV ile idame 

temini kabildir. 

ıçın hakıld ., Bu gün doğanlara isim: 
idaremize lüzumu olan beş adet devver köprünün münakasa ı 25nısan G UDR ON G u YO Erkek: Krı· 

929 be 15 30 d Ank d d d Ziya Süheyla J perşem günü saat , a ara a umumi i are bina:ın a 

g Ünaen: icra edilecektir. Münakasaya iıtirak edeceklerin ıekhf mektuplarını ,e İçiııiz,bütüıı müstahzcratı iizc- ' 1 Günün nıuih1't;: 
1

1 
___ nır (!:iil ile yaz oln1az _ 

Gümrük idare.i açık Denizlerde sefere mütehammil motörler alacaktır. bin beı yüz dolorlılı: teminatı muvakkatelerini yevmi mezkurda ••at 15 e rinde menck~ı, yeşil ve kır- 1 
1 Bu gÜnkü hava 

T !namelerini vermek >e bu hususta T alstlat almak istiyenler 30 mart kadar umumi idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri IJzımdir. T ahpler mizi renkli etiketlerin de 1 Bugün ruz .lr po) ı ' 
• açık ____ _ 

929 tarihine kadar Ankarnda Gümrükler umum müdürlüğüne müracaat münakasa ıartnamelerini 500 kuruş mukabilinde Ankarada malzeme [ :\laison fRERI<: Paris ruc 
-M-;a'ul mJ-JJr-; A!ı:n_ı Ş.1'·,.1 

e:melerı. dairesinden Haydarpaıada mübayaat komisyonundan tedarik edebilirler. Jacnp No 19 J adre>i yazılıdır . 
.,.,-~·'7;'"'":-""'"~~::;"'""":"--:-:::-::::""::'~";""" ............... """",.,,...~..,;.,,.""""'~"'"7.;.;..:.:....;;;,;;::;.~;;;.:;::~::.:;;..;.-;,:~.:;:::.::;::.::;,:..,..~..,.._,,,_, __ ~--·~~__;;,-.;___..,,....,....,,...,,.........., ................ .,....._,.__, __ _,,,,, ...... ........;~ 

( Vak.t ) 11120 ~Jaı'l 1928 Tefrikm;ı: lM--bir aç ta bak ... iÇindeıı müceı·- vatia salladıktan sonra -plağın yal,alıy .. rak silfılıı k<nJi gögsüne !kın bu i-adını vaktile çok ne de gczi:nü yürın k is rıP'-' 
o o ~ '\1ı:ı> lıer!eri arakladık tan sonra yer- f.zerine yuvarlandı, ve acı acı do;;nı çevirmeye nıul'affak o!- seı mişti... Ve bir şey söyleıneksizi, , keır 
fi fi~ !Q;~~fi ı&llZll ferine ambarda bulduğum fasul- inledi. Raul asla müteessir ol- muştu. Kurşun Jozcfin Balsaıııo- Ozun bir müddet onu seyr- disine kollarım uzata·ı Lu kaJın" 

ya, mercimek gibi şeyleri dol- maksızın bu buhranın nilıayet 11 ,:n giiğsüııe is.ıbd etti. Kadın etti. İçinde bir acılık duyuyodu. batnıaksızııı paviyondaıı çıhıP 
~Jutıarriri ı 

1lloris löbldn 
Taiftn bir kahveJe oturuyordu. 

Gemiye süzüldüm ve ambara 
daldım . Altıda sen geldin ve 
baı ulu bir iple ambara indire
rek destı emanetııııe tevdi ettin. 
s~at onda Len•ınar sana iltihak 
elti. Boıııanyanm intıharıııı ga

zetelerde okumuştu. Gece yarısı 
ambarı boşalttınız .. Bavulu da 

aldn.ız •• Sonra ~teşböceğini 

batırdınız. Doğrusunu istersen 
birkaç dakika ecel teri döktüm. 
Yalmzdım. Taifeler çıkmıştı • 
Ateş böceği sarl:oş bir adam 
gibi bocalıyordu . lfem pılanını 

anlamıştım. Bomba bir tarafa 
yerleştirilmiş, makine bozulmuş
tu. Kendimi suya atmağa karar 
verdiğim bir sırada geminin 
Hkasın:ı bir sandal bağlanmış 

olduğt:nu gördüm _ Kurtulmuş

u .. _ on dakika sonra sanc'alda 
ı er!eşnıiş, geminin in!ilakını 

l\.T utcrciıııi 1 

A.felınıet Gay-yur 
seyrediyordum • l !emen sandalı 

Antifer burnuna yaklaştırarak, 

karaya çıktım ve o günden iti
baren senin teşrifine intizara 
baş;adım . Nasıl daha soracağın 
var mı? 

- Ne soracağım, bavulu 
sonra alarak emin bir yere gö
türdüm ya 1 Artık korkum kal
madı--· 

- Nasıl, bavulun içini hiç 
yokladın mı? 

- Lüzum bile görmedim. 

Mühürler bozulmamıştı ki.. 

- Canım Jozin ne ta hafsın!. 
Bavulun lıiç bir tarafında cüz'i 
bır yarık farketmedin mi? Hiç 

ben böyle servt dolu bir ba vu
lun karşısında bulunurda seyr 
ile iktifa eder miyim? 

- Yani ••• 

- Yanisi var mı? Bavulu 

durdum •.. 
Kadın kekeledi : 

- İmkanı yok ... yalan söy-
liyorsun .• Hiç sen .. . 

Raul odadaki rafların birin
den bir küçük altın tas indirdi 
içinde duran iki üç bıızine 

elmas, yakut ve safiri avcuna 
döktü ve zıplatarak dedi ki: 

- Hepsi bu degil ha!., filha
kika infilak olunca mücevher-
!erin bir kısmı denize gitti 
fakat kısmı azamını kurtarmiş

tım ... Ne ise bana o kadarı da 
kafi .. , fakat saııa ne oluyor 
Jozin? .•. :cavlağı mı çekiyorsun?. 

Şu kadın makulesi ne zaif şey .• 
Bir milyar kaybettim diye 
nalları dikecek ..• 

Jozefin Balsamo, Raulün ta
birince cavlağt çekmiyordu. 

Dikilmiş, kolunu germişti. Düş

manını tahkir etmek isti)'IOrdu. 
Ona vurmak istiyordu. fak, t 
boğazı tıkaıımı~t.ı. Kollarını lıa-

bulııı~sını beldedi. fakat daha yere yuvarlandı. Madisc okad~r J• zin ilk büyük aşkım temsil gitti. . 
söyliyecekleri rnrdı, lıenı gezi- çabuk vukua gelmişti ki deli- ediyordu Böyle rşklar Ertesi giınü Raıı', Kfarıs 
niyor hem memnun bir tavırla kanlı yüzü koyun yerde yatan tatlı bir lıatıra braknıak lfızıııı Deli. e haber göndererek ]; b~; 
devanı ediyordu: bu ceset karşısında bir an şaşa- gelirken R:,ulc bu aşktan iünü rica elti. Genç kızı çc 

- Nasıl seni hakladım mı? ladı.Maamafih, lıiç bir endişe du- yalnız hınç ve husumet lıissi toplam ş bir halde buldu~ ~·~; 
1-laııımm omuzları yere değdi ymıycrdu. Cesedin üzerine eyildi. kalacaktı. Ilütüıı hayatında du- rıaklan ~ı aldı. Gözleri uınıı 
mi? Naknt oldun ınu? işte kalbin muntazaman çarptığını <laklarında bir nahoş lezzet parlıyordu. Delikanlı deJi ki ~e 

Ki . D l ·ık oilıı• 
sana tunu anlatmak isti~rrdunı. gördii. Raul bir makas alarak kalacak, ruhunda bir leke yer - arıs... a ıa 1 ~. 0c 

' lıer kusunımu afietınek vadıı• 
Sen buradan nır'yus bir halde korsayı açtı. Kurşun kayarak edecekti. 
d bu:ıınnıııştw·uz... ı. gi eceksin. Ben ise Klarisle göğüsteki işaretin biraz Bu sırada kadırı kuvvetle ı·o• 

- Affedecek bir ~ey 
evleneceğim, mes'ut olac~ğım. üzerinden etleri parçalanmıştı. nefes aldı, Göz kapakları açıldı. Raul ! fı,:ı 
Bir çok çocuklarımız olacak.. Rauf böyle bir mahlfıkun ölmesi , IO vakıt Raul kadından kaçmak, - Ne demek l(laris .•. ti.' e 
Ben düşmanlarımın bütün düşün- efdal olacağını düşünmekle be- onu bir dalıa görmemek, bir size çok fenalık ettim. Keli 1 ııı 

düklerini !:eşle muvaffak oluye- raber: •Mühim bir para değil!• dah,ı düşünmemek lüzumu şedi- de çok !analık yaptım. fl\cşıı ~ 
rum. Bak şu sırada bile ne diye mırıldandı. dini hissetti - hatıra!: rı bana ııı:uttııra< 3 

· k · · r~ 1 ' yaptığını sana bakmadan haber Elindeki makasııı ucu ile şu Pencereyı açara dinledi · sizsiniz Karis ... Jçiıııdd ı . ·ıl 
vereyim; elini korsanın içine göze! yiizü harap etmek artık falcz tarafından ayak sesleri ıııeyel:iııları da yavaş ,. r 

Soı{lnuş Yavaşça bı·r tab,•ııca duyar gibi oldu. Leonar nıese- imha edecek sizsiıı:z... fo'tı 
" ziyan veremiyecek hale sokmak 1 r 

leyi anlamış ve Jozefiııiıı imda- bana cardım ederse iz ' 
11 çıkarııııya gayret ediyorsun ... 

Sözünü bitırıııedi Kalyostro 
elinde bir tadnnca olduğu lıalde 
birdenbire doRrulmuştu. T:olı:m
ca patladı; fakı:t bu taarnıza ev

velden bzırlaııı .. ış olan Raı l """ 
ha s.il11ı patlamadan kadınım eli'ıi 

lıatırına geldi. Yüzüne şöyle ' 
dına koşmuş olacaktı. Raul bir adam olmağa stz ı ri o L •• 

l:aç biçimi derin bir yara mırıldandı : 
s:zi mes'ut etnıiyc aJıt, d•ı açıls1 artık bu ınalı!Cık kimseyi .-. d b ı ı • 1 nura a onu usun ar ve go- Nasıl !(laris zevce .ı o 

iğfal edcmiyecek, bir çok fe!a- türsünler bana ne .. ister yaşa- ister misiniz? i ·i 
ketlerin Eııüne g-eçilecekti. fakat sın, ister ölsün •• umurumda bile Genç kız bu 5ıizle:·c ~ 
Rauf tuna cesaret edemedi, değil .• Artık bu cehennemlik uz.ıtar k ıııııwk, b ·le c L 
kmdiııde bu hakkı görmedi. malılukuıı ne ismini duymak (Bitti) 


