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IS~ Pş. --HRONİKA KAPATILDI 
~~diste bu-gün tak-
tın s .. kA k 
ternd~·un anununun 
rn 1 1ne lüzum ol
adığını söyliyecek 

Çanki; Tı:--

Keşişoe unun bugün 
edilmesi muhtemeldir 

Dünkü gibi bu gün 
de de am edecek 

Cııınh /ırk mafbaafı 
bi ur 'Yetin ölmez 

A r nıuhafızıdır 
t\lkeı:kka 3 ( V akıt )- Takriri 
tın b· anununun müddeti yn-

1lnıckt d· y k 
ti hu ~ : ır. e iller heye-
Yeti ın~zatu içtimaıdda keyh
ı~d·d· ere ederek müddetin 

1 ıne l~ 
l' akriri Sii uzum görmemiştir • 
deun· kon kanununun müd-
1 lllet1P lı~mı münasebetile 
~eranaı(a z. yarın mecliste 
onun a bulunarak milletin ve 

n11c' • 

lnrk ~ırı efkarı olan hür 
\'c inbkb~u:tının cumhuriyet 
llıuhaf <>lmez dönmez bir 

Dalgalar Karadenizdeki buzları parçaladı 
Ecnebi handu alı iki vapuruı. 
Karadenizde kömürsüz: ve er
zaksız kaldığı anlaşılmaktadır 

Selinikte müthiş bir seylap 
olmut evleri ıu baımı tır. So· 
kaklarda sandallarla g~diği 

haber veriliyo~ 

kar ve firtına dün de böüıı 
şiddetile devam etti. 

Kar tipi lıaliııde yağ'clığl için 
limanda seyrısef er müşkülfıtla 

yapgıla bilmıştır. Caddc1cr ve 
sokaklarde yağan kar:m çoklu· 
ğund:m munıru ve ubUr da pek 
güçlükle y:ıpı:mış tramvaylar 
tek olarak işlemişlerdir. 

Seyelan altJnda kaldıiı haber verilen 
Selinikte Beyazkulc 

~&nun: t oldu~, binaenaleyh 
tühne<li . erndıdıne liizum gö-
Yaııaııa ~b hl akkında mühim be- Seddedilen Hronika idarehanesi Şark şimendlfer:lerinde 

Şark demir yollarindaki vazi-
yet dün yazdığımızn aynidir. 

..____ . u.unacaklardır s -=----- . Anirnra,3 (Vakıt)- ÜZ Türk vatanıııda Yunanlılık emellerine Evelki gün akşam buradan 
hareket etmiş olan konvansi
yonel Çatalcada beklemektedir. abık nazı/ar 

~aJuıı ---Qc • ut rtıuht 
Yin kefal t . ~ Paıa ile Nail 

llltıht İ· 112 tediye meıeleı;i 

hadım rezil!'ıne neşriyatından 

dolayı rumca ( l fronika ) ga-

zetesinie, matbuat kanununun 
ı O ncu maddesine tevfikan 
seddi Vekiller heyetinde karar-Ank e ıt encümende 

ınuh ara 3 ( v laştırıldı. Karar emniyeti umu-' telit ' akıt ) - Varın 
t.a.bık naz1;1ncüınen toplanarak nıiye ınüdiirliiğünueıı istanbuta 
~r f>aŞa ·trdan Mahmut Muh- telgrafla l>ildirildi. l\\es'ul ıııü-
be~ tedı' 1 e Nail Beyı·n knf,"- · a ı Ye " " dürü hakkında da ayrıca tekıbal 
g Ş.ıYacaktı meselesini tadkıka 
ı! CtirUrniştirr · TDosyalar kam ilen yapılacaktır. 
arı başlana· kedkikata bunlar- 'Dün gece kanatıldı -......:.. -·· .. caK_tır. ..,., 

t_. ---- ---- Türklük alay hinde nesriyatta lff/a-t: edı'fı'-1l~ bulunan runıca Iironika gazetesi 
·~ :1 Uı dün gece, seddedilmiştir. 
vark şf-"::- Dün gece zabıta memurları 
mete g ~Sntluferleri hüKQ- matıut g:ızeııin iaarehanesiııc 

An· mılyon frank Verecek giderek set kararını tebliğ ct-
~uınc~~r~ 3 (Vakıt) _ l li.i- rnişler ve gazetenin dizilmiş 
ırkcr Şark ömendi.ıfcri yazılarını dağıtmışlardır. 

hind 1 arsınd··k· \B Gazetenin sahibi Keşişoglu h en bcr·" ı .. ..alkan har-
\·e~r> nıc , 1 .suruklenen bir hakkında henüz tevkif kararı 
. ~kıJinin s clesıne dair Maliye verilmemiştir. Bu husustaki 
k~aia llliinYaptığı rnlizakcrat tahkil{ata devam edilmektedir. 
f llıct ~· cer olmuştur. l lü- Keşişoğlunuıı bu gün tevkif 
tank nla~ırkcttcn 3,000,000 edilmesi ımılıtcıneldir. 

~m~Nf i~cmiştirire ·Si~~;~~;~· M:,u·;~~r 
Cıeletek ---Paza t · b·· ·· k · 1 · t· r esı uyu merasım e rıyase ı ... 

. cumhur makamına geçiyor 

Ymıi kabine.ri te.şkil elli 

-
u 

rilıi ·:a'J:anın bütün safalıatım 
'"'akikadan dakikay.ı takibe mu
vaffak olacakl:ırdır. Ayni za
manda Telcv'zyon vasıtasile 
dünyanııı 1 er tarafına birçok 
resimler ııcşrolunınaktadır. Ta
rihi alaya 20 bin kişi iştirak 
edece' tır. Birçok ZÜ\ \ar daha 
şimc!iJeıı \'aşinglona gelmekte 
\ e buraya hiç olma1sa JOO 
bin seyircinin vuruduna intizar 
olunmaktndır. 

Vaşington, 2 (A.A) - Re;si· 
cumhur M. Ho\'Cr kal·iııesini 

alide.ki ze\•altaıı mürekkep olarak 
teşkıl etmiştir. 

M. Stimson Uarici}e, M. An
Jr ... v Mellon Maliye, M. Ray 
vil~ur Dahiliye, M. Janıcs Ood 
I larbiye, M. villiaın Milıtchel 

Adlıyc, M. \alter Brovvıı posta 
ve telgraf, M. Clıarles Adams 
Bahriye, M. Janıes Davis Mesai 
M. Arthur Hyde Zıraat nazırı. 

Ticaret ııezarctıne henüz kimse 
tayin edilmemiştir. 

Vaşington, 3 (A. A) - Şika
golu Mister M. Robert Paterson 
Lomont yeni kabinenin ticaret 

nezaretine tayin olunduğu ve bu 
suretle kabinenin ikmal edile
ceği bildiriliyor. 

• 

ÇORÇ.Lin hatıratı 
İzmir işgaline nasıl karar 

verildi? 

(Bu yozmm Uk lnzmı diiııl.ü 
hamı:ııda münderiçtlr] 

-9-.-

Tmdat frenleri 
Evell:i gCn sabah buraya 

gelmesi kap eden koııvansiyc-

nelde Alpulludadır. 
istanbttldaıı tahrik edilen 

imdat \'e rotatıp kar küreleme 
makineleri Hadıınköy ile Sancak 
tepe arnsmda kara saplanmıştır. 

Dahili siyasette işler karıştığı 

zaman yapılacak iş bir tahkik 
heyetinin tayinidir. Bu deva, 
ekseriyetle, müessirdir. Mesele 

tahkik heyeti tarafından ha11o -
lumııazsa da, hatta l>u heyet 
mes'ul nazırlardan fazla l>u mes-

Bu makineler kurtarılamamıştır. 

. il 1 Sancaktepeye imdat 
Kar Çerkcs köyü ile Uzun 

j köpı ü alrnsmd.a bütün şiddetilc 

ele ile işligala salahiyettar de -
ğilsede uzun bir tealılıur vukuıı, 
dclailiıı tetkiki, nihayet mavi 

bir kitabm neşri meselenin daha 
başka \'C daha buhransız bir 
c:ckilde tecelli etmesini intac 
~ 

edebilir. Onun için Reis vilso -
mm bfı teklifi dermeyan etmesi 
tabii olduğu gibi onun ve son 
derece ilıtilfıf içinde olan dev -
Ictlcrce kabulu gayrikabili 
içtinab idi • 
[ Altt:ırrfı 4 iincü sayıfımızdadır ] 

ı:ıccısoıo 

Luir Corç 

l lıükiim fermadır. Oradaki yar-
malar da karla dolmuştur. 

Bugün Buradan hususi bir 
imdat katarı Sancak tepeye 

·ı hareket edecektir. 
C Alt taralı 4 üncii saylfanıızd:ıdır ) 

~asatone 
Bu gün rüzgar orta ~idetle 

şımaldcn esecek, hava kapalı 

ve fasılayla karlı olacaktır, 
Fakat bugünkü kar, dune 
nazaran daha hafif olacaktır. 

Dün akşama kadar yağan 
karın mecmu irtifaı 5 5 santim
dir. Dün derecei hararet 
a1..ami ( - 2) kadar çıkmıştır. __________ ...., __ ..... 

Güzel sen' atlar akademisi 4 7 yaşına 
! / 

Mektebin cll1nkü mCMımeres·nde bulunanlardan bir guruı 

Dün, Güzel nan·atlar akcdcmisindc, mektebin 47 inci yıl döniimü miinas1.:hctile bir müsa· 
ıncrc verilmiş ve bu miina. ebede mimari şubesi mczunJarınm diplomaları da dağmlmıştır. 

i\ libamercdc Vali B. .i\loskova bliyLik clçimi2 I Hiscyin Rağıp bey ve merkez kumandanı 
Emin pa\a ile san·at ve maarif mensupları, konsoloslar, ve diğer bir çok zcyat hazır 
bulunmuştur. 

i\li.isa·ııereyc başlamazdan cvcl mektebin san'at tnrihi muallimi Vahit B. me~tcl?in geçir: 
diği de' irlcrini ve bu~nkli mlitckamil şeklini anlatmıştır. Hundan sonra mısafırkr yem 
açılan mimari. sanayii tCZ) ini ye, resim ve heykeltra) sergilerini gezdirilmişler ve büfede 
izaz cdilıni"lcrdir. 

• •• 
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~lleymaın'ı. Paşa 
e 

!A ılb~til 
Yazan 

AYHAN 

-ı-

Yıldız altüst olmuştu 
Abdülhamidin aklı başından gidiyord\ 

Rumeli orduları kumandanı Süleyman Paşa aldığ 
emri dinlemeyerek lstanbula hareket etmişti 
.... 1293 Senesi kanunu evvel 

ayının yedinci çar~mba günü[l ] 
c: Yıldız> sarayı altüst olmuştu: 

Mabeyn ba~katibi Sait Paşaya 
bir telgraf gelmişti. 

Bu telgrafı, ordusunu bıraka
rak c: Varna> iskelesine inen 

1 Görüı ve dü9ünüt 

Güçlüye karşı 
Asırlaruı bı'itı'in kara 

kışlar1111 son bir ay·da 
birden gönlı'ik, tanı
dık· hald z'istz'inıt'izde 
dıu~ıp dinlenrnek bil-
1111) ·en bir kaı: tipi
uin karanhk alev
leri: lzald. Rusra la
J ·da rzndan Akdeni::,e 
doğru buz kı'itlele
rinin akıntısı var 
şehrin y·aşayı.ş y·olu 
deyişti: 

Dos tzaızızu n ra n-
d e' usunda yalan 
ctkolls ohnasuu ka
baha/' SaJ·nıak şö]·le 
dursun, bir hekinıin, 
bir ::,alnıa 111e111111·11-

11u11, bir işçi 11 in c..·a
::.ljes ine {j·elnz e nıe sine 
p/j;::, ) ·onıu.yor, ehin 
bir şofö n'in beş ku
ruş arllk istmnesini, 
bir (·apurz~n ~eş. 
dakika gecıknu!s1111 
bı'i)r/ik suç SG) ·arken 
lıugı'in bt'itiin nakil 
c·asıtalann aı birden . . ..., 
ıs.yan et111es111e a15·1::.. 
a Çil l l. J ·o f'llZ. 

· J r p uı. 1·ıkan, .ra
ratan. öldüren bz'i-
) ·iik kudret... ()na 
han o-i adı (•erirseniz, 

b .... 
insa111n )·er y·uzun-
deki hakinliy·etinin 
derece$ini önünız'i.ze 
serdiği bu benı be.raz 
lerhada ne kadar 
canh olarak taS{Jir 
ediyor. 

1c::in kuCJPet elin-
! deki esirliğhu~ ze
lnnılujf;unu, kuvvetin 
aciz karşısuıdaki ku ... 
ru n t 11 s llll ll ~ şuna n lt
lığ111 ı geliniz, işte 
bu geniş, engin leP
lıacla sey.,.ediniz . 

H. T. 

Rumeli orduları kumandanı 

meşhur Süleyman Paşa çekiyor· 
du. 

Başkatip Sait Paşa telgrafı 
olrnduğu zaman hayretler içinde 
kalmıştı. 

Süleyman Paşa; 
cHakipayı akdesi lıaı.reti 

veliniamiye ferşü cebini ubudiyet 
eylemek üzre berrnucibi iradei 
seniyc bu gün saat onda «Sul· 
taniye vapuruhümayununa rakı· 

ben \'C Derseadete müteveccihen 
hareket eyledi~im maruz.dur .. > 

Diyordu. Telgraf Lir11üı1 

evelki tarihi taşıyordu.. 

Ba§katip Sait Paşanın telaş 
edip korkmıya hakkı \'ardı. Daha 
bir gün evci sadrazam Etem 
Paşa, Süleyman Paşaya telgraf 
çekerek lstanbula gelmemesini 
bildirmiş idi. 

Şu halde Rumeli orduları 
umum kumandanı Süleyman 
Paşa aldığı emri dinlemiyerek 
Varnrıdan vapura binip lstanbula 
geliyor demek oluyordu. 

Meselenin ehemmiyeti vardı: 
Süleyman P~ daha bir 

hafta evelinden Istanbula gelip 
Sultan Abdülhamitle görüşmek 

istediğini bildirmişti. Gelmem~i 
için de her çareye baş vurularak 

ı ı Günün hulasası. 

lı Dahilde: 
Ticaret odası kon
gresinin encümen .. 
ler henüz mesai
lerini bitirınedikle· 
rinden, dün akte
dilmemiştir. 
* Darülfünunda 
ilmi ıstılahların tes
pitile meşgul o1an 

encümenler Afişle-
rini tamemen bitir
mişlerdir. B. ve E. 
fişlerine başlanıl
maktadır. 

aricte: , 
mmız=cııı:c:ım~..,....ı:=:;m 

Bir habere göre, 
Fransa- Belçika as
keri ittifakının Hay· 
ne isminde biri 
tarafından tertip 
edildiği anlaşılmış
br. Tevkif edilen 
Hayne bunnn adi 
dolandırıcılı k tan 
ibaret olduğunu 
söyliyor. 
Bu yazının taf silitı ( 4 ] 

s:ı) fcmizdedir. 

ı ı 



tc.'kraf ustüne telgraf yağdırıl- paşaya sordu: 
mı~tı. - Ne yapnlım paşa? dedi. en ee ......... •::::P. 

.... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •••••• p• 1 
Geçim i.zlik, Rauf Paşanın Abdulhamidin Sait paşaya 

sekiz gün evel Serasker kayma- emniyeti vardı. Müşkül 1.aman· s hrım ...... aı.jjO 
j• 
.ı 
'l 
ı. 
•ı '• b 

n n, ehun - Muharriri : Eşref - J 
4 ~ ....... ::..:.· 

kamhğına tayini yüzünden çık· lnrında başkatibin fikirlerinden 
mıştı. istifade ediyordu. Sait paşa bir 

Süleyman Paşanın böyle an~ sene üç aydan beri Yıldızda 
sızın çıkagelmesinin sebebi ne başkatiplik ediyordu • Mithat 
idı? buna ne mantı verilmek 1 d S 1 H <l 

paşa gai esin e u tan ami e 
l&zım gelecekti? sadakat göstermişti. 

Sait Paşa telgrah Abdülhami
Beş on gün evci de vezaret 

d~niye götürdüğü zaman, Ab- rütbesi alıp Efendilikten Paşalığa 
düUıamidin aklı başından gitmişti. 

ayak ıp yükselivermişti. 
Abtülh mit Süleyman paşanın _ Efendimiz. Mahmut Ce-

lstanbula gelmek istediğini bili - !alettin Paşa kulunuz Süleyman 

yordu · Paşa bcndelerile daimi muhabe· 
Süleyman paşa kanunevvelin rede bulunuyorlar. Bir defa ken-

dördüncü pazar günü T opane dilerinden malQmat alınmak 
muşiri d:ımat M hm ut Celal ettin münasip gibi ise de ... 

)>aşay bir telgraf çekerek on gün - Sen ne söylüyorsun Pa§a? 
mezuniyet istemişti. Şi~konun[3 J Serasker Rauf 

Daha evcide serasker kayma
Paşayı çekemediği için Rauf 

kamı Rauf paşaya müracaat 
Paşa aleyhine hareket edeceği 

etmişti. şüphesizdir. Sadrazamdan bir 
Abtü!hamit evvela müsade 

şey beklenemez. 
etmiş, iki gün sonra Süleyman 

Rauf Paşayı tdgrafla $!raya 
paşanın lstanbula gelmek davet ccliniz. Onda mallımat 
i temesiııden ürküp çekinerek 

olacaktır. 
sadrazam vasıtnsile gelmemesini Abdulhamidin damad Mah-
bildirtm 'ı. 

mut Celalettin Paşaya güv.enip 
İşte S ı 1eyman paşa dmlemiye

emniyet edememesi pek ıabıi 

" " or ır nı z 
ib ·, serseri bi 

buz rç sıy 
Martın birici cuma gi'ıııii 

ist:ıubul boğ;ız;ıe Hıııaııını Ye 

Marm:ır.:ıyı buzlar istilfi ettiğini 
habdr alır:ılın:ız, bunları gör

mek içiıı göztepcden Haydrı.r

paşaya indim. T!uzlar karş·dan 
Jojoslu havalarda denizde hasıl 

olan bey~z köpüklü dalgalara 
henziyordıı. 

Marmara ,gözün görebildiği 

uzaklara kadar buzlarla örtfılii 

idi. Den:zin boğaza Ye köpriiye 
do 'ru olan kısımlarıııda da 
buziar görülüyordu. Fakat 1\ar
şıdan bunların l: üyüklükleri. 
k:ılmlıklan \'e 1 :ıkiki rrıahiyctleri 
hakkrıda bir fikir :ılıııa:nıyordu. 

ishnbuluıı bu nageJ-zuhur 

Yazan: Harun Re~it ,. 

:-zaldı. Durur gibı olduk, tekrar 
yürüdük, ~ öpriiyc yanaştık. 

Aceba bu buzlar Jı;t:ıııbula 

rcredeıı l eldi? Bu husu ta iki 

yışdae n 
misi· dahah··yü. 
~ gune rastlanir 
larıııı ai'ındıroıktan soıırn kendi 
vezinleriniıı tcsirile denize dü
şerler ve deniz akıntılarına tabi 
ol.ırak eilginlere açılırlar. Bu 
buz parçalarına cesaınetlcrinin 

ıdyadeliğiııden dolayı (Aysberg-
rivayet var: iceberg ) yani buz dağı ismi 

Birsi bu buzların luııadaıı verilir. Filhakika bıııılnrdan 
diğeri karadeııizin şiıııal splıil- bazılarının yalnız su dışarısında-
lerinden geldikleri ri\'a)'<'lkridir. ki kısımlarıııııı 150 metre irtih-
Bu rivayetlerin ikincisi daha 
km ııetlfdir. 

ic:tan bııl a ı;cl en bıız!arın 
ehemmiyeti IEtanbul lı:ılkınm 

böyle bir hadiseyi ilk defa 

görınelerindedir. Zira. kutleleriniıı 
ufak olmasından dol:ıyı n: ateş 

ols:ılar cürümleri kadar y~r 

ınd:ı olmasına mızaran tel m;ı 
kalınlıklarıııııı 1500 metre radde
sinde olmaları nzım gelir. 
Bundan da böyle seyyar rir 
buz kitlesinin Istar.bul ci•:a.rıııda 
kain lüıyışdai:ının 4 misli irti
faında olduğu anlaşılır. T'öyle 

rek gelıvo du. idi. Damat Paşa, Serasker ola-
Sül\:y an paşa korkulu bir 

m::ıdığı için Rnuf Paşa aleyhine 
ut idi. Sultan Azizin hal'i me • Süleyman Paşa ile daha ziyade bindim. Vapurumuz d:ıl a kır:ı-

mısııfirleriııi dalı:ı. Jfildııd:uı gör- y:ık:ırfar » tabiri \ eç1ıile yapa
ınck için köprüye giden \apura cakfarı tesir elıcıniyet~izJir. 

seyyar bir buz d:-ğının açık 

denizlerdeki vapurlar için ne 
büyük bir tehlike olduğunu 

izaha liizum yoktur. 

seleslndc en ziyade iş görüp sıkıfıkı olacaktı. Sanların hepsi· nııı h ·z:ısını geçer geçmez buz 
beccrden biri idi. nin gözlerini hırs bürümüifü. "sahasına girdik. Şimdi ~:ıjımız 

Ruslar Tür~ ordularını bozup Biribirlerini sevemiyorlardı. Harp da, solumuz da ufaklı, büyüklü 
PJevneyi aldıktan sonra Süley- meydanlarında bile dedikodu nyyu- binlerce buz acr.ıcığı \'ar. tia\•a 
man paş nın ortalıktaki dediko- ka çıkıyordu. içlerinde en dürüst s~;ık ol :ı bunltırın nr:ısıııda 
d dan isti ad~ etmeğe çalışarak hareket eden gene Süleyman seyahat e.tmck zevkli bir şey 
Sultan Muradın tekrar ta.lıta p di F- L d d 1 Oi:?C"k. 

aşa i ·. ~at o a oğru u~u - .. 
geçirilmiyec~ine elde senet mi nisbetinde dik baş\Jık edip ih· Buzların üstleri, gece yolda. 

v dı? tilalci kafasile iş yapıyordu. tutuldukları karla örtülü.. Oauıı 
Abdülhamit şimdi ne yapa- Süleyman Paşayı çekemiyen- için hepsi bembeyaz. Buzların 

ca tU bu adam şüphesiz yoldan ler, başta bulunan padişahın brızısi bir ( ıneclo21 ) kadar 
çikmıştı. Yarın değilse öbür bu zofından istifade ediyorlar- kiiçiik. Renk cilıetilc ve muhit 
g ·n Sultaniye vapuru ile Ltan· dı. Abdulhamtdi üfürdükçe ves· 1csirile de buıılara benziyorlar. 
bul topr; ğına ayak basacaktı. veselerle duldurup şişiriyorlardu. Fakat bir kısmı haylice hii} ük .• 

Kendıne telgraf çekmek im- Abdülhamit me\'künden kork· 1 tatta aralrrında sekiz onar 
kanı da yoktu. Bir defa va- masaydı belkide Sıileyman Pa- nıc:tre nıurabb:ıı \'Üs'.Jinde ol:n:-
pura binip Vardan açılmıştı: şaya d5rt elle sarılacaktı. l:ırı var. İnkisarı 7iya ha:iisc-
geliyordu. sinden dolayı derinliklerini \'t:-Ah .. Hey bu m~vki dUşün· 

Bir sene evel de böyle an- purdan tahmin etmek müşkül.. 
cesi diğil rr.i<lı ki dünyanın her 

sı7.ın •Sırp• ordusundaki vazi· l d dk d M:ıamafıh stwun dısarısıııda ı.11-yerinde o mıyacnk e i ·o ular J • v 
fesini terk cdıp Istanbula it.inan kısımlaFınııı virmişer otu-çıkarıp alemin rahatını bozarak J 

gelerek Mith t Pa~a ve yeni kaçırıyordu? zar santimetre olım:sına ııazaraıı 
Osmanlılar cemiyctile temasa tekmil k:ılıııfı;.;Jarmın iki üç 
b~lamıştı. • Sait Paşanın mabeyin tel· 

Deniz buzlarıııı·ı asıl tehlikeli 
olanlarına ba!ıri ımı lıit i ati asi 
ile ~imal ı.leııizleriııde tesa.düf 
edilir. bmılar kiıthii şimali 

brnfl:ıqı•da kşckkfıl ederek 
yavcş ya\'llŞ salıillcre glen 

glas}Mlerdeıı kop:ın cesim buz 
k. 1 • ._d. 
ıt e erı ır. 

nu büyük huz kitleleri alt-

Mcşlıu r Titanik vapuru fo
cinsmııı kalıramnı işte böyle bir 
serc::eri buz parçası idi. fill•:ı

J.:H:a bu vapur böyle bir bt:ıl 

çarparak iki bi·ıe. y.ıkın yolcu-

1 
sile beraber 13nhriınuhitin c.lcrin 
sularına göınülmiiştıi. 

1 He.run Reşit 

\ '['~ıl~~r()]( 

P b .. .. Abı·del Terzilik mektebi şim-
erşem e gunu · dl k l k , . d . h t i i açı mıyor 
romısyonun a ıza a ~ult:.ınahmctteki San'atlnr 

verecek mektebine mülhak olarak tc-

Abide komisyonu Perşembe 
efnü Beyoğlu belediye d irc

siııde top!aııacnl.tır. Du tvı l.111· 
tıya J. iakkı Şinasi Paşa ıiya t 

edecektir. Şehrimizde bıduı n 
1 

M.Kaı.onik:ı ela but plantı~ a işti

rak ederek Cumlıuri; et nb "de
sinin kaidesindeki çatlaklıklar 

siı;inc karar Yerilen terzilik 

şube. inin açılma ı ~imdilik 

gcçımı~ur. Buna scb .. p de tn· 

lipkrin azlıiiıdH. Ögrcndiğiıni-

7.P ~rc~~lı i.ıb-.nin dcr:-lcrc 
baJıyahilıncsi için kanunen 
en ;JZ 15 t..1lcbc bulunma.sı 

l;\zıındır. 1 lalbuki şimdiye \,a-

.A ıı"••············... ~ ···:::: ••..... 
~ ··················· ~ ... 

-9-
Anıldıkça adı hürriyetin gülmekte istibdat [1] 

Demek ki halihazır vnkll istipdnttcn berbat 

Şefaat isterim herkesle sizden de bermutat 
Medet kıl biz nasıl ellerde kaldık ya ResuliıIIah! 
Bu günlerde bunaldıkça bunaldık y;ı Rcsulallah! 

- ıo -
Kalıptır hepsi sade öyle biı zntı müfahham yok 
Hülasa anlaşıldı şimdi arhk bizde adem yok 
Oyuncaktan n~ağı oldu bizde sadrı izam yok (2] 

Medet kıl biz nasıl elleı·e kaldık ya Resulallah! 
Bu günlerde bunaldıkça bunnldık Y.:l Resulallnh! 

( Devamı var ) 

[1] r liirriyet ı,ims~ııiıı hakkına bamız etmemek .~ 
herkes kentli eğleııcesinde bulııııın:ık manasına me\'ZU b.r 

isede bu bizde Hti tefsir ediliyor. l lilkiımeti valiler, 1 
.. ı; 

s:ırrıflar, kaym:ıkaml:ır istedihkri gibi kullamyorl:ır. O U!l 

ulup olmadığını ait olan ıııakaınlaı1 anlasın, dııılcsiıı"; b·ı 1 'U 

\·azifesi haricindedir. l lürri)et demek b:ışka türlii t"rıf c 
maz. Avnıpalıfardan gördü]üml.z' naz1r:111 hürrlyct Jıürri 
ve gene tekrar ederiz ki lıfırriret hürriyettir. . f 

(2] er.... Paşayı ben tıaıııuslu bir :ıdaın zannederdırı1 • 

Yaktilc b"risi bana deınijtİ Vi... Paşa s:ıdı azım o'ın k 
herşeyi feda eder. Bu söz pc.k doğru bir sözmüş it tt 

sözü liilnıi Paşa ınr:ctesna olmak iizre ( .... ) f>zııları •ın 1 cı 
de teşmil ederim. O herif brn:ı. diyürdu ki: ır ( .... ) bll ı 
ınnlıarı hakaret oldtt, evi hnsılclı, cşy:ı.sı kaldırıldı 5' 

1 

Düçarı rezalet oldu. fzzeti nef c malik olan bir adaııı ı 
gene « Jön Türk » leriıı intihap ettiği bir mevkide btı 1 

demişti. Bunda izzeti ııefis yok diyordu. Şimdi de 
1 

ediyorum ld hem izzeti ııcf.s yo\ınuş heın es.-ıseıı b 
hlm:mıış. Çfı•ıkü bir muhakeme edelim: Maliye nazırı • C· 
kimdi? ve kim olabilirdi. Bugünkü hale nazar~n keınali 11 

j biriktirdiği beş on 1 uruşun zenRİlli say.lan ( ... ) Pa~a b' 

i
l seııe maliye ııazıriığı eden a: C .... ., Beyin ıııaduııunJa l\:'I 

a C. ... », a ••.• » Paşaya yalnız ım:leıı değıl mndJct. 
galc:hc çalmıştır. eırcvnı et C .... Jı, ıt •••• > Paşadan zeıı ı ~ 

l oerikiııiıı p-ön.lli]lı lı:tk:ırctler hatta devri istibdattarı 
1 ınıı ruz olduğıı rez::ıletler çab:ı olsun; öyle fıliın öyle f::t1 ~ 

za{ıı \'ele\' hırsı piri ile olsun sadareti şu zamanda ~ 
edişi şayam ta.ıcüptrır. 

1 

• er ı 
( 200) bin lira haciz sure· 

tile hıhsil ediliyor 

e 
Kaç kuru tsıl 
verilece~ 1r 

Diyanet ı~leri reısJıgı 1 ı bu sene kaç kuruş 0 t 
gösteren bir cetvel 

grafanesinden çekti~l telgraftan metre kad:ır olması lazım gelir. 
Hera'!k kumandanlığı ile Is· k R f p d c .. ünkii buzun kesafeti 0,93 lıakkıııcla scras er au aşa en işe 

tanbuldau uzaklaştınlmcaya ka- etm"şti. raddesinde olduğuıı~lan su iize- verecektir. 

koıııisroıı·ı iz..1hat dar a11cak 4 kişi m i.ı r:ı c:a.ı t 

Barut \ e mevadı infil:lkiye in
hi.,:ırı ~irkctinin bu !nhis:ırı Mc
nclit i,;ıninde bir Fıransız şirke· 

tine <le' rcttiği ,·c bu devirden 
ha::-ıl obıı tcmcttu !liin kn7,anç 
, erği i 'crmediklcri :ınlaşılarıık 

tnhkık:ırn başlanmış ,.c ( 400) bin 
llra takdir olunmuştur. Bu meb· 
l.ığın kanunun (;>j) inci madde· 
51 mucibince tahsili liizım gelen 

~tıniştir. Fitreyi bu cet\'!1 
t. . • (>(I 

zek,ttınızı servetııııze . ,.. . 

dm ne sıttıntılar çekilmişti. [21 Sö,_·lenildiğine gör~. kai lc-Böyle acele <'mabeyine• is· rinde }'Üzdüğü \'akıt suya b:ıt ıı 
Hem bu ef r, bir sene tenmcsini ordudan a1ınan fena kısım, suyun dışaı ısıııdaki irlif :ı.- nin hşt:ırı ltalyadan şehrimize 

C\ ~lki va7.\ı.•et de yoktu: ı ı ı - -
Ru~for Jl-er tıırafoı tlcrlıyor· haberlere yormu~tu. Siileyman ıııdan takriben 9 defa fazla n ldedilir' ıı )azı ııçı:k r:ır-

p V d "alan korımış, bu r:ırç:ı':ır bn· lard~. 80'.! ·un çoktan başlamıştı. aşanın apan ızın aman an 01ması icap eder. Czcrleriı e " 

ctmi~tir. ~ laari[ idar~ i p;a:-::cte 

Ye sair ,·c~ıtalarla iJanlar nc~

rcder ... k tnlcbe teminine ~-alı
.,acaklir. -

vare Ctmiyetine veriıııZt· t 
. Al: f\'S:t 

.ı ı= 
kuruş ı.ufl • 

Buğdaydan 33 JO 
Arpadan 40 

11 urmadaıı 
Ütiiınde ı 

ı04 
130 

•'apura bı·nı·p l&tanbula gelmekte ı·ada 1(::-ııoııika tarafııı fan al"ı Halk Abdülh mit al yhine ha. • martılar kondukça buzlar iıısar:ı 
olduğunu aklına bile getirmi- ile yrtpı~tırılrııış Ye ü.:füri cil:l 

(200) hin lir:ısı için şürckılya 11
-----

ra et için bir i;3!etc bakacak sal hi!:sini veriyor. 
yodu. i'<' berrs:z bir hale getirilmiştir. 

v<ı7.iycte gelmişti. (Bimedl Buzlar vapunııııuz,1 tos vu-
-------- lia~buki kaidedeki ç:ıtlaJ,Jar bu 

Suleyman paşanın istediğini [I] 18 1,·anlınuc'"el 18~,..,.. ruyorlar \'e !:er vuruşb vapur- . , Müfetişler ~hisabına bakınca 
• aibi eheınıniyetsız çatl:ıklaruaıı 

yapabilecek bir muhit bulup (2] lstaııbuldaıı uz;ıklaştırıinıak da bir sarsınh lıiscıediliyor. Bazı b zimmeti çıktı 
ib:ıret değildir. 

taraftarlar peydahlıyacağ1 tabii idi. ve hareketi t:ırilıi: 1 k:ııııınus'ltli büyücek ınüsadcıııcl r vapurun Eınir.gan posta ııı üclürii Şev-
Abd 12n2 1871i t · Pers.eıııbe içtiınaıııda ı\l. J. Ulhamitin yüreğini geniş .,, - :J cumar esı • k:ıhurga5111da hafif çatıı·tıl:ır bile ket B. Lir kaç giılllı tir tag ıyyüp 

[3] Abdiillıamidiıı Malınıut Kanoııikn hıı çatlakların elıeın- t · t• tutup Süleyman paşanın emir hasıl ediyor. Bıı çarpmaları e ınış ır. 
celaleddin Paşaya koyduğu miycti. cler<'cesi \'e t~lılikcsi . 

1 
. 

fihın tıınımıyarak gelmesinden buzların zararsız cilveleri lclfıkki Evelce ailcsıne m ıııelttup 
lakap: şişkoJur. 1 kk d · t• "il d t d·ı 

ey ihbarnaıne gönderilmiş ve ınü

wıkiben tahsili emval kanunu 
mucibince haciz suretiyle tnh ili-
ne ba, 1 ıınımştır. 

Yeni Maraş valisi 
ı\ lülki~ e müf cttişliğiııden .\!,ı-

raş Valiliğine tayin edilen Ferruh 
B. bu hafıa memuriyeti mııhnllinc 

hareket edecektir, vesveseye dü~memesine sebep ederek gülüyoruz. ı:ı · ·ıı1 a ıs ız .. a :ıve e ı e- gömlcrerek hastalığından dolayı 

yoktu. Vozgatta zefzefe Vapurda herkee buzfJrla cektir. İçtimada :mdyııt mııaJ- buradan uzaklaşaca;:ım b:Jdir- Tevhit edilen cemiyetler 
Artık iş işten geçmişti. Ya· Vozgnt, 3 ( A.A ) - Akdağ meşgul. Bunlara bakı::orlar, liıni Malik Bey de h, z r b·ılu- ıniştir. Tevhit edilen, ekmekçi, 

pılncnk birşey kalıyordu. O da: madeııinde dün saat on altıda bunlardan oallsediyorlar. ııpc<tktır. ı\1alık Deyle M. Knnc- Posta idaresı müfettişlerini simitçi Ye furuncular ccmi-
Sü!eyman paşayı r.nrarsız şiddetli bir ı lzele ol::~u1 lıamp Vapur s~rayburııttııu dolaş- nika. ararnıda hara.retli müna- göndcrere Şevket B. in hesabım ) etleri idare heyetleri buı.,ıi.in 

4 Mart 1; 
"--~--~ ... - i'l~ 

• Mesenger .. ga;:ele5are" 
rDlen bir varakaya naZ 
!.. • • d· - "ş cık(f 
t(ıyyesı şım ı gumu 

ol:ıt' 
on üç kuru~a Juruhi 1. 
tadır k_;, elin bu kadat 

ı'l 
Lğı kasapların ihiikdr , 

bilfıf' sarına mebni olup I' 
inhisar lğoolunarak 0 "• ,; 

ki~l bir şirl{el akıeJer/ef ııJJ 
yun gelirip el satarlar$(1 

yun alıı yedi kuruşa 
kete ha11li temeflıi /trı 

{ Vakt) iıı 4 ~hlf'l 192!.J tefrik.ası : 94 

hale sokabilmekte idi. bir ev yü.ılııııştır. İnsanca. hkfarı sonra süı 'ati•1i azalttı. 1\:ı.ş.1l:ır cereyan edeceği tahmin 1 tetkık ettirmiş \'C zimmetine içtima ederek ~eni heyeti i· 
Abdiilhı:ımlt başkatip Sait 7.:1} i-ıt yoktur. Bir aralık sür'atimiz büsbütün edilmektedir. para geçirdiği aıılaşılmıştıı. chrcyi seçeceklerdi. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;:;=~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~·--~~-~---- ---~~~ 

Aluliarn1·i: llüscyin Rahmi 
Beri vnnda Husrev ., his bir Ye vnhut iki .. . 

li nasihat 'el'dim. Fa
kat ou<la süz k:\retmez 
bir hamkafa 'm·. 
~ihaytıliinnihayc ka-. . 

rısım öldiirPceğ' ben-
ziyor. Bizi öldü!'nıek 

• 
yar·adamn lıf1 kkıdrr. 
O half etti, o üldiiriiı·. 
jizi se' mi ven kadım 

öltliirmh e .~ . ., hal\t muz 
• 

yaı·? lıf'P ko(•alar he-

Bu S(•hnazınki de ııc \a ır(kmrktcıı eekiıı- · dı ... Ciiııkii karısı P('f'- tirerek okı. ~ o ~ .. 
haksızlık... Behe' in- mczler .. Ren Sclınaz11ı ramı1 ölümiinii hel,le- tadı: . . ~ ıı· 
saf sız mahh'ık, ilıti~ar hu ciırny< t.iuc miL·aadr. diğiııden Husrev tw- «Hanım Eferı( ·~ 
l\.omsııım üzerine ~ene etmernı·livinı • Fal\at yin, bu hiyaııeliui « Başımı.da [,, r, 
ası kile Yatan kt d .. mıı; nasıl? Bir .. l ... ore ol\. ~:•v- duvar~a onuıı da bu bir heia dola~ı~' t· 
k;tli h\z;m ~else ,., 'C'- dan cı ldı Hele b:r" dÜ.. cil;ry ' ·' rhğma diğcı· einiz lfazluıu 1. 1~ ~ 

~ .. ı · - ı ı ıt Ut lw11 .. :eni gcberlme- şiiııeyim bakayım, bu- şurcıle trl ... reı· atı- sPdakatsiz ;.! 1 , ı 
li) iın •.• Keudiui muaf ııtm da bir çarcsiııi larağındau şüphe ctmi- 1\unaatle yal...ıft.11 ;. 
ıröı·diF'liı1 hir •rliı ah bulurum. "·ordn. de nıürl'iı111~ • t'I ti tı .T •• 1 

iciıı L>ir di.i!eriuin ülii- Husl'CY Nizami B. hu • - 34 - nıü~ı•it recl<h1 ,ı 
., 1 ', ,, 1 . f' 

~·ıami Bt.'Y de kendi kntil vuku hularaga 
h nziyordu. 

nim zilınivt1 linuf(' ol-. 
salaı· '1iiın;n•l 1 ı~-

mii11c ıırdeu saldır·ı- gilıi hissiyatta ~~ok piş- Bi1'giiu eı·ran maz- l\alrnl ctnırz •1 
11 .. 

vor!"un'! ah, hu kaduı- l,iu aclam. Uil'l,n<_; da- ı lmııla Ilurrcııı Lııtf i var. Kilyos J,l
11

,, ~ 
·ı ı ı k 1 ı kika ternıınüldf'u soıı- salonhu·m<la ottu·rn·- !rıııtl:t ,., 1.)ıak fl:111·ı td:\k isinee ke>udiııi 

ağır bir 'icdan mc ... 'u
livcti füıiiude görü-

~ ~ 

'ordu. . 

ı ~(' )·apıp yaprak hu kmwhk dn~tvctlt'ri or-.. . 
tadan 1 ali ar. lüu·ılar 

:.1 ı·, a.ı , Hı at m ar f'.) , , 
1 

her lıi:;leı·i. Iıcı· hare- ra Perran ~lazhmı ha- larktın hizmetçi biı· yafetil~ J1tırreı11'1 1 
ketleri f antaziy<'dcıı mma ıniitlıiş tehlikeyi mektup getirdi ... ifa- Beyin ağu~11r 1< 't· 

ı.l))!"lCll I
0

ll)Zf"~l'1, l>il' mel\·- 1 C'f t }) J·e dı" aa( il 

Perrarnn ı· zaleıine 
<lair Şchuazm ortaya 

ciuayctiıı üuüııc ge~mck 
liiıunnırw dli-ıiindü . 
l\cndi 1 endiue şöyle 
diyordu: 

kocalm· k nztt gihi ~r
cinirl~r. Beuim f ın ı .. 
karını da sevda hmci-

ihaı·ettir. "l .u 
1

' nm m \. u nn ' 11 bilinmez na;:ya ., · 
Nefi leri haı kıuda tup yazmaya karnr namına yazılmış ol- rı~ne biı· ihtiyn1 :-ı1vı 

vukuun<lau titredikle- verdi ve ynzdı. duğuııu gürerek zarfı celaiı·wiş oidtlg(lı 
•:ı arını.; olduğu ınahut 

fotm:rafi viiztin<len miit-... ., ' 

- o . lazlum rivi 
n yolacak herife hay-

lc Perran la tutf inin 
öliimlcrini br: .r •• <,: .. 

ri hir şeyi bir diğeri 
... ·: · : .. · glile güle re-

Uu lıarcketirıtleıı Seh- vu·uı. Cıkaıı su satırla- • _,. 
~ ,, · · foıo !rnu···· C 

naza hiçbir şey açma- rı« Aman» ına da i~it-



P. Savıfıı 
--- ----. 

· Kafile büyüdii l)Liyüd-ü 
Dmıebilir ki A.a::.aııın 1·an halkı pJi::.leri 
dii11ılk_, ağ1:::J arı köp1( klı'l iki sf'rsen ıun 

arkrıs111d1111 koşll)'Ordu 
- ıo-

7.anıan pasanlı Hatice epi yamadılar. Bu arada Hatice ve 

ıızaklaşmışlarclı fakat kafile Hasan köşede bir, çalı aralır;,rıa 
)alları geçti kazadan cıkan cad- gizlendiler, kafile önlerinden 
de·in ··at·· d b · ·· u un e ir çığ halini geçti. Co~kun, coşkun yoluna 
alarak genişledi, büyüdü, bir devam etti. 

'"'aıı seli oldu... Denebilir ki Galile de babasız çocuk 
kil]· 

. anın yarı halkı yalınayak doğuran Meryemi recme hazır-

•ğı.zları köpüklü, gözleri dönük !ananlara: 

lir halde iki serserinin ardından Günahı olmıyan ilk taşı 
koşuyordu. 

atan• söıü önüde lal olm~şlar, 
Kafilenin önüne çıkan kadın, taşlar ellerinden tap, lap yere 

•rkek onlardan sille vedi tokat düşmüştü. Halbuki buradakiler 
Vtd• k • · ., te me yedi. Şehre inen çocuksuz bakireye hem taş attılar 

_köylüler neye oğradıkl~rını anlı- hem taşlarının ucuna hiç tanıma-
-~ --

dıkları insanların kanlarını bu-

1.ıtırdılar... Genç kadını, genç 

erkeği bulamadılar. 

Fakat gazadan döner gibi kan 

ter içinde kahveye döndüler. 

Sakallılar gene kadın yüzlü 

çocukların karşılarına ğeçtiler, 

köçek gene parmagındaki -ıil

leri titreterek oynadı. Kah

veden gelen sesler aksediyordu: 

Aşadan yavrum, aşadanl.. 

Akşam basarken, Hatice ve 

Hasan çalıların arasından çıktılar. 

Bu amansız insanların elinden 

kurtulmanın yegane çareıını 

hızlı, hızlı kayıbolmakta bul

dular. 

Genç kadın, genç erkekle 

ve ayrı geçen günlerine dair 

konuımadan, birlikte yolculuğa 

mecbur olmuılardı. 

Korka, korka yollarına de

vam ettiler şehirden uzaklaş

tıkları halde nereye gidecek

lerini bilmiyorlardı. Kadın 

sordu: 

Nereye gidecegiz? gece 

basıyor. 

Bilmem istediğin yere.Her 

VAKiT 4 :\fart 

yer bizim . ., Şu dağlar, bu yeıil 

ağaçların altı, Şu derenin kenarı. 

gün sıcak, gece aydınlık, yaı 

Allahın yaıı. Bize şehirde ekmek 

yok, rahat yok.. Namus yok ! 
Ben, sana burada otlardan bir 

güzel yatak yaparım .. 

Hasan şöyle bir döndü bir 

kucak sararmış otla kadının 
yanına geldi; kuru otları kadının 

ayaklarının altına bir yastık gibi 

yığdı. Ha ticeye ·döndü : 

- Yoruldun, eledi, sen yal.. 

Karnımızda aç .. Ben sana yemiş 
bulup geleyim . Belki de bir 

yolcu filan görürüm, biraz ekmek 

alırım .. • Kadın yorgundu , ve 

vücudu diken bereleri içinde idi. 

Kadın boylu boyuna otlar 

üzerine sereserpe uzanıverdi . 

Hasan, nafile yere yolcu 

bekledi, oradan ne kuş uçtu , 

ne kervan geçti.Kirn•eye raslge -

lemiyen Hasan etrafı dolaşb , 

dağ eteklerinde ancak ahlat, ve 

ham iğde bulabildi. Onları top -

!adı, koynuna ceplerine doldurdu. 

Hasan kadının yanına geldiği 
zaman vakıt bir hayli geçmişti , 

sabahın penbe beyazımsı yüzü 

bir aölge Qihi aeçilebiliyordu. 

Kadın o kadar yorgudu ki bir 

türlü uyanmıyordu. Ara sıra 

gerinip sağa sola dönüyordu. 

Fakat gözleri bir türlü açılmıyor

du. Genç koynundan çıkardıAı 

iğdeleri çömelerek yiyor, hem de 

güzel kadını seyrediyordu.. O 

kumral saçların ne güzel bir 

dağılışı vardı. Haticenin saçları 

serin rüzgar arasında dol.ışııkça 

her telini ayrı, ayrı titretiyordu. 

Bu kımıldanışı ona ayrı bir gü

zellik veriyordu. Kadın birden 

soluna döndü .. Hasan bir bıçakla 

vurulmuş gibi oldu, sanki dondu, 

sanki karıısında o güzel kadın 

degil, bir leş, pis bir hayvan 

kadanası vardı. 

O yüz, o göz kenarı ne idi 

Allahım.. Ne iğrenç ne kötü 

şeydi bu.. Gözleri karardı. 

Dün de yolda Haticenin yüzü 

gözüne ilişmiş, akşam da bir 

yara izi görmüştü fakat ona bu 

kadar leci, bu kadar çirl.:.in gel

memişti ... 

Bir an geldi ki, delikanlı uyu

yan kadının yanından kaçmak 

arzu>unu bile duydu fakat 

Hasan bunu düşünürken kadın 

birden öbür tarafa döndü. Gü

zel yanakların ince çizgileri 

ona, eski günleri, onun için 

çektiği ıztırapları hatırlattı. 

Hatunlar ona okadar muni• 

göründü ki artık bir habralar 

yıgını olan kadını bırakıp 

gitmeye razi olmadı. Haticenin 

kıvnk uzun kirpiklerinin ara

lıiı1ndan gülüm•eyen gözlerine 
daldı. Sıcilk kadının yüzüne okadar 

tidctli vurdu ki nihayet Hatice · 

uyandı. Kalktı. 
Gene ona iğde verdi. Ham 

meyva hiç biri boğazından 

geçmiyordu. 

Bu kuş uçmıyan kervan 

göçmeyen yerckn ne kadar 

evci kurtulunur.a açlığa bir 

çare bulacaklarını zannedi

yordu. 

- Yulcu yulunda gerek 

diye ellerindeki meşe dallarına 

dayana, dayana yola düzüldü

ler.. Onların yola çıkmaları 

hiçte güç değildi kürenin 

üstünde onları oldukları yere Lag 
!ayan ne vardı? 

Hatice şu kocaman dünyada 
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Bir hatırat münaseb3tile :.« Qf-t,OJJO 110S» nzİ=.a/z p,rı~e/esi füftiye Ve tG~OS!OUft~Vft 
''Taymis>, İngiliz kabine- ll r ll s 1 n ıl a 

>inde yer almı~. bir za- Siyasi neşriyatta bulunduğundan muhakeme U U U 
m:ııılardünyanın en azgın ediliyor, müddeiumumi mes'ul müdürün 4:<•1..oslorak ya maarif 

iıta!ule ihtiraı.1nın dişlerini bile- tecziyesini istedi na~ırı )1. lö 'o. Hoca-
rnı~ bir naıınn, • Çorçil • in ha-
tıratıııı yaziyor. Tarih denilen İstanbul ü.;üncü ceza mahlic- Abtürrahnıarı Bey, mes'ul mü - lllll yakında İii'l.aııhııla 
lıinb· del mesi, dün Rumca • O:·:oı>anos • dür Niko Kosti Mihalidis Efen- ırnlıı · · ı· ır per i piyesin geniş 1"' ıesıne ııı ızar o-
•ahn · d I al k 1 mizah gazetesi aleyhine ıııiiJdei- dinin Matbuat kamınuııun dör- I 

esın e ro mış a tör eri, ıııımal..tatlll'. 
ktnd· d·ı k 1 1 d uıııumilikçe açılan bir davanın dü::cfı maddesi mucibince tec -

ı ı ve yıı a em erin en l) ı ' 1 .. ı· ·ı zi,esini isteıııis, maznun vekili, o· tu·· ,. Jltıc·ı ""' 1 <ıS uin k f 1 Fak ruye ı ı e mes;>ul olıııu.,tur. ' A ı , ''"I\ -erne ena o mıyor. at • , • 
ı R t 1 · 1. yanlan şeylerin mizahi cinası 1 k "I · 
e:ı, o hatıratın yalnız bize ait u gaze e, yanız nııza ıı b 1 1 i - . ti O\tl '"··aıırn l'll lllll nın 

azı şey er o < ugrnıu, sıyase e 
elan k ı. d neşriyat.ta bulunmak üzere • ı · 1 1 J 'l" ' ısmını Oı<U um. alakası bulunıııadığını söylemiş, il\ lrSal<'I al'llH Hllt 11',,t ll-

CJ, k d 1 beıaııname vermediği halde, • 
lanın e er ve ta i mani- muhakeme karar için kalmıştır. sariinilf'vlıin t< şe'. h'' -

\·e] ini ellerinde tuttuğunu söy- beyanname ine muhalif olarak • • • 

lı\eul · d h b şı dah siyasi neşriyatta buluı~du~u K d' • sii İİZ!WİIH' Cet.. lıiikıl-
d~n e~~ün:;i :;rdı;. ı, a ı:oktasından mahkemPye veril- enuısıne nnzaron nlf'Iİ Balka;ılartla ve 

Çorçil>, Muharebenin ~arkta nıiştir. halıu~us jsıaııbtıl, .\ıı-
nıa'·I b 1 Davayı mucip olan neşriyat, l ~· R ıl 1 
1 ~ u ir,et e bitllği umanki gaz. tenin ıııul:telif nüshalarında ro 1 usuouan nası kara 'c lzınil'lle lica-

\lf~ Pıtiı<olojisini birkaç cümlede 1 
hülasa etmek istiyor, ve Türk- intişar eden yazılardır. Bunlar- tı"ıırılmı~ t 

1 
r 1. ret nıii ınessi ilikleri it ı-

l·n· b h darı < Süııürgeııin kürei arzılaıı, 11.U 1 ı · · 
n ütün harp güna ını rah- ( :ısına l\lll'at• Y<'l'llll~lıı·. 

tıır:tli Talat ve Enver Paşalara kamerden, merilıteıı \'e cen- Şehrimizden yazdığı Dü • d t ı· 
Yüklediklerini söylüyor. Biz, netten aldığı malum~t • scrlev- makalede~. yunu umumıveue as ı~e 
1 •,· h b b k d hası .ıltında iııtiş:ır eden bir kaç "f 1 • ·ı 
''".a, iç ir zaman u a ar Rıı>ı·adan çıkarılan :-abık ·' art a'.'lll{ aıı ıtı m-

apt 1 b satır: a ir maıere~le tarihı'n l larhi\_·e korni>cri Troçki 
ın•h' h k clıL ~ Telgraf, Atina, 12 Mavis-• •emesi uzuruna çı ma ~. "' 
Bu ela I 1 1 1 Tewerküı kalıınesı sarsılıyor. Pariscc çıkan Jurnal,, ~aze-

va o sa o sa ngi iz ı. 
rnuh· ı Koııdilis, askerlik ıe siyasctlrn tC$İnc ~clırimizdcn L1ir nıaka-

ıp eri> cemiyetinin sersem 
bır l d 1 ist:fa ediyor \'e Meteora ınaııas- le yazıp !!:Ündermi~tir. Troç-eranesi şeldin e i eri sü- '· 
rGle b·t· N b ı. tırıııda tecerrüt hayatı imrarına ki diyor ki: 

ı ır .. e ise işin u noı:· 

ta.ı ile hatıratın 0 kısmını tahlil karar verdi. Bundan dolayı 
etır,ek ban d·· ahval mütereddit görünüyor. a uşmez. 

1 
Fakat gene bu Çorçil, Türk- Ras.ıtanenin tcbeddüliltı ceviye t en büyüle düşman olarak hakkindaki ruznamesinde karışık· 

ngi)izleri biliyor ve bu kanaat, lık istid!al ediliyar .» Başka bir 

~D ların dörtt~ üçünün İngiliz 
. urşunu ve lngiliı süngüsü ile 

yazı, şu maldedir: 

olıne .. d 
d

. sın en ileri geliyordu• 
ıvor B • I d . : · u cum enin yamı oğru, 

>orıııı yalanla dolu bir yanlıştır. 

"l<rnrıbula kendi arzumla 

l\elmi~ dcjtilim. \' apurda ben

den ailemle ~o,·yet poli>lc

rinden ba~ka kimse volau. 

Karaya çıkınca Gazi ;\lu>tafa 

Kemal hazretlerine şunları 
yazıp gönderdim. 

.\Jcmlekctinizin toprakları

na serbest olarak değil, mec

buriyetle geldi imi ~ureti kat

iyede beyan c. krinı. 

ren Hii) uııu u mıııııi-
y eııiıı lıe:;ahatıııııı tas
fi vrsirıc baslanacaktır. . . 
Şiıııtlideıı tcdahiri hi-
ziıııe itıilıaz ohını1111~
hır. 'fasf iy • nınanıela-
1~ bıı· a) <la itıııam <'<li
leri'k '<" hiııa bııııdaıı 
soııra hiil..lııııNt' t<•sliııı 
olı:ııa<"ak. ı ıı·. 

licaret müdiri wtiniıı 
~ir tamimi 

Tit'arct ıııüdiiriy<•ti 

Namzetler 
Çarşambaya 

edilecek 
ilan 

Fırka mıı[ctti~i :\lakkı Şi

nusi P~. çarc:ımha giinii >eh

rinıize anlct edecektir. Çar

~aınba j\limı fırka, kaza ocak 

n• nahiye reisleri fırka lıina

sıııda toplanacaklar, 1 lakkı 

Şinasi Pş. ile ~örii~eceklcrdir. 

Bu içtim adan son rn cemil· eti 

belediye aza namzetlerinin 

i>inıleri gazetelere tenli edi

lerek ilan olunacaktır. Onu 

mliteakıp de beledi ye iıırilıa

batına hıı~lanac:ıktır. 

Eıınaf cemiyetlerinin listesi 

Htı"iin !ırk~ İ>tanbul idare 

heyeti toplanarak esnııf cemi

yetlerinden teYhit edilenlerin 

lbte,ini çıkaracak Ye tcYhit 

edilen ccıniyctlcrin reni nixam

nanıe>ini tetkik cdcı.:cktir. .................................................. 
uılısilleı·i Yusiııgtoıı <la
ki hir ieıiıııadn 'rrılik-. . 
leri kanu· 
Tii rı.. iy<'deı ı 

mu<·ih:r.e 
itlıal "di-

len ineirler i'ızrrinıle

ki l'İi!-iııııııııı 2 ''cııtleıı 
• 

7 ı_:<'ııle ihht~ıııı talep 
f•tnıi~ l<'rdir .. \. ·ııi iıı

<"id<'rin i~ .ııınişiudcn 

:ılııınrı 2 <'f•ıııiıı 14 de . 
i bl:1jtı da a) rıea lal ip 
cdilıııi~l.ir. İzıııir inciı· 
ıniist~1hsilleri im lıa-

I Kendi mütt fiklerine karşı 
: ıın ta•lamak Çorçilin hoşuna 
dıyorsa ıs· tediğ· k d b·b" 1 • ı a ar o ur-

' "-'in· b ka . ' ama aş sebepler, başka 
\4reler B· .. . arasın. ıze iftira etmc-
$ın. 

Mi.ıe · kadar 

• lslanbul, dündeııberi komşu 

cüıııl;uriyetin siyasileriı;drn biri

ne, ınanıf Kııiandari e milıman

nüv azı ık ediyor. .M uıııai'.cyhiıı 
işbu seyalıati muhtelif surette 

tefsir ediliyor ve lstanbulda 

vukubu!uyor ise de siyasi ehemmi· 
yeti haiz değildir .l(afadaris (!en

disine kafadar olan kcsretli fari
hrıvalıları görmek ve ayni 

zamanda - Prenslerin aleyhdarı 

olan giritli recfılü siya<iye rağ

men - Prens adelarıncia bir müd

det kalmak üzre geldiği aglebi 
ihtimaldir, • 

Rw•yadan çık<ırıldıktan son

ra elbet dilini lıildir;im \"C ta

nıdığım lıir nıenılclcte gitme

yi tcrcilı cclLrinı. Fakat :;ıirü

lcnlerin hu mcna[ü sürenh:r

ce nadiren nazarı dıkkatc a
lmır. 

~rlırinıiztlt'ki ıııiirsso- lırri alıııra it;lima <'<l<•
satı ıııaliyey<' giiııtlertliği ı·<'ı.. lıi.il..t'ıııı••tiıı lııı -
birtaıııinıdP ! Pı·h·rıııii- kııkhıı·ıııı ri!..aye ehıwsi 

rın o · gururla balı· 
sett;~i Ça · '-k 1 n"" alede İskoç ala.y-
arında hi 

1 n ç biri Tur .. k" .. .. 
ıüc·· un sungu 

Hınlerini karşılıyaınamıştı. 
, ıç bir ıebidimizin g""-

' .ınde . "" 
h •ıl ~1 ken alınmış bir 
tu; d~ SUngü•iinün yarası yolc-

ıye y . k a emın etse başımız 
>ırıınaz O bil 

ııhl · tek kahramalarını 
·ıın lla ayrı] azga rından bir karıı 

tııak . 
inak· 

1
. •çın, arkalaıındaki 

•ne 1 tüf ki ge]· e er; ı,letmek lazım 
'Yordu. 

Gerçi Jn.,11· 1 "Lo 
•lçak ve 0

• ız er rens . .,gibi 
arkada kırlı silahlarla biıe 

n ve· de nıişlerd ıçten hücum et-
{ & ... '· Tebeamiıi silalaml!lar 
·~,.\rong) ] 

naını, d"'- ·.. arına senelerce 
0 •turm;;.Ierd· A • 1, 

ruıadoiu · al 
akan 1 1 

. ov arında kanı 

kuuv~]Cfı erb·' çürüyerek kalın ve 
ır "b 

döncn y 2U re tabakasına 
\~f~iııl ~can ordusunun lopuau, 
S11tı L . onlar vern.ı.Jer~' • ueyaz . -• -..., cı. 

' ,aıy..,., kızıl renkli 

~ lalıkemede ıııiıddci umumi 

·-············································· 
derileri ile soyca ayrı, fakat 

vahşilik ve yamyamlık.ta bir 

süruler de (İngiliz ordsau) adını 
ta~ıyor ve Çorçilia öğünerek 

söyled~i gibi İngiltereyi (birinci 

sınıf aslcer! devlet) haline koyu

yordu. 

Eğer Surye ve lraktaki vatan 

hainleri, Hotanto yamyamları, 
alçak casus sürüleri, Rum, 

Ermeni eşkıyaları ve nihayet 

sokak haydutları, lngiliı ordusu

nun şerefini paylaşıyorlarsa 

Çorçilın oözü lıeltikate yaklaşır. 

Ama bu takdirde de bilmem 
İngiliz tarihinin hali ne olur? 

Rus yadan çıkarılmaklı!('ım 

bu i~te son :;iiz de!';iklir. l la

disat az y hut çok seri bir 

surette terakki edebilir.• 

Troçki bu "iizlcrindcn son

ra Kazakistana nasıl . ünildü

ğlin anlatmakta, ikiııci bir 

makalesinde mütcmim malu

mat vcrecl'ğin-i sörlcmckwdir. 

-----.-
Sıhhatımıı: ne halde? 

1 lavaların ani tcbcddılller gös

termesi dolay1>ile ~chrin bazı 

mıntıkalarında grip ha>talıj!;ının 

baş giisterdiği ı azılmışor. Dün 

bhiyc müdürii Ali Riza B. bir 

muh..rririmize ~rip rivayetini~ 

doğru olmadıı;mı ancak mcı slııı 

dolayisile kentli\ 1 .111uhafa,,a <de· 

miyenlerin nezlcvi ba.talıU:.ra 

tutuldukların4 bunun •ıcakla 

giderildi ini be ·an etm' tir. 

l'SSt'Sf'dt' llWH'llt llt<•

lllUr Y<' mfıstalııeıvle

ı·i , hir kıt'a lisle.'İııiıı 

ıııaa~ları, 'azifı•leri 'e 
daireleri isrırct edile-• 
reı.. kcııdisiııe günde
rilıııe:iui lıildirıııi.;tir. 

nııımoyarıı ıwon mrııcı 
Berliııtlcki 

ticaı·ct ıııiiıııe!-i..:ilini i~'arı

na ııazeraıı Tiil'lii etlrn 
• 

,\ laıııan ya,a· ıhra<' olu-. . . 
naıı afy oıı 11 ık.tarı 
19 2 5 te 90,400 ~ilo, 
1929 da 126,000 l.ilo 

1927 de ~-ı,~t:l\-l 'e 
kilodur. 

Hmeritaya incir ı~racatı 

iciıı lf'l1l('llid<' bııl111ı-
• 
ııw~a l:ıraı· H'ı·nıi)er

tlir ... ııwrika lılıkıiıı.ı'-
ıi ineir iizrriııdeıı al-
dı"ı itlıal;lt ı·iisunıuı111 1" 

7 \ I' 1 ("('111C iblağ 

ı•tlrı·el.. Tfıl'l\.i~e iııeir

lari il<' karsı A meri ı..a • 
pi yasası ııi 
ohıl\ıkııı-. 

kapatmış 

Borsada iş b hranı Hı! 

Borsa aceıılcleriııdeıı 
Bol·oı· Kanılıi Ef<'ııdi
ııiıı istifa ettiği haber 
alııım ıştır . .\ ren tel <'rılen 
hazılarının daha L'lifa 
ııiyetinde olt.hı.k.ları ve 
hu na işsizliğin seheıl 
olduğu söylcıımel..te

dir. 

Havagazı 
Yeni tarife 
yapılıyor 

Emanet ~lırinıizdcki lıaı a

j\azi 'irkctlcriııin yeni fi:ıt 

tıırifcleriııi tc<lkil ;ı l•a;:amı~

tır. 

l\ümiirürı tonunun kaç li

raya olduğunu bildirmc'-'i için 

Zonguldak köıniır madenleri 

şirketine bir tcxJ..crc \"tZılını<-- . 
tır. 

Oradan gelecek C"C\'HP iize 

rinc tarife tanzim crlılcccklir. 

Şimdiye katl.ır kiiınür fiatla

rı ~:manetle .irkctlcr ar.ıısııı

dıı bir çok 'btil;i[Jar:ı sebep 

olm:ıkta idi. Enı:ıoıct lı.uu;ı ın~ııi 

olnıak iizre kiimiır fi:ttl:mnı 

bundan suıır;ı Zoıı~uldakcaıı 

öt);renmc~e \'C tari[clcri bu 

sıırtk t:ırızimc kanır' crnıi~tir. 

Bozdoğan kemeri 
Karın ve dnnun Bozdıığ-an 

kl'merile sıırl:ır (j,tundc t~lıri

bat yaptığı aııla~ılıııı~ \'C 

sı:rlarııı ibtiirıderı k•.ıpan tn~

lar kaldınlnıı~tır. Kemerle 

surlardaki tahribat ıniihim 

~üriilıncdijtindcıı ba~ka bir 

tedbir ittihazına ltı7.t\nı ~i

nil mcmhtii r. -Millet mekteplerin
de imtihanlar de

v~m ediyor 
:\!illet mekteplerinin "B~ 

kun•larında imtihanlara dün 

ele dcrnm olunmu~nır. \'ilıi

yctimiz dahilinde 1 kt\nnnu

s.ınidcn heri muht if t:ırih

lcrdc aı;.ılan "13., kur,hırı ~07 
tanedir. Şimdilik bunhırın 600 
kadarında der; ınud,!ctlcri 

lıittigindcn imtih:ııılu icra e

dilme tc-dir. (;eriı c kalan 200 

kadar kur.<ta dıı bir h:ı.fta 

,;onra imtihanlara ha~lanacak

tır. 

;\ laari! emiıılii.i tarafmdan 

l>taıılıul maıırif mıııtaka,ınd:ı.
ki maarif ınüdürhiklcrine gön

d::rilcn bir tamiı de imti.hıuı 

neticderine ait listdcrin 

marta kadar tanzim olunup 

cıninliıtc ~önderilme,i bildi

rilm4tir. 
Hul(ün öl(icden sonrıı da 

yalnv. kadınlara nıah"ıs "H, 

kurslarında imtihanlara ha<-
' lamıcaktır. 

· Bir tayyaremiz 
Geçen haftıı iki gitn ark.-ı 

ark.:ı}"a lstnlll!l afııkm<la beyaz 

renkli bir tayyarenin uçtujtu-
' un 'j!;örüldüğü rw.ılmt~tı 

Bu tayprcnin Yc'$U.öydel,;.i 

a>keri tayyare L;ıırar~Mıı 

mensup bir Türk tayyaresi 

akşamdan beri üzerinde yattti 

otlarda kalan vücudunun kıv 

rıntılı izlerinden başka bir şe) 

malik değildi. Genç ada 

ondan da mahrumdu. 

Yürüdüler... Yürüdüler. 

İkisinin de gözl~ıi dönmüştü, 
Yorgundular .. Açtılar.. Biraz 

ileride su kenarındaki söğütlerin 
yeştl dalları uzaktan sükünct, 

istirahat ve serinlik veriyordu. 

Subaşı, söğüt dibi yolcu uğrağıdır 

diye sevindiler. Tepeden gor

dükleri bu yeşil ve serin gölgelık 

onların içinde bir vaha tes!ri 
yaptı : 

Belki bir insan bir yolcu bu -

lunur diye çabukçabuk yürüdüle 

adeta koşarak inişleri yokuşbrı 
tırmandılar yolcu varsa yola çık 

madan yetişelim diye .. 

İlerledik~ gördüler ilerledikçe 

yeşil göl~lik açıldı , büyüdü • 

Esmer ve serin gölgderin ara • 

sından berrak bir dercciğin 

kenarında kımıldanan gölgeler 
farkolundu ... 

Genç Erkek, dedi ki: 
- Ah işte dtre kenarında 

yolcular var. 
( Bitmeclı ) 

Keşişıığ:undan m1ktup! 
"Hronik• altı rum p>

çavrası, Türklük aley
hinde yazı yazma~ 

küstahlığını gösterdi. Bu an11.lı

~<ile bize mütarekenin mavi, 

beyaz günlerini hatırlatan bu 
paçavranın sahip ve muharriri 

olan (Keşişoğlu) krndisi ve 

gayesi aleyhınde yazılan ya

zılara bir cevap vermiş ve 

bunu neşredılmek üzere (gdış 
güzel) •ütununa göndermiştir, 

Cevap lU: 

(Muharrir Efendi, 

Bir iki gündür, başta sizin 

(Vııkıt) olmalt üzre, bütün Türk 

gazeteleri ateş pü.lı:ürüyorlar, 

Gençlerden müı tkkep Hr 

kııfile d,. dün gelip biziCJ 

matbaada tezahürat yaptılar. 

Bütün buıtlara sebep olar:ıl: 
benim yazılarımı gösteriyorsunuz. 

Sizde hiç k]ışelim ve hiç in 

yok mu} 

Ben K"IJiş otluyum. Çocuk

' dan beri keşiş terbiye.i 

alaralc büyüdüm. Bana ilk veri

len terbiye, Türk d~maolığı 

esasına dayanıyordu. K<"fiŞ olan 

babam, bana lstanbulun Osmanlı 

payitahtı değ;I, mukaddes Roma 

iınpraotrluğunun haleli olnn 

Bizans patriğinin kıblegahı ola

rak tanıtmış ve Boğaziçi ile 

Marmara sahillerinde ölünrey~ 

kadar, Türklerin aleyhine v~ 

Yunanlılık lehine çalı~ıııağa ;ııt 

ettirm;şti. Ben de hamdolrnn, 

bu yaşıma gelinceye kadar bu 

andımı yerine getirme1:1• kusur 
etmedim. 

Mukaddes Bizans Patrik!;;;.; 

hukuk müşaviri olduğum zama:ı 

run1 amali milliyesine ettifilm 

hizmetler, mezkor müC'8<'5Cnin 

altın kitabında yazılmıştır. 

İlcaatı zaman bir müddetten 

beri benden izi ettiğim andı yerme 

getirnıelcte menecliyordu. 

Son zamanlarda bir gece 

babam müteveffa keşiş rüyama 

girdi. Elini öptüm. Bana dedi ki: 

- Hey oğlum, Türkler ileri 

gidiyorlar; terakki ediyorlar. 

Zaman, gayret zamanıdır; haydi 

bir tarafını bul da şu Bizanslılık, 

Yunanlılık davasına hizmet eti 

Babamın sözünü tuttum, o 

bildiğiniz yazıyı yazdım. F··na 

mı ett•m. Bu tarzda hareket, 

heııı bir vazife, hem de hu_vdur 

ve sizin bir darbıme.elinize 

nazanın huy can altiııdadır v~ 

o cıLnayınca ötdti çk.aıaz .. v. s. • 

Vill;et ene\imcni dünkü 11'11 

maında bazı ilk ıncktcplcnn ı•-



KAR VE FIRTINA 
[1 otvı.r~J· 'i .ı.:i ""'· oı.ı ıu.J;rdır] 1 yc:-lere st rilip kaJınıştır. V:ıpu-

Brılgar:isfanda rıın cer;anile şuraya buraya 
l<;r hıl~ari,tanJa da bütiı:ı 

1 

'ürüklenip durmaktadır. 
İmdat gitti 

şi<.Llctıle; iı' iıın ~fırıııckte oldı•ğıı Vap'1rıııı iıııdadma Lalina 
i..,Jı, trtıı,~ıi><e·r_ icıı ı._ı.ı cd_il- 1 talılis~c~i l'._i·ıııiş ve kömür, cr
mı,Lr. [J;ıı;ıı ıol.aı açıısa bıle i z •. k gotıırımıştür. 

f'ııl;,., ı~taııJ;:k ıoı;a~ açılına- jKiimür yok, yiyecek yok 
clıkça ne 6 sp: es ı·c ne <ic Koı:- ı İn; iliz h;,ııdıralı Es:ks 1 ıis va-
v:.nsıo d gdcrııiycccktir. j ııuru da t\ıkolayif limaınna 

, • ı ı;ıdiyvrınuş, o da buzlar içinde &nliyo seferıecı 
1 l;r.lnıış ve ne yiye,eği ve ne de 

Gerek bu lı1tta ı;;orck An~- yrbıcai:'l kalmıştır. Bunun tay· 
df'ln iı·ttında banliyo sefcrlerı f;sı da ı.cuı soi:u' tan, l.rııı de 
dün de tnrıfe ııııırihirıcc oldııkc;1 aı ıkt:n cim ek derecesine gel. 

tıııı 11 t 1; nı bir fllft tte y.ıp1 1 .-:

li 1ll i; lir. 

Fırtına yaman 
Cı\·ar de1'ızl<rdc \Ok ınr.tlıiş 

hir fırtı"a Lüküm siirınei<tedir. 

Vapurlarımız nerelerde
~. yr yfoiıı idarc,irıin Çanak· 

kalede ı·ekl;yeıı Mcr:.iıı v.ıruru 

dün aJ.:şam ızelmıştir. 

ınışlcruır. 

s.o.s ... 
Ru va 11ur· ı~ S . O . S işareti 

\'t-r;niş ,-c buaun iındadına lıe

ııi.z bir l'apur gıdcıııeıni~tır. 

limanda 

Harci haberler 

ff s~eri nıu~oe~e 
Mürettep mimit?! .. 
Brükselde { Hayne ) 

isminde bir adam 
tevkif ettiler 

Bu adam • Muahedeyi ben 
tertip ettim, bu adi bir dolan

dırıcılıkbr • diyor 

Bnikscl, 3 (A.A) - Fr:ııı~ı 

ile Blçika arasında aktcdildi
ği iddia edilen muahede

nin murettilıi old\ı~u zanno
lunan \l. Frank J !cine ~ nıs

terdam sür'at katarilc p;eldip;i 

,;ırad:ı tcd,if cdilıııi~tir. c:cıı · 

dis:ni kar~ılamağa p;clcıı zn
cesi de te\·kif oluııınıı~Lur. 

Brüksel, 3 (A.A) - Bıır:ı 
gazeteleri Fıaıık l lcinc nin 
sözde fransa ile Belçika ara-

Sırbistanda kanlı 
bir hadise 

Prağdaki Arnavut 
sefirinin katilini 
trende öldürdüler 
llclj.\rat, (:\.:\) Pr:ığdaki 

Arııarnt sefirinin katili oltıp 

tahliyesini nıiitc:ıkıp bir Ar
naı·ut pas:ıportu ile Arııanıt· 

lu~a dönmek iizrc Ç'ekoslo
vakyadan gelmekte olan 
~\-oucitcrııa~ trende rcvol
verlt: öldliriilıııii~tlir. 

t'cnulıl Sırbi,taııda hir de
\İr ;;cyahati yapmak iizrc 
:1) ııi trene binıııi~ ol:tıı dahi
liye ıniıfctti~lcriııdcn biri de 
nınktııl dli~ııı(i~, lıir J.!;eııç 

:ıskcr a~ır sıırctte yarala:ı

nll';tır. Digcr lıir asker hafif 

rnrctte nıccnıh ıılıntı~tur. iki 
ki~i teı ki[ cdilnıi~tir. 

neneli ue Baln~a 
Mallimlere zam 

yapılacak 

lstanbul vilfıyeti maarif büt
çesi umumi vilayet meclisi bütçe 
encümenine verilmiştir. 

Diger tarnftan İstanbul ma

arif ınmtakasına tabi bulunan 
Kocaelii ve Balu vilayetleri 
maarif bütçeleri lstanbul ma

arif eminliği tarafından tetkik 
edilip bu vilayetlere iade edil· 

ıniştir. Kocaeli maarif bücesi 
yanın ıniiyon lirayı tecavüz et

mektedir. 

Mer iki bütçede de ilğ 

mel.tep muallim ve muallim 
ınua-..inleriııe ıııaa~ zammı için 
kanunen liızııııgelen hl;sisat 

konıııHştur. Bursa vi15yeti ıııa

arıf hütçesi henüz maarif 

eminliğine gelmemiştir. 
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Darülbedayide: """ 
Ôldürülen ve muhayyel hasta Karanlıkta bir kadm 

O Elhamrada: M~ikte: O 
Şehrazat Kedi ve kanarya 

1 1 Operada: Asıide: 1 1 
Peraglı talebe Korsan şövalye o ___ u o u-___;_....;-o 

. .. .... ···•··· ...... _,_ .... . ... ··-·-··-··· ·--·::::::;: .c.:a .... :ıı::.ff!.s.~, •••••••• ı ..... ıı.:ıe™:::ı:::=·r.!'ı~ ...... :if':!:::::::::··~·" 
:ı::::::ı:::::;:aı::ucc:.ı;:s:::::.ı::.:::za.nı=:m&:a::ı:::.a11RH::::ı:---·-· •• :::: 
1!5i Önümüzdeki çar.şamba akşamından itibaren ::;: "tM 1 k . d ===ı ili! e e sın em asın amı 
~ e 
!ili Dünyanın en büyük artisti iil! 

illi Emil yaningsin lijl 
~ ·ı· ~ :::: En muazzam temsı ı b:ı 

~ S E . ~ ım on mrı ıi~ ı- ~-
~ ~ 
:::: fihninin iraesi için rP.: llakrnç lima!:r·da b:.ılt:ı::ııı 

Marııı·ra ı·apııru hir rıralik 

Bandırır aya ııgriyar;.k volcu

lr.rı~ı çlharırnş \'C g-c;ıe B.ıiiraca 

~.:u;n1 !Şlır. 

Düıı'.ü tıpiJtıı liıııaıı dalıiliı:de 

tk s ferler rnii,oküla!la yapılmış 

ve b;r~ok sdcrler t~til cdilıııiş

iir. İl<i gündür lııııa•ıımızda 
buiuııaıı seyyah vapuru dün 
sabah allıJa kalkacakken hava
ıaıı nıuldefdıııdeıı anc"k 11 de 
kai!·.ıbilııı işlır. 

Diiıı gdnıc~i lazım gelen 
Rroterdam seyyah vapuru da 
qtlenıeıni;tir. 

sın da münakit nıukaYelci 

askeriyenin metnini 

eden n"aikın butliıı 

tc~kil 

ak~a- Çf)rçilin hatıratı 
if:i Büyük fala müsameresi mı 
:n: J> 1 1 d" ·::: :::: aramor t i m ır. ;::: 
:::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::~:=:::::··:x-. ::::··:~t2!·•::::::::::ı=::::::::::::: ...................................................... :15ı .... :1.m;ıı;;:& ........................ ... 

··-ç;~~-~;·~~---~~-;;·~~-~-·-; F~;~h ~i~~;~da 
Aı:t:ılya, Nitnet vaj'ııri:ır: 

Kar, b ııacla lıekle:ııekttdirler. 

l\oc;ıeli haliı Gcnılıkten i\luuan
y~ya gelıneıniştir. Ç:u.akkalc 
h:üliüktcdir. 

Boğazdaki bekleyen 
vapurlar 

f(ar~den'zdcki fırt;ııa pLk 

~idJe!liJir. 

lkğazda tipiden içeri girl· 
tHIYlJl ~t:~iZİ vapur \'arJır. 

Bu l'apu:lar dört beş gün evd 
lıo<'az haricine geldıkleri lıal<le 

bir türlü içerıyc girrnıenıekte

dirler. 

.Beklenen vapurlar 
Di~cr beklenenler ıic Ana

do'tı, Deluz, Kırım, Mılict ve 

Sira vapırlarıdır . 

Dalga buzları parçaladı 

dün gelen Romaııya vapuru

mııı hadtanı kaıadenizde' i buz
ların deııizdcki şi.tdetll fırtına 

yizündcıı sulara kar ştığını ı•e 

el.emiıctli buzlarııı göriılıııed:

ğiııı siiylenıiştır. 

ÇaniJlckalede de 
bekliyorlar 

Çaııakblede de tipi yüzünden 
bir çok ecnebı vapurları1rı 

brklemel:tcdir. Bunlar da, Do:ı 

Dcıiioks in~iliz, Rıvaligura, 

1.ampo, Cava vapurlarıdır. 

füııılar da üç gündür beklrnmck

tcdırler. 

Akdcııizdrn bekleııen npur· 
lar arasıııda Dal.rıaçya vapuru 

c1~1 var<lır. 

Adı ıyaiıktc 

Grlc:ı haberlere gfre Adrıya
tık dcni1i v • civacdakı deniz
lerde de çok fırt111a \'ardır. 

fi.1ttfı iki gı"'ın sonra limanı

nı:za r.elccek olan [ınperes of
rl:ott. nt nanıır.daki vapurun 
5cyı'alıfarı evelki gün Veııiçya
o.ııı ( Sirliston ) Rağoz1ya ha· 
rr'·:ct edeıremiştir. Bu yüzden 
Ş< ı;re çıkan yolcular vapura 
ı;ireıneıııişler ve karada kalmış
lardır. 

lfaradenizde iki kaza 
K"kaduıizdeki fırtına ve bu

lar yüzi,nJen iki vapur kazaya 

u~raını~tır .. 
!'\;,fi irnıindeki bir corap va

peru bundan yirmi gün eve! 
ı< ıi:trncede:• portakal yükleye -
rek Ode<aya gidiyormuş. 

Buzlar aruında 

vapur Odesaya gelmeden 
buzlar arasrnda mahsur kalmıştir. 
Vapur buzlar biraz açilinca 
yoluna devam etmek istemiş, 
fakat ne kömürü ve ne de arzaı 
kalmıştır. 

Demirlerini de kaybedince.. 

Buzlarla mucadele edeceğim 
deye de iki demirini koparmış 
ve suların ceryanına tabi olarak 
buzlar arasında senerl bir su
rette gitmeğc b~lamıştır, 

Cililm tehlikeel L. 
Vapur tayfalıın be§ gOndilr 

aç oldukları için vapurda Ol6ıp 
tehlikesi baş ıı&termı~. herke. 

Karaya oturan kurtarılnmadı 

l'\onosnkid< n tuzlu ba:ık 

yü' lü olarak !(f,steııccye ı-itmek 
f!7.re liııianıınıza geleıı ve gider
krn <.~e l oi:nda i· araya oturan 
J\ıcınet V":·,uru lıenlız kuı tarıla

ıı ::ıınştır. 

.-elA.n;k su altında 
.\tina 2 < -~pcyoın:ıtini )

Sd:\niktc 'iddctli \'a mur· . " 
!arla karı~ık bir !ırcına ha<· 
l:ın.ı~cır. Caddeleri \·e bir 

~ok e\ kri sıı ba,ını~cır. Cad
delerde >andalh!rla g-eziliyor. 

Bnı haneler yıkılını7 di!!;cr 
bir kısmının da rüzgar tara
fından damları ııçcrulınu~tur. 

Bir ing'iliz rnrıuru \"arclar 
nehri munsabıııda kanıya 

oturnıu~tur. 

Trakyada kar 
Edirne, 3 '.'l.Al - Trakyada 

iki gundtn bui kar fırtınaları 

hliklinı :;lirmcktcdir. Bu µ;ün 

btanıbul ve :\ nupa postaları 

gclnıenıi~tir. 

(~j}~~t~! f~f !)~.~!~~~~r.~~:J 
Bir muallimin şikayeti 
llendeııiz, \laarif \'ek:llcti· 

nin cmrilc çaradaki beden 
tcrbiye<i kursuna devam et
mekteyim. 'dcn,up olduj!;u:n 
l'rfa maarif idare,;i üç aydır 

ne ır.:ıa~ıını ne de diğer ueret
lcnmi giinderıııemcktedir. 13ı.
rada çok sıkıntı çekmeteyiın. 

Bu hıNısta Cr!aya yaptıjtım 

resmi nılinıcaatlara ceYap ala
madığım J.!;ibi maarif nılıdiirii 

de cavaplı olarnk \'erdiğim 

telgraflara cernp Yermiyor. 
Ne yapacağımı ~a~ırdım. Bu 
yaziyetimi muhterem ga;1,ate· 
nizlc ne~rctkrek hiç olmazsa 
;\]. V. nin nazarı dikkatine va· 
zıııırica ederim efendim. 

l'rfa muallimlerinden 
Selahatfin 

Hekım Eczacı ve Kımya. 
gerler çağrılıyor 

Üsküdar asf:erlik dairesind<n: 
ihtiyat zabitanın icra edilmekte 
olan işbu Şubat ayı yoklanıasm
da bil'umunı svil Hekim, Ecza
cı, Kımyager, Diş hekimi ve 
Baytarın dahi ikamet etmekte 
oldukları nıuııtıkadaki askerlik 
şubelerine müracaatları kaytla
rını ifa ve tecdit eylemeleri 
•ve76> numaralı ihtiyat zabit
leri ve ihtiyat askeri memurları 
kanunu ahkamından olma:ııa 

olsuretle müracaatları ve müra
caatla kaytlarını yaptırmayanlar 
hakkında ahkfrmı cezaiyei kanu
niyenin tatbik olunacağı . 

ınını bizzat ta:-ni cylcdiginc 

ve bu husw•ta harpten evci 
Belçika ve Fclcmcnktcn µ;ayrı 
iki hLikcımct ara.'ıııda nicuda 

.ı;etirikn bir nıwılıcdcyi ıııı

mune ittihaz <'ttııl;ıııc dair 
itirafatta bulunduğıınu yazı· 

yorlar. 

Briibclde ~-ıkan Jıırııal g-a
zctc>i J lcincnin nıu,anna \'C-

sikayı Felemenkli bir .l(~ızctc
cip: ve lııı µ;:ızetcci de mez
kur verakayı mahut L'trecht 

gazctc>in~ sattıl(ıııı \'C lıu J.!;a· 
nezitcn tlc ıııctnimk bazı ta:;. 
hihat icra cttİl\'iııi yazıyor. 

1 lcinc bticrnlıı esnasında ay
nen ~u silzlcr. süyll'ıni~tir: 

"Bu vesikayı 'atın alan ada
mı kaksc koydıını. yaptı~ıın 

~ey adi bir dol:ıııdırıcılıktan 

ibarettir.,.. 

( (' ~i.t<uafı birinci :-a) ıfiı·n11.J.ı~hr ) 

fakat altıkadar nıilldl· r, mü

tereddit bır kııvı·etin pençesiııcle 
uzun bir ıııııddrl bekliyemezdi. 
Bunlırı eıı çGI: lıırsl · nılıra..-ak 

~ry, şnrl:ın har~~t n1ahzcnlcrinde 
h:r elde J·akm k:ii{.t, bir elde 
tiıteıı çığ;,ra ile ı.ioia5rııasıuır. 

Reis Vi"sonwı tek!-fi Amerika 
ve y.ı İngiltereJe vuou bulan 
hir meselenin tetôd~iııc ait olsa 
her; es oııu tasvip ederdi . Ha!
hu<i bu sırada, bu şaail ve bu 
ahval arasında Reis Vılsoıııın 

teklifi iııfil;lidar hazırlardı. Bir 
buhrana düçar olan siy ısiler, 
lıarpteki cenorallar ve aıııiralier 
gibi birçok zarı.ri ha'.;ikatleri 

bilnıe,!en kat'i l:ararlari veririer. 
Bunu yapına\ ıı:ii~··iıldür, fakat 
bınıu r:ırııııak hiçbir karar ver
memekten daha iy'dir. Tc<hilotı 

hoznlıuış, hiddetli imanlar ar:ı.

sıtıda dol··şn1ak, onl:ıra il<' ü,tc

diklerini sorma~ cidaller lıazır

laıııak için en ıııükrnııııel u~u'

dnr. 
Bir insan anlamadığı, iiltıka -

dar olmadığı lıir5evle ıntşgul 
olurs1 oııa k:irşı soıı derece 
kayıtsız harek• t ederek • bir 
karar \'e rınedeıı eve 1 l ütlın 

hakikatleri aııiayalıııı. Ne oldıı
ğu11u, ne bittiğini :ınl.1y:ılıın . 

l IJlkııı MZUI rını tahkik ede
lim~ clrr. Ru si'z pek doğr", 

pek iyi güriiııiır. Fakat Anıeri -
' kanın ancak sonlarına cioğrıı 

Rriıkset ;J • A. \) -. Frank 
l leinc in isriçı-:ılıı .J. >aat siir

mii~tiir. Czcriııdc bizzat tasni 
ettigi >esaik zııhur eylcmi~tir. 
Şeriki cürııılinün te\ kili an 
bcan bekkııiyor. l lciııe bida
yette sahte nrakı Alman ca
sw•luk tc~kilatıııa satmak niye
tinde idi. Fakat börk hir i~i 
Felemenkli hir ~azctcci ile 

y:ıptıf;ı takdirde daha 7.iyadc 

kt\rlı çıkac:ıgım thi~llndüğü 

için likriııden rnz p;cçerck hu 
gazeteci ile uyu~nıu~tur. 

\ Hroni~Üoontıl~ı 
i~tir.ık ettiği talı~ik J·oınisı oııu 

dolaşacafı ~~haııııı üçte birini 
ikmal etıııedeıı evel alfıkadar 

olan milletler ınii>cllelı isyana 
başl.ınıışlar, biilfın müttefik 
ordular da memleketlerine avdet 
etmişlerdi . Bunun üzerine dost 
olaıı aııasır sualler sonıyorken, 

duşıııaıı anasır tabancıılarıııı dol
durarak plünlar Jı[.zırlıyorlardı. 

1 
[ c~u~rarı birinci sayıfamızdaJır J 

Akşamki içtima 
Dün ak~am polis nuidüri

yetiııdc vali beyin riyaseti 

altında müddeiumumi Kenan, 

polis mlidlirii Şerif beylerin 

iştirakleri ile bir içtima akte· 

Bıııılarııı hepsini bertHaf et
mek ınüıııkündii. Fakat müspet, 
tecavuzi, ve siraseteıı yanlış bir 

dilmiştir. hareket buna maııi oldu. İtal-
Hronika idarehanesinde yanın Osmanlı devletiııe vaziyet 

"llronika,, gazetesi dlin etmek iddiası ve ilıtirnsı en 
t~k yaprak olarak çıknıı~tır. cüretki\r hayale bile esıııczdi . 
Gazete bu nıısh:ısnıda idare- İtalya, amelini, ef'al ile teyit 
hanesinin e\ elki ak~am edeceğini söyleyerek Paısi iz'aç 
(60) kadar şahıs tarafmdan etmekte gecikıııeıni~ti. 

tecavüze (!) uğradığını yaz- Şarka, İtalyanın da iştirak 
maktadır. 

Yeni nefriyat: 

Resimli ay 
1929 mart sayısı güzel resim

lerle, eğlenceli yazılarla çıktı. 

Ertuğrul Mulısiniıı tiyatroya 
dair yazısı dikkate şayandır . 
Tavsiye ederiz • 

edeceği bir tahkik heyetinin 
izamı takarrür ederi.en İtalyan

lra dahili bir iğtişaşı behane 
edarek Antalyayı zaptetmiş ve 

ayni zamanda Yunanlıların İz· 

mire çıkma!< içiıı hazırlıkta 

buluıınıaların<Uıı resmen şikayet 
etmişlerdi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet demir yolları ve liman
ları umumi müdürlüğünden: 

Sımson·Sıvas hattı üzerinde ki.in Musaköy istasyonundan hatu mezkOru Kayseri-Siı·as hattı ile 
möltckaeı olon Kalın istasyonuna kadar olan takriben 80 kilometroluk bir kısmın inşaatı 18 mart 929 

tırlhln• mOsadJf pazarıesl gUnilne kadar münakasaya vazedilmiştir. Talipler mezkor gilnde saat on dört 
bufDI• kadar Devlet demir yolları yazı işler! müdürlü!ünce kabul edilecektir. Bu münakasaya ait 
fll'ttı&mo vo 3aireyi arzu edenler yilz Ura bedel mukabilinde Ankera Devlet demir yolları ve limanları 

mally• vı muhasebe işleri dairesinden t~dav' · ·bilirler. 

Dığer t:ı raf!Jn \'ııııalılar, 

İtalya ııla rın Antalyayı işgalleri
nin Yunnaıı nıiııtakasıııa tecavliz 
için bir başlanıııç oldtığıııııı 

iJdia etıııişk rdi. !\ isaııııı ııil;a

yetl erine Joğnı İt•ly:ııılar BoJ
runı, ~\akri ve r\ltıyo". ~sktr 

çıkardı'ları aı l·:sıldı. Ayni za
man.la Venizeltlsuıı şô'ıret ve 
şahsiyetinh cazibesine 
Üçltr, Ayclıııa katlar 
Yıınanlılar.ı 

gidiyordu. 
vernıeğe 

llu hattı 

kapılan 

İzıniri 

do.'!ru 
hareket 

nin dilber kahnımanı Yortlay canbaz. heyeti, var· 
Evlin H olt yete-saz-bale. Sinemada: inciler 

!-!:eııç \·c SC\ iınli nktilr veciçekler. 

ivan Petroviç ı .. --,----~ 
\ e salı har gö1.lü gıııel 

_Anyes Petersen 
Ününüzdcki pcr~cııılıe ak7a • 

mınd:ın itiharen 

Maji~ sineınasın~o 
pek muhıeşem bir dram olan 

Masum Kur~~nrnr 

Tepebaşı 

Tiyatro • 
sunda bu 
akşam 

saat 
21.30 da 1111 

kabıli ıııiıdafaa idi. İzmir Lıiıı· filminde arzı endam edecek • 11111111 
lerrlir. 

1 erce seneden lxr i Yunanlılar la 1 rilliıiıiıiiiiİlı••••••••• Öldürülen 
ıııtskCnJtı. İzıııir:ıı refahı onla-

rın zekJ, saıı'at ve ziraatine 

baltli idi.fi J 
1915 ten b:,ri c Askvit • in 

hiı:.;[1111eti Tlırkiyeniıı t:ıksiıni ve 

Vıwanlılarııı harbe iştiraki ı:.k-

diriııde İzm;rin Yu,,aıılilara 

itasına karJr vcrıııişti. Sulh 

koııfcransı~daki yunaııistna ait 

arnzi komisyonu İnı:iliz, Fansiz 
\'e Aııı c- rikan 5zanııı inziıııaıııile 

Yııııanlihr lehinde karar ver
ıııişlcrı.li. 

Reis Vilsoıı bu ~aran kat'ı 

surette kabul etmişti. faka\ !ıu 

nivycliıı şayı olması i.zı-rinc 

İzmirde mukim olan Avrupa
lılar onu proteblU thnişleı, 

lzıııirdeki Aıııeri>alı 'ıııisyo: er
ler, bu lıatlı haı ,.ketin tehlikr-
lerini jıır1 il iz 

etmişlerdi. 

l.oıııiserine izah 

[l] İn~iliz J\lalire 
Türkiye hakkındaki 

sözü k:lfi derecede 

(Aitıııcdi) 

. ·azırının 

cehlini hu 

lıel:l~atlc 

güstcrınekted;r_ hmir :.sırlardan· 
beri Türk rnyinin Tiirk zek:hı· 

nın Ye Türk zir:ıatinin eseri 

olarak ya,omıştır \e gene lıu 

suretle ilcrilcyip inkıınfınn de· 
vam edecektir. Vakıf -
Talebe balosu 
Güzel san'oflar birli
ğinin balosu çok 

eğlenceli oldu 
C lizd san'atlar ak:ıdcnıi-

sinde dün gece, 47 inci scnci 
deniye miimhclıetile, bir ta : 

!ebe halosu verilmi~tir. ll:ılo

ya 500 kadar dantli iştirak 

etıııi~tir. Davetliler artmnda 

güzel san 'atlar t.:ılebesi, mual
limleri, güzide gençler, rcs· 
samlar, şairler btılunnrnşttır. 

Baloda laz, anıp, yeniçeri, 
zeybek kıyafetleri ile bir çok 
numaralar yapılım~, nıono· 

lo~lar söylenmi~, şiirler okun
muş ve dansedilıni~tir. 

Ue~iler ~eyetin~e 
Belediyeler layihasi 

Ankara, 3 (Vakıt) - Vekiller 

heyeti İsmet Paşa l iz. ııin riya
setinde toplanarak belediyeler 
kanuım layihasıııı müzakere 
cim iştir. 

Dün gece tekrar geldı 
Dün gece karadenizdrn tek

rar buz parçaları gelmiştir. 

falıat ınıktarlan çok olma-
dığıııdan 

rini tatil 
vapurlar seferle-

etıııenıişlerdir. Gelen 
!:uz parçaları ;;rasmda 7-8 

metro genişliğiJe olanlar görill
lllÜ(\İlr. 

l\ f ::nı t, Sarl(ı 
; 

Söz derleme heyeti 
neler topladı? 

i\ la:ırif dai resinde hlr p:ı

zar µ;linli toplanan süz derle· 

mc heyetinin mesaisi haylice 

ilcrlcıni~tir. r lcyct şimdiye 

k:ıdar muhtelif halk şarkm 

maniler, eski 

ve bir miktar 
toplamıştır. 

türk isimleri 

da atalar sözii 

Bunlar maarif mütiliı !ül(li 

tarafından beyaz ettirilmekte
dir. \akında l\laarif ı·ck;\alc-

tine gönderilecektir. 

ve 
Muhayyel hasta 

(ft] f~leri mlli 
Koı11isyonlar 
Yarınd•n itibaren 

foplonacaklar 
Darülfünunda ıstılahların te>· 
pıtı ışı hararetli devresin· 

dedir. Müderrislerden hcıııcıı 

hepsi ellerindeki fişleri ikın~i 

ettikleıi için komisyonlar rop 
lanmıya başlıyacaklardır. 

Yarın kukuk fakliltc>i 
koıııisyonu, çarşamba g-ünıi de 
edebi) at komisyonu tupla· 
narak mliderrbleriıı krdi ınc· 
sailcrini tetkik edecekler ı·~ 

yapılan fi~lcri merkeı komi· 
syonuna göndereceklerdir. 

llaber aldığımıze g;orc Da· 
rüllünun eminin riyaseti altın· 
daki merkez komisyonu gde· 
cek hafta başında ilk içtimaını 

yapacaktır. :llarun 15 ~inden 

sonra ~ B" ve "E" fi~lcri üt~· 
1 rinde çıılşlnııya başlanacal-tır-

• Türkiye ziraat bankası mii· 
f ettis namzetleri müsabakası • 

ı - Nisan· J 9'.!9 rnrihindc ynpılncak olan imrnhanla J 5 

müfcuiş namzedi alınacakıır. İmıahanlardn mUYaffak olanlar 
lıaı>lnn~ıçıa 120 lira aylık ile seyahat ve teftişlerde yol masr:ı · 
l'ından ayrı olarak 5 lira yeımiyc verilscektir. 

.\lüfcttiş namzetleri mjlarını bitirdikten sonra müfettişlik 
1ıııtahanı vererek mütettiş olacaklardır. İmtahanlarda ve tdıiş · 
lerdc ferkalade muvaffakiycı gfüıercnlerden ecnebi Ji;rnı 

bilenler bir sene müddeılc .\ı rupaya ıı;tmclerileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için .\n:<arada 
bankanın teftiş müdürliigüne bulundukları yerdeki zira;•! 
bankalarından aiaeakları beyannameyi doldurarak göndermek 
,.l·ya bizzac vermek surerile ınüracaat edebilirler. 

Gümrükler U.M. lstanbul 
mübayaat komisyonundan: 

1- Eı·clee kapalı zari usulıle münakasası yapılan 100 ad<t 
22 sanıim kurşun makinesi yeniden açık müoakasaya konmuştur. 

2- ,\Jünakasa 2 mayıs 1929 perşembe günü saat 14,30da içıiJJJ3 

salonunda yapılacaktır. 

3- i\ lakin ek. ~ mayısa kaclor ıeslimi şarııır. 
k J ki·ıabetc 4- Şartnamesini \'e nümuneyi görme istiyen er 

müracat etmelidirler. 
5- i\lünakasaya girmek istiyenler teminat mektubu veya oıa1' • 

1ı.,,;ıe pıkarcla yazılı gün ve saatte komisyona gelmelidl~ltlY 



·Sp·or· 
Gureşve uu u 

terbiyesi ........__ 

Güreş antrenörümüz ~omen jinınasti~tileri Yarın dı 
<yal ştıbrdığı güreşçilerin tam yetiŞecekleri zaman 

stan uldan uzaklaştırılmasına itiraz ediyor 

Ayın sonunda şeh
rim!ze gelecekler Bugii11ki1 nıa11~ 

tolaı\ kaı)lar l)u 
· ~ekli nıi alacak? 

Gaz maskeleri ile erkekleri cephelerde 
buldok köpeklerine benzeten fen nihayet 

kadınlara da ayni azizliği yaptı 
~ l ~~imı ~e n~lft 131imıya mr uımrıın J ~iynr Ve müsamereler Verecekler 

Uiikrt•s tcı·bi\eİ lw-
~ . 

Gıırc·ç·ı · · · ~ ı erımız arasında 

1921) hrun.o b' . il,.; ~ 
• r- ırmc b' mu-

S;1lıak0ları . . k d 
. u na ı~tıra e ecek -

krı a"ırm··ı- . . ! , "'"' ıçın stanbul 
nıuıtn~sı tarafından tertip 
edilen seçme müsabakalarına 
P~rşcmbe günü başlanacağını 
dun yaımıştık c·· il . . , , ureşç erımı-

ıın avlar 1 b . .. , , , ı :m erı muntazam 
hır · urctte devam ettirdikleri 
sat·i k , n ııvvet bulduğu u sı-
rada güreş antrenörümüz l\I. 
Rnu) l'tter ile "'Örüsmeti ve 
on · . b ' 

un duşuncelerini yaznıağı 
iayduh bulduk 

Giirc~çil rimizle senelerden 
beri b' ır hocadan ziyade 
lıir arkadaş ve bir ağ:ıbep 
lıadar kın Y• dan alil.kadar 
<ıla~ Ve bu kıymetli faali
ictıle . türk güre, ini bugün-

11 derece. ine yükselten l\I. 
ll,aul Pcter bu müraceaamızı 
lllcmn · unıyctle karşıladı. Gii-
r~çil.rirnizin hı·~iinkli vazi-
\ı ti •i h·k' , 

u t\. n1...~ :.ordu~unıuz 

mııhtcli[ suallere ~u cernbı 
Yerdi. 

- Çok iyi. Em,•klcrin iıo-
,a !!:İtmediğini giirdııgüm 
ıçin l,\ık memnunum. 

1 
l'cr~cnbc gunıi ak ;:ııııı b:ı~

ıyac:ık seçme m üsılıak:ıbrııı
da ~unu yakından giirmck 
~eli 'ln~m ındlir. 

Anrcnör. süzıiııli lııı sureti · 
tc · l'ıt ettikten >oıır:ı bu lııı-
t. ta fazla bir 'CY .;övlcme~c 1 . ' . • ,, 
Ulum giirmııvordu \ c bıınun 

\'trı·n b · : c :v;k:ı ~,. 5Ö\'lcmck 
l tt-ı··· . -., ıı,'l anI,ı,ılıyorJu, 

Ciireş antrcniir(inıliz biz-
den ö,,,. ı· k' 1 ·ı· . ' . .\!ın .,. en( ı~ı tııt ı ur1'ÇCSlllC 

:ınca kclıınckr de ıla\·e 
~dt-rck b" l l' · 1"1 .. ıı ızc ı ere ını ( o uıı. 

tı lıcyın:ıtilc antrcnünın ne 
tlcnıl]· · ... ı .. h 1 1 • ' l< . .-uıh'lııı u :l;;a Cl erek 
:ıtı}e Ya'ıyoruz. 

1. R.aul Pctcr bu sözleri 
:ıl;\k•da 1 ·ı· "' r spur tC~l\..l ~ltımı1. 
Ve 
\' sporculardan kiymctli 
• ardımını c~irgcmiycn hliku-
tnqim·· . • . 

İtilJ, . ız ıçın ılıkkatlc nazarı 

1 
~r.ı alınacak bir ehemmiyeti 

ı:ıızdir. 

1 .. Ci.ırcş antrenörlimliz di1«1r 
"l: . 

1 - llcyn,lm:Jd mii,;abakn
arda b' la ır gıirc~çinin mm·af-

k ola1ı·ı · · ..__ ı nıe. ı ıçin 3 . .+ scne-
I,ıonb 1 b n ırincı ticaret malıllc • 

lrıtaiıırlen . · 1\ lullls Ifa,on , c ı;:,,. 
1' ryano ·· 
1,1 

. Şurck:lsıııd:ın Kaırorrano 
· endınin ,. · 

J'\Uzguncukta Jc1t.!iıc 
e '<ld 

esinde " • r."maralı bir ha . 
r.c tıin hiJ .. 
1• muza,cJ" fıır1lııu mah-
·• 'lıccc k 

h ·:-rargır olır.uştıı. L~! 
:uıc 9' 

''' O ıncırc mııLılılıoınJ:t 
t,htc ve 

ar ıJır. BoJurum katı 
\. ,ı.; k 
" 1\ 3.ltan arcl 'c kargir 

ıu~ıa~ . 
,._ ~ '"'" olunmLHur. ile< 
"~ b" \ ~ 

ır ıuuıiJak bir hala , c ıki 
11 '1\:· 

,ı muhı 'd . ha c\ 1 ır. h.ıymcti mu • 
nımrıc<ı 31" 

tı r ' A l'ra fiO kuru< -
' • 220Q ]' ' 1 !t.Lı ih lci e\ vclh·t:si 

lr~ · 
' •dilmi ıir l.h 

~ • · alci kat'i.""'1· nıarı 9'>9 
1 oıı ' \'1r~amha <oat l 4cir. 

P olanlar · 
~k e. )uzJe on pey 

~ Ue ye, al' 
lıuıua S ı mczkılrda lscan • 

n•· , : ulıanahıncLtc A<lhc bi -
~ı I<;Jnd ·. . , 

le"' . lııı ıncı ticaret malı • 
••ındc J 'k r oı llrn~er lJcve .. 

~~ı eııııcler· ·1 - ınıı -
ı ı.ln olunur. 

lik muntazam bir antrenmana 
ve kabil olduğu kadar çok 
müsabaka yapmıya ihtiyaçı 

vardır. 

Antreniriin bah.•ettlfi kıymetli 

ıörqçilerimiJ:d ;'.! l'l 

Nuri B. 

dcniye eııstiliisiiııe 

ıncıısup bir grup 23 
marua şehrimize gele-

1 - 1 

cekler ve Çapadaki 
tcrbiyei bedeniye ıııi·ı

r~sesenıizde hir k:,ı.: , 
ıı:iisaıııeı·e 'eı·e~rkler- j 
dır. Romaııyalı .ııııına~- i 
tif..<'iler hııradau .Piı·r- 1 

• • ı 

ye ye bkcnder) e~ e 1 

~idecek 'e oradan ... 
rııeıııleketlcı·inc döııe-

ceklerdit·. 
·~: ~·· ·; ~d ~;;;:;:~ ~ :; ;; ... ~~ j; ;;;; ;·~; ;; ;· · ı 

j 
1 

, 

Gaz ııınskeleri il<· ı·r-
kckleri <'ptılıclerde lıı: !
dok köpekleriıw lırı:

zrteıı fen nilıa~·rt ka
dııılara da ayni ~ 'l.'.zl:
ği yaptı, oııhıı·ı da 
a' ni sekle soktu. ~ll 

• . o# i 

resme lıakıııız. Ciiı·dii-
~iiniiz nıalıllık kaılıııa 
• 
lwnziyor ıını'! aulı\ oı·-

• • 
nıusunıız; bu ,·eni iı•at 

• 
re' ac bulııııvacak ka-, . 
dııılar itiııa ile potlı·a

ladıkları viizlerinin, 
• 

yanlıs . . sılası taşıyor: 

Bittabi hiç bir fırsatı ka
çırmayar~k ecnebi güreşçilerle 
teması arttırmak elzemdir. 

Maaınafih fevkalade meziyet 

rn!!;nıen bıı blıiliyetli p;cııcı ! 
buraya aldırmak kabil olamadı. ~ 

Şefik ve· Selman mayısta 1 ı.ıa,;'l.ı;"~(!iil özene bezene boya-
şünii~ orsuıııız; 

fikiı'. Hastalık, veren dger
lcrini tozlardan, ıiıik

roplardan konınıak 

isteyenler, bilh: ~sl ev 
kadınları ortalık sii
JlÜrür, dikiş diker,bu
na mün1asil işler ya
parlarken bu nı:ısk.cyi 

kullanacaklardır. 

'ahibi olanlar da \·ardır J, i., mekteplerini ikmal edecekler. 
Zannederim Faik de ayni za
manda ikmali tah;il edecektir. 
Bunlar talı,ildcn ;;mıra lstaıı
bıılt!an ha-k:ı hir mahalle 

dıkları dudaklarının 

kapanmasına razı ol
nııvaeaklar, diye dii-. . 

Bıı alPl:leaip malıfa
znnııı mucidi eliııde 

kol'l mıe biı· t hdit ':~-, 

tayin ed.i.kcc:k leriııi zannedi-
" ,,..,.,..,. 

Çaylı evlenme 

üUrC1 anhı.tu6rÜmU2 

M. Raul Pcter 

bunlar muntazam \ıir antrcn
nımı takip ettikleri rnhılinlc 

milletlerinin bayrağım nıurnf
f:ıki yede teımil Unıelcri için 
çok daha kı>a bir zaman tla 

kMidir. ilen fcykaltldc mcıiyct 
sahipleri ara,ıııda • \ıriyi ~aya

bilirim. Fakat bu ~enç 

Olempiyat dön(1~liııdcn •"ııra 

nıiintazaın bir antrenman için 
miisait olnııyan ı·:sh;clıre !!İtti • 

yorlar ki, hu cihet tahakkuk 
etti)\'i takdirde memleketimize 
p;cldi~im p;ümlcııberi çalı~tır

dı,.;ıın sporculardan üç en p;ıı

zide,i daha elimden gidecek 

demektir. 
Bıı sı.ıretlc daima iptidai 

Ya7.iycttc kalııııya ye beni 
• '1 1 11 '.' .... ,., ~ı 

daıın:ı ı~c yc...·nı ha~lanıtya 
ınc<.:hur bınıkn11ş ofuyor:'unuz, 

Biııaenak~ h ne 'poreuları
mızın benim bcklcdi!\inı ııc

ticcyi ne de kdcrasyonıın 

benden bd.lediğl neticeyi 
iktit:ıfa iınl.an ,.e meydan 

kalmı~·acakar. 

Benim altikadar makamat
ttan ricra cdcccp;iııı ycg:lııe 

~ey lıir az ıııli,aadekürlık, bir 
az mancY i mua nııctti. 

Böyle ufak mu'l\ enctlcrıkn 
sarfı nazar edildiği t:ıkdirdc 

yapılan bu kadar maddi 
fcdak;\rlıUır da heba olacaktır. 
l\inııctkc lıcyııelmilcl ciddi 
hiç bir muvaffakiretc nail 
olamayız. 1 lallıuki benim 
zcnnctti~imc p;ürc, lüikı'ımct 

bu kadar maddi fcdaUrlıkları 
sır[ 1\ırk ,·atanının cylt\tlarına 

bütün t!linya ününde spor 
sahasındaki kal"' yet \'C km -
vctkrini bpat etme k fırsatını 

Yermek için yapıyor. 

BÜYÜK -TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide 11 mart 

BÜYÜK İKRAMİYE 
35,Q00 liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

ürk Anonim şirketin en: 
Defterdarda \'aki Feshane fabrikasında müşteriler taraEınd&n 

getirilecek yapakların tathiri icra edileceğinden fazla tafsilııt 
almak ve yapak yıkatmak arzusunda bulunan muhterem tüccar 
ve müesseselerle erbabı sanayün 15 Mart 929 tarihine kadar 
Feshanc fabrikasında şirket merkezine müracaatları !Uzumu 
ililn olunur. 

.\ınrrikalılar guııP~ 
ziyasındaıı vucudıın 
isİif adt>siı,dİ\e bir rıw
selrdiL' •tt;Uurdıılar. 
Çok gt>l_'.llll'deıı hu yr
ııi ı·preyan ilk ncticc
siııi ,eı·di: 

Kntlıııl:uın haııvo t>l
hisPleı·i ilr sahiİlcı·<le 
dol astı ki arı, dansettik
IPri, · drrkPn spor sa
lıalarıııa g~~çerck tenis 
o\"ııadıklan YC hu kı
,;lfrilı• ı-alıillcrtlen u
zakla~tıkHırı giirüldii . 
.\ı·ıık mayolu insanhw • 
l<•ııis kortlaruıda lıic 
le ~aYl'ilahii tch\kki ' . 
olunmıyol'lar. 
J)eı·eetti~imiz resmi 

~ördükten sonra )arııı 
bu giink.ü mantolarııı 
k.aplarııı bu şekli ala
<·aklal'ı tahmin edile
biliı· zannPderiz. 

(~nylı dans gibi neden <_:a~ lı e lerınıe olnıa
sın. İngil eı·ede hir papos Efendi ısı ıınak bil
mPyPn kilsede eylcnııw~·e gelen ~·irt.lt•riıı üşü

düklerini nazaı·ı dikkate ah rnk k.eııılHerine 
biı·cr fiııt·aıı <':lV 'ermeyi d(isünı:ıi.s, hu hare-

J • ... .. .. 

ket çok hoşa gitmiş ola<'ak ki yavrı~ yaya~ bir 
teanıiil halin<• girnıPk istiıladırn ~·listeı·ıııcye 
ha~lamıştıl'. 

• • • 

Toz mask.csi.niıı Av
rupa ve Arnerikaıla 

hayli revaç bulduğu 

sii~ lenrııekte, hilh: ssa 
dikişçi kızlaı·ın bu mas
kelere rok. l'tıahet aiis-, ~ < 

terdik.leri ila ,.e olu ıı-
maktadır. 

~erseri ırens 
Fraıısanın sabık J...i'rıl 

lıaııcdaıııııa meıısu p 
(<Sikst dö Bıırlıonı> a
hiren Cezayirtlcıı kal
karak otoıııobille Sah
rayı gcbiri katletmiş 

ve « Ag~ıdt>s » e yası! 

olnıu tuı·. Prens se\a-
• 

lıatini giiııde Y:t~ati 

200 kilometre yol a
larak bitirmiştir. 

E RMIS .. EMNiYET .. ART AL 
)Jüttehit konserve fabrikaları Tiil'k anoııını ~irketi 

• 
İdaı·rsi: Galata Perşemhepazal' ııuıııara 23 - Sl'ı·ıııaypsi:150,000 

Ti.irk lirası - Telet'oıı Rcvoğhı 3723 - imal;i ihaııesi: Avvarısaray .., ' ... . 
(Haliç) Telefon İstanbul 3254 OfKK. T: Kon. en derimiz diğer 
bilumum istilızarırltaıı kola~l'a lefrik edilnwk i~iıı elik(•tlcrimiz üze
rinde nıeH~ııt olaıı ah'tnıeti f arik~na dikkat hıl\ nrulması ıııel'eııthır. . . 

Öksürenlere Katranı Hakkı · Ekrem \),' ltt ııı th:ıa•ı müdürlüğünden ' 

Gümr.ükler umum müdürlüğü 
/stanbul mübayaatKomisyonundan 

1- 926 ve 927 senelik istalistik risalesinin birinci ciltlerinin 
tap ve teclidi münakasaya konmuştur. 

2- Münakasa kapalı zarf usulile 18 mart pazartesi günU ;aat 
14,30 da içtima salonunda yapılacakor. 

3- Kapah zarflar herhalde bu saattan evcl komisyon rci.<liğine 
verilmiş olmalıdr. 

4- Basılacak formalar takriben 26 dır. Bu risaleler nih~yet 

29 mayısa kadar teslim edilmiş olmalıdır. 
5- şartname komisyon kAtibinin nezdinde tetkik olunabilir. 
Nümunclcrl ıörmck ve izahat almak isıiyenler istatistik ve tetkik 

müdürllilihte milracaat etmelidirler. 

Fransız edebiyatı 

Antolojisi 
Nakili: Reşat Nuri 

On birtııci a!'ırJ;ın on hc~inci tz~ır ~onuna kadar yetişen Fr3n!'ı7. 

şair, •dil? ve- muıtfcLkirlcri;ıin en müntahip 

r-arçaJan ihtiva eder. 

fiatı sn kuruştur. 
. ' 



1 

1 ABON~ ŞlRTL ARI : 
! _Türkl~e H:ırl~tc 

ı Kunış Kuruş 
r .A)lı~ı ıso ooo 
s " 400 soo 

16 
2 

• i50 
• 1400 

1450 
2700 

l Gazetemizde çıkan yazı ve 
~esimlerin bütün hakları mahfuzdur 
f Cv.eteye go;~k- mektupların üzerine 

idare içinse İdare"\ yazı) a aitse (Yazı ) 
l~arcti l.:onulmalıdtr 

Bıuılmıyan mektupların ladealndcn, kıyınntl· 

mukaddcreal-z r."e'.dupla.ra konulnıut paralıınn 

kaybolnıaıından ,-e illnl:mn mündcrlcatmdıuı 

( 

! ı, 

l lllNI 

6 Sa~fa ' T\irk mekteplerile (aydalı--~.:lin--. 1 LAN TAR i FE sf : 
1
, ilanlarında o/o 2? tenzilat yapılır Satırı Kuru1 

6·8 inci sayfada ı!.50 
5 25 

• • 40 4 
• • ıoo 

2 • • 200 
1 • " 

Bürük ve ya bir çok defa için verilen ih\ıılarla 
1 hususi mahiyetteki ililnlann ücreti 

idare ile lı:ararlaştınlır. 

Gautcmi%c hususi ilin kabul .:den yer: 
ida.re mcaııl dciUdlr. ! Bn geceki a) ..... -------------------------- Sarıac 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~ stanbul, Babıali, Ankara caddesinde "Vakıf-: yurdu 
H. ~. H. ıllnat acenteal •• 

l·S inci sayıradıı. Jl ıt> 
resmi il!ntır 

't Jrıgiliz lirası 
1 J ol:ır 
20 Yunan dır:ılımt 
1 Rn)h•mark 
1 AYustury:ı şilin\ 

20 Ley Romanya 
20 I.on Bulgar 
ı Fclcmcıık florini 
20 Fr:ıncıız frangı 
20 Jt:ıly:ın lireti 
20 kuron Çcko - SlO'\'akya 
1 Çenonctll ı: !'o\iyet ı 
1 Zcloti • J.clıi tan ı 
28 Dinar c Yogoslavya ı 
20 Belçika frangı 

ı Pt zota ispanya 
20 Jsvicrc frangı 

l Mecidiye 

Cek .. 
Londra üz.erine bir lnglllz lirası turu, 

Ncvyork ı Türk lirası dolar 
Parla • • • frank 
l\lllano • • • liret 
Bc:rlin • • 
Sof)a • • 
BrUk el • • 
Arnisterdam• • 
Clncno • • 
Prag • • 
Viyana • .. 
Madrit • 
Va~O'\'a • • 
Atina • c 
JIUkrrş 20 lııy 

• mark 
• le Ya 
• bclka 
• florin 
• frank 
• kuron 
• EilİO 
• pCZl'ta 
• zc:lotl 
• dlralımi 

Belgıraı Turk lir:ıst 
krus 

dinar 

Tahviller 
lftlkra z dahili c vadeli • 
DUyuııu muvahido 
ikramiyeli demiryolu 

IEtanbul tram ... ay Eirkctl 
Rıhtım Dok ve Antlrcpo 
Jı;taıılıul nnonim su şirketi 

HL e senetleri 
Jş b:ınka•ı 
Osmanlı bank:ı.ıu 

28 25 00 
:::4 12 tO 
21 2500 

81) 00 
158 5 000 
212 50 
f20 25 

0000 
22 25 
71 2'i 

113 25 00 
31 25 

178 00 

987 00 
049 12 50 

12 S7 00 
9 88 S"I 
2 01 (o 

68 0000 
s 5850 
1 ~250 
2 S!'l,•o 

16 57 5 ı 

3 4",'>J 
3 1900 
4 38,CO 

38 IC' 
24 37 50 
'J.7 85 0 1) 

92 12~ 
278 50 00 

• 8 15 
• 25 

• 

986 
20'2 
52 
48 

~· :4 
28 
80 
ısa 

212 
120 

0000 
22 
'11 

113 
31 

778 

50 
00 0<) 
5000 
2500 

25 
12 so 
2500 

00 
•000 

50 
25 

25 
15 
25 
25 
00 

987 !50 
0,49 12 "SO 

12 57 o:> 
9 3850 
l 0'1 00 

68 00 00 
3 SS.50 
1 2'2 5 
2 5550 

16 57 50 
s 4950 
8 18,00 
4 3800 

sa ıo 

24 37,50 1 
21 esoa 

92 l'll 50 
~23 00 
8 75 

• ıs ao 13 80 
f36 00 00 

Ticaı·et ve zahire borsası 
fiatlıır Ticarcl boruQ1 Utlbumumlligl tarafından nrllmieUr. 

Okkası 

Aıamt Asgart 
K. P. K. P. 

Bue day % Çavdarlı 

Eumu~ak 19 '2? 00 00 00,00 
Kızılca 14-18 oo,oo oo,oo 
sun ter 03-04 00 00 oo 00 
Sert 03·5 ı 7 so 17 30 
Dönnıo 00-00 00,00 00 00 

!
Sert mahlut 6-~7 0.J,00 00.00 

-ZAHiRELER-
Ça,dar 
Arpa 
Mmr 
1Yulat 
Fasulyo 

15 25 
13 10 
0000 
0000 
ouoo 

-HUBUBAT-
~-usam 
~us yemi 

00,00 
0000 

1525 
12 37 
0000 
ooco 
0000 

0000 
oo.oo 

-UN-
çu,·ıılı kilosu 
1':1\istra ckistra oo 1600 1230-
Ekistra • 1320 l:.!03 
Birinci ynmu!ak ()1) 1380 12ao

1 Uirlnct ıeı l • 0000 0000 
tkınci • 0000 0000! 

- TiFTiK -
Ank:ıra 000100 000,00 
.Akşcbll' 000,00 000,00 

Y:ıııagı Buz yunu 000,00 000,00 
. • l 

-AV DERISI- 1 

Zerden tlfli 0000,00 0000.00 
Sansar 0000,00 0000,00· 
'fılki • 0000,00 0000,00 
Kunduz • 0000,000 000,0<i 

-FINDIK- 1 
c fındık 
Cdvllçl 

000 00 000 l)O 1 
00 00 0000 

Ila)ıram siparişlerinin kabuHiuc baş
landı. Siparişler s11:a ile gfin<lcrilir. 

Telf.{raf adi'(' i: lstanbul Bak üs. Te
lefon: n. 2''123' mektup adreei: 

!\ırsokak No 79 ~-~~~~~ 

ösele ve vaketa arça•arı satılıyor 
F.. rık d1 mc\ cut kuçuk kıf:ıda ko ele \ e vaketa p:ırçalnrını 

alm k için talip vardır. 1\fortm )irminci çarşamba günü Ze\aldc 
ıhale ed le.:et,'1 il \n oıunur. 

lstanbul mıntakası maade 
mühen is iğinden: 

'' ç'b rıu madcnınin ihal i için taliplerin 16-2-929 tarihine 

ka r m rn ·a t etmeleri !uzumu il~ edilmiş ise de ba7.ı esbap 

d ' i ile bu muddctin 23·2·929 t ril ·ne te adJf eden Cumartesi 
gu un k:ıd:ır temdit edilmiş olduğu il;1n olunur. 

efter-
• A • n ara vı aye ı 

arı ğından: 
l\1c\ kii Cinsi Muhammin kıymeti 

No Lira 
lfakimi~cti Sabık Anadolu lokantası ve ı 40000 

milli} e mc) danı ) anındaki dukkanlar ve fu - 2 
run ve arsa derununda ku- 3 
) usu \'ardır 5.4 

\ ukarda ~azıtan cmlııkin tııkarrur edecek bedeli ihalesi 8 sene 
8 taksitte i tifo edilmek ve 25-;j·929 pazartesi günü saat ı 5 te 
ihale kılı ımak tizrc mi.ılki)etİ kapalı urf usulile müzayedeye ko
n~lmu tur. Talip oıanların yeymi mezkQrdan evvel mektuplarını 
) üzde 7-50 nisbetinde pey akçalarilc Defterdarlık Milli em!Ak mü· 
duri}etindı! m 'tcşckkil satıs komisyonuna ita etmeleri. 

tel1970 ıdarc işleri) 1971 vazı isleri) • telırr.ıf: \ A l'JK 

Emniyet sandığı :müdürlüğünden: 
muamele 

ismi numraası 

31364 iki elmas yakutlu yüzük bir elmaslı 

171141 
174301 
185927 

183646 

184177 
175563 

185741 
187325 

187577 
54 

1738 

2028 
2224 
2356 
2799 

2690 
5902 
4749 
4803 

4923 

5371 
5793 

5949 
6071 

6368 
7154 

8323 

7397 
7630 
7661 
8102 

8548 
8843 
9201 

10468 

ı ı 161 
] 1283 

11613 
119{)1 
12738 
13613 
13193 
13359 

135?.8 
13906 

13987 
14095 

14129 
14174 

14291 
14280 

14372 
14424 
14443 
14607 

14747 
14815 

kordon bir boroş ~lösyü ;\laladas 
bir altın s.ıat bir altın bilezik saatı Faika H. 
» » )) Fatma Pakize » 
i> çift pırlanta tcl<taş küpe bir pır-

lantalı güneş igne Emine Servet )) 
bir pırlanta sıra taşlı yüzük ( l taşı nok-
san) .l\Iüfidc » 
bir pırlanta tcktaş yüzük Fatma Vasfiye )> 

)> )) hurd:ı saat l pırladıalı pandan-
tif 1 altın kordon Xaciyc » 
iki altın bilezik 40 dirhem ~Iuhittin B. 
1 pırlantalı pand<mtif 15 laksim inci bir 
inci yüzük ~lürfıvvct IJ. 
iki pirlanta yüzük Rıfat B. 
bir çift roza klıpe 2 roza yüzük :Nezihe H. 
iki çift roza küpe 2 roza yıldız iğne 1 
roza tektaş yüzük l layriye » 
bir pırlanah yüzük Ferhunde » 
» roza madalyon 1 altın kolye l 6 dirhem Esma >> 

üç pırlantalı yüzük Azize » 
bir pırlantalı ağraf l çift altın kol düğ
mesi 1 altın madalya 
iki altın bilezik 
bir roza ağraf 

Hikmct )> 

Fatma » 
Hatice » 

)) )) » çift inci küpe t pırlanta tektaş yüzük 
» pırlaı11~lı madalyon 1 pırlantalı kol 

saati Nadire » 
bir çift roza kuyruk İğne J roza kıravat 
iğnesi 1 çift roza küpe 2 roza yüzük 2 
altın yüzük 1 :llun saat I altın kordon Nazire » 
bir gümüş tepsi 1000 dirhem Halime Meliha » 
iki çift roza küpe 3 roza yüzük l roza 
iğne 1 altın saat 1 altın kordon Fatma Hürmüz » 
bir roza çember küpe }ı1ustafa B. 

» pırlanta tek gül küpe 4 roza ger-
danlık 1 çift altın bilezik 29 dirhem Ayşe ll. 
bir roza menekşe İğne Mustafa Zühtü B. 

» altın saat 1 altın hurda köstek 5 
dirhem 
bir altın saat 1 altın kordon 15 dirhem 

Servet B. 

Mehmet Necati B. 
bir pırlanta ay iğne 1 pırlant yüzük Hatiçe H. 
bir roza yüzük 1 ecnebi altını Cclfılettin B. 

» roza resimlik 35 dirhem Mir'ct IJ. 
)> roza kuş iğne 1 pırlantalı kol düğ-

mesi takımı 1 roza bilezik 1 altın mar
lrnlı tabaka 2 roza lml\'at iğnesi l altın 
saat] altın mercanlı madalyon maa lmlyc 
I altın köstek toka 1 altın sikke (krıgıda 
sanlı kolye parçaları) 
bir çift roza küpe 1 altın saat 
• roza dal iğne 
• • 
• • yüzük l pırlantalı kravat igncsi 

bir altın saat maa kordon 1 altın bile-

Ncvb~r » 
N:ızire • 

Fatnu • 
Remzi B. 

zik saati f atma Zahide • 
bir pırlanta tek taş yüzük Mehmet Mahir B. 
bir çift roza küpe 1 roza yüzük 2 altın 
saat 2 altın köstek 1 çift roza küpe Sason Ef. 
bir pırlanta k.ıbak çiçeği igne Numan Tahir B. 

• çift roza küpe Fikriye J J. 
• roza tektaş yüzük Saime • 
21 şal iğnesi Nigi'tr • 

iki altın madalyon Ayşe Mediha • 
bir pırlanta pandantif ( altı incisi nok-
san) Zehra • 
bir çift pırlantalı küpe l latiçe Fıtııet • 
iki çift roza küpe 2 roza iğne l roza 
yüzük Ferhunde • 

bir çift roza küpe ı altın saat Emine Ruhsar • 
• pırlantalı pandantif [ çift roza küpe 
21 pırlaııulı ) uzük 1 elmaslı saat Nazlı Nazire • 

bir roza incili ağTaf Ayşa • 
, liralık zinct altını 85 dirhem gü

müş 

bir çift roza küpe 
, pırlantalı yüzük ve 1 taş l altın 

bilezik saati 130 dirhem 
sekiz miskal inci 
3,5 dirhem inci 
bir roza yüzük ortası yakut 

Sülevman 
J 

Semiha • 
Bil\met • 

İfakat • 
Cafer B. 
Ayse H. 
Rifot B. 

bir pırlanta tcktaş yüzük 3 altın sart 
iki altın köStek 7 dirhem inci 
bir çift roza küpe 1 roza iğne 

Rncih B. 
~[ustafa B. 

• pırlantalı pandantif 1 roza tekıaş 
küpe l pırlantalı salkım tek küpe altı 
2 altın mineli kum ı altın kordon 
2 altn köstek 

Mamele Nu 
Ayşe • 
İsmi 

Ahmet B. 14886 Bir rozn yanın gerdanlık 
14946 • Pırlantalı kelebek iğne (ortası sırça) Eıı 

14971 c cift roza küpe bir gümiiş ayn,oı I la tice " 

I 5000 iki altın bilezik bir altın kolye Saniye H. 
l 5193 Bir roza yüzük bir altın bilezik 3,5 dirhem 

15202 
15235 

15353 

15364 
15376 
15462 
15489 
15528 

15577 

15609 

15613 
15635 

15681 
15744 

15773 
15785 
15786 
15790 
15845 
15863 
15863 

15957 
15963 

16003 
16007 
16008 
16009 

16010 

16282 
16316 
16367 

Nesibe 11. 
c çilt roza klipe l facer ,, 

,, roza kuş iğne bir roza tcktaş ylizük 
bir çHt altın bilezik Fatma Pakize " 
,, pırlantalı ay iğne bir çift pırlanta gül 

kiipc bir elmaslı saat 
bir roıa dal iğne 

" 
clma:-;lı bilezik saat 

Av~e . . ,, 
Fatma Şadiye ,. 
Hatice Şadiye ,, 

,, çift roza küpe Ay~e " 
,, pırlanta a~raf l Jikmet B. 
,, roza sepet pandantif bir roza yüzük 

bir altın bilezik saati iki altın bilezik bir 
çift kol dliğmcsi bir altın incili kolye bir 
pırlantalı iğne 500 dirhem güm[iş ı\yşc i.\leliha 1J. 
Bir çift roza klipe, iki yüzük bir altın 

saat 390 dirhem gümiiŞ Şerife Refia TT. 
altın çalar saat bir altın saat bir altın köstek bir 
şatlen I J ,5 dirhem Mustafa Kadri B. 
Bir saat pandantif l lulusi Ef. 
bir inci gerdanlık bir pırlantalı iğne iki 
altın saat bir altın kalem Aslı i\Iclek 11. 
bir çift roza kiipe Emine 
bir pırlantalı gerdanlık iki roza yüzük bir 
pırlantalı yüziik bir elmaslı saat bir altın 

IJ. 

kordon Emine lladiye H. 
Bir çift roza gül kiipe Saime l 1. 
bir pırlanta dal iğne 1\li.inevvcr l T. 
bir roza kuş iğne !fakat ll. 
bir pırlantalı iğne Emine l\Ielahat 1 I. 
bir çift roza kiipe Nimet II. 
1620 dirhem gümüş İlhan l lakkı H. 
Bir çift roza glil klipe bir roza iğne 

Mehmet Talat Ali B. 
1ki pırlantalı yliziik Fatma Saime I J. 
,, çift roza kiipe iki roza yüzük bir roza 
iğne bir giimüş kemer Bahriye ,, 
iki roza yüzük 105 dirhem glimilş Necmiye H. 
bir roza boroş Emine Gülşen l J, 

• çift roza küpe Nazime • 
bir rozn bilezik Nebile • 
185 dirhem gümüş bir roza yüzlik 
bir altın iğne Nizamcttin B. 
bir altın saat Ayşe Behice H. 

• gi.imiiş tas Rchnariırnz • 
iki pırlantalı tarak iğne bir roza me-
nek~c iğne bir pırlantalı dal iğne bir 
roza yaprak iğne 8 roza düğme ( beş 
parça) bir ı;if t h<ışlari roza altın bile-
zik dürt altın bile:dk bir altın kemer 
bir altın saat bir altın köstek bir altın 
kemer Asım B. 

164 ı l iki roza pantantif iiç roza yüzük bir 
çift roza klipe Emine Nazire 1 J. 

16416 iki • yiiziik bir çift ro1.a küpe bir 
roza kıravat jğnesi Hulusi B. 

I 6425 bir çiit roza kiipe bir roza yüzük bir 
elmaslı saat bir altın kolye Ay~e H. 

16427 bir roza yüzük i\lakbule 1 r. 
l G455 iki pırlanta tek taş yiiztik, bir pırlanta akar 

pandantif bir altın sant maa kordon 29 
dirhem Muazzez ,, 

J 6532 bir roza tekt:ış yiiziik iki altın saat bir 
altın kordon 7 dirhem Feriscr '> 

16540 bir roın yüziik bir altın saat bir altın ... 
yiizük Fatma Ulviye ,, 

J 6541 bir roza kuş ijtne l Ialct ,, 
ı 6549 ,, pırlantalı dal iğne bir çift roza küpe 

bir altın saat bir alun kordon Nazire ,, 
J 6635 ,, çift roza yiiziik Leman ,, 
I 6676 ,, ,, ,, kiipe Halil B. 
Yukarda isimleri muharrer zevat miicevherat mukabilinde 

Emni) et Sandığından istikraz etmiş oldukları mebalıg-i rndc
sinde tediye etmemelerine mebni hin jstikrazda tayin olunan 
iJ...amctgM1larına ihbarname gönderilmiş isede bulunaınadık!a
nndan tarihi iH\ndnn itibaren 91 gün 1.arfmda cediyei dcyn 
Ycya tecdidi muamele cylemediklcri takdirde mcrhunatt 
mczkurenin bümiizn~ ide satılacağı ih1n olunur. 

~~~~~ 
r~ .. k" a as ~1~1 

Sermayesited!ye edi imiş 4000000 ~ 
liradır Umumi Müdürlük 

Ankara 
Şubeleri: 
A~KAHA ADANA AYVAJJK 
İSTA~BCIJ THA BZON IC\ YSl!.Hİ 
1ZMIR G1HESO~ ~JEHSİ. T ~I ' 
SA~JSCN EOHElli'r ı 

\~ _ .. ~üsait muamelat, kumbaralar kasalar JJ!JV 
~§E~~~w 

Seyrisef aitı 
Ayvalık sür'at postası 

( !\Tersin ) vapuru 5 !\{art 
Salı 17 de Sirkeci rıhtı· 
mın<lan hareketle GelibOIO. 
Çanakkale, Küçükkuyu. ~e
mir, Dürhaniye, Ay\ alığa gi c· 

cek \"e dönüşte mezkOr iskele· 
ıH'ı· 

krle birlikte Altınoluğa urı· 

yacaktır. 
Gelibolu için yolcu alınır• 

yiik :>Jınrnaz. 

Antalya Postası s 
( İ~EBOLU ) 

Mrat Salı ı 2 da 
\'apuru 

Galata rıh· 
. l\ııl· 

tımından hareketle Izmir, 
. Jük, Bodrum. Rados, fethifC~ 
Finike, Antalyaya gic.lccek .' 
dönüqe mezkur iskelelerle bır· 

' s kıı. liktc Dakan, Marmaris a 
Çanakknl~, Geliboluya uğrıY'' 
caktır. 

ı zade biraderler vapu 
Karadeniz 

i\Iunt:ız:ım Ye Lüks postu 

Sakarya6 "1~:~ 
tırsanın ~:iü ~~=0~ 

hareketle Zonguldak , lnet><>'; 
Samsun, Ordu, Gire:)9n, 'f~ 
zan, Sürmene ve Rize iskele;. 
rine azimet ve avdet edecek 
TafsilAt için Sirkecide Mes'ıd~~ 
hanı alundn acentalığına ~'-l 
racaat. Telefon: lstanbul 'Jc7' 

Soğukl:mn kırılı ı~ 

- -Namaz vakıtları 
1 

-.ıbJlı O~le ikindi lrw \' .:c '1 
4 1 

tı,30 12,26 15.37 lı:i,O~ fll,J ~ 
• jtJl! 

Bu gün doğanlarn ı~,ı· 
Erkek: f\'cyfiıf f 

Aydoğdu 

Gün:-!l nc.sihatı: 
K l.n\ n ı 

s l na \ 


