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Dün Feriköyde kanlı bir hadise oldu 
~H~~e~en oe~enlere Abide komisiyonu- 1 

011 ;:;tinden beri >idtlctli 
hir · ' 

ı r.ptcn \'lttnordum. Onun 
için birkaç ~ün .ey yel ( \•akt)

ın ba~ makale sütununda 
"T .. -· 
. urktyc Baş,·ekili l;nıet Pa~a • 
ınız ı .a 1 ı e çıkan makaleyi ls-
tantı l ı · Uta bulunmama rağmen 
bütLin muhterem kariler gibi 
an.cak nc~riııdcn rnnra gür
dunı; fakat (Pax) i>mindeki 
ecnebi bir gazeteden tercüme 
Ctlılnıiı olan bu makaleyi 
?~urken garip bir hayret 
ıÇınc diişmckten kendimi ala
ınadıın; Çünkü ü..-Ie cümleler 
va d k' ' r 1 ·ı bunlan lsmct P. H 
gibi fcl'kaladc kabiliyetlerilc 
~U.tlin ıncmleketin hürmetini 
azanrnış olan bir devlet 

~d~nıının değil, ikinci, haatta 
uçuncü derecede ki bir Türk 
~eınurunun bile süylmcsine 
!htiın"l ., d' • vcrı emez ı. 

Derhal telefona koştum; 
nıatbaadaki arkada~larla ko
nu ·t 

l ıırıı; bıı makalenin ,;ahtc 
!J~~p ol nıadııtndan hiç şüphe 
c 1P etmediklerini >Ordum; 
arkada~lanm ea rnp verdiler; " . 
~ 1 ındiye kadar Avrupa ga-

Zctclcrinde Türkiye hakkında 
Çok Yanlış garezkaranc yazı
lar çıkrnıstır· hükumet ricalile 
nı .. t , 

• ulakat yapan Avrupulı ga
zeteciler arasında sözleri ca-
~1. edenler olmuştur; ancak 
. llrkıye başvekili İsmet P:;. 

l\lbi Şahsı dünyaca tanınmı~ 
bir .,.,ti. • ·ı b - n ımzası ı e sa tc ma· 
kale yazılabilmesini mümkün 
tiisterecek bir hadise görül
;enı~tir; onun için beşvekil 
ş, hazretlerinin imzası ile 

~l'a~) gazetesinde tesaduf et
ti~inıiz yazıyı tercüme ettik 
v 
e gazeteye koyduk; yazının 

liıUhte'<iyau üzerinde fazla 
lttkikat yagmağa lüzum gör
llıedik,, dediler. 
Arkada~larımın özleri man-

tıkı ı'd' t p 'b' b' . ı. smet ,,·. "'l ı ır 
'.ati " 
1 il beynelmilel sulh dava-
i~rı~ı v;uya müdafaa etmek 

dıast ile çıkan bir gazete 
de · k ırnzasınm sahte olarak 
d~l!anılabilmcsi hanra gclmcz
b ~ fakat bu mantık gene 
:nim içimde uyanan şüphe

Yı · 
r ızalc edcmedr arkadaşla-
,a rnl'selenin tamik cdilnıe-
ıni " ... B k'l h } · ' en l)'lSI UŞ\ C · ı p .. ne 
.ıır tcl~rar çekerek kendi 
1 llıı.;ı_fatile çıkan böyle bir 
llıak:ıleden haberdar olup ol-

ltııadıklarıııın sonılnıa<ını rica 
'ttiın. -

l rn h · ı 'k' gl· · et p. . nın ccva 11 ı ı 
t ın e\ clki (Vakıt) ta çıkmış
.1r \e cevap bizim (Pax ı ga-lqc. -
g" »ınin neşriyatı hakkında 
~ tcrdiğimiz şüphenin ne 
Ct l~r haklı olduğunu ispat 

llıı*tir. 
• 1~ca?a ( Pax ) gazetesinin 
f> Urkıyc başvekili İsmet 
~a . 

nı " ımzası ile sahte bir 
akaıc . 1 saik. ncşretmış o masının 

1 nedir? 

tel~~~ saiki alelade bir gaze
g 1 maskaralığı şeklinde 
s~1r.rnek do~ru değildir; hadi
ct· 

1 
beynelmilel siyasi bir 

nay. 
dır. et olarak görmek h\ı..ım-

1\nıa,ılıyor k' T " ı · · d · • ı ur nyenın 
tı;nıan]· k aic . . arı açı tan açığa 

lı } hıı~ı'zc .. 1 lılarn " · soy eyc~~k şey 
ka 1} orlar; onun ıçın gizli 
a]~~~lı . Yollardan giderek 

ı.. 1 mıze propaganda yapma-
f) tcrc·ı . 
l'r. ı.ı cdıyorlar; dikkat edi
' "l' t 

(P 'erhal fark olunr ki 
l .x) ~"Z t . • b k' ~.. • u .e sının ;ı-y~ ·ı!mi-., l . ' 

"' '11~ t ederek tertip ctti)\i 
. .,akulc ·ı· · k \' ur ıyc aleyhinde 
apılaıı d, şman propaganda-
·nın anu hatarını havidir. 

tatlı il~ karıurılmış ze-

~ücunıl na verilen rapor 
Bir delil(a11lı \TI 

ol 

. tal)anca ile 
öld iird iiler 

lki adam da ağır 
yaralı 

Dlin feriköydc çok fcçi 
bir cinayet olınu;;, nıarnın 

bir genç öldiirülmii~ ve te
st• hilen vak'a mahallinden 
geçen iki kişi de bıçakla ya
ralanmıştır. lladise ~u şe
kilclc olmuşnır. 

feriköyde Civelek sokaı;ııı
da oturan bir kadın diin öğ
leye yakın evine bir kaç er
kek almış ve giipegiindiih 
içıniye, bağJrmıya, n;\ra at
mıp ba~lamıilardır. 

() kadarki bn sarho~ların 

yüziindcn o civarda oturanlar 
nılıatlannı kaybetmi~lcrdir. 
[ .Alttar:ıfı 4 iiııcü s:ıyı!J.ıniıdadır ] 

Ne selahiyetle 
Karışmadığı bir 

iş kalmıştı 1 
bu 

Ankarada aylardan beri . devam 
eden, daha doğrusu Atina, lsıanbul 

ve Ankarada se
nelerden beri fa. 
,Jalarla uzayıp 

gidenTilrk-Y unan 
mübadele müza
keratından bir ne

tice çıknııyacaAı 

anlaııldı. son gü
nlerde bir üınit

sizli~e makea olan 
Türk matbuatın· 

da Yunanhların süründürme ve 
vakit kazanma ıiyaseli aleyhinde 
bazı yazılar intiıar elti. 

Türk gazetelerindelci neıriyat 
üzerine i.ıanbul Yunan konıolosu 
Sakelaroplos fran•ızça İ•tanbul ga
zetesine V enizelosuo Turkiyeye 
kal'\ı siyasetini müdafaaya yelıenen 

beyanalta bulunuyor. 
Sakel~roplos, Veoizelosun har

be hazırlandı~ hakkındaki neıriya
lını, Yunanı.tanda hayrel ve isliğ

rapla kaqJandıgmı söyliyor ve Ve
ni:ı:closun mevkii iktidara avdetin
den beri yegane ideali sulha hiz
met elmek olduğunu iddia ediyor. 
Sakelaroplos Türk gazetelerinin 
neşriyatını manasız ve lüzumsuz 
gördügünü söylemekten de çekin
rniyerek mübadele mesele~inin sn
mimiyetle hallni arzu ettikıerini 

beyan ediyor. 
Anlamıyoruz, bu adamın vazi

fe!i ticaret ve seyahat iılerini tes
hıl etmek midir, Venizelosun fuzuli 
propagandacılığı mı ? Yunan hukO
metinin Türkiyede ilimalnamcli ve 
siyasi birtek memuru vardır : sefir. 

Bir Yunanlının memlekelimizde 
siyaset yapmasına sefalete düıür

dükleri vatanda1lanmızla alay eder
cesine söz söylemesine, Türk mat
buatına hücum etmesine müsn,...ı,.. 

edemeyiz. 
Sakelaroplos Elendi yerinde 

rahat olursun, vizelerile meıgul ol
sun, ve misafiri bulundugu bu me
mlelceıte artık ecnebi polııkası ya
pılamıyacağını unutmasın. 

·············································•·· 
hir brilıi blitiin aleyhimizdeki 
fikirler zahiren Tiirkiycnin 
sulıpervcrliği senaları içine 
nıezcedilmi~tir. 

:\Iaksadımız burada maka
leyi tahlil etmek değildir; 

hükıinıctinıizin sahte ma -
kale meselesini bira?. ta -
mik etmesi, bu makalenin 
kimler tarafından yazılım~ 
yazdırılnıı~, (Pa,) gazetesine 
na'!! dcn:cdilmi~ olduP;unu 
ciddl bir tahkikat ile anlama
sı lüzumunu ifade etmektir. 

Mehnıet Asını 

MalıJc B•y 
Cümhurıyet abideıi kaideunde 

bm çaılalılar görülmesi üzerine 
evclki gün Beyoğlu belediyesinde 
Abide komlıyonunun bir toplantı 

yaplığını ve bu toplanlıda heykel
lra~ M. Kanonika ile Malik bey 
araMnda hararetli milnakaşeler ol
duğunu yazmıııık. Abide kaidesi
nin cila tuımaz dayanıksız ı~ıao 

imal edildiğini iddia eden Oarlil
filnun Jeoloji muallııni Ahmet Malik 
bey, bu mesele etrafında kendiule 
görilıen bir muharririıniz.e demiılir 

ki: 
«Cumhuriyet abide•inin küıat 

resminden bir kaç gün sonra abi
deyi görmek üzre Taksime giııniı 

ve 0 zaman gazetelerin bahscııikleri 

graniıten mamul kaideyi de yakın
dan tetkik etmelc iıtemiııim. Hol
buki granit yerine kaidenin büsbü
tün baıka bir tatla, yani kırmızı 

.:.nıı:u bir (hlkcr) le yakıldığını 
görünce hayretler içinde kalmılum. 
Taıı yakından ıeılcik edince hayre
tim daha ziyade a;IU. Zira kulla
nılan ıaı mütecanis olmıyan bir 

l\Ialik Bey 

Beyanatta bulunuyor 

'Dariilfiinun mullimine 
gore H. Kanonika h1r 
tadan hataya d#i~mek-

tedir 

kalker, yani lıötcU çW!f.inn kireçli 
çimento ile birleımesiıiden has~l 

olan : ve (Breı) İlmi >erilen bir 
taıtı. Bunda çalııllan - yapııtıran 

kireçli çimento, bütün taıın arasına 

nüfuz etmediainden, d~ doğnııu 

bu ıabil çimento !ayn valrtile 
serbest olan parçalarının 10r ciheti!' 
ayni lıuvveıle yapııııraıadıgından 

taııa blrçolı boılulı.lar, •thi çat
laklar ve bu çaılaklann hava ve 

suların tesirile parçalaıımatından 

hasıl olan delıkler görülüyordu. Bu 
boılulclar macun ve alçı gibi mad
delerle kısmen kapatılmıştı. Abide 
arlık yapıldığı için bo hususta 
nazan dikkati celbetmclt !ayd .. ızdı. 
Neıelıim ben de ıülıOt eltim. 

F alıat bir gün T ohıbyandaki 
bir mii!arnerede lcendılerik ıahHn 

tanııtıgın Şehremini Beyefendi, 
kaide taıı hakkında likri111 ıordular. 

Zira dıger bazı Türk mimar ve 
miihendısleri de ıııın bu lıuıurunu 

görmüıler ve Muhiddin Beyefendi
nin nuan dikkatini celbcderek bir 
[ Alı taralı 4 üncü sayll•m1<dıdır J 

Belediye intihabatı 
9 dairede diin başladı 

Yeni belediye 
ilk defa 

meclisi 25 
toplanacak 

Martta 

1.Jünil,ü inlihaballan bir intiba : Beyo!llu dairesinde reyler al·!ıyor 

Belediye azaları intihabına dün sabah ~"§lamlmı.şltt. Şeh
remaneli hududü dahilindeki 9 belediye dairesinde rey • ndıkları 
vazedilmiş, intihap hakkına sahıp olanlar da reylerini bu sandıklara 
almağa başlamışlardır. Belediye intihabatı dünden itibaren 1 O gün 
sürecek ve hitamında reyler tasnif edilerek yeni belediye azaları il&n 
olunacaktır. ilk belediye meclisi içtimaının 25 l\Iartta yapılması 
muhtemeldir. 

Oğlum neye arlık askerlerinle oyı 
mıyor sun?.. • 

- Ne diyorsun baba!.. Ben Kelloğ mısakı 
taraftarıyım! •• 

- Fr ... ,. brlkatüril -

. . 
Nihat ıpor koıuıuna iılirak eden ~ 64 ] koıucu haralc:eı lta.relirU bUlerken -

Dünkü atletizm faaliyeti 

Nihat spor ve 
Beşiktaş 

Kır koşusu muvaffa • 
kıyetle yapıldı 

Nihai $por yarışına 

memlekeiemizde ilk 
defa olarak ( 64 ) 

koşucunun iştirak 

ettiği g6riJlüyordu 

Diin lıavanın nıibaadcsiz

li~ne rağmen kalabalık atlet 
gruplarını şehrin muhtelif üç 
yerinde çalışırken gördük. 
Hele ikisi hariçte yani açık 
havada yapılan bu üç atle
tizm hareketinin iiçü de spor 
günü olan cumayı ba~lı ba
şına işgal edecek bir kıymeti 
haizdir. 

Dünkü soğuğun, karın altında 
biperya koşan, muntazam 

500,000 franl{ 
Pola Negri 

İstediği banyo yerini yapma
dılar diye Fransız Hlm şirke
tine t:ıznıinat vererek mııka-

Yelesini fc,hettiriyor 

Fransada çalışmakta olan 
sinema san'atkarı Polıı. Negri 
garip bir ihti- P'!ll'_,__....., 
laf yüzünden 
(Kraliçenin 
ger danlı w ) 

isimli bir film
de oyr.amma
ğa karar veril
miştir. Pola 
Negri , b,. 
kararı ver - Po/d Negri 

mesine saik olan sebepleri 
(Şikago Tribün) gazetesine izah 
etmiştir. Pola Negri diyor ki: 

•Eserin aslında çok muhte
ıem sahneler bulunduğundan ona 
iştirak etmek istiyordum. Halbu· 
ki bunların bir kısmı eserden 
çıkarılmış ve o'nların yerine 
birtakım manasız §eyler ilave 
olunmu§tur. Bundan başka ben 
stodyoda §3hsıma bir banyo 
yeri yapılmasını istemiştim, b~ 
san· atkar bütün gün çalıştıktan 

sonra yıkanmak istemez; mi ~ 

Fakat bunu da temin elmek 
istemediler, bunun üzerine yarım 
milyon frank vererek muhavcleyi 
feshetmek istedim. Bundan sonra 
Londrada çalışacağım, 15nisanda 
ite başlıyorum. > 

Buna mukabil ( Kraliçenin 
,ıerdanlığı)nı yapan ~irket müdür-
• teri de iş yerinde banyo mahalli 

1 apaınıyacaklannı onun ıçın 

l 
Pola Negrinin yerine bir Fransız. 
san' atkiinnı istihdam edeceklerini 
söylemişlerdir • 

Beıiktaım luanlc:onttridlerinden 
on ıldol 

bir programla kapalı sahada 
bile çok güzel çalışılabilece

ğini gösteren dünkü atletizm 
hareketleri cidden mucibi 
memnuniyettir. l\lüteşebbisle-

rinive i~tirak eden musabıkları 

takdir ederiz. Şimdi bn iiç 
güzel tezahuru sırasile yaza
lım: 

Gulatasaraylı a•1Ptlerin ni
hayet spor kupası için yap
tı.klan ko~u <llin sabah f O, 15 
de başlanmıştır. Koşuya (64) 
atlet iştirak etmiştir. 3800 
metrodan ibaret olan me>afe, 
Şi~li tramy:ıy istasyonundr.ıı 

Askeri liseler 
atletizm günü 

Büyük bir alaka ile 
takıp edildi 

Harbiye, kuleli ve 

Halıcıoğlu atletleri bir 
çok mibabakalarda 

ayrı ayrı muvaffak 

oldvlar 

baslıyarak Harbiye, Tak>im 
yolu ile mektebe gelinerek 
katedilmiştir. 

64 atletten yalnız üç atkt 
müsabakayı ikmal edememi~tir, 

Yarışta 929 Galatasaray 
Kros şampiyonu Behzat D. 
( 12, 18 2-5) dakikada birin
ci, L. l\lchmet ikinci, Vası[ 

iiçüncü gelmiştir. Sap lıesa
bile müsabakayı, Niyazi, \" C• 

dat, Ferit, l\lelih Berlcrin 
takımı 62 sayile kazanmış 

ve kupa galip gelen bu ta
kıma Nihat B. tarafından 
verilmiştir. 
[Alt ıararı 5 inci sıyı!amızdadır J 

Harbiye mektcblnkeld mi.iıabakalara tıtlrak eden talomlardan birl 

Emanet kimyahane· 
si neler yapıyor 1 

· Emanet kiınyahanesinde geçen 
sene zarfında (20313) nüınune 
tahlil edilmiş, bunların (7867) sı 
iaşe mukarreratına gavrı mu
vafık, (12656)sı muvafık bulun
muştur. 

Kimyahane gene bu sene 
zarfıııda hariçten getirilen nü
muneleri tahlil ederek ( 1403 ) 
lira varidat temin etmiştir. 

(926) senesinde tahlil olunan 
nümune adedi ( 14320 ), ( 927) 
senesinde (16448) dir. 

--'-----
runonlılorın tolinıotı 

Yunan hususi kurye ile 
şehrimize gelyor 

Atina , 7 -. Yunanistanın 

Ankara sefiri M. Papaya hükü -
meti tarafından verilen talimatı 

hamil olan Yunan mübadele 

Bir azil 
Kadıköy hali baş memuru 

Haydar Efendi devamsızlığ ı:ıa 

binaen azledilmiştir. 

rson kail 
Arbk bahara giri-

yoruz 
Bugün hava açık 

olacak 
Dün sabah hava gene 

birdenbire karardı ve ~·ok 

kesil surette kar ya!';dı. 

i Öğleden :;oııra yağnrnr b:ı~- · 

1 1 !allı. ak~ama doğru gök 

1

, yiizü bulutsuzdu. 
Bir Riindc bLiyle seksen 

~ekk giren h'""ıhıra lah
. ' minlcrc bakılır>a artık dti-
· ı zekcck, bir daha kar ya!';-

I mıyacaktır. . 
heyeti kuryesi Tatarakis cıımarlesi ' Ra:atancyc göre buglin. 1 
günü buradan hareket edecek, 1 riizg:lr şimalden esecek 

1 

.• 

pazar günü lstaobulda buluna- hava açık olacaktır. 
1 

1 

Cak.br • .. """""' 



y,l.\IT Matı Savıfı 

\ Havalann bozd t!ihncti 

1 Müskirat ınhisan için 
de sararlı oldu 

[ Gnnün siyaseti ] i 
o 

Sahte vesikalar Köy düğünü 
Ya.zan 

AYHAN ,r aridat azalınışt r 
- ı\'luharriri : Eşref -

' 4fl:. r .. :n-.ııı::::ı:::• 2 4::::::::::::::::::-ı 

.• ıvalann uzun müddet tatht yaptmh~t son sbtcm 
L.arh gitmcc:i yü7.iinden miis· niinrnne rakı fabrik:unın ha· 

1 

idnıt inhisarının varidatı bir zırlıkhm bitmiştir. Fabrika 
[l ın i laar :ızalmı, tır. yakıııda rnkı istih aline ha~-

.. l\.b liillıaırıide İlllllC İı1eC'~ idarenin son zamanlarda Iıyacjktır. 
1. d bir nylık geliri 'a ati olarak Ecza fabrikalarını teftiş - ------- .. dn em e 

S l p ·h h\"k ı· ,.J '·I ,, milyonlirayı ccca\İ.lZCt· hiskirntinhiaridnresi fen 
ii eyman aşa gı 1 te 1 ~ 1 :ııah da vardı mi.tir. Bomonti fabri'.:asmdan memurları tıbbi ceza yapan 

kendisinden daha korkunç f alınan yiızde ıo da bunun !ilhoratm arlardaki inbiklcri 
-6 ~üleyman paşa ç.lkıp da: l içindedir. muayeneye ba lamı.~lardır. 

Katmerli felaket 
1 Hepsi söyler biıisi duymazmıı 
Danlıp birbirine üşmüıler 
Hepsinin aldını haczetmiı mey 
Kim ~ime~ nerede usulü ıldap 
Hem lceser orıa!ığı hem da biçer 
Her biri önc.e kurarken delik! 

Eylcmqler cn:ey» ile şiiurl 

Olmu~ ol kafıle en"ama Lede! 
Elveda eylemi§ insaniyet » 
Kalmamış ortada namusü haya 
Gitseler evlere bunl11r birden 
HaLle Ahmedin oğlu söğmüı 

Kinı bilir ne düşünmüştü) sa· ' -Efendim be muharebeden 1 Kaçak mfiskirai Jnhiiar idaresi tarafın YC· 

ınvclakil r Rumeli harp orie- evvel Pad~a hakikati söylemiş l\ıibkirat inhi:;an kanunu rilcn mfö:a:ıde mucibince bu Sahte , e.iL:ılar nıurettilıi 1 
-

-~ d-_,ı • ·"" d f- 1- d ı k ı ı h inbiklcrdc '.·alını7. ın:ıi mu- FranL Honııa vazifesi Belçika zahitcsine lrnmand nını ernaı te.'aCl~sini i im. aıtat inemeyip im ansız nıuci >ince gümrii derde sa i- re o7 

re btr nrafa sürO' bir maceraya atıldılar.. hi çıkmıyan Ycya kaçak kattar i-..tihsAI olunabilecek. Şubatın ~on günleri garbi isabet ctmi~ti. Filhakika za· 
tir. Bu miisaadt'nin haricine bite sahte vesikaları tasni bddiyorlardı .. : Derse , Abdülhamidi ala~a oldug11 için giinıriik memur- .Avrupa ~iyasetindc oldukça 
cıkan lılhornturnr s:ılıiı)lcri etmek töhmetilc •· [•'rank 

Sultı:ı.flı~.,. •style otur. etm~e kuvvetli bir vesile bula- lnrı tarafından musaderc rdi- • lıeyecanl:ı geçti. Feh!mcnktc ·.--:r- su 1:cza görecektir. 
...., yer gösterdi. Snleyman maz mıydı? Abdülhamit kork- len bilumum bpİrtolu ınad- çıkan '"Ütreht dağhlat,, gazc- 1 faync.. isminde birini tev-

Anadoluya g id en ı ·r · ıı ı ·k ı 
~dllın ~ını :ıçıp şıka.yet etJee. maAa bqlamıştı. efelerin Mii~kirat inhi an ida- memurltır resi Fran.n ile Belçika nrasm· ~ 1 cttı. aync lll Yesı -:ı a-

sinc m ydan vermeden, Anadolu~ Süleyman paşa • Padı.şahın resine tcc;limi );\zım gelmtk- l\1ii kirat inhis:ırı umum da aktolunmuş oldug1t iddia rı baştan başa kendi l uy-
ki oı unun muvaffakıycWzli- itirazına asla yan~ııtı. tekrar tcdir. miidiirlü~li tarl'ından taşra edilen hafi bir n keri nma· durduğunu itiraf eyledi. 

~inden hahsctmiye ba§ladı, edjp dedi ki: Bu hiikiim ncticc~i olarak vilı1yctlerimizden biı' çok- hcdenin zabıtlarını neşretti. Garibi şurası ki, bu p;ün-
Sanl.: Rumelideki ordular ka- - Padifalum. Plcvnc dü~- son g-iinlcrdc Rii umat idaresi Jarın:ı yeniden fen memuru Böyle bir muahedcnin im- kli telgraflarda gördiiğiimüzc 

vmm şl rdı, t ten ve amiri nizamiyenin tarafından miiskirat miidiir- göndermitr. Hunlar gittikleri zası cemiyeti akYaınm tcşek- nazaran, iki devletin yalnız 
Sül yman paşa ( Plevoenin ) en mühim kısmı elden gittikten Hiğlinc chenımiyl'Lli miktarda. yerlerdeki miiskirıtt fabrfala- külü ruhuna muhalif olduğu askeri r1ic:;:ı:;ııu dcğiJ, umu-

gitmcsi d:n sonr RuSlarla harb- onra muharebeye devam etmek koloma, can~ ıarnnta, şa- rım sıkı l>ir teftişten geçire- gibi, Lokarno ıni-.akı ile ta· mi siyesctlerini Jekcliycn, ve 
cdılemiy t ği kanııabndaydı zaten bizi hır büyük felakete duçar rap, sampan\ a.. \ j ki, ve ccklcrdir. ban tabana ;ı;ıt bir hareket 

• J giinlerce g-.ırp .siynset :lleıni-
Rus ruub c ba;lanmazdan evvd etmekten başka bir netice hasıl saire deYrcdilmiştir. H. Holıtat tc~kil cdirordu. Aynı zaman- ni sarsan bu adam, Belçika 

bizzat Abdülhıımide bir harbe edemez. idare bunları Galatadaki 1\lııtclit muhadelc koınis· da Fran,anm, ~ulhpcrver cc-
1 kanunu hu bapta cei'.a 

girmekte çekinilmesini söy e- Rusya çan henüz Rumelide- satış ın:ığaza5ınu yerlc~tirmi~ vonu bitaraf aza. mdun M. minatııı:ı rağmen. ati için hn· 
H ..ı ..... dik' k l ... - "fi tayin etmediği için serbest 

m~li. atta o zaman ~.... 1 dir. Çar nezdine ya u unuıu YC ucuz fiatl:ırlıı ~atmıya Hol~tat oir haftaya kadar ztrlanmakta, ve ktJmşularına 
dostu dama: Mahmut Cdaleddin veya Mahmut CeIA.leddin paşa başlamı,tır. nıezuncn memleketine gide- k:ır~ı <laimi hir tahdit t<ıvn bırakıl mı~, YC hiç olmazsa 
paşa ile halli düşmanı Sait paşa bendenizi \·e yahut emniyetiniz Nümune rakı f abrikaı ccktir. 1\1 l 1ol,t:ıt .Non·eçlc takı kın makta olduğunu gö • memleket harici cdilmcsine 
~uhnn Hamidin yanında bulun- olan d~er bır zatı göndermek i\Hı kinıt idnrcsinin c;aıa- bir ay kadar kalacaktır. teriyordu. bile lüzum görlilmcmiştir. 

ınuılardı. Süleyman paşa geçmit" bir musalahayi knt'iye akit huyu- başka bir şey düşündüğü yoktu. nan böyle cerbezeli bir zatın Felemenk g:ııcte inin if~a- A \'rtıpad:ı matbuat alcml-
teki eleyi ima etti: runuz, belki bu suretle Ru ların Süleyman paşa dedi ki: lstanbulda bir gün bile kalmaS'I atı birtakım dedikodular, iti· nin · ukutu ahl:\kisi artık şüh-

Sözleri birbirıne uymazmış 
Hepsi kör kandil olup dü§müşler 1 

Kalmn~ ortada e~ki hey hey! 
1 

Nerede eski haya, eski hicap? 1 
Rakı tutmaz beni der.der de içer! .. 
Sonra olmuılar umumen kufchl:! 1 

: f epslne dense &eza l:elbi nkur 1 

De~! en'nma bedel belki ade11 .. 
Başlanmıı hükmüne hayvaı:.iyct 
Galıba yaklaşıyor vakti bela ... 
Bir bela çıkmasa bari derken 
Söğen oglanı Halı! de döğmiış 

mi tekkcrriirü için Alrnaıı· 
yaya kar~ı tedafüi tcşcbbü:ı· 
lcr mavzuu bahis olmu~tur. • 

Bu ·=tcdaflii teşebbiis,, mli· 
7..<' kcratı Frnn ka miis.:ıic ıc· 
ınin hazırlamış olabilir. l fer ., .. 
halde ~ukadarcık bir ıı;; 
sözü bi.7.c bir noktayı j,,b:ıt 
ediyor: 

~ C:miyeti ah·aına, I..ok:ır· 

noya., Tuvarıyc, Kdlog rnisn· 
·1e kına rağmen Almanya 1• 

~arp komşular ara:-.ında mo· 

tck:ıbil bir cınnİ\'ebizlik hii· 
küm siirliyor. i lalbuki bil 

emniyetsizlik hükilm siirdiik· 

çc Avrupa sulhlindcn bııh· 
sctınek kadar abı:s bir şı:)' 
olamaz. 

Jll. Go.rur 
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VA "iT 
- Efendimiz devl .. u aliyenin ilerlemesini tevkif ve birçok §ehir _ Efendimiz. lng\ltere Rus- birçok muhataralara sebebiyet razlar, tckt.iplt.!r arasında ho· ret bulmu~ bir kaziye lınlini 

Rusya ile harbe maddeten isti- ve beldeyi perişan ve harap !ara bugün ilanı harp etse gene verebilirdi. ~uldu. Frnnsız ,.e Belçika altlı. Sahte imza ilı.: makale --- - • -
dadı vuktur. Kulunuz bir sene 1 ı_ k 1 p d' ah k }'- 1 ı.· l . 1 UzunktJprüden gelen yofcıı· 

9 Mart ıan 

J omadan ·urtarmış o urı;unuz. üç a.va ka<lar bize muavenet a ış ayağa a 11:mı~tı: ıaruıyc nezaret crı, ?- r 2 e~. uydıırmnk, n:;lr c~as ı o nııy:ın 
k dd b h lf.. B d R d P b l l · ·ı d l farın beyanına gör~ oradarı mu a. em u uscsu arze ıgım un an sonra u or usuna edemez. Maalesel Rusların bir - aşa u mese e en 1 er e liil I 927 de Fr:ın;-;a ve 3d- havadis balonlan uçmmak 

•t 1· 1 d let "C k d 1 . mu"zakcre. ederı·z, "S·ız bu a,_c:am 'k 1 " 1 l . 1 . 1 ahar malıalle lıicret etmek. için znman 1 ıra?.. ey ıyen er ev • mu avemet e i emez. aya kadar lstanbul kapılarına 1.:1' çı ·a er ~:.ını rnr Hye crı .ıra ın - sıhlıntiııi tetkike üzum gür-
· ıı t h'll · ·· .. d d"s .;:_ .. I 1 H ·d· hemen lstanbuldan çıkınınız , t .. k ·ı.· bir takım Bulgar kadın ııe mı c e ce ı erı yuzun en u~. ...ıu eyman pqa su tan amı ın geleceği şüphesizdir. c a muza ·erat cereyan ettıbt· mcdcn hnrndis neşretmek 

mantık ettiler. alıoırnadıl'Yı sekildc «rt sözler Balkan hattına doğru gidiniz. . 'd f I ı I .1 ,olu~ ,ocu4;ları toplanmışlarm11 
~ 'J ıs • - O halde ne yapalım? nı şı cet c rccrc em er. A vnıpa ~azctelcri kin bir iti· h 

- Paşa olan oldu. 9 imdi söylüyordu. Süleyman paşa şaşkınlıkla ne • u • Dimelokadan duhl olmarı n-

' ,,._l-'ı·ı· 111 .. f., ta ralıı:nıalı. - Reyi acizaneme kalırsa Fransıı harbiye nczarctı- \•at halini alınıstır. be l L · ı ~· 
" aı "' " -ı "'J Abdülhamit: söyliycc~ini unutmuştu , daha .J • r ere göre oraya asaf(ır ı 
Padişahım, hır kere cPlev- - Paşa rusların daha bir ay çar ile doğrudan doğruya müsa- Abdülhamit ile birşey konuş- nln oeranatınca, neşrolunan Ilununln beraber Jlranc;ız. hanenin Jahil olması oe hühü· 

ne~ düşn Ü§ bulunuyor.\ Rus or- kadar Balkanları geçmemelerine laha aktinden b~ka. çare yoktur. :ttıtŞ de~ldi. Rauf pa~anm yol - metin g-lillinç,, ve mlistckrch lnrın me~hur bir sözii oldu- melin zımamı idareyi ele alması 
dularma karşı muvazenem~ bo- Kulumuza öyle geliyor ki ~açmalardan miirckkcp ,, bir gumı da umıtmamalıdir: ılteş- üzerine Bulgarlar wkım tak,rtrı 

çalı~mız. lngiliz tiefiri lngilterenin Ruslar biraz daha ilerledikleri suzluklanndan bahsetmesine mey· sahtekıirlıktır. 
mlm tur. Bu itibarla neticenin b 'h . d R ·ı· d!n kalmadan iste ncldiği gibi siz duman olmaz derler. lıicrel eıliyorlarmış. Müslim Qe 

u ay nı ayetın e usyaya 1 anı takdirde yunanlılar da hududu • b Belçika crktını h~ırbire 
velwneU dai ola~ını arza mü· h d ..,... . ı- geri\<e iade edilmek isteniyorclu. Frank J layne, Felemenk ga- gayrı müslim lebeai ş--ıhancdcfl 

t l . arp e ec .. 5ını söy uyor. te<:avüı edeceklerdir. J reisine gelince <memleketini Jı 
cascre ey erım. lngı'lizlcr elahından harbe - flendimiz nereye gideyim? ~ctc~inin nesrettiği vesaiki bir ferdin Bulgarlar aleyhin ~ 

R · h - R Abdülhamit •üphelenmi•ti. scr!!:ti1.c~tculuğa tCŞ\ ik etmek ı us ımpratoru enuz um- l l " ' Tuna wkından balkan Cihetine ... knfa llH.lan uydurmuş olabilir. lıareket Qe bu ı:eçhile. şuriş 
elidc i~en bir müsalehe temenni· ıazır anıyormuş. - Bunu nereden biliyorsu- naklonucak taburların ıriukaddc.. konı~u \'C dost bir devlete Fakat hu ve:-ikHlım uydur- memleketin idamesile isfidJhı 

d b k k l d ğı Bir Fransız da bize on mil- 'l hnince teca\'lizdc hulunıak, 6 :sin en <ı~ a çare ama 1 m k nuı.: mesi bendcniıle beraber buraya mak Ye kabul ettirmek için mes'uli,!lel etmiyeccği ders r 
hal.ipayi seniyenize arzederim. yon lira verece . - Padişahım maruzatım bazı geldi, bir kısmı da Razgat y anholu hutiin milletlerin tizlcdiği mii ·ait bir muhit bulmamış olmaAla bu hicretlerin nı.:ıhazo 
- Ha"-ır pjt~ siz bir noktad:ı Görüyorsunuzki işler yolurıda malumatı ve ihbara müstenit b 1 sulhii ihlal etmek• tiilımct- 1 ı· ı . .. l b' · d a ,_

1
• ••alanımız t~a·r.111 Jan J11· 'erı " ""J"" ve havalisinde u unuyor. o saye ı uoy e ır ıca ı orta· ı.Ja .. ... •• !I' "' c.o1 

l H b ben d...x.:ı siz yalnız bir buçuk ay Rusları dHiı'ldır· . Ac·ı .. "'ne hı'ssı'yatım bu lcrindcn münezzeh bulun- ı . İ yaıa ıyorsunuz. ar e ~u -o .... So'-""'" .L ancalc ·k· •ftb '-'ll ntauilir midi? ki kükôme- sui neşriual c.ıe ilkaal es~' 
tevki( ediniz. Hiç olmazsa bir k d d' « ,,,,. Wl 

1 1 
o.u ur tlu~unu. Ye Fclmenl· ile Bel- J o7 

Mitat paşa sebebiyet vermiştir. mcr ez e ır. mustahfıı.la bir tabur muavine s , tin erkanı harbiyesi arnsın- olduğu bi iştibch uc B·ılgarlaf111 
Ev"ela bu zihabınızı t~ hıh ay... Müsalaha olma a bile f>ir var. Oraya gidipde kime kuman- çika arasındaki munasebatın da ki temaslar tevali etmesey- beyhude duçarı .sefalet olduklcfl 

ediniz. Ben Mitat paşa emri Abdülhamit Süleyman paşayı mütareke akdine müsaade huyu- da edeceğim? pek =-amimi okhıgunu bir di ,iiphe::.İz vesaikın müzakc- azade.: grıoalıtır. 
"~ ıbdas ederken sizi davet hemen fstanbuldan uzaklaştır· ru!masını niyaz ederim. Ya ... Demek Süleyman paşa beyanname ile il:\na lüzum rc~i ınc~'elesi orta)·a çıka- Adanın neşriy.ıtı gara:kô' 

ectp mütalaanızı sormuştum. maktan başka bir §CY düşün· Abdülhamit Süleyman paşanın lstanbuldan ayrılmamak niyetile gördü. maıdı. raneslne mukabil hük(ımatı 
~bdülhamidin içine inmişti; "lliyordu. zihninden geçenleri kamilen gelmişti. 4te ihtiyatsızlık edip Şu halde Felemenk gazc- Belçika crakı1nı harp re- mahalliye tarafından temirıİ 

işte Suleyman p~ gibi tehlikeli Bu tt•hlikeli adam İstanbulu öğrenmişti. Süleyman paşa ı;ulh içindekileri ortalık yere dökü· tc inin ncşn:ttiği sıhtc \'esi- i inin tcbi~indc bir nokra czharı edecek ittuıala Jıımrrıel 
bİT ncbmın elinde bir o kadar karı<:tırıp bir gaile rıkaracak 1 ve mütareke tamftarı idi. kalar nereden ne~'et cdb·or- Sil\.·anı dikkattir. Diyor ki : cditeceıı mcmulu kaoidtı-. ..J 

"'J " ,. vermiıti. · J • ~ 
d,.hş::tli ı.ilfıh vardı. \'aziyetteydi. Padişahın bundan işte bu fikir ve kanaate bulu- (Bıtmedı) du. Bunu mcy<lann çıknrnıak • Yalnı6 19 l 4 faciasının ade-
~~~~======~==~~~~====~~==========~~~~~~~~~~==~~~==~==~~~~==~~~~~==~~~~~~ 

1 ı·iıı hir hayrcıJc dudak Hm·renı Lutfi acaip koJay olacağım dli- bir şi~c rakı gelırlti. faza ediyor. Sıhhi) e 

1

1 ısırmaktan alarınvordu. bir kı kanclık 'c merak siiudii. Birer tabak bayat ci- uoktorları tifoııtrn, ~ıt" 
.., .ıı .. .. , J 

Biçare yeni aman hil- içinde bu çok komik .Aptullah ı 1ebil, rnli- ğcr tavası ile fasulya maıun ve ~aire!l11 

mive hilmivc hu öliim f aciamn neticesini hel\- lıim fakat son fotoğ- piyazını irili ufal h si- nıenhalarmı ııieiu h11
" 

kaİlamna ginlise Pcr- lerkeu hir gliıı Siı·kc(•i raf~ılık hizmetini gö- ııckler, arılarla payla- ralar<l m haska "verlrl'" 
1 k.k fi ·' 1 ·· ·1 S N ı · k ı ı de arıvorlar:? · ranııı onu ıa · ı ·aucn tara arnıua ma ıut ı·up uc crmct a< ır- sara ıem meze ıem . ~ 

halıerdal' etmesi h'tzım kumsal fotoğraf t;ısı <leıı bir kaç yüz Iiı·a i>ğlc taamı yaptı.. Yallahi hu ha~tah " 
· ı . .::ı·~·ııı·dıkl!tıı S()lll'<'\ ·ltı·- iki iiç kath~lı ~!nktık- lar İ<!İll talıaffuzi 111~.', ı gelmez midi '! Bu ka- puhu göz Ü, uğursuz . ., ,.u . . . . 

1 1 · '· ·aımmthn hııralnr" ;, dm kasleu ~iiktlt t 1(li- herife rast geldi. tık onun haf iyeliğine tan soııı·a mey ıanecı " 
1 ·ı ı 1 ı ı J"ı · hir lokma sev veııır Aluharrzri: /Jüseyin llalnni 1 yoı-:a bir masuınuıı lciııi knrcahva11 es- pek lüzuın kalmamı~ ı e n aya >U" atı. ~ ııı- · · · ı:ı 

k Ll • ı 1 k •ı • f, ' ()Hkı" (').ilk(• cat• llq 0 e ,ı İZ tlt\,t-.rildir,. suı'cl(t'~ ~üz.üıw, \(•fasma bel • knnçlılıkla hurgulnm- ·a 1 c locasım · atı rar<lan bir ip ueu ya- gihidi. Arasıra ona , .. .. l c.l u pı- .. · ~ 
! ' ·11>n1·•k <.·1·11·t ·et' <l ._ · ,r vı t·tl> ..... .. l ka1Hs111ıu mandalı ıı . h:ıAlam~ 1 eaiz d :':!il ~a baslamıştı. ı J l u. , l) m en kaladı,!!ma ıwk eviue- değcı·li hahcı·ler getir- .1 ~v. l ~ guu go~ ert\-

1 
. 

1 1
• 

1
• ~ı 

~ OJ ' ' ~ • 
1 ı · l · · ı "' rrk : nmz Hr ı~ a ,·a 1 s<' \ (\ ı• görünürken bir Pcrrarım hu yeni 1 ııç .CJr ı!ın.ııyor ( e- rek hu esraren,1iz a- ıııiye uğra'ıôıyor a da k ı 

l,i'u,: iık ~rJleplc St;Vmeyi ·evdahsı acaha tehli- nıektı .. Lakın 11~er .• ey- damm pe~i11c dGştii. Scrnıet Nadirden t~.m.~ - Bre har·ba ~lihali, ~·~~a .. bu uamı H .. ı·ıt '~er·i 
H'ı· . yor... Sizin iri11 ke) i bilel'ek mi hu den C\ yel kem ı h~lyatı Birdenbiı'e yaka~·ma duğu para ve yuzu bu soğam kat; gii rı ev· l:::~~ıiıı~ etın~tl:ı:ı~:.~~:uıı·· 

• ~ •1a tclılı"kc·1 c c)lcltı 0tıııtı ı k ı · ı l)t1 1 ·l11111\'01·clıı. vel do._!!radmız? idaı·c ~imdi aiilarkcıı dilini atesc O'ir<li? E<rer Ö'-'le u " ,u , :ı sarııara · oıH arı ıcsap • .__, ~, · . .k ~ıt" 
~ • • e •1 ı ·ı ~ · ı· '> K Hurrem Lut fi h .m- fitili gibi vunmştuııı .. ~.nckler o pı~lı t: 1, <'. ıkaı·ıp lıemC'n otilii- ise a~kolsun hu kah- n mıyor nut ı . oca- SOJ'Ill'lyı muvafık hul- ., kuı·uıı-••m burnva, lJı t 

h ~ıııın o·ıle'-uı.ıılaı·ını l <.1ı'ııı· l'(')stcrmivcrck Jıc KHıH>-."hı sinekler tle u . . 
, crıyoı·... raınaua.. Fakat baka- .;;ı el ,,r u l ' madı. Hu suret c herif 0 , • , ' ,- • • ı·:\tlan oraya akşak•.•1

1

1'1 arkadau arkaya kU- rif in peşine takıltlı. hem yeınişler nankör- , 
A~kta erkek hodbin- hm netice :ıc olacak ? bir çok kuçamak yol- kaclm· hesaı)sız a t" 

püren tclttliLleı·iui hiç Jarıua sapıtarak kcıı- Ilazı dcvair öııiiııde ler, lıcm iizeriue ycs- f" 
Jiği, bu da hir mc ole.. Ken<liuin flniiu<le kaç- ıı11· ,·t."·ı.voı·cltı '>. ,.<)k~ .. ~ ·(t d. . .., 1 ·ı· .ı· l . k , r· tchlrnnisleı\ Utı ll,.a,r- yaı>a ,·aım burayı o ~, 1 1 · f 1 ·' .1 .-. un ugraşlıra )l ıruı. onun ur ·aç ıologra ı ~ • .. . ~ ı •v 
~nrnut an Jır irrı.ri tığı kurşunu JU za- onu kı karımamaya, li'akat gizlideu gizli- çektiğini gürdü. l\a- danozu hlğam suyu ya, orayı buray~• # 

t ?aşı iJc ayrıldığı Per- valh çocuk IHU yiye- llusı·cv l ~izami ne\;.. ,, k' d. 1 ıan<lı!!ı bir ka<.· ku- ile mi vıkadıııız? Yok- Yiriyorlar.. .. ı~f9 1 k 9 .1 ye onu \,('l ' ıp c ıp t c ._, . llcp bu tıucıııu .. 1. 

ı·anm ..,imdi diğer >ir co, · ı.rihi karı mı bir ucw.~ ı · · kt ... ru~la bu sokak ~an'at- sa hie mi vıkamatlıııız? ı "jelli' 
~ t,J ııere ere 0ırıp çı . ı;.,'1- ~ ~ ~ barba ~Jihal i "l . .1.ı(; 

<lclikaıılı ile SC\ i~tiği- Hurrem lıntf i, Sa kıp erkekle pavla .. ma). ·a, nı ve kimlerle gürii~- k~\rı Sirk,.wiııin en ki>- Bostmnn mi yazmalı .. le .;o) 
.; • " bir tebessun.ı ··d1 11 : 

ni duyan Jlurremirı Cem31in bu a~k feda- ı alıştırıyor midi? .\lışt11·- tliğiinii öğreumckle tü nıcylıaııeleriııdeıı hirikiııli suyunun leş ınuka•>ele e<lıyoı Jı) 
ltalbi uarip bir kıs- l karlığı kar .• ısında de- IlllŞ mitli! hakikate \'USUi dafıa hiriue girdi. Önüne kokUSllllU halt\ uıuha- • cnıcr.ı• 

9 ~larL 1929 



} ./İ=.,.İ )'"lll'(L/t h:rırltız 
lla.ı·ır, luırırbı~ kadar k.uıı'ifiik tllalıtan 

gele11ıe::;di, o bunıı )r(ljJlllO::.r!ı 
- 1 ;") - Yazım: Sa.,.: Ehm 

- Su, küfür ediyor.un. j yeni dü~ıin~elc peydı etti. O za-
Sen küfür ediyorsun baba! mana karl~r içinde müzminleş-

sen töbe d T .. b . 
ı. e.. o e <u köydeki miş bir ncı vardı. Bu acı külü-· 
•otülukl ' 

d er Allahtan evv~l Sıddik lüklerden nefret lıaliııe girdi. Ve 
Uı enin ı· · 1 e ının a iından çıkmıyor 
mu? Ali h 

. a a varıııcaya kadar daha 
nıçe kö l d 
ıad l Y..,. e, tehirlerde Sıddik 

Siddık z•de onun önıinde kötli-

lüğün, ("ııalığın yegane nümu
nesidi. K~ndi yüzüne inen şa· 

e •r var. 
Lı marın amını ancak şimdi daha 
q'%ııı a·· .. ·· d 

Nzlü ... ozunun önün e yaralı iyi duydu. hakaret önünde ilk 

• 

llıiiyard~n ayrıldıktan sonra 
h ·;• SıddıL: zadeyi ılüşündü. 

O gün de akşam oldu, hidJet
ıen, kinden, nefretten gcl..:n bir 
feragRtla; 
· <·ndnHda.ı geçe_\·lm yol sizin olsun? 

Ar!ul.u- lçeyım hal siı.in o!:-:uu ! 

Bir !'U vt-r ıçeyim göl si1irı. ,.,laun 

Bt!n k<ı:ralar giy\!yiın. al sız.in nlı'Jıı .. 

Diye söylene söyler.• koye 
döndü. 

Dcrgalıa girdigi zaman Dudu 
ona külüın>üyer.,k föyledi: 

- Hıriccnin k<çi•i bu gün 

do~'llrdu. 4te oğlak, diye, mıııl 
mini ~ytaıı gibi sürmeli ve çe· 

kik göı.li;, bir köpük hissini \e• 
ren yavruyu kolları ara>ından 

bıraktı, hcnlil ıslak!ıgı, ı;laklığın 

parlüklığı üzerinden geçmeyen 

yaı'Tu, ca,Jı, canlı bağırarak Ha

sanın abasının altına dogru JO· 

kuldu. 
.. guzd kadın tekme ve bu zamanlarda •og"uk bir demir ı>ac· &uzel kad 

1 

Bu sokuluş, bu kıvraklık, bu 

vardır ki, sırı dökülmiif aynalar, 
yahut ro.unlu sular gibidir onlar 

mü~beheıleri bşifte bir budak 
olduğundan farklı değildirler. 

Dudu esa"'n tenasühe inanan 

bir itikada sahipti. Bu mü~beheıi 

görmüş ve sırf bunun için Hasana 
"'vimli bir iş daha çıkarmıştı. 

Hasan artık o günden sonra sü

rülerini daha alaka ile güdüyor, 
~abahları: 

-- Sığırtmaç gidiyor hal. Diye 

daha kuvv•ıli, daha tanlı bağı· 
rıyordu. 

Ha•an keçi yavru.unu munis 

bir çocuk hissile >e\'mcğe başladı 

ya\'ru yoruimasın diye kolları 

arasına alıyor o mini mini ş•ytan 

hoplayıp, zıplayıp kollarından 

kaçmak isteyinceye k..dar bırak· 
mıyordu. '" 

Hele Hasan ona kaval çalar
ken bazen başını ve kulaklarını 

iyip dinler gibi bir vaziyet alışı . ının sırtındaki yara bir '"'I gibi, hi . iz ". ibi duron Ha.;an l · ı.·k[·ğ· k ı 
,ınıı•k ojb· ·b· .,.... ~ :;öz enn ÇCKı ı ı, oyu.a,aıı ren-

• ı gı ı geçti, mırıldandı: imdi büyük bir aıeı<' ,o~ulmuş gi ölen kadına ne kadar bonı.ı· sonra birden ürküp kaçıjı .. 
gel,:zBu 

8
kadbar kötülük Allahtan gibi oldu. Evvda yandı, akvle;ti, yordu?. Bazen in.anlarla hayvan· ı Bu senenin baharı Hasanla 

R ... , a a kötü değildir. •onra bu soğuk d~mir içkn gelen !ar arasındaki bu sırrı mü'.'lasebot Leraber bütün kır halkını sevin-

ket bu sene tiftik mahsulunun 
bereketli olacağını bir birino 
memnuniyetle söylüyorlardı. 

ili 
- Tak, taL:!.. 
Yolun başından tozu dumana 

katarak ilerileyen bir süvari gö

ründü, köylüler saf. sal oldular, 
f ılif hafif fısıltılar oldu; 

- Sıddık zade Ali elendi 

ağam geliyor hani edepli ol. 

- Öyle yüzüne dik, dik 
bakma. 

- Öyle kobaı, kobaı durma, 

elini göbeğinin üotüne koy ... 

- Allah ömürler versin .. 

Ne de yaman şey, mor ka
ranfil gibi lesine sardığı abani 
Hicazdan gelmiş olmalı. 

- Kötü mal ku\lanmaz .. 
Bu çuha Şalvar Ali ağam

d•n başkasında yoktur. 

- inanmıyor musun? l'allah da 

yoktur, billahda yoktur .. 

Büyük kapı açıldı, alaca ka

ranlıkta Sıddık zade tereke.inde 

biı hayaletle kapıdan girdi. 
Uşaklar kır atı kenara çektib. 

Uta!<lar L:öylülere bağırdılar : ' 
- Ağa yorgıın . .r 

ihtiyar, genç köylüler bir ağız
dan inceli, kalınlı seslerle söy
lediler: 

- Ali ef~ndi ağamızı göre
lim dı:ı .. edik. Hanı şöyle kasa
baya indikte kendisin.. bir az 
getirdi idik .. 

- Ağaın rsiıı diye yağ ııe· 
tirdim ... 

Diye bir hegbe uzandı. 
Öt~ki: 
- Kaymak bizim ağzımıza 

yakışmaz, agam yesin!. .. 
Bir başkası: 
- Peynir getirdim... İlk a

fıız, müşteri bunun bu kadar 
iyisinden anlamaz ... 

Bir ba.1~ası: 

Ağamın çocuJ-u oynasın 

diye bir tay getiriverdim. 
Kanbor bir köylü: 
- Bu taze, taze ağız ... Diye 

bir kase uzattı. 

Uşaklar gülü§erek, eğlenerek 
köylülerin hediyelerini aldılar, 

kalan kôylüler sırılanndaki ı.e· 
peıleri, küfeleri. çıkınlan yalva· 
rarak kapmın ö11üne koydular 
ıalım, \akım, hediyelerinin ka-

Lulünden dol•yı sevinçle ı. , ı 

odalarına d<>l;rıı çekildi1or, gittiler. 
Köylül~r. Sıddıhadeyi ad•·la 

dini bir r.1bııa ile seviyorkr, 
onun dostluğunu her ne paha,•na 
.,!ursa ol.un kazanmak istiyorlar

dı. 

Sıddık zade bu bankasız, kre
di>il hükümctsiz yerde Allah 
ıaı·alınd1n gönderilmiş bir hh -
ramandı parasız kaldıL:ları zaman 
köylülere yardım eder; işlerini 
görürdü. 

Sıddıkzade Kazanın en zengini 
ve hükrımet memurları üzerinde 

en nüfuzlu adamı idi . \'illiyet 
mechsinde aza belediy~ heyetinde 
aza Ticaret odasında aza müftü -

nün ahpabı, kaymakamın dOt>tu , 
kadıyla içtiği su ayrı gitmezdi , 
nu{u:; memuru, tapu memuru, 

sanki onun kapısında birer taıırı 
mü::aliri , zaptiye ağa.ı onıın 

yaveri idi. 

Sıtııhade kaymakamları, ka· 
dıları, mustanıikleri püskürten 
yel deyirmen>iz ve şatosuz, bir 
dere beyi olmuştu. Baba:;ıncan 

kalan nukut ve serveti vardı. 
( Bitmedi j ~ konuşme. Ha.anda yeni arzuların kalıbına göre şekil altlı. 1 niçc gözhdcn kaçar, niçe gözler dirdi, bir çok oğlak doğdu ye her 
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Usandı ya Musa!... Karaden;z sahillerini süsleyen Samsun hugün
1 

seyahat edecekler İki ah~ap ça·mşlar n iııl~rcc sene sonra, Beni d :iare acenteleri ıçın yenı bir Bırisi çeııe~incte bey.1z, fa .. u ıs.aııııı Tih sahrasın- bir Avrupa şehr~nden farksız ır ,, talimatname hazırlıyor ı . bt seviınsız bır sabi 
çrk b' ılaki sesinı, şimdi, kü- la~ır. Bu s.ıkal, başka 
ta• ır uefrişiklikle biz tek- 1 !alcı .ti.lığımıza göre Seyri- lcri kndi ıs";clelrriııiıı vıridatı llıiris nı ı çcncs.nde olsa, belki de 

la ~:ıtıechır o!uyorıız: Usandı i Dün peçesiz bir kadı- Samsunda adım ba- ~ıhiıı ideresi leJni aceııt ·!eri iizerindcıı oııdalı!< .ılacaklardır. iik göı ii,tc: 
ııı l:iendi ! ı h 1 b k d b h için yeııi ve ıııuf.sga( bir tali- Hirinci sı:ııf ace:ıtde 2000, - A,ııJn, ııe nur~ni ilıtiyar! 

B•ııi ı., .. . · na ayret e a an şın a ir kıraat aneye, d . . 1. 1 t d 1 1 ı . ·· ... ıı, kudret helvasıle ıııalııamc yapmıştır. Yeni t;.li- ikinciler ıno~. üçiindiler d,· eısıııız. ·:1 rn <•il a ıu 'CY"' 

1'~'.u' 1cıııu.ııı usannıışıar, « bık- . Samsunlular bugün yü- bir kahveye, ga ~inoya 
" .ırtıı· ' · k 1 b k d J 1 l k d 1 r, ·'. · " dır• baykırışmış- zü -apa ı ir a ın a ras ama c müm ün ür. 

. ı. Bız de ıırnnJık, biz de: karşılaşınca gözlerıni Niçin? Bunda gizli bir 
- Bıhtık artık ! 
ı,ıyo ar. ıyorlar ... neden? sebep var mı ? , rııl, ::ıııan arada çok · 

•'''' l . 
1 " ıır fark \'ar. Onlar bıl-
cır ·ııı 
l ı . l'e kudret 
ı.' .ışlaruı . b' 

,,~ f , ız, 

' ılınad·ıı 

heh'asıııdan 

kardan tipi 

B ... 
ilıııc•ıı lı · ·ı · · · d ,: , · , enıın gı 11 sızın e 

' ''il' • 
iiı ' 111 zc çarpıyor mu? Şu 
. ıısaııç, iki ik:tret ara5ındald 
~ r iık biribirinc. hiç benze· 
"' ı· . ur. 

i:~ı:anı 
]-.• .' . ar, dcıııek geçen asır-
d·; .1 \ıııue }ade ilim, fen yolun-

t .'~ ılerıeır.c,•ıhler den·i•lik ta-
ı. 1 d ' • ' · ı e 1 ı . e lıaı·iı yol almışlar. 
·•kı . 

11 , k' ı qş:ııılar, lıakıııız nckadar 
"11 or · · 

ı.. ıınışlcr. Bıldırcıııla kudret 
"

1\'as 
l ı·, ıııu:ın usanıyorlar \'e bu 
ı ~ıniıhl. rnıı krııdi peygam-
< leriııc r _ 

cc 1 ar,ı lıa:,pracak dere-
c asiri ı · t ıı· 

1 
' •us alılıklarda bulun-

ıoı arn 
lıi:ı:eli ıış .. l 'tanmadan _bu iki 
,.. lııı ısp ıı vesılcsı bıle 
. " :ııı 1 
ıe ş "r, keı:dılcriııe Tevrab 
A . 

1 
ıııııcı1eferle telkin edilen 

'•il b 
a !ın ııakarak kul yapısı bir 
lı bıı7ağıya tapmı5lardı. 
Ulııp d • 

lıu,ı a ounanıak diye işte 
· a derler 
lliınk' 

al~ak .. e. adar mütevazı, ne 
S bıtoııı•llü imiş:z meğer! .. 
a al·t· 

da11 t ' «n akşama ve akŞlm-
k;ırı a sabalıa kadar yağan 

ardaıı 
lıp d • ııııcak duvarlar yıkı-

•ınıar b 
sonra aşımıza yıkıldıktan 

scsiın· . 
O d~ 1. ızı ~ıkarabiliyoruz. 

ı;ışa /\ 
bere kar ilaha ve Peygam-
hıı Ola şı dcfüı, bizim gibi bir 

11 l·ar l~rlııe ı... ın Eieııdi llazret-
n.t:tr~ı ! .. 

---- 4' s ~ı-__ 
1 eyyal1 i~leri B . 

u sene Alınanlar 
çok geliyorlar 

l<alge 'k l:ıntik rı ismindeki trans•t 
vapııı"I · •• -Şe'ırını· . 1 e evvelki akşam 
ıze 400 sc . 

Se Yl ah gelmiştir. 
l YYalılnr d -
ınt zi .. ' un şehrin abida-

Saba•ı ı 1~-et etmişlerdir. Bu 
1 ' ıınanımı d . arekct z an Beı-mta 

.. cdecekleı:uir 
•nart • 

~cl'ı·aı a~ı zarfıııda bir çoı· 
l\yııı ~7ııe_nıdıleri beklenmektedi~' 
A ~ın e O~ea • . driyauı na ve 23üode 
ı\Jınau s~ vapıırlarile 1500kadar 
Şene fsta~~alıı gelecektir. Bu 
~ey 1 11 a gelea Al Ya.ılar fovkall" rnau 

• "e artrnııtll\ 

Çelik h:ıtl;ır \'ıt,ıt:bilc cırta 

Amıdı ,111 ile hirk~rnck iizrc 
ohın Sam-ıın , cknıiryolu iıı

~mıtıııd:: lıtr ' unıl:ııı kaınıa 

darhc!'i!t: n1iitcna:-\ibcıı kıynıc

ti mrnn lıir ,clıir ulım:0 tıır. 

Ç'ol. yakııı bir 1.:ımana 

knll:ır, 'okaklarında medeni 
ıasıt:ılar namına ka!(nı ı c 
dcı·c J,:ıfilckrindcn ha~ka lıir 

~ey ~ıirlilıııiycn Samsunda 
bugün l'll basit nakil ı asıt:ı>ı 

otomcılıildır. 

\lıılı:ı\;l~a-ız olarak ,[;yli
ychiliriz ki S;ıınsun hu p;ıııı

kii halile Karndcniz sahilin-
de bir .\ ı rııpa ~chri halinde 
bulunmııktadır. 

,\,rl tcçhizııt Ye tesis:ıta 

malik hastahanelerini ~chrin 

en i~lck Frindc nıcl'tai lıir 

manznra ar1edcn 111czar!ığın 

çok ~cı imli lıir park ha
line Hra!( cdilmi1 ~eklini, gcnç
lip;i i~c ı e hayata alı~tırıııı 

bir san"at yuıa,;ını, zarif ,;i· 
nemaları, çalı~kan ~hali yi ı c 
bilha.sa btitlin lıir fııaliyct 

cephesinin lıa~ıııda rnli K:l

zıın l'a~ayı gördükten sonra 
Samsun hakkında umıınıi)Ct 

itibarile glizcl intibalar hasıl 

etmemek miimkün dcğidir. 

• 
Samsun parkı, şehrin içti

ma! hayatında esaslı bir mev
ki almaktııdır, diyebiliriz. 

Filhakika eskiden yiizleri 
açık kadınları acaip bir şey 

görmü~ gibi hayret Ye teces
süsle serredenler, buı;iin bu
mın tesiri altında peçeli bir 
kadın karşısında aynı hayret 
ve tecessüs hislerini duyuı ar
lar. 

32 ;\letre lrtilaına kadar 
renıı;arenk suları yükselten 
gii7.el ve emsali nadir bir 
havzu ihtiva eden Gazi par
kı emsalsiz bir mesire yeridir. 

Samsunda bahar mevsimi 
hayau ile kış mevsimindeki 
hayat arasında büyük farklar 
vardır. 

Y nzın muhtelif mesire mahal
lerine dağılan, parklarda dolaşan 
slneınalara "devam eden ve 

sokakları kaplayan Samsun 

:samsunda Kiizım Pa~a caddesi 

Samsundan bir manzara: Gazi parkı 

hanımları, kı~ mcnınıi v;clin· 
cc ansızın ortadan k:ırlıomak· 
tndırlar. Yazın, ep;lencc ihti· 

yacını açık hamda tatmin 
eden haıııııılarııı, kı~ın lıo~ 

vakitkrini ederinde nıı-ı 1 
ıı;cçirdihlcri ı c ne ile mc~l'ul 
oldukarı bence bir sır halin· 
dedir. 1 lamı burada ıııcıcut 

iki sinemanın dainıl ıııllda

' imlerini İstanbuldakiııin 
ııddına . erkekler tc~kil t:t 

mektedir. \ alnız sıkı k ıc-

rilen balofarda hanıml:ıra 

tcsadiif etmek mllmkiındiir 

llu p;ibi lıoıloların muhit l .l.c 

rinde terbi reli tesirler hasıl 
cttip,i gözle görtilccck kadar 
sarahat pcı•da ctmi~tir. Bu 
itibarladır ki Samsunda da 
sık. sık balolar Ycrilmcktc ı·c 

muhitte ünsiyet ı c samimiyetin 
tecsessliııc çıİlı~ılnıaktatır. · 

Samsunda halk Ye halkın 

ahlakı lizcrindc tahripk;\r te

sirler yapan sebeplerden bi· 
rincisi ve belki de en baş· 

lıca,;ı kıraathane hayatıdır. Bu 
~ehirde belki en karlı ve re
vaçta bulunan ticaret kalı

\"cciliktir, dire bir iddiada 
bulunsak yalan söylemiş ol
mayız. ;\luhteli[ semtlerde 
sıralanan ve bilyiik bir kala

balık celbeden kah Yclcrde 

geceleri oturacak tek sandalye 
lmak çok mü~k.ü~ hatta 

i1J1kansız bir şeydir. 

Cıgara, nargile c!umaııları 

arasında ve zehirli hava i
çinde wıtlerce kalabilmek 
için halkı bur.ıya siirükli ·en 
sebebleri öğTenmek istedim 

ı·c mu:ıksc! kn:ı bir nctkc 
kar~ısında kaldım. .\lasalarda 
gnıp grup toplanan muhtelif 
Hnıflara mensup bir kısım 

halkın alenen kumar oyna
dıklarına \'C kumarın bum
da btil;U bir mar;ız mahi
~ eti olduğuna tı:c:o;~lirlc ~ahit 

oldum. \ "aka eı ıckc lııiyiık 

bir ra)!;bct ı·c ıımuınl bir 
tehacıim temin eden harla
rın adedi bııglın bire inmi~
ti r • 

Fakat bir zamanlar kazaıı
cıııı Ye scrmaye>ıni boyalı 

bar kadınlarına kaptıranlann 

bugün yeni bir eucymıa 

tabi olarak sdahat ihtiyaçla

rını kumarla tııtmin ettikleri 

giirıilmcktcdir. Kırnathanc ha
yatının 111111 af!ai--lyetindcl.i 
esrarı bu kum:ır meselesinde 
aramak Ye bilh;bsa zabıtanın 

bu mevzu etrafında muktezi 
tedbirler alma ; ıııı temenni 
etmek h\zımdır. 

* Samsu~da gece hay;ıtı iki 
ı ı . 

nokta etrafıııda roplaıımak-
tadır. Bunlaıtlan biriııcbi yu
karda anlattıgıın kain c ı·c 

kıraathaneler, diğeri ise meı·
cut iki sinemadır. 

Burada halkı kııliip haya
tına alJ.:itırmap;a çalı;:ın bazı 

tc~ckküllcr d<! yok değildir . 
;\ft-,ela zarif ve b,ıyiik bir 

binaya malik olan Türk ocajı;ı 
ve tenis kulübü ... • Samsunun yaziyetl iktisa-
dl yesini gelecek yaıılarımda 
izaha çalışacağım. 

Nurullah Nafiz 

ııı.1trıan•e ba~lıca şıı es.<sları 500 lira kmiı~t akç,si ı·trr- ~akcl, -tabir ca·zse· <!aha ziyade 

i"liva etmektedir: 

J\c~nteler unıuıııi ıııüdür t:ı

rafından intihap ol'!ııac.1klar ve 
idare ıl'edisınııı tasıJikindw 

soııııa vazifelerine bJşi ıyac.1klar
dır. 

Aceııtclik!e r üç sııııf üzerine 

tertirı edilmiştir. Varidatı çok 
fazla olan iskelelerin acenteleri 

ct·ldı.--rdir . 

Y'ni t.1liııı ,ıı,anıen:n bilet 
iirrctı,ri fa;lıııa teııziliıth tarife 
hakkında birkaç madde koı:

ınuştur. Duıı:ı ntlz Lran bilumuın 

zalıiler, zahit aıleleri, talebe ve 

muallııııkr mııanen ~~rt!arı 

haiz ol~u'ları t1kdir~e Seıri

s~f:ıın rnpurlarıı:a ucuz bil~tle 

birinci sınıfı; orta derecede bineceklerdir. 
varidat g-direnleriııki ikıııci \'C ~ \cb'ıısL.r birinci \'C ikiı d 
ç0k az kaıanç gttireıı sahil kaııı:ıralar.la dar.sız seyahat 
ş;lıirlerinin aceııteltrı dl' llçüııcü • edece:der, lii!.s hamamlara bin· 

sııııfı te~k il emektedir. dikleri zaıııaıı bir mikt ır para 

İstanbul, Saı~sıın, Tr.1bzon, vercceklerdır. 

İzmir \'e l\lcrsiıı birinci s>111fa 
d11ııl u'.uııııı,ktadır. 

Valııız İstanlul acent.si :ıj'

!ı'·ia is<ilıdam edilrcek, dif:er· 

Troçki 
Fransaya giremiyecek 

İngilizlere göce İstan
bulda kalıyor 

Derli ~\eylin btanbııl muha
biri şu haberi \'e <iyor: Meısuk 
b;r ıııeıılıa.lan öğrendiğime 

göre Troçki İsmet P.1şaya ınü

r:ıcaat ederek Tcrkircde yaşa

masına ıııfısaade edilmesiııi rica 
eylemiş ve bazı ist isnai nıüsa

adat istemiştir. Troçkiye alel
ade bir ecııebi tacir olarak Tiir

kiyede kalmasına müsaade edil

miştir. 

Deyli Meyi bıı habere şu 

ınalfınıatı ilave fdiyor: 

Mevsuk bir ıııenbıdan alman 
malumata nazaren Troçkinin 
mali va1iyeti gayet fenadır. 

Paristeki Ruslar tarafından ken

disine iane toplanl\·or. Diğer 
taraftan beyan edildiğine giire 

Troçkiniıı Skandiııavya banka

larında külliyetli miktarda pa
rası ı·ardır. Daimi surette bir 

yere yerleştikten sonra bu pa

raları çeke~ektir. 

Paris, 7 ( A. A l - frnnsız 

kabinesi Troçkinin fraıısaya 

girmesi meselesini tetkik et

miştir. 

\'eni taliıııatıı.:une elyevın 

ıııııuıni ıniidiır torafıııdan tetkik 
o!ıııınıaktadır. Vakıııda totbikatı 

b: ~: aııaca kt'r. 

6 ay soııra . 
Üsküdardan Haydar
paşaya tramvayla 

gideceğiz 
Üs\üdar - Kısıklı traıııv.1yhrı 

şirketi yeni imtiı·az mı;ıtakısı 

o!aıı Üski;ılar-H<ıyd1rpa51 lıat

tımh faaiiı·ete girişıniş 1 ir. 

ÜsküdarJ3n lıaşlıyank Dn
ğancıbr - ~liıııiye briki!e liay
darpaşlra gidecek ol~n "bu 
lrntlın malzemesi nıart:ıı on 
hı şinde ihale edilecektir. 

Nalzemeyi Avrupad~n getir
mek ve şirkete hksitle vrrm•k 
iç n dala şimdiden 27 l;ı'irı ı 

vardır. Malz· me şehrııııizc 3 ay 

zHfında getirilecek, bu ıııiıdılet 

esııas11da şirket hat güzergahının 

tesl'iyti türabiye an:d iyesiııi 

yapacaktır. Nihayet 6 ay sonra 
yani önfıınü1deki rnn•,ar.ar 
içinde faaliyete geçirilecı ği 

ta: nıin olunmaktadır. 

f llhire Hanım 

Sahneden çekilerek 
evlendi 

Darülbcdayi artistleri11den 
Fahire 11Anım sahneden çekil

miş, Orhan Mahir Bey isıııiııde 

gı:nç bir dol.torla evlenmiştir. 

Nikahlşrı evvelki gün Bey

oğlu belediye daireııinde Çöp

çatan Übevdu!lalı Efendi tara
fından yapılmııtır. 

•zuln1:11ıi li t-? iıM timsali .lir. 

Ü!t>kıniıı de fıst dudağında 
ç:l.~ıı ağarıııı~, pos bıyı:<ları alt 
ılur'agıı•ı örtecek kadar uzun· 

dur. l:liiyle bıyıklar ekstri blen
der ve iri bipli aJamlarJa 
lıuluıaır; lakin bıı hiç de öyle 
değildir. Çünkü bu pos bıyıkla 

i'rti.lü ağızdan çıkan her süz 
ş nıdiye kadar hep dün«:t! ııı 

ba~ıııa beıa ve felaket p~!ir<'i. -•Vrnirelos• la •Loyit Corço 
taıı ballseltığ"iıni nıı[aınış~ıı ızdır. 

Dii•ıkü • Vtl:ıt • ta gcr.rı Lır 

t sadüf bu iki alıpap çarn.ıı 

ya11yana g(hrı!'i 1 ti. İ ~: i ayrı 

sfıtııııda iki a) rı resimleri he 

i'lriı~d~.1 ayrı!nuştı. 

Jopane octreonı~rı 
~o~uıtılıyor 

• r orı • otomobil fabıikalan 

mümcsiıhle imza olunan nıuka.,.~le

n~;rr..-; mucibınce Ticaret od ı 

T opanc antrcpolanıu boıalımıy. 

baılamıııır. Ticarel oda ı bu anlre
polan. mukavelenin imz:t11nJan üç 

e.y sonra «Fort» müme~~iline b<'1 

olarak ıesLme mecbur bul•nn»k
ıadır. Aksi ıakdırde gaçen her 
gün için «200• lira tazminnt 

\.'erecektir. Forl mümeıısili <le bu. 

rıılarda ikı sene içinde t0bit. ı.,,.i•al 

yapmak \'t' antrepoları.,_ Z("'mtniru 

o•falı olcrak döl"mek mecburi)''· 

!indedir. Ayrıca burol>rda ç..lı .. cak 

ame~e için hamam ve du~ te~L<ı tı 

da vücuda getıı ·.ccktir. 
C.ğer taraftan Ticoreı oda>ının 

buradan al.ılmını kcmesil• b.raher 
antrepo mcmurlnnnın vazıfe!eri df': 

nıha}'el bulacahır. 

H.ber oldığnnıı> göre Tica••t 
odası bu memurlar.n bü:=:bi.i•ün 

açıkta l:alm>mal>n için bazı karar. 

]ar ittihıııııu dü~ilnr.'!ektedır. Bu 
memurların bır kuınnr.ın Ticaret 

boraa-;ına devri, bir lı.~lllHJlii ikra~ 

miye verilmel •uretile a;;ığ• ç,ka. 
nlma:.ı muhteraelJir. 

franscz ~cnaz~rr nıura~~ası 
ı\lczuneıı nıcmleketımle bul..-

• 
ııaıı l''raıısız b;ığazlar konıisro:ıu Kabine vaktile Troçki hak

kında verilmiş olan memleket

ten ihraç kararını tebdile lüzum 
görmemiştir. Şu halde Troçki 

fransaya girmiyecek demektir. 

Fahire Hanım Paıar gllnfi 
zevci Orhan Mahir Beyle berahe 

Aııadoluya gidecektir. Veni e\1i
lere saadetler dileriz. 

nıurah!ıası M. Pozzi şdırııııııe 

a ı utl tlıııışııı-. M. Pvzzı ayııı 

zaıııaııda fıans:z sefardi aJii l nıüıavirlij!iııi ifa edecektir. 



Abide komisyonu
na verilen rapor 

------ ----
[l~otıJ•aiı li .ci ı:: ayıfamızdadırJ 

de rapor vermışlcrdı. Raporu veren 

scvat dünkü içlimada hazır bulun
muşlardır. Ben o zaman Şehremıni 

beye kanaatimi olduğu gibi söyle
dim. Şehr<mini bunu abide komıs
yonu rrı11 Hakkı Şinasi paşaya söy
lemiı. Bir müddet sonra abıde 

komiıiyonu beni içtimaına davet et

li, gıttim. İçlennde banka dırek
törleri ve saire gıb: üç dört tanın4 

mıı ecnebinin de bulunduğn bu 
lı:omiıyona Oarülfunun müzesinden 

getırdığım müteaddıt taş nüm unele
rini de göstermek suretile taıın ya
pJışı, bünycs:i, un!>urları ,.e 111ire 

hale.kında uzun uzadıya i1ahat ,·.-r~ 

dim. Komisyon azası ~benden M. 
Kanonikoya gönderılmek üzre lran-
11zca bir ropor İ•tediler. Birkaç gün 
sonra raporu kendilerine verdım. 

Kaidenin yenıden cılalanması ıçin 

evvelce 4000 lira sarlına karar 
verilmışlc:em benım izahatım üzerine 

bundan vaz geçildi, Zıra rnporada 

yazdığım gibi ctlalandıktan ıkı üç 
ay &<>nra taş gene eski vaziyetini 

alacak ve bin.enaleyh bu 4000 
lria nahak yere sarledimiş olacaktı. 

Raporum M.Kononıyo gönderJdı. 

M. Kanonılta aranan üç ay geçtiği 

halde buna cevnp vermedi. Nıhayeı 
bır halta evelki perıenbe bu güoü, 
Gümüısuyundaki Mühendı. mek
tebinden dönerken büyuk soj!uklar
dan •Onra kaideyi dir daha görmek 
üzre Taksime geldım. Ben taıı 

tetkik ederken yanımda uç zatın 

konuıtuğunu ve birinin tatıaki ku. 

sur yerlerini• göst<.ı:erek lıalyancn 
hararetlı bir wrette bir şeyler an
lattığını gördüm. Bu zate taş hak
lundala kanaatini sordum, Cevaben 

atım pek mükemmel olduğunu, bü
tün İtalyadakl binaların bu ıaıln 

yapıldığını, bu hu•usta gaıetelerdt• 

yazılan yazılara hayreı ettiğıni ~öy· 

ledi. 
Ben kendisıle aynı fikirde olma

dığını, bu 18J yenne daha ke•il 

bir taı ve bilhassa bir grunit hıl

landmıı olıayı, birhç ay zarfında 

gözümüz önündeki faci §rktllenn 
hu ule gelmeyeceğini söylcdım. 

Bu sırada bu zate kimınle teşer

rüf ettiğimi sordum. ~O aenelik 
bır mimar, dedi Ben de kendimi 
takdim ettım. Raporun snhıhi 

olduğumu öğrenince bu adanı lıiddet 
ve şiddetle bilu mısıniz ne deJı) 

Raporunuzda silılcotsıJ U5ulüııdcn 

bahsediyomınu< Bu.kabı! dejiıldir. 

Siz ridıkül bir adam•ınul 13.n 
kendisine daha nazik olmasını •c 
,,d;kül kelimeı<inı aynen kend1>111e 
iade ettiğırnl Wyledi~ren sonra ra

porumun nihayetinde !llıkotaj için 
mutaha-1sıs olmadıAımclao Lu hu

hususla alakadar bu mühendıı.e 

mU:raLa81 edilmesini tav!'iye ('thğını1 

,.c lendi~inln a,;ıl raporumun di~er 

kmmları hakkında ccrnp wrme<ıni 
söyledım. Y onındaki adaml;;ro, ki 
ltalya sefareti erkanı olduğunu 

~onrtdan öğrendım, nümayişı yap

nlak ic.;ın bana luık.lrt:t edt'n hu 
adonı daha sonra yınıma gelerek 
11.ahat vermek i ıedı Fakat ken· 
dı:l!nı dınlcmedim. Bu ıoıı hafıanın 

lıüıiin günleri M Kanonlkanın 

m"htclıf beyanatını okudum. Mcsel(ı 
abıd,niu ilel'ebet payıdar olaCRğın

dan, kat'ıyen yıkılmıyacn{!ıııdan, 

yok bılmem İtalya ıle Türkıyenin 

ıklimı ayni olmadığı için taılann 

çatladığı doğru olmadığından bah

sedıyordu. Bir kere ben raporumda 
abıdenin paydar olmıyacağını ,.e 
yıkılacağını ıddia etmedim. Bilakis 
taıın uzun müddet dayan""a~ını, 

fakat sathen tehallül edoceğini \'C 

neticede cıla.ı kaybolup boıluklar 

ve çatlaklar ha,.} olup çirkin bir 

m&n1.ar.ı arzedeceğini ıöyl~dim. 

!Hm farkı hakkında bir kelııne 

yoktur. R porumda kaıdenin bün

yer.i hckkında ıunlan yazmııtım: 

Kırmızı kalker yekpare ve kesif 
tabaltalar halındc bulunmakta iken 

hılahare Alp ıltiv.larının (orojanik) 
hareket \e ıazyılderi neticesi ol.,al 

ezilmiı \e bırçok çatlaklar peyda 
etmiş, bu hadise mütemadiyen 

devam eıtii(inden kalker kiıle•i de 
olduğu yerde irili ufaklı birçok 
parçalara aynlmıştır. O.ha sonraki 
bir Jeolojık de>irde terkibinde 
fazla miktarda kolsiyümlü karbonat 
olan yeraltı sulan bu parçaların 

aralarına nüflız ttmiş, oralarda bu 

maddenjn lereuübatını bıralcm11 ve 

bu suretle ta~ı tekrar yekpare 
kitle hahe gelirmiılir. Böyle bir 
taıa jeologlar Br"1 kalkeri, Mılo· 

nit kalkeri ve saire fsimlcrini verir~ 

ltr. Fakat çimento vazifeıini gören 

sular bu ıaıın ufak çatlaklan ara

sına temamıle nüfuz etmedığinden 

taıın birçok yerlerinde uf•k boş

luklar \'e çatlaklar kalınııtır. T aı 
tr.\·iye edılırken de sun"! ~luklar 
hasıl olmuştur. Bu boılukların abi
dede macun v~ alçı ık hpatudığı 
gönılmektcdir. Dij!er taraft•n tabii 
çimento da (ühunclin değişme!ile 

Ye yağmur ıularının tc~irile taha11ül 

ederek rengini kaybetmiıtir. B"1'a 
kalırsa, bide için yeg<ine intihap 
cdılecck taş •ılıdı ve mütecanis 
bir tat Ye m~'ela bir granit olnıa· 

hydı. Bu 5UH·tlc asırle"rca ne ren· 

rt'nQini, ne cif;i51ı11 lcayhctmeden 

kalır \.C faıfa olarak da manıiora"t 

dah• gu«I olurdu. 

T ·~· )'eniden cılalamak fena 
manı.aı a~ının ancak bir kaç ay dt> • 

~işmesine y.ır;ır. Bo~luklan gayri 

f 

kabılı nüfuz bir hale getirmek la
z ı mdır. 

Göriiyor~unuz ki r<ıporum gayet 

vazılıı,r. &n ne heykelıraı, ne 
mimar 1 ne de ~air güı.tl san' at1.ır 

trbalıından biriyım. l leykclin şek~ 

hakkında söz söyleme~• seliihiye

tım yoktur. Fakat Jeoloji muallım 

ve mülıthtı"EllJ olrnaklığım dolayı:.ile 

,C}7. ~ôylrme~e tam 1nana~ilc seiJ. 

hi)'c>lltııun. Raporuında ela f;ızl;:. 

biı ~ey ,;;ylcmeclım. 

J,ıanlııılda Sulıanahmrıteki Al-

nıan çrşmesinin süıunl:ırı granit 

zümresinden {ojıtli siyenit) denilen 
bir ıaıtır. Bu ve lııınun gibi taşlar 

ciliİ'1ntn hiç kaybetmez ve Üzerle
rinde çatlak degıl, çizgi bıle hml 
olmaz. 

M. Kanonika, granitten hic,: bir 

abide kaidesi görmedim diyor. 

Halbuki l..eningratta, Modrille ve 
Fran•anı mulıtdıf yerlerinde kaı

clrkler lı<p granitten mamuldür. M. 
Kanonika granıtin pahalıya mal o

lacağıııı dünkü içtimada söyledi. 
Acaba bunu lcomisyon aza~ına tek

lıf elli de kabul mü edılme<lı?? 

Abıdenin üst kl'ınında ye~ ıl 

renkli (ofihli,t) !erle iki tarafınd•

ki ltalyanın { karar ) mermerleri 
hakkında bir <liyee<~m yoltur. 

Gone dünkü içıimaında M. Ka
nonika, granit nevinden taş tercıh 

etmedığirıi. zira gezdığı bazı .L\.ııa .. 

dıJ1u \ehir1erinde granitten mamul 

lıtç bır idSm abidc•inc, hatla Mı

mar Sinanın eserlerinde bile te~a

dilf etmedıgini söylüyor. Bunun ,._ 
lıebini ben söyleyim: Granit nevın

den ta~lar gayet seı tlir, i~Ienmelt!ri 

pek güçtiir o zam.ular ipdıJ,ıi 

vasııalarla yonıulmaıan belki kabı! 

değıldi. Onun lçindır lci Bağa.ıçl

nin her yerinde \'e bılha"a Gök
sudaki Andrizitberdcn i<lifade 

edılmemıı ve gayat yumuıak ol
r .. a51 dolaysılc Bakırköy kal<e
rlerı tercıh edılmiıtır. Camılere 

bakınız, dıı taraflarındaki beyaz 
kalkerleri hava ve ıu, temamile tah
rip etmiılir. Çarııya giderken Nu
ruosmaniye camiinln keıme 

taılarına elinızle dokununuz. par
ça pare• dökıildüğüııü görününiı<. 

Fazla olarak tozlar bu boşluklara 

girerek siyah ve kirlı bir manzara 

vermi§tir. 

Burada ıunu da ilave edeyim lci 
isl5m abideleri, camiıler, medrese. 
!er başka, Cmınhuriyet abidesi 
b""bütün baıkadır. Maamalıh Mad
riıte yalnız abideler deAıl, clvarıııda 

her tüılO ıaı çılıtı~ halde, l.paıı
)Ol!ar hötün binalannı mücelll ve 

f eri~öy CİOHY~İ 
( Cstt<ırafı birinci sayıramııdJdır] 

Bu eve biti~ik evde oturan 
İbrahim Efendi, evde hamile 
ve rahatsız bulunan refikasmm 
daha ziyade rahatsız edilme -
nıc,;i için saygmz kom~usunun 
kapısını çalını~ ve evdeki 
katlına: 

- Bu ramazan gününde 
daha giindtizdcn yaptıklarının 
doı,ru olmadığını, evimle has
ta>ı bulunduğunu ihtar etmi~ 

ve fazla giirlılüi yapmamala
rını rica ctınİitİr. 

ll ı rıthim [!. oradan ay.ıla
rak ci\ ardaki mahalle kah

\T>in~ p;itmi~tir. 

llırahiın EL nin kapıların
dan ayrılıp ta kahveye doğ
nı ikrilediğini güren e\' sa
hibi kadın derhal sokağa fır· 

lamış ve içerideki adamların 
çalı.tıl(ı fırına ko.,muş ve o
rada bulunan ameleden Raife 
e\ de arkatla{lannın ibrrhim 
Ef. tarafından tehdit cdildi~ini, 
kendisinin durmama,;ıııı <iiylc
mi'.';>cir. 

Raif ünliik yerine kullandığı 
ÇU\;tl p:ırçasıııın altına >akla -
tlıı!;ı tabancayı çıkamıı~ ve 
ddice >Okağa fırlamı~tır. 

ü sırada lbrahim EL tıin 
I.alncde canı sıkılmı,; ve acaba 
h:ltı ba~ırt) arlar mı? deye 
tekrar e' ine doğru gclıniye 

ı,a~la mı~tır. 

llırahinı Efendiyi p;ören Raif 
hcını.:n talıanca"ııı çekerek 
ZU\ ııllt p,endn üzerine liı,: 

t' I ,;ildlı ;ıkıııı~ ve kur~unlar

tlan hirisi kalbine tes~dli[ 

etlen llırahim EL oracıkta 

ölnıü~tiir. 

O esnada Raımtzan is

minde birisi de fırına ekmek 
almıya ,!!;dmckt~ iken Raif, 
bu ,;efor de namlusunu ona 
çc\ irnıi~ unu da yaralrmıiur. 

SiUh «:<ini c it· u dı~ar.ı 

çıkarak bıçaklarını çekmi~ler 

ve ild tarafa ko~mıya ba~la

mı~l:ır. \'e ilk rasgeldiklcri 

Ramazan ile bir ba~ka adamı 
• biçaklayarak kaçmı~cardır. 

Katil Raif mahallenin bek -
çisi tarafından yııkalannıı~cır. 

Dün miiddei umumilik vak·a 

ınalınllinde tahkikata bn~la -

mı~tır. 

Eksindaris geldi 
Birkaç gün eV\'cl Ankaraya 

giden Bulgar- Yunan mııbadele 

komisyonu reisi Kolonel Renye 
ile Yunan murahhası Eksiııdaris 

diın şehrimize avdet etmişler

dir. Murahhaslar Ankarada 
dalıiliye vekilini ziyaret ederek 

13ulgaristanda ımıbadeleye tabi 
nınıların eınliikinc ait tapu 
kayıtlarının tetkikine müsaade 
edilmrsi!li rica etmişlerdir. l 293 
lıarlıindcn evvel ie;pit edilen 
bu kuyudat elyevm İstanbul 
fapu dairesi mahzenlerinde lıu

ltınmaktadır. Dahiliye vekaleti 
lazııngelen müsaadeyi vekdiğin
deıı murahhaslar tdkikata baş
lıyacaklanlır. _ ............................................. . 
o}'ıth.ılı gınnıtten inıa etmi~lcrdir. 

Son söz olarak söyleyım ki M. 
Kanoıııka belkı dünyanın en büyük 
miınar ve heykelııraşıdır. Yaptığı 

eserler güzeldir veya değildir. Be
nim ilıtı•a11m dahilınde olmadığın

dan bu hususta bir şey söyliye

mem. Delki İtalyanın bütün abide

leri, bu taıla yapılmıı olabilir, 
bunlar da beni alakadar etmez. Fakat 
beni alakadar eden mesele yalnız 

Buyiik Gazinin ve muhterem arka-
daılannın heykellennl taşıyan ve büyük 
Türk ınkılAbını ebedıyen yaşatacak 
olan bu .,erin kaidesi için kullanı

lan taıın iyi ve kili derecede keıif 

olmaması ve henüz aradan 3-5 ay 
geçmeden oaıhan dökülüp pakçalan
masıdır. Artılc bunun için uzun 
uzadıya münakaıaya hacet yoktur. 
Zira hadise göı önündedir. 

Mevcut olan boılultlan ,.e bun
dan sonra da ha1ıl olacak dehk. 
leri alço veya macunla doldunnak 
faydasızdır.• 

!AKIT 9 Mart 
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11 isli er rii rıiınlerini 
inla1r edİ)'Orlar 

lzmirdc te\ kif edilen ko-

• • 
: ve eramile tediyat : O [J 
! başlıyor S --D-a-rül~~! [!] OO [jJ ~e~te! 1 J 
:• Zat maaılan muhasebecilı•inden: •.• 1 1 Son cmrı· • On ikinci gece 
: 40-400 k. 9 mart cumiirtesl ! o Elhamrada: Majikte! [J m[inist maznunları a üncii 

mustancıik Ali Riza bey tara
fından isticyap cdilmeğe baş
lanmıştır. Komlinist beyanna
melerini yapıştırırken yakala
nan marııngoz Kerim değildir. 
.\lıırangoz 1 lilmidir. 

: 400-1000 « 10 « pazar • Şehra7.at MasOm kurbanlar 1 
51001.2500 « 11 « pazartesi i ı ı Operada: Asr1de! 1 
:5000-2501 « 12 « salı i O Şirez l(iilti O 

0
ou

0
·.ıaban B..dıbacak: Bahriyeli [J 

: Umuma 17 mart pazar, 18 ; 

: mart pazarteli günleri. ; p•••••••••••ll,! !~•-••••••·~~ 
• idaremizden maaş almakta : ŞEHREMANETi u gün il cumartesi ve ya 

En ela marangoz 1 lilmi jan
darmıı muha!azaoında muscan 
tikliğc p;etirilerck isticvap 
etlilmi~tir. Bılahare de maki
ni;t Te\lik i,;ticrnp edilmiş

tir. J fer iki maznun inkar et-

: L '' • Tepeba•ı ~ ~ ~ pazar günleri tam'ıaat 16. 1!2.d• • bulunan bilümum müteuaiain • , 
• _L • Tiyatro - A A • da 
: eytam ve eramil a'"'eriye ve : sonda bu _'-\.Sl'l SJ11effi3 
• mülkiye ve ilmiyenin mart 929 : 
• a gün zaat v f 
: ilii gayei mayıs 929 ve hidema- • 15 ,30 da arye e • • • h valaniyenin yalnız mart 929 : ve akşamı • 

ıaat : maaılan balada gösterilen tarih- : 
• • 21,30 da nıiş ,-e C<1rümlc alakadar ol- : !erde ait olduklan ıubelerce te- : 

1111 Ferah sinemada 
madıklarını >üylcınişlerdir. : diye edilecektir. ! 

'l •. Kuımp .. a ıubesinden maaş • Komünistlerden ·' arangoz • ., • 
J }ilmi ile .\ lakinisc Tevfik : alanlara Beyoğlu ve Sulıanah- : 

1 • met ıubesinden maaş alanlara : bek~; tarafım an ciirmii meş- • • 
: merkez ıubelerince tcdiyat ya- • 

11111111 Vortlay canbaz heyeti varyete saJ 

On ikinci gece Vahşi hayvan 

ovunlart • hut halinde yakalanmı~tır. • • 
Tc\"fik ile marangoz llil- : pılacaktır. :ı•••• 

Komedi 5 perde 
Şek.perden tercüme eden 

M. Şiikrü 

• Eshabı maa•ın cüzdan ve • minin ifadeleri arasında bazı • ' • 
: tatbik mühür1erini hamilen mü- : mubayenetkr p,ürlilınliş ye • • 

1 • racaat eylemeleri, günlerinde • muvacehderi yapı mışcır. • • 
Komlinist maznunlarından : şubelerine müracaat eımlyenle- : 

• • m:ıkinist Tn f;gi mustııntik bey : rin maaşlan bizzaror todiyatın : 

k ı hitamından onbeı gün sonra • doktora sen~dere - muayene • • 
ecıirmi~cir. .\laznun ı (i ya- : verileceği sair nkiılarda bey- : 
~ıııdadır, foriki miimeyyiz ol- i hude yere müracaat etmemelerı : 
duXu anla~ılmıştır. : ilan olunur. : 

6 •••••••••••••••••••••••• 
Giresonun ihracatı ::::::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::::: 

Bir ~uhattan yirmi sekiz ll y lk • 1İ 
şubata kadar Circsonda n e enCI il 
c ı ı 8998) kilo rındık içi; il y A p URLAR 1 8 
( .191.5.l) kilo 'ivri fındık; :1

1 
~ı i ]\'ara.deniz Po:'tas1 

( .3.1.HO) kilo eski iç fındık; !i' Anadolu i 
(1950) k.ilo kırık. iç .fındık 1, . il 
>eYk \"C ılıraç ~dılıhnıştır • l ıı J~ "\~:~[ pazar • 
Avrupalı muta assıs ar ~= , 

· . . , . k b" !igünü akşamı Sirkeci rıhunıındanİ 
lznıırın San atlar ıne te 1 ii harekede doğru ( Zonguldak, 

için A nupadan celbolunan !I l b 1 G . s . l"n ·• ne o u, cı eze, .. nm'.°'un, -
mücahassı>lar, mekceptcki 11 , . 

il re !•atsa, Ordu, Cırc<on, 

Senoiye müessesi 

• 
lngenieur J. HEROK 
İ~t.anlnıl, ikinci vakıf han No 15-17 
• ~1ensucat mckineleri 

Ekmek maloneleri 
Demir intant 

Demir çatılar 

Su turbinleri 
Motorlar 

bilümum sanayi makineleri 

Dizel motörü mübayaası 
Tütün inhisarı umumi mü dirliğinden: 

1 bir İzmir fabrika&ı için 17 5 ilA 200 Beygirlik bir Dızel motörü i e 
alıemotör alınacaktır. itaya talıp olanlar 25 mart 929 Pazarteei gilnii 

saaı 10.30 zn kadar teklıOerıni Galatada mübayaat komioyonuna tevdi et· , azi[clerine ha~lıınuılardır. :ı - ' k E 
Bun la ra aza mi llOO lira kadar ji Tirebolu, Gür c 1 e, \'ak f ı ebir, I! ·im~d;e;;rtİİv~e;;f az;l;aİİı;·z;ah;•;t ;';çt;n;ı;d•;;r;eİİiı;ç;ü;•c;üi;;;ıu;be;;;m;ü;diı;' rİİİliiiiı· ğ;ünj:eiiiimİİİİürİİaİİcaİİa;tl~arıi· ırrrahzon, h·kelc1crine gidecektir. if 
bir maa~ ~erilmı.:ktl'dir. 'ili- ii Tabilılı için Sirkecide \lcs'- ii 1 • 
tahas<1slar bir >"ene kalarak ;; :: lstanbu! Vilayeti Defterdarlığı i anatı f. adet J lnnı itti>alinde Yelkenci !! 
çalı~acaklar \ e bu zaman ı'1 hanında k~in acencasına müra- ff 
wrfında kendilerinden i:;ti fadc ·İ caat Tel. lsıanbul ı 515 !i 
edilip edi 1 mcdiıti tespit olu- i:::::ı:::::::::::::::::r.::::::::::::::::::::::: 
nacakur. ~Ju,·a[f:tk olurlarsa 

iki sene daha kalabilecek-
!erdir. J\ralarında bulunan 
. il. Kaste namındaki zat fen 
miidiiı'liij);ii \ azifc,ini de yap
makrndır. -Kadir gecesi 

Dün gece, Kadir gecesi oldu
ğundan canıiler, bilhassa Aya -
sofya camii kesi{ bir izdihama 
sahne olmuştur. .... 

Etgan sefiri gitti 
-·-

Şehrimiz.deki Efgan 
zabitleri kamilen 

hareket ettiler 
Efgan sefiri Gulam Ceylani 

hanın hükCımeti tarafından davet 
edildiğini T aymis gazetesinden 
naklen yazmıştık. 

Gulam Ceylani han evvelki 
gün şehrimizden hareket etmiştir. 
Mumaileyh Berlin ve Moskova 
tarikile memleketine gideceklir. 
Efgan zabitlerinden diğer bir 
kafile de bir kaç gün evvel Rus
ya tarikile Efganistana hareket 
etmişlerdir. lstanbulda tahsilde 
olan Efgan zabitleri kamilen 
gitmiş bulunmaktadırlar. ----- -
Ankarada kar 

Ankara, 8 ( Vakıt )-Ôbleden 
sonra şehrimize şiddetli bir kar 
tipisi başlamıştır. 

Kayseri treni teehürle geldi • 
İzmir· Afyon arasında yol 

kapandığından lzmire yalcu ka· 
bul edilmemektedir. --Moskovada bir intihar 

Moskova, 7 (A.A) - İspan • 
yanın Moskova ataşenevalı Kio
saburo intihar etmiştir. 

İngiliz sefiri 
İngiliz sefiri sir Corç KlArk 

bugiin hava miisait olduğu 
takdirde mezunen memleketi
ne gidecektir. Sefir Londraya 
uğradıktan sonra Nise giderek 
tebdilbavada bulunan refika
sına iltihak edecektir. 

Seyrisefain 
Bozcaada postası 

(Gelıbolu) vapuru 9 mart cu
martesi 17 de idare rıhtımından 

hareketle Gelıbolu, Lapseki, 
Çanakkale, İmroz, Boı.caadaya 

gidecek ve Çanakkale, Lapseki, 
Gelibolu)'• uğrayarak ge:ccekt!r. - - --- Antalya Postası 

(Çanakkale) vapuru lO mart 
pazar 1 O da Caiata nhtınunı:lan 

hareketle İzmir, Küllük, Bodrum, 
Rados, Fethiye, Finike, Antalyaya 
gidecek ,.e dönüşte mezlOr iske
lelerle birlikte Andifli, Kalkan, 
Sakız, Çanakkale, Gclıboluya 

uğrayacakhr. 

ilan 
11 Mart Pazarte•i Trabzon 

birinci poslası yapılmıyacaktır. 

ıo türlü mezeyle 
80 Kuruıtur. ıı.-ıı 

Kiralık - fstanbul vilayeti defterdarlığından: Kabaca~taki 
taş iskele ve havuz kiraya verilecektir. senelik kirası 8~0 

lira, miizayedc 17 mart 1929 da defterdarlıkta yapılacakur. 

ıOo Satılık ankaz- Eyipte Abdüh·edut mahallesinin poJi; 
karakolu arka,ıııda baraka aııkazı, muhammen bedd GO lira. 
müzayctk 1 7 mart l IJ29 da dcltcr<larlıktıı yapılacaktır . 

<Ot Satılık ankaz- .\nadolka, ·ağında Siitlike ca~ocagı için

de ldgır hnrup bina, rnıhammen bedeli 300 lira, ınıizaye

dc f 7 mart 1929 da defterdarlıkta yapılaçakur. 

~ Satılık şerbetçilik 1 mahalli bcanbul capu ve 
J,atJa,tro miidiiriı·ttindc, senelik kira>ı 135 lira, ıniiz:ıyed~ 

17 mart 1929 da ddccrdarhkca yııpılacakcır. 

NEZLE 
~K8ÜHÜK 

. ı\ 
·ı 

Gudron Güyo 

Emelya nor .la"Ina 
ve emvali metruke 

IJA~Ul EFENHiLEHI~ 

BCYC:K BİH FIRSA'f 
Bayram yak

laııyor kürk man

toları yüzde 30 

lenzi14t ıle mağ

zamızda satılmak-

tadır. 

Zonguldak yübck nı:ıJcıı 

ımihcndısi mektebi <ltr,; [.. • 

ı . . 21:' <) q ı •lP 
caplarının ta ııyesı ,, --- -

tarihinden itibare 22 µLill 
miidtkllc miinaka>aya kı>nu!· 

t tr S•' raicini.. :ıııl<ını 3l· mu~ ı . , , 

1 ' ·'ı-isti ı·en !erin stan lıııloa şc . ~ 

renıaneti Cİ\ arıııda maden nıı 
. ı· ,. . ' /'.ı 1 •• 

tak,ı,;ı mülıcm ı> ıgınc 'c · 
guldakta mektep ını.diı:İ)": 
tine rul'ırncaat eykınkrı \ 

tekti[lerinin 1 l 2 liralık ,ıc· 
1 k;ıp,lt 

pozico ak~asını ı:n 3 ' 

k 18 nartıatı 
1.arflar ile gek · 1 

d . erine 
e\·el mektep md uru) 

vasıl olmasının 

olunur. 

. 'j ı'l 
tcıninı ı ' 



[ ll• -:-----
. ırarah b!rlnct 5ayıf:ımızdadır ] 

Bcşikta~ jinıastik kulübii 
mevsim müna ebetile tertip 
C[[jlh k k . 

~· ros ontrı ını..:;abaka-

l:ırının yedincisi de dün ya
p'.lmı~1ır. Bu defa be~ buçuk 
kilornctr' · · d 

UUNU 
1
. e uzerın e ko~u kıı-
tıp mtrı· .. . . .. d 

.,ewıın onun en baş-
lanıı · 
\ ş ve orarda bitmi~tir. 

arı8ıt ""·çe11 J r·- !. • 'b' , ,,. ıa <llt>ı gı ı ge-
ne on altı idmancı i~tirak 
".tnıi~ hepsi de r ib•abak anın 
nıhaycc· • 1 

Ko~ın suı~aları 
Basitliğe doğru gidiyor 

Yeni Ce~i KoiHD Kış dcı1iziı1 içindeki bali11alara 
bile zarar verdi 

· T oni Spenser isminde 
Şimal ta.raflarında birçok balinalar buz- bir İngiliz çocuğu 
lar içinde kalarak susuzluktan öldüler Artık büyüyen Cekinin bo~ıu

iiunu dolduracak 

ıne 'adar kı)şmthtur. n· . . . 
1 

ırıncı p;ene Beşikt~,ın 

'ıYtn•ı li m ıkavcmctçbi ~ıdh
mcc · 
( tır. ~lc-afeyi 18 dakika 
c35 

l-S) ,,aniycdc almışnr. 
cıı~ ve kabiliyetli bir ko

şucı ı 
lq 1 o an Fkrcmi (18) dakl 

(37) .ani"c ile ikinci 
ı.-cı · · ' 
~. rııı~tır. Ekr~m (J-5) ~ibi 
"L~tık 1 . f k 1 
11

• ıır ar la brnhim ra-
ıp etmiş ve di"er kosucular 

Va 0 • 
• '.rışı şu sıra ile ikmal et-
nıı~lcrdir. 

" Muhsin, '.\lecdi, . 'ecati, 
·'lırıtıs T :f. !. ahir, Refik. Sedat ;•i, Cdıtl,Tevlik, Kenan, 

ınıur, ŞükrU. 

Bu ııtri mLls11bakalarıııa 

• 

rak etmi~tir. 
, 'etice: Harbiyeden Rıza 

birinci., Kuleli ikinci. 
Yüksek atlamadan Rv.a 

(llarbiye) 1,65 metre ile bi
rinci, Selman (Harbiye) ikinci, 
l lalıcoğlu üçüncü. 

35 metre sür'at koşusundıı

;\lchmet Rır.a (llarbiye) bi
rinci, Halıcıoj\lu ikinci. 

l 5X30 metro bayrak " " 

Çıt koşusunda 5 sıniycd~ 
Rızıı (J I:ırbiye) birnd, Şckip 
( Ifarbiyc ) ikinci., .\lchnıu 

( llalcıoglu) Hçüncü. 
3000 m· bayrakta 900 ile 

1 larbiye takımı birinci Kuleli 
ikinci llalıcıo~lu üçiindi 
gelnıi~lerdir. 

Dünkü miisabak.alar a kerl 
mekt(;plerinin spor lıayatımı-

7.ız için çok kıymetli ur.uv· 
)ar yetiştirdiğini ~üsterıniştir. 

Bundan hiç şüphcsi7. at
letlerle mütemadiyen me~

gul olan antrenör I ler ,\ lı
rabamın lıüvlik te>iri olnıu~
tur. 

Şu h~lc nazarmı dlin kü 
vaziyet il. Abrahamın mem
leketimizdeki faııliyctini Ye 

kendisinden edindi!!;inıiz kıy

metli istifadclc ri. ~ürnıck b
tiycnlerc iyi bir cernp \ e 
ders mahiyetini hai/.dir. 

Futbol 

Uzun tüyler, taşlı>t ku~ kafa -
!arı artık maziye karışlı 

Hayatta u111ıııı1iyctlc 
sadclii!e doiirıı bir "i-

'";ı L1 :., 

diş \31'. nu giiniin iıı-
saııı, eski a9amlann 
renkli, cicililıicili, şa
ı.af allı ve sasaalı hi<' 
hiı· ş<'yiııtleui' hos!an: 
ııııyoı'. Buıımı kadıııın 
ııH;da ile hcı· uiiıı has-,, . 
J..a hir ziııft kazanan 
cşyasmtla hile görii
,·oruz. l'zuıt tih lerlt', 
taslarla, !\.us kaf :ıtarı ile 

Macar ~akımları kttdm ba~laı·ını bir 
dükkan 'iı.~·iııiııt· re' i-

gelmek istiyor ı · · ren cs"ı şapkaltu· bu 
Macar futbol federasyonu .. . . 

Uüıı !ithat •por kot una iıtir•k eden Ga1ata.-,aro1h atletler gtlll )~CrJfll erlt\l ~t\f)-
fedcraSyOlltımUz:t l lungarya ve 

ı!t~ck h.ıfta d· llc,·aın "tıı·- ında ı !3rbh."' m!.ımı kası kadar basil şek.il-~ • f.T.S. takımlarından birinin. -
c~ckfr. ılnô Knkli takımı ikiıı~i. lerc teı•kcUi. 

hazıraııda şehritni7.i ziyaret ve 
1ı.:111ar~)iyc ınekt~bi atlet ~a- 1200 ~ı. rııııbvcnıcnc ıutboıcuıarmııa karşııaşıııaınrı Hesimde güı·iileıı a-

ııua asker! !beler arasın- .\ıclcttın (Ktıklil 2 dakika için bır tckl,t yapmı•tı. J l' J ı J k 
da y nıJ~ıı mı·ı·s.·alıaka, çoL: • {' aı e 11.ac ııı şap ·ası, 
•11 ,,

1 
ı· ·• da birinci Fazıl (1 Jarhiı·c) Macarlar şelıriıııizde üç ıııaç 1 ·· ·· d d 

• n .ıuguııun mo ası il'. 
1 ' 3 ıyandırnıı~ ,.e sp r İ)· ikinci, :'llulıtcrcnı (Kuleli ) yapacaklarını ve bıınlarJan ilkinin \' k 
ı l'!ilc m ~tl birçok l;imsckr 27 h<zirar.da icra cdilcbilecc- e şüphesiz adın 
':lltr 1 •ılunmustur. üç<incii. \iÜZÜ bu saıJeJii!iıı Yel'-

•1 ' Ciıllc atına d:ı Selman ğini bildirıııi~lerdir. .ı ., 
) ~ ı· .bakalarıı. bir turla lı~- . Macar futbolcularının bu mü- dij!i 'ak~\ı'la daha ,...,"li-
an1 (llarbiyc) lıiıinci, Burhan '' 

llu sene göriilnıenıiş 
hir gazapla diinyaııııı 

diizenini altiist edeıı 

kış, yalnız )·er yiizfııı
deki ıııe' cudata değil, 
deniz içindeki hayva
nata da zarar verıneb..
ıeıı geri J..almadı. Son 
lıaf ı.amıı A"ı·upa ıııec
nıuaları bize resimli 
hir haber getirdiler. 

Hu nlallıınata naza
ran ummanların en 
bü,·ük <111 kııdreıli . ' 
ha)' anı, halinahw hilı~ 

kışııı nıağdurlal'ı ıııe

yaııına geı;ıııi~tir. 

llcııizlcrin şimal ta-
!'aflaı·ııHla laıııaııwıı 

donarak tam nıanasile 
hir (lmztleryası) halini 
alması ; suvun satlıın-

• 
da, sathına yakın me-

safelerinde kcyf li keyf
li dolasan balinaları • 
birdenbire öli.inıle kar
şı kar._ıya getirmiştir. 

Balinalar doııan de
ııiziıı . atlıında kalarak 
susuzlu klan koca vii
rutları ııı yerdenyere, 
daha doğrusu lıuzdan
huza ı;arpaçarpa pek 
ıztıraln" rr bir surette 
ülınfü•lcı·dir. Hesınin1iz 

• 
bu sıırf'lle ölen bali-
ıı:ıla rdan lıir kısım ııı 

giİ!ollCl"İ \'Ol'. .... . 

•· eııi bir sinema yıl
dızı taıııyoruz: Toni 
,iıwııscr. 

Fakat 
yt•rıııe 

ili('"' 
ohır. 

Daha 
alışan 

yeıııek 

buna yıldız 

') ıldı1.eık <lc-
dalıa doğru 

viiriiınive vcııi . . . 
keııdiJ..cıı<liııe 

yeıııes.ııi, val-
• • 

mz başına oturup 
kalkmasını becereıııi-

yeıı bu çocuk nıuvaf

fakiyetle filim çe' iri
yor. Ceki Koğaııın 

talı il çağına girmesi 
lıa:sf'l.ıile en iyi <;ocuk 
~aıı'atk.:irıııı kaybeden 
lwyaz perde Toni 
Sıwııserle bu eksikli
ğini bertarar ediyor 
df'mektir • • 

111< 'e mLiteakıb<:n ll:ı!ı- racaatı federasyonumuzca mü- zel bir Jı::ıl alı.'l·or .. -
llıı•J (Kulcliı ikinci, i\1tL,tafa .ı 

~ 11 mckte bi ta ralından Ya- .. sai t bi ı' su n·\lc karşı laıı ın ışl ı r. l ,,...,..,..,...,...,...,.,,,...~.,,,,,,,,,...--.,..,,,,,,.,,,..,,..,.,,,,,..,..,,,,,,.,,,,,..,..,.,.,....,..,""';""""""""""""'""'"""""""""".....,,.. 
~1, v h . (Harbiye) uçunnı. . M M . v. . b l l A J t k ·r .. 

' e ız olarak çıt atlama .. Seraitte ııyuşulduğu !akdırdc bu • • 0 ısfan U safın a fflQ uana mın a ası fflaarı fflU• 
llıa [i Mcri<i yapılnıı~tır. On :ıdım <ıtfam:ıd:ı, 12•20 ile . temns ozaıııan:ı kadar eski 

t 800 metro muka\·cmet Rı/.a (llarbiye) birinci., l hı- kabiliyetini elde edecek olan 
t~~tı.ı na llalıcı oghı Kuleli, ~eyin (Kuleli) il.inci. Tclfik ı fulbolümüz için pek faydalı 

arb,! den iki,cr atlet i)ti- (l lalıco~lu) üçüncü. olac.~klır. 

f!JOO~oo~o~oo~~oooooonı~oooooooo 

neilterede futa yarışlarıbaşladı 

Şu re• .. .. ı R · ı el d \lı 'i:I ·>mı dunku posta ıle gelen ye\'lnl bir ngiliz gazetesinden alıyoruz. csmın a tın a a 
H . tırJ.ar var: 

l la(i~'~ı.'.11iz bir lıafta kadar c\Ycl kilşat edilıni~ olan Kcmbriç yarı~larını göstermektedir. 
lık 1. halı[ esen hir riizg:\rla racin edil mi~ olan bu güneş altında yarışlara taraftar olan kalaba

~'' .. re mimizdc giirü!mektcdir.Yarışa gelecek haftanın ilk iiç günü devam olunacaktır. 
tq cısı: . bıze yan~ın bu derede yapıldıgını gösteriyor. Alttaki yazı da yarışlara bir hafta 

l I a~Jandı~ını ,.c dc,·aın cdileceğiııi ildiriyor. 

u a\ anın lngiltcrcdc buradan daha >Oğuk olduğunu telgraflardan biliyoruz. 
nurııda 1 .. 
ncnillc a,ı tchcllur ettirmek istediğimiz şu: Kıssadan hisse .. 

lNn .. 
11 

muhat, bınaenaleyh su sporları için çok müsait bir memleketteyiz. Şu İngilizlerin 
' • · Oğuk günleriııd lı [ ı · Lırıııda hile .. . . _e a ta arca yaptıklarını biz yazın insanı denize davet eden hava-

nncak bır nılı:ıyet iki defa yapabiliyoruz.. 

k~mı.s:vonundan·. d •• [ •• ., .. d Niıtdede 48 bin küsur lira bcdelii 
J' ur ugun en: k

0

eşifli natamam muallim mekteb 
lzıııirdeki kıtaat hayvan:ıtıııın ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla . . . . . . . . . . . .. 

k k t l.h ı · l 9 t g?Q t ·ı · ıde s•lı gt-ınt-1 ınşaatının ıkmalt berveçhıatı şeraıt dabılınde yenıden ı ırmı gun 
ıııuna asaya ·onmuş ur. a esı ııı~ - arı ııı .• 
saat on beşte lzminle yapılacaktır. Arpa şartnamesi komisyonu- müddetle münak.»aya \'tzolunmuştur: 
muz da mevcuttu:. _Okumak istiye~ıleri~ he.r gün kcm.isyonumuza 1 t- !)artnamc sureti musaddakalarını görmek i>tiyenlcr Ad:ına 
\'C munakasaya ıştıra"k edeccklerınde lzıııır de asken satın alma eminliğine mürac.ıt edeceklerdir. 
komisyonuna mliracaatlari ilan olunur. 

1
· 

1 18 · b ·· ·· 16 d Ad 

Edirne defterdarlığından: 
Enez , c İpsala ı;iillcrilc ı:ncz dalraııı ve l~nez iskclc

'inden sahile kadar c\lcriç nehrinin nısfıııın ve l~ncz ka
zası dahilindeki deniz sahililc mc~kur iki kazaya mülhak 
l•i'cumlc sayıt mahallerinin Balık rıı>tımu Ye balık adanma 
hakkı ı IJ2'l scne,i martından itibaren 938 s~ncsi mayıs ni
hayetine kadar cı sene 3 ay müddetle icara verilmek i\·in 
17 ~ubat 1 <J29 tarihinden itibaren 20 glin müddetle mli
zayedeyc konuımu~tur. Talihlerin ihale giinii olan m:ırtın IJ 

,;uncu cumartesi :;;uıt on lıe~tc ı·dirnc defterdarlığına müra
caat eylemeleri. • 

rı 

"Aspirin,,i 
konıprimA halinde istimal' ~tmok 

en sade ve basit bir usı.<l 

dur. Her koı:ıp~ımen!o ~Mnı 

tam Q_ b grt.ııı ol .. r&k '8sbi;' tdti· 

fu'iştir . 

Alınmuı 
ı,....,.-!111 

.ıard~k ~u 19ln8 alil.ı'IOn 

heınon orir 81r 1:>ra· 

Hnda Aspirin , dlger 

taraflnda .. ~~ sa

llblnl havt olmayan
ları reddediniz • 

2- ha e martın ncı çarşam :.. gunu saat a ana 

maarif cminliğ'i makamında icra edilecektir . 

. 1- Taliplerin diplomalı mühcnd;> mektubu ile evelce bu gibi 
inşaotı muvarrakiyeilc yaptığına dair itibarını müeyyet \'esaik ibraz 
etmc:-i lı.izımdır. 

Tck\ıılcr biri bü,ük, diğeri kuçük iki zarf içinde ve btıvü· 

~tinde iıib•rı mali mektubu \'C mühentlis L13hhütnaıncsi \'C iktidarı 

fenni \C>3ik \C P\'l'akı bu hÜ\'Ük zar[ içindeki kapalı kliçiık zarfta 

tb natamam muallim mektebi lıina<ıııın yuzde kaç trnzil:lılJ t•l.p 
oldu~una cair teklifname bulunacakıır. 

Eskişehir 
sedarlar 

bankası his
içtimaı 

J·::-ki~ehir hankası 1'ürk anonim ş:rkcti his~cdarhır heyeti· 

ııin umumi toplanışı l\lartın oıuz birinci p3zar günü 
ll-!J tlc banka lıina;ında yapılacakar. 

i1.an1namcnin altmJ~ lıirinci madde. i mucibince en az ( 1 

lıis;c;;i olan hi;~c sahiplerinin aşağıdaki ruznaıncnin muz k 
resinde ha:"r bulunmak üLTe içtınıotlan bir hafa « ·cim · 

kadar banka merkezinden duhuliynlcrini almaları \'C dısarıth 

bulunanların kimi vekil cdcct•klerini bildirmeleri ilan olunur. 

Müzakere ruznamesi: 
ı - l\fecli>itlnro ,.c mıırakip raporlarının C>kunması. 

2 - 1938 Scne;i bilanço>unun tasdiki ve :\Jeclisidarenio 
ibra:'t. 

3 - 1928 
4 ~ f929 

takdiri. 

tcmcttuu hisselerinin tev~di 

• için mürakip tayini ,.. ücretlerinin 

Eskişehir 



-

'BONr. Ş 'RTL 'RI , ı Gazetemizde çıkan yazı ve 
il ı; il il. • f esimlerin bütün ~akları mahfuzdur 

_Tu-\;.f\·~c ..!_ları_lte Gazcte\c J!:Ünderilccek nıcltupların _!!Ztrınc 
Kuruş Kuru~ idare için. c (İdare .. yuzıya ıit:ıe \azı 

t Aylıı;t JSQ ooO l; ı i retl 1;.~~malıt.lır 
3 ,. 400 800 Buılmıyan meklupb.rın ladeılnden, kıymnti· 

J 6 • ;"50 1-450 mukaddere•iz mektuplara konulmuı paraların 
2 • 1400 tiOO ka7bolma•tndan ve iJinlarm rnündcricatından 

1 idare mcıul dejlldlr. 

- - • - -· - - _z. __ ~ ·-

Emniyet sandığı müdür
lüğünden: 
lkraY. numara'ı :\Icrhunatın cir>l :\Icdyunun ismi 

:\khınet _ 'izamcttin B. 
1 layriye II. 

168:-99 Bir altın kol saati 
168!J64 
1 ~:!9::W 

189064 
l8<JlüJ 
lSIJ<J47 

230 

305.3 
3692 

3875 
3918 
5914 

5971 

6019 
7525 

7983 
8103 

8403 
12029 
13414 
13574 

• çift roza küpe 
kıra\ at • roza ay bir pırlanta 

iP;nc~i \hmet Sabri B. 
bir roza iğne 

iki roza ytizuk 
Zeliha Safimız II. 

• • • 
bir çift roza kiipe Zeliha • 
iki çift roza küpe bir altm saat bir altın 

kordon 14,5 dirhem llayriye • 
bir altın hurda saat :\llinirc • 

• roza dal iğne bir roza meııek~e iğne 
bir çift küpe altı AdYiye Rabia 11. 
bir ~oza menekşe iğne Fatma ı ·imet • 

• roza tektaş yüzük Faize Sadık • 
• çift pırlanta tektaş yüzük bir pırlanta 

margiz yüzük bir altın bilezik Arara Ef. 
bir çift roza hurda küpe üstii bir altın yii 
zük l 40 dirhem gümüş i\Iadam i\fakrımı 
bir çift roza küpe iki roza yüzük Cemile 11 
bir roza yüzük bir gümüş tabaka bir gü· 
müş kupa lmadettin B. 
bir alun köstek 16 dirlıem Fuat Nuri B. 
bir altın saat bir altın kordon 1 O dirhem 

Fatma H. 
bir pırlanta margiz yüzuk Sait B. 
bir çift pırlantalı kol düğıneşl Rıza B. 
4580 dirhem gümüş Güzide Il. 
Bır pırlanta çıplak taş bir pırlantalı çanta 

9 Mart 
1929 

= HEJ! GÜN CİKAR TÜRK GAZETESi = 
Türk mekteplerile faydalı eaerlin 
ilinlannda o/o 20 tenzilat yapılır 

Büyül ve Y• bir çol del• ıçln ı·erilçn illnlarla 
hususi mahiyetteki i!Anl:ı.rın üı.:reU 

id.lrc ile lararla~tırılır. 

Cazeteml..ı.e hu•uı1 ilin kabul eden yer: 

iLAN TARİFESİ: I 1 

S41.tırı Kuru~ l 
6-8 inci :-ayfad.ı ıı.so 

• !5 ,, .. • 40 
4 • • 
'l !t '" 100 
J • !t 200 

ı-s inci sayı!adJ l 10 

Bu geceki avı · 1 Sayn 
· lstanbul, Babıali, Ankara caddesinde "V okd., yurdu ' 

H. S. H. illnat acenteıl • 1 
mm! il~nlar J ,. 

tcl1970 ı<l;1rc hlerl 1971 vJY.ı ıı.;lerl • tel raf: V1\"f'IK <ı~ta kutusu; 46-

Güzellik ve ya cirkinlik .,,evzuu bahis ise; 
Hiç ıüpheıiz tuvalet !9,f .. 
hususunda Pertev - ;. -~ ft o" 
müstahzeratını r·· .,. 

kullanmamak büyük 
bir ihmaldir. Güzelliğin 
temin ve bekas ıher 
kesin istimal ettiği 

Pertev müstah· 
zeratı ile mümkün
dür. Çünkü: Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan· 
tini, Pertev kolonya 

sulan, Pertev ditmacu

nu, Pertev tırnak cilası ve sairesi en müterakki memle· 

ketlerde bile henüz emsali yapılamıyan pek nefis 
tuvalet eıyasıdırlar, 

,).q.1.~ıi es.1116> 

tlS_ RYSI 
:ıcııızııuı..ııs 

Yerli mamulatından: 

Krep Dö Şin-Krep 
Damur-Krep Joriit 

-Krep blrman 
Gibi ipekli kumaşlar ve 

hediyelik ipekli mendiller 
ve şarka ait bilcümle eşyayı 
tezyiniye. 

Brode cihaz ve çamaşır takımları üzerine sipariş kabul edilir. 
Merkezi lstanbul Mahmut paşa başında aynacılar No 7, 9, 11 
Telefon Tstanbul 2017, şubesi Beyoğlu tünel başında No 376, 
Telefon; Beyoğlu 7 

Devlet demir yolları ve liman 
ları umumi müdürlüğünden: 

Samson-SıYas hatıı üzerinde kain :.\Jusaköy istasyonundan ham mczkiıru Kayseri-Siya; hattı i;~ 
mültekası olon Kalın i>ta>yonuna kadar olan takriben 80 kilomctroluk bir kısmın inşaatı 18 mart 

0
-

tarihinc müsadi[ pazartesi giiniine kadar münakasaya yazcdilmiştir. Talipler mezkur günde sa1t on doll 

buçuğa kadar Deı Iet demir yolları yazı işleri müdürlüğünce kalıul edilecektir. Bu münaka'•Y'ı aıt 
şarmame ve saireyi arzu edenler )·iiz lira bedel mukabilinde ,\nkcra IJevlct demir )·ollan ve '·n:ıntarı 
maliye ve muhasebe işleri dairesinden tedarik edebilirler. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

Semti Mahallesi 
Galata Okçumusa 

Sokağı Ve cattesi No. Nevi 
şişhane atik cedit Cazoplo namile 

Kıymeti 

Hissesi muhammeııesi 
1-2 20000 Lira sekit 

taksitte karakolu ve tramvay 70 82 maruf maa dükkan 
güzergahında 72 apartman kagirdir 

Müştemilatı 
Oıı daireden ibaret olup ı ,2 ve üçüncü daireleri üçer oda birer ınutbak ve birer haladan 

dördüncü dairesi d6rt oda bir ınutbak bir haladan 5,6,7,8 ve dokuzuncu daireleri beıer 
oda birer mutbak birer haladan ve zemin katı odunluk ve çamaşırlık ve elektrik ve terkos 
suyu tertibat ve tesisatım havi olup tahtında bir de bakkal dükkanı vardır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek şartile balada evsafı muharrer mas 
dükkfuı kargir apartmanın hazineye ait nısıf hissesi 20,000 lira bedeli muhammene ile ve kapa~ı 
zarf usulile mülkiyeti müzayedeye vazolunmuştur. Teklif zarfları 28-3-929 tarihine müsadıf 
perşenbe günü saat 12 de küşat, hazineden alınacak emre göre muamele ifası mukarrer bulun
duğundan taliplerin yüzde yedi buçuk lıesabile 1500 lira teminat akçelerini malsandığına teslim 
dereke emvali metruke satış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

Balıkçılık mektebi müdürlüğünden: 
Balıkçıhk mektebi için alınacak 63 kalem levazım aleri münaka· 

saya vazedilerek maron 1 ı nci pazartesi günü saat 14 ıe Bandırma- Me~tep İD~HHll 
bir çift pırlantalı kol düğmesi bir pır-

laııtı:ı ay iğne Güzide lI. 
da ihalesi icra edilcce~inden talip olanların şeraiti anlamak üzre !-------------------------! mektep müdürlüğüne ve ihale gününde Bandırma kaymakamlığında 

16261 2000 dirhem gümüş Aliye Fahire l 1. müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

Afyonkarahisar .l\\aarif Mü· 
düriiyiyetinen: 

Dinar kazasında inşa ohtnl• 
cak beş dersaneli mektep binası 
kapalı zarf usulile nıunakasaya 

verilmiştir. Taliplerin Proje \'C 

evrakı fenniyeyi görmek ürerc. 
Afyonkaralıisar vilayeti eııcwneııı 
daimisine müracaatları ilan 

14330 Bir roz:ı ay -iğne bir çift roza kiipe 

J 441 t hir çift pırlanta küpe 

14485 bir çift roza küpe 

1451 1 bir altın saat 

Hanife 11. 

Ahsen Kemal B. 

Hanife H 

Mustafa Nihat B. 
14740 
14852 

Bir elmaslı saat Mehmet Sadi B. 
Bir altın saat dört altın bilezik 19,5 
dirhem Seniye H. 

14967 
15122 

Bir çift roza küpe altı Hatice H. 
Bir altın hurda kol saati bir elmaslı bile· 
zik saati üç altın bilezik 22 dirhem Terendil H 

15196 Bir roza dal iğne bir roza tektaş yüzük 
bir pırlantalı yüzük bir çift roza küpe 
bir altın saat bir altın köstek bir altın 

yüzük 98 dirhem gümüş Huriye 11. 

15237 Bir çift pırlantalı küpe bir alın saat 
maa kordon 22 dirhem Ahmet Tarık B. 

15262 Bir çift· roza küpe altı bir roza kuş iğne 
l\Ialike Ihsan H. 

15-144 
15454 

Bir pırlanta giil yüzük 
Bir çift roza küpe 

Atifet I-1 
Ayşe H 

15670 Bir çift roza küpe Seyfettin B. 
15764 bir roza el küpe Nig~r H. 
1 5917 Sekiz pırlanta çıplak taş bir roza taş bir 

yakut inci Seniye ,, 
1 5 940 bir elmaslı bilezik saatı iki çift roza kol 

di..l(mesi bir altın madalyon bir çift altın 

küpe 7 45 dirhem gümu~ Zehra ,, 
16017 bir roz:ı ~al i~nesi bir bilezik bir çift 

çark iğne liç yüzük bir kolye bir pırlanta 
i~ne maa kaplama kolye bir altın kapağı 
kırık <aat bir altın kordon 19,5 dirhem 

Ilasan Tahsin B. 
16070 
16135 
16176 
16224 

bir çift roza gül kiipe 
,, roza dal i~ne 

Emine H. 
Fitnet ,, 

l\Iüjgan ,, 
takımı J latice 

~ roza ylizi.ık 
iki roza yuzük bir gümü~ pasta . , 

(\'akı) ııı 9 Mart 1928 Tefrikası: 100 

b • 
ı 

~Juharrirl , 

ıJoris löbld.n 
iki anahtar bu akşam kapı

nın yanında bir taş altında 
bulunacaktır. Raul osırada 
yatmış bulunacağından he -
men şiltesi ile yorganlarına 
sarılacaktır. O anda azimet 
ederiz. 

- Hepisi bu kadar mı? 
Jozc( in Balsamo biran te -

redJuttcn sonra dedi ki : 
EYet lıcpisi bukadar ... 

- Ya Dominik ' .. 
- Bizimle gid~cektir. 

Ona hususi bir emir 
vcrıııcdın y.ı ! 

- Ne gibi emir verecek -
mişim? 

- Mesela Klaris hakkında. 

ltlüterciml ı 

A.f elznıet Gayor 
Sen o kızden nefret ediyor -
sun. Sakın Dominiki bir başka 
vazife ile tavzif etmiycsin ... 

J ozin tekrar tereddüt gös 
terdi, Ye sonra cevap Yenli: 

- Bu sana ait degil ... 
- Maamafih ... 

Kaıık v:ıpunın boyunca 
kayıp gidiyordu. Jozin şaka 
uvrı ile şu sözleri ~öylcdi; 

- Bana bak Lcoııar! .. Seni 
prens I.avorııd şekline sok -
n~'Tl sokalı, guzd bir yat te -
darik tttim edeli, artık her 
şeye karışmağa bc~ladın. Rica 

ederim kararlarımızı değiştir. 
miyelim. Ben emrederim, sen 
de söz dinlersin. Olsa olsa 

16372 Ilir roza ağraf l\Iehmct Sadi B. 
16435 ,, " iğne İsmail Şemsettin B. 

16610 

16666 

,, çift roza küpe bir roza yüzük Emine Faika 11. 

,, pırlantalı yüzük bir çift altın bilezik 

16'5 dirhem Osman ::'\uri B. 

31394 iki elmaslı yakuttlu ylizük bir elmaslı 
kordon bir boroş i\Iösyö i\Ialavos 

2930 
Tahvil 
16936 

6920 
6794 
1217 

1ki altın bilezik Fatma IJ. 

lkı rumel' tahvili fsmail Zuht(i B. 

Bir istikrazı dahiU tahvill Ali Hami " 

~ 8 " " " ,, 2l' 

Dohuz rumeli tahvili 
Bir rumcli tahvili 

Altı nımeli tahvili 

altı Rumeli tah,·iii 

Esma i\llinevver H 

Hatice Şemsi Nur ,, 

l\Iösyü Salom 

Ahmet Ziyaettin B. 

881 
1344 
1352 

1363 
1518 
1739 
1776 

1862 
1867 
187-l 
1900 
19 16 
1936 
2001 

iki yüzlik Anadolu abligasyonu Fatma Fevziye 1 T. 

altı Rumeli tahvili Emine Seniha • 

bir • " Eda ,, 
,, yüzük deyünü miivahhade tahvili Faize .,, 

altı Rumeli tahvili 1 Tavva Ch-iyc ,, 
beş ,, ,, Nebahat :\fes ut ,, 
iki ,, ., Afiye Perihan ,, 
bir ,, ,, Seher ,, 
l'ç rumcli tahvili Nuri D. 
Bia rumeli tahvili i\khmct \li 13. 
On dokuz rumcli tahvili Abdülkadir B. 

Yukarda İsimleri muharrer zevat mücevherat ve taln i
l:lt mukabilinde Emniyet sandığından istikra!. ctnıiş oldukları 
mebaliği vadesinde tediye etmemelerine mchııi hini i'tik
razda tayin olunan ikılmetgalılarına ihbarname gündcrilmi~ 
ise de bulunamadıklarından tarihi ilandan itibaren mliı:evhc
rat ınedyunlarıııın IJ l gün tahYilat medyunlannın ela bir 
halta zarfında tediyei deyn va ya tecdidi muamele eylcmc
dikleri takdirde merhunatı mezkılrenin bilmiizaycdc ~atılaca
ğı ilan olunur . 

bazı mal(ımat sora bilirsin, 
onlan da işte verdim. Bunlar 
sana k:ıfi geliyormuş gibi ha
reket etsen olmaz mı ? 

Lconar cevap verdi: 

- Pek :ila ... KMi geliyor; 
her işini mükemmel hazırla· 
mak adetinde olduğunu da 
tasdik ediyorum. 

- Böyle olması daha iyi ., 
Haydi şimdi sahile çıblım . 

Kadm önden sandala atlı • 

yanık yerleşti. Lconar ve 

dört şerik onu takip ediyor -
!ardı. Bunlardan ikisi küreli • 

lcre ·apıştılar. Joz f in Balsa
mo arka tarafa oturmuş J!çak 

seda ile emir veriyordu. Rir 
çeyrek saat sonra kadın de -
diki: 

- İşk Aıııoıı geçidine 
geldik 1 

Halbuki sandaldakilerin hiç 
biri birşey farkedemiyorlardı. 

Jozclin yoldaki kayaları tam 
zamanında işaret ediyor; diğer
lerinin farkedemcdiği mesnet
ler dclaletilc bulunulan nokta
yı tcsbit ediyordu. Yalnız 

sandalın teknesi altındaki ça -
lnlların çarpması sahile varıl -
dığını gösteriyordu. Leonar 
yavaşça dedi ki? 

- Gümrü];çukrc ras gcl
miyeeeğimizc emin misin? 

- Şüphcsi1. Donıinikin bu 
hafta gönderdiği son telgraf 
bt'idi. 

Bizi kar~ıl.ımağa gclmi
yccck mi? 

- Hayır, şatoda b;ıromııı 

adamları -.ınımb blma,uıı 
];rn~lin.: bildirdim. Sa.1t on 
bırdc bizL iltihak c<kccktir. 

- , 'ercdc ? .. 
- Raulün pa riyomıııuıı ya-

nında.. Bu kadar komışnıa -
mız kafi ..• 

Hepisi birden Küre merdi-

BÜYÜK TAYYARE 
piyankosu 

Keşideler her ayın 
11 indedir 

2 inci keşide ıı mart 

BÜYÜK iKRAMİYE 
35,QOO liradır 

BU KEŞIDEDE 3,900 
numara kazanacaktır 

Piyanto modorı o ı o n~en : 
6 ncı tertibin 1 inci ke~idesindeki büyük ikramiyeler 

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

çası Istanbulda, bir parçası lzmir, Konya vilayeti dahilinde 
(Hadım) da ve ikı parçası yani 1-5 bileti Samsunda; 

2- lB 000 lira kazanan 41 734 numaralı biletin birer 
parçası; Ankara, Akhisar, Mersin, İzmir, ÔJemişte ve 5 
parçası Istanbuldadır; 

3- 15 000 lira kazanan 15 398 numaralı biletin birer 
parçası; Kaş, İzmir, 2 parçası 1-5 bileti Adaııada, 4 ;:ıarçası 
Istanbulda, iki parçası lstanbulda bayiler tarafıııdan satıla
mayıp iade edilmiştir; 

4- 12 000 lira kazanan 49 037 numaralı biletin bir par
çası Ankara, Menemen, Tırabıonda l\\açka, 9 parçası lstan
bulda, bir parçası satılamayıp bayiler tarafından iade 
edilmiştir. 

5- 10000 lira kazanan 41709 numaralı biletin bi:·er 
parçası Ankara, Akhisar, Mersin, Ödemiş, İzmir; 5 p~rçası 
da Istanbuldadır. 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğüs hutalıkla."I mütahauıtı 

'Doktor 

Şekip HabitJ 
Ayasolya Yerebatan Hacı Süley• 

man apartımanında cumartesi, pazar, 
çarıanba ve perşenbe. Tel. j,ı. 
3035 

Burç: Hut 
rft1 Ayın b.ttJ~l 

3,20 ~ 17,52 

Cumartesi 
Kalem aşısı zamanı 

Namaz vakıtlan 
abah Öğle ilindi !icar Yassı lnı<· ' 
6,22 12,25 15.41 IM9 19,.18 4,.U 1 

-
Bu gün münasip isim: 

Erkek~ Ka.• 
Kerem Vicdan 

Günün nuihatı: 
Saç agarır. ı:önlll kocalr:ı:ıı 

Bu ııünkü bava 
Rüzgar hafif şimal, hava ktS· 

açık olacaktır. 

Me:a'ul müdür : .ıtJımet Şakr~ 

-

venine ayak bastılar ve ses • Leonar dedi ki: -beride !;;şak yığınlarının k.ı • 
sizce yukarı çıkmağa başladı

hır. Altı kişi idiler. Maamafih 

bir çıt bile çıkarmıyorlardı. 

En müdakkik lıimsc burada 

birkaç kişinin yürüdü/lfınü 

fark edemezdi. 

Yukarda hafif bir sis uçu

yordu, arasıra yer değiştiriyor 

ve husule gelen açıldardaıı 

birkaç yıldız görülüyordu. 

Kalyostro zulmet içinde 

pencerelerinin ışığı pırıldayan 

Etiğ ~atosunu gösterdi. Bu 

sırad.ı Bcnıivil klisesinin ç;ıııı 

onu çaldı. Jozcfin ürperdi: 

- Oh! şu çaııııı çııılaıııası.. 

ons ne iyi t.ıııırım.. geçen 

selcrki gibi on darba .. on 

darba.. ölüme giderken onu 

birer birer saymıştım, 

- İyi bir intikam aldın ya!. bardığı görülüyordu. 

- Bonanyandan evet .•• 

Fakat ötekilerden .•• 

- Onlardan da intikam 

aldın demektir. iki amcazade 

yarı yarıya deli bir haldedirler. 

- Oda doğru ya !.. Maa -

mafilı asıl intikamın bir saat 

sonra alınmış olacaktır. O Ya
kıt istirahat edeceğim .. 

Gölgelerinin gözükmemesi 

için sisin tekrar kaplamasını 

beklediler. Ondan sonra Jo • 

zcfin B.ılsamo Gotfrua Ye 

dostlarının kendisini sürükle -

mış oldukları yohı girdi; di -

ğcrkri ağızlarını açmaksızın 

onu takip ediyorlardı. 

1 Mahsul biçilmişti; ötede 

Şatonun civarııı,la, yol d.:r· 

!aşıyordu; iki tarafta saziılJ,ır 
Yardı . Bunlann arasındJil 

ihtiyatla ilerlediler. Az soıır.ı 

duvarların yüksek gölgesi gır 

rüldü. Birkaç adım daha aıııı· 

ca, sağ tarafta av paviyonuıııt 
gördüler. Kalyostro dir iş.ırc! 
yaparak hepsini durdurdu· 

- Beni bekleyiniz . 

Leonar sordu: 
gck• 

- Seninle beraber 

yim mi'? 

H. s· . l·r·ır [lııl. - ayır. ızı tc, • 
. ft l [ııt· 

mağa gelirim, sol tara · 

lunan bahçe bpısııı,tın ııc? 
beraber gireriz . 

( Bitınedi) 


