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1 tnillet nı ı· . Ik. \e~ snıet ec ısı, eve ı 

. bir h'?aşa hazretlerinin 
vti 6iikun tbesinden sonra' 

)tr &!11ız Türk· nununu lagvetti. 
İl Yiiıtıncıe ıy~de degil, fakat 

Ve nıuh nadır bir zeka olan 
.. ~Ünaseb~tlem .. başv.ekilimizin 

İt f P tarihi . ~ soyledıği nutuk, 
' tsıJ işgal ıçınde başlı başına 

~~laııın ta .. etse yeridir. Çünkü 
tl acı ~n~en ihanete uğra
hrıe okunın enn, ibretle, dik-
l' ~~~iYcsi~~a değer, hakikaten 

~iitt a..,ıti sük!r· k 
hı Yıl eve} un an unu, bundan 
~tan fe ' f Yh Sait isyanını 

!'duğu ka ar ve o isyanın 
:ne kondrkunç kargaşalıklar 
ttij1atılar u. O dehşet devrini 
İt ııı ~~ vel yahut, yarın, baş 
H ... aYna 
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1 ı aksettiren özlü 
ıılata acak olanlar için, 

tj llda., • hÖu . ur: Vatanın bir 
~ılı ile en trıy~t nammat - üzer· 

baYrakI Şenı tecavüzler ya
~da, Şc hr <:çı~ıyor ve öbür 
tıı ~ bir f Saıdm başına top
ıy~as! ay~ka kalabalık: "Eyyü
ı· l'f,, d' lanıııl din elden gi-
11lıi · 1Ye b ~ Zln çok a6ınyordu. Başve-
~ir k~vvetli bir ifade 

ftcttelttn ettikleri gibi , bu 
0rtnsında " a i l e 

1 iah.. , 
18;a11ı iftir ~_.r.~şayışa pervasız 
· le ~l'la h 'IAWerj1 bin türlü 

l~vvtllleıc: har. kesin haysiyetini 
lek etlerin· knnleri ve zabıta 

Pı "e kö~g~zete dehşetile ür-
~ ~ll.ı vatan ?'tim yaparak devlet 

~ havası 1 sevenlere zindan, 
dal" c~İt kıı~1 hcmşerilere boğu-

Hain halifenin ve Osman oğ
ullarının Vatan hudutlarından 
dışarı atılmasa, yobaz ve mürteci 
yatağı tekke ve medreselerin 
kapatılması, eski devrin en bariz 
alameti olan fesin yırtılıp ablm
ası, J .. adınm kafes arkasından 
alınarak hürriyetine sahip kılın
ması ve en büyük adımlar 
olarak medeni kanunlar üzerine 
müesses yeni bir adliye makin· 
ası kurulması ve Türk harfleri
nin kabul olunması, verilen bü
yük selahiyetin nasıl kullanıldı
ğını göstermeğe kafidir. Diğer 
taraftan hükumet bu silahı bugün 
elinden atıyorsa, buda denebilir 
ki, büyük Türk milletinin akli
selimine ve her şeyden evel he
mşerilerden siyasi fazilet isteyen 
Cümhuriyet rejimini temamen 
temessül ettiğine bir delil ve si
yasi rüştüne bir hürmet eseri 
olarak telakki edilmelidir. 

Candan ve samimi söylemek 
lazımdır ki, başımızdakilerin beş 
on sene içinde bu vatana ettikl
eri sayısız hizmetleri biz bugün 
hakkile taktir edebilecek vazi
yette değiliz. Çünkü, ancak beş 
on asra sığabilecek kadar azim 
vekayii, beş on sene içinde ve 
bizzat yaşamış, tıpkı harpten çık
mış asker gibi üzeri ateş ve ba
rut kok.an bir nesle mensubuz. 

nun içindir ki bu hizmetlerin 
pahasız değerini, yarının güneşli 
ve ferah havasında yaşayacak ol
an çocuklarımız, şiiphe yok ki, 
bizden daha çok ve daha iyi 
taktire imkan bulabileceklerdir. 

Ali Naci 
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lzmir zahitası, Izmir sokakla-
rına beyannameler asmağa kalkan 
bazı Komünistler hakkında tah
kikat yapmaktadır. lzmir zabıtası 
şimdilik beş kişiyi tevkif etmiş 
ve bir çok kimseleri de müdü-

riyete celbederek isticvap etmiştir. 
lstanbulda da oraya buraya 

verilmiş bir iki beyanname ele 
geçirilmiştir. Şehrimizde bulunan 
beyannamelerin meali lzmirdeki 
beyannamelerin mealinden baş· 
kadır. 

EN N S 
l\ AHK}~ 

B 
R E SAPTJ, 

1 lzmir hadisesinin vuku buldu-
1 ğu şu sırada Istanbulda da bu 
J şekilde gülünç beyannameler 
bulunması lstanbul zabitasımn 
nazarı dikkatini celbetmiş ve her 
hangi bir teşkil~t karşında 

bulunulup bulunulmadığı hakkında 
tahkikata başlanmış ve şüpheli 
bazı kimseler isticvap olunmuş
lardır. Mamafi şimdiye kadar 
yapılan tahkikat, hadisenin şaya
nı dikkat bir safhası olmadığını 

göstermektedir. Her zaman olduğu 
gibi bu sefer de yene bir takım 
işsizlerin zabıtayı işgal eltikleri 
anlaşıl mal-tadır. 

er 
Şehremaneti memur lan taraf -ki, cıM ıştı," o dereceye ka-

tı~.at-aıı h:~e~eti müstevlilerden ==~~~~::;;:;;;;~~;:;;c;;:===sC:ııoii 
t~~~ Pad 'taresi, aciz, bece
q~~n l>ak ışa . Iarın insanlara 
dii ... ansı.,. anb ıradeleri yanında 

ınclan ·apılan ani bir teftiş 
neti ce~ ı c e 
yenider. qu m~miP.iiiP.i~n 

ı"'illt"l .. • t!t ~ tlliiştü ır acemi haline 
k (l,.~1iikurne.'t.Zaten maksat bu 
t~es· ı el · · .ı "'nl ._ ı, b h e geçırmen~n 

11a~ •tt u er yanh engın 
~ı .. llın Ortasıııda a· ··ı 
J-.ı, :tam , ıngo 
'I~.. tUrkı .. ~cından bir şaşkı-
r "I\ t..• '"tın 't'l" l ()ıı .... ıller ı ı a yo larını 
ılldaVttrnek •.n. büy!k meclisine 
~akı{ ~aha ı~\/~neydana atılma
f keııd·Sı.ikun t._ 11 ne olabilirdi?,, 
1 f~84 1sine k ~unu, işte, vatanın 
~!?la t ejdeJs~etmiş bu bin baş
~ b eçnıesjn~~ h~r taraftan hü

ltdb· enıey uzerıne ve keskin 
tf· lld~ e>lataknkhayati ve kat'i bir 

/ .ı: h :Yama 0 nuldu ve az za-
111ldi a\taYı b 1tesiı-inide göster-
~11.le d\tt rneı:ı and~ran müfsitler 
11rıı d 0~ SÜt"eketı yeni bir iş-
h ~ii:h a~acı~~e~~nle: yaptıkla
tl aııRi b' Urıyete . odedıler. 
t ~a kır liük" ınanmamış her 
b~bıı~eı· 0laylıktnıet elinde istib
rı ~ ~/ bir ı: ~ol açabilecek 
~1 teıtı~k silah ~ıl teşkil eden 
qllıd~ ıı Vicd~ atan menfaatı
. ~\>leli ola.tak hnlarına en esaslı 
~1ıı<1erı kaç ate a~ketmiş ve bu 
l:ı~~11tı 1zd Çekip şka ve tehlikenin 
~ti &ayea~ ada~ı nvermiş olan 
va onu btıde n ann aklı ve ted
litt ~da. l Uld~ erede hain var
"' c b· ş arın 1 onu vurdu ve 
·•ıet ır rı . nanıus . 
~ te· . evı kal ve emnıye-
ı aşa h ısı s f . kan oldu h'"k". 
l'.ıtıd aı ı atıı b' . u u 
·" t e R}etlerini e kaızzat ismet 
fu Qllss 08.tel'tni n, nunun tatbi· 
lt;\~ ttı~1~t. ~u~~kları dikkat 
~de11 a,!akıYetl a. ~ak ki sa

lltıl.~ııtt bıtidir ennın en güze· 
L; "'l~d lltın · 
~. . a b' tatbik· b' 
rı 1~ 1Cta 1t rrıu 1 ılhassa şu 
l L ltı~t\f!l"le'lkiindaffakıyet oldu 
~ l\i\lıtıa ı all'liller· e olanlar, yal
to11llıhuri:arak b. tahrip etmek
g~/il&a ~t ;e·· 1~ .taraftan da 

il.• tıı dah Jıtnının kökl · • at a d . erını 
• enn salmağa 

a n11 [Diin t;ekdiğinıiz bir resmi) 

sordu ve bir zat bu vazifeyi ifa r ladı ve nasıl bitti ? Bu felaketi 
Ankara, 5 [hususi] edeceğini söylediği için, tahlif müteakıp Yun3Ilistanda ihtilal 

edildikten sonra, sıraya alındı. l k 1 ff k 1 Barem kanunu etra- Madam Eleni, reisin tahkiki hü- nası çı tı ve nası mu~a a . 0 un-
fıııdaki ihzari tetkıkat Maznun mevkiinde de kürkü- viyet için sorduğu suallere terce- du?,, namında bır kıtabın 
hitmis ... ~ lhidir. Vekalet- ne bürünmüş Madam Eieni yü- man vasıtasıyla şu cevapları v~rdi: H~r~n~ka t~rafından . tefrika 

., zünü muttasıl gazete fotoğrafcı- "ismi Eleni dir, babasının ısını edıldığı, mezker gazetenın 24, 25, 
le:rdeıı gelen cedvellcr· larmın objektifinden saklıyor. Kosti. 35 Yaşındadır ve clyevm 26, 27 şubat tarihli nushalarında 
<leıı alıııaıı netice şu- Reis sordu ; Hronika gazetesinin hem sahibi, Türklüğe hakaret edildiği zikre-

- Türkçe biliyor musun? h~m de mes'ul müdiirüdür. Evli- diliyor ve tefrikadan şu parça 
dur: - Hayır! dır, fakat k)casından ayrı yaşa- naklediliyordu: 
Barenı kanununun der - Tercemanın var mı? maktadır. 

H ı Hüviyeti anlaşıldıktan sonra, 
1 al tatbı -ı, ınutasavver - ayır iddianame okundu. 

d • • l .. t Bunun üzerine heyeti hakime lddeanamede, Yunanistan da 
asgari . erecCSllllll )U - samiin arasından bir terceman u Asyayı suğrada harp nasıl baş-
çc üwrind~i~~rita~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ 
riben 10 ınilyoıı liı·adır. 
Azaıni derece ise 15 mil
yondur. \ 7 ek alet şiındi 
hu._ fazlalıklara mukabil 
meclise teklif edilecek 
varidatın kifayet edip ~ 
etmeyeceğini tetkik et
mektedir. Varidat kafi 
geliı·se layiha derhal 
hey'eti vekileye seYk o
lunacaktır. Kayda değer (~~.~ 

bir noktada maliye ve
kaletinin projenin ilk 
şeklini tercih etmekte 
olmasıdır. Vekalet pro-
jeye şurayi devlet tara
fından verilen şekli tas-

1 Amerilıa ReiıicUmhuru 
ve zevcesi 

• Hoover vip etmeyerek ilk şek
linde israr etmektedir. j [l"cuıaı iJçüncll ıa)famı -; ., ı 

"Harpta biz kaçarke11, As-
ynyi sufrrad€tn gel.en TiirMer 
dört ayaklı ııalışi hayvanlar 
-Agriyotera- gibi bizi takip 
ccliyorlardı. lznıirin ana va
tana avdet edemeyişi medeni
yetin bedeııiyete do~TU gitme
si demektir. ,~ 

iddia makamı, ceza kanununun 
maddei mahsusası mucibince, 
maznunun tecziyesini talep et
mekte idi. 

iddianameden sonra isticvap 
başladı. Maznun "Vahşet" keli
mesinin istimal edilmediğini, ya· 
zılan kelimenin Türkçe mukabili-
nin "Vahşi,, demek olmadığını 
SÖ)ledi. 

Bunun üzerine hey' eti hakime 
mezkur kelimenin şekli istimali· 
nin, Darülfünun müderrislerinden 
Fadıl ~~zmi beyden sorulmasına 
ve dıger tefrikaların müddei 
umumilikçe terceme ettirilmesine 
v: muhakemenin 11 mart saat on 
dorde bırakılmasına karar verdi. 

Mm. Eleni tahliyesi için müra· 
caatta bulundu ise de, bu talebi 
reddedildi. 

otomobilin 
hileli taksi 
kullandıkl -
ları oınlaşıl • 
mıştır. 

Emanet d
erhal şöfö

rler hakkı
nda tahki
kata başla
mış va tn 
ksileri ri · kı kontl'ol altına 
almak lüzuı. unu hissetmiştir. 

Şehremini Muhiddin bey demi
ştir ki: 

- "Namuslu bir surette para 
kazanmak istemeyenler hakkında 
en şiddetli muameleye tevessül 
edeceğiz. Hile katmak suretile 
halkın cebinden fazla para almak 
isteyen her işci bilmelidir ki ya
kasını kurtaramıyacaktır.,. 
Taksi fivatları 

" Taksi fiyatlarının şimdilik tenzil 
edilmesine imkan olmadığı görü
lmüştür. 

Binaenaleyh otomobil ücretleri 
daha bir müdöet eski halini mu· 
hafaza edecektir. 

- ---- -
BiR PASAPORT 
, MESELESİ 

Polis müdüriyeti bir pasaport 
meselesinin tahkikiyle meşğtil
dur. Hadisede bazı memurların· 
da parmağı olduğu zannediliyor. 

Bu meseleden dolayı bir er• 
meni doktor tevkif edilmiştir. 

Sui istimal ile karışık bir sah· 
tekarlık vak'ası olmak üzre zik
redilen bu meselenin tahkikatı 
henuz bitmemiıtir. 



, 

- smet paşanın nutku münasebeti ile-

Ankara. 4 Mart - Başvekil 
paşa hazretleri, bugün , mecliste, 
Cümhuriyetin tarihinde yer tuta
~ak mühim bir nutuk irat ettiler. 
Nutkun irad sebep takriri sU
kfin kanununun sona gdmesi 
idi. Böyle fevkalade kanunlar 
"Normal., olmayan zamanlarda 
tatbik olunur. Zamanımız, acaba, 
böyle normal olmayan kanunları 
istilzam ediyor mu? ismet paşa, 
en kat'i bir ifade ile her şeyin 
düzeldiğini, böyle tetbirlere hiç 
ihtiyaç !.almadığını resm1 bir 
lisanla ve büyük kat'iyetle ifade 
etti. Salon bir alkış tufanı içinde 
bir kaç dakika çınladı ... 

Hükumetin, Cümhuriyetin bi
hakkin nefsine itimadı var. Yeni 
rejim mülkü idare iç.in istisnai hiç 
bir tedbire ihtiyaç görmüyor. Bir 
d detin en kuvvetli silahı kendini 
halka sevdirmesi, halkı terfih et-

mesidir. Bu iki gaye hasıl olduktan 
sonra fevkalade kanunlara, mahke
melere ihtiyaç ne ? Zaten istiklal 

mahkemeleri çoktanberi kapıları
nı kapamış, ve icra vekilleri hey' -
eti takriri sükfuı kanununu tat
bika lüzum görmemisti. 

ismet paşa kabinesi bu istis
nai kanunun devamına ihtiyaç 
görmek şöyle dursun, bu ihtiya
cın zevalinden büyük ve vicdanı 
haz duyuyor. 

" Zaruretler kendi miktarla
rınca takdir olunur,, diye dünya 
kadar eski bir kaide vardır. işte· 
hükumet bu düstura uymakla 
siyasetinde ne derece müdebbir 
ve hakim olduğunu ispat etmiş 
oldu. \ 

Başvekil paşa inzibat ve intizam 
hususunda şu bir kaç sene içineleki 
tekamülü güzel ve hatibane cümle-

lerle izah etmiş oldular. Evet mem
leket ciddi bir tekamül takip edi
yor. Hayalperver olmayalım: asır
lardan beri bakımsızlık yüzünden 
maddi, manevi bu kadar zarara 
uğrayan bir memlekette normal 
bir vaziyet ihdas etmek kolay 
değildi. lzmir hadisesi bize göste
rmiştir ki hala memleket dahilin
de ve hatta btıyük millet mecli 
sinin hariminde vatanın selameti 
hangi cihette olduğunu anlama
yan kin ve garaz esbabı vardı. 
Bu zihniyetin ve böyle adamla
rın mevcudiyeti sükUna, iyi idar
eye, hürriyete, hatta iktisadi fea
liyete, her türlü inkişafa engeldir. 

Hükamet o vakıt ki vaziyeti 
layıkı ile takdir etmişti. Onu 
nasıl anladı ise, bugün de Hkir
lerin salim bir mecraya girdiğini-
belki herkesten evel -- taktir etti. 

Alelade mahkemeler bundan 
sonra sükünu idameye kafidir. 

Aleyhimizde pek çok propa-

gandalar var; dışarıda bir haylı 
bethahlarımız da çalışıyorlar. 

ismet paşa hazretleri, açık bir 
alınla, bunları gizlemek şöyle 

dursun, millete bildirmek celale-
tinde bulundu. • 

Düşmanlar bu rejimi, cümhu
riyeti hep büyük Gazinin şahsı 
ile kaim biliyorlar. Gafilleri... 
Mustafa Kemal hem bu devleti 
ihdas etmiştir, hem de onun beka 
ve devam iksirini hazırlamıştır. 
Bu mülk, bu devlet, bu millet, 
evet 1 itiraf edelim, daha bir çok 
zaman, G:;:zinin aydınlatıcı reh
berliğine ihtiyaç arzder. Fakat 
Gazi devletin bünyanına öyle 
bir ruh nefhetmiştir ki o, eşhasla 
kaim değildir. 

Gazi ruhları uyandırdı, milleti 
yetiştirdi, onun rüşt ihraz etme
sine badi oldu. Başvekil haz
retleri pek doğru sözlerle gerek 

Reisicümhur hazretlerini, ge· 
rek milleti ve onun gerçekten 
mümessili olan T. B. M. M. ini 
tevkir ettiler. 

Bu günkü nutuk Cümhuriyet 
denilen mübarek eserin bir res
mi ve onun e~H ve l·ötü rejim 
ile pek isabetli bir mukayesesi
dir. Gözlerimizin önünde yeni 
ve sevgili devletimiz ile tarihe 
karışan saltanat tecessüm etti. 
Arada 'ne büyük fark 1 Bunu an
lamamak için kör ve sağır, ya
hut hain olmak iktiza eder. 

r lutuk ruhlarımıza kuvvet ver
di; kendi nazarımızda kendimiz 
büyüdük. ismet paşa meclisin 
k dretinden ve otoritesinin kat'i 
olduğundan bahsedince cidden 
müftehir olduk. 

Bu günkü hitabe ile milli hü
kumetin kadr ve menzileti nazar-
1arda nasıl büyüdü ise onu irat 
etmek Jutufkarhğında bulunan 
pek muazzez ismet paşanın da 
ehemmiyeti, tedbiri, siyasiliği, 

felsefesi nazarımızda bir kat da
ha tazahur etti. 

lsn et paşanın 
zatı da tebriklere, 
yandır. 

kabinesi de, 
tevkirlere şa-

CELAL NURi 

iuhtelit mahkenıeler 
ürk - ltalyan ve Türk - lngiliz 

muhtelit mahkemeleri faaliyete 
geçmiştir. Fransız hakimi M. A
serln avdctini müteakip TUrk -
Fransız mahkemesinde faaliyete 
geçecektir, M. Aserin nisanda 
şehrimize gelmesi bekleniyor. 

Iııgiliz sefiri gel"yor 
Bir kaç gündenberi Ankarada 

bulunan İngiliz sefiri Sir Jorj 
Klark bugünkü ekspresle şehri
mize dönecektir. 

r 
KEMALETTliN ŞDKRC 

ve bu coşgunluğu na daha fi
li bir şekil verecekti ki otomob· 
il birdenbire durdu. 

Zekai beyin evinin önüne ge
lmişlerdi. 

Süheyla dağınık ohm üstünü 
başını düzeltti: , 

- Siz gözübneymiz.. dedi. 
ben yalınız ineyim. Y ann değil 
öbirgün inşallah gelirim. 

Irfaıı genç kadının parmakla
rını dudaklarını yapıştırdı. Iki gün 
sürecek olan hasretin intizar irav
vvetini almak için o parmakları 
doya doya öptii. Bu anda bütün 
mevcudiyetine hakim olan güzel 
kadının kapı} ı çalıp i~ri girmesi-
ni otomobilin penceresinden tak
ip etti. Sonra şöföre kendi 

oturduğu apartmanın adreşini 

verdi. 
Bir zamanlar aşkı inkar eden 

irfan, şimdi aşkın pençesinde 
dünyadan bihaber, tatlı hülya 
beşiğinde sallanıyoı:du. 

-11-
Süheyla yalnız kaldığı zaman 

artık hiç bir şey düşünmeyece-
ğjni lıfana vadetmişti. 

Fakat bu vadini tutmadı, tu
tamadı.. Tutmasına imkan var mı 
idi? Bu kadar hadiseler içinde 
yaşadıktan sonra onları hatırla
mamak nasıl kabildi? 

Ancak Süheylanın bu düsün-
c leri irfanın ale)hine değil, leh
ine idi. G::mc kadın senelerden 
.bert ç .ktiği iz :eph hay"ttan hiç 

'hrt () . 19'2; 

·ııvemü e r 

I~ara karşı taz 
Sou kar fırtınaları ve bu yüz

deu Şelı~rde münakalatın uğradığı 
müşkilat Emaaetin nazarı dikka
tini ce]bctmiş, karla mücadele için 
Lir teşkilat vücude getirilmiştir. 

Ema12et yeniden amele tedarik 
ederek yolları :::ijfatle açtırmakta, 
karların birikmesine meydan bı, 
rakmamaktadır. Bu sayede 3 gün 
devam eden son kar fırtınasında 
seyrüsefer inkıtaa uğramamıştır. 

Şehramaneti, don olması ihti
malile karları eritmek iizere tuz 
satın almağa da karar vermiştir, 
alınacak tuz için vakit kazanmak 
üzere pllzarlık usulü tercih edil
miştir. 

Cuma tatilinden istifade 
Cuma tatilinden istisna eden 

bazı bakkalların daha bir çok 
şeyle~ sattıkları emanetçe yapılan 
tetkikat ineticesinde anlaşıldığın
dan bu hususta Polis müdüriye
tinin nazarı dikkatı celbedilmiştir. 

1909 istikrazı 
Emanetçe 1909 senesinde ya· 

pılmış olan istikraz hamilleriyle 
yapılan müzakerat oldukça te
rakki etmiştir.Fakat son gönlerde 
halli müşkül görülen· yeni bir 
ihtilaf çıkmıştır. Yalnız hamiller 
şimdiye kadar tediye edilmemiş 
olarak 6,5 milyon lira istemek
tedirler. 

MUtelerrilı. 

Ramazan vaazları 
Ramazan müeasebetile bu se· 

ne de muhtelif camilerde vaazlar 
tertip edilmiştir. Bilhassa Beyazıt 
camiinde her gün öğle namazın

dan sonra müteaddit hooalar ta
rafından vaazlarda bu \mulmak
tadır. 

~v·izclerden bir kısmı ahka
mı dini yeden, müsl ümanlığın faza
ilinden bahistir. Bir kısım hocalar 
ise daha vasi ve daha şumullü 
mevzulardan bahsediyorla-r. 

Vaizlerden biri müslümanlığın 
yalnız naınaz kılmak, oruç tutmak 
demek olmadığını. ilme, iktisadi 
işlere ehemmiyet vermek, dünyayı 
tanımak lazım geldiğini anlatıyor· 

du. Bir vaiz de türk haıfleri saye
sinde milletin cehaletten kurtula
cağmı, mü lü:manlığın e5ası ilim 
ve irfan olduğunu anlatıyordu. 

Bu gibi vaazları dinleyenler, öteki
lerine nispetle çok fazladır. 

l\'Ioskova sefiri 
Moskova sefirimiz Hüse.yin 

Ragıp bey yarın Batum tarikiyle 
memuriyet mahalline haraket 
edecektir. 

Buzlar ne oldu? 
Marmaranın muhtefif liman· 

larından gelen malumata göre 
1 

ümit etmediği bir zamnnda ve 
yene beklemediği bir şekilde 

kurtulmuş olmasını büyük bir 
saadet biliyordu. 

Nehayet senelerdenberi has
retini çektiği bahtiyarlıktan nasip 
alacaktı .. Nehayet o da mesut ol· 
acak.. o da her kes gibi her 
bahtıyar insan gibi sevecek .. seve 
cekti. ve seviyor seviliyordu. 

iki gün:.. iki gün sonra sev· 
ğilisinin kolları arasında yaşa· 
yaçağı aşk dakikalanRın zevki 
içinde şimdiden bütün sinirleri· 
nin hareket~ geçtiğini hissedi
yordu. 

Bir an için Kamuranı düşündü. 
Ka'muramn hayalı bir an karşısına 
dikildi. 

Süheyla... seven ve sevilen 
Süheyla bu anda tatlı saadetini 
vicdan azabına gölgelendirdiğini 
anladı. 

Evet ... vicdan azabı.. kendisi 
ile a~ mm aı A:.ma ca.h:ı şirn· 

geçenlerde limanımızı kaplayan 
buz kiitle!eri marmaranın cenup 
limanları önünde görülmüştür. Yal 
nıı bunlar dağınık surette yüzmekte 
ve büyüklüklerini kaybetmiş bir 
halde dumaktadar. Buzlar, Marma
ada erimekte ve kaybolmaktadır. 

Tevfik hey 
Bir hafta evvel şehrimize 

gelmiş olan cumhur riyaseti 
umumi katibiTevfik bey ,evvelki 
gün Bursaya gitmiş ve dün şeh
rimize avdet etmiştir. Tev 'k bey 
Cuma günü Ankaraya dön~ektir. 

Deniz kazal&rı 
Son fırtınalar civar denizlerde 

emsali nadir görülmüş tesirler 
yapmıştır. Muhtelif gemiler yolla
rından kalmış hasara uğramıştır. 

Büyük gemilerden bir kaçı da 
delgalann şiddetinden gövertele
rindeki eşyayı kaybetmişlerdir. 

Bunlardan Mısır bandıralı Na
fa gemisi yirmi gün açık denizde 
dalgalar arasında çırpındıl.'tan 
sonra demir ve zencirlerini ve 
sair teçhizatını kaybetmiş bir 
halde Köstence önünde kömür
süz ve haraketten mahrum kal
mıştır. 

telgrafla vaki müracaat üzerine 
limanımızdan Semperperatos ta
hlisiyesi baraket etmiş ve Nafayı 

kurtararak avdet etmiştir. 
Italya bandıralı Ungarya vap

uru da dalgaların şiddetinden 
techizatmı kaybetmiş bir halde 
limanımıza gelmiştir. 

Vurzadelerinj istiklal vapuruda 
Norosiskiden avdette aynı akibe· 
te uğramıştır. 

Mürat zadelerin Aydın vapu
rundan 6 günden beri haber alı
namadığından endişe edilmek
tedir. 
••••••••••••m••••••••••••mo• 
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5 mart 929 

NAKiTLER 
1 lngliz 984. 20 Leva Bul. 
1 Dolar 202.25 l Florin 

20 Frs.F. 158.50 20 Kur. Çek. 

20 Lireti 2:1?.so 2~ :':!.r 
20 Drahnıl 62~ 20 Frank Bet. 

1 Haybt m. 48.2a 1 Pczetıı 
ı AYU&t. sı. 28.S(l 20 F ineç. 

20 Ley Rum. 24.12.50 ' 
ÇEK 

Lond. St. 986. Ameter. n. 
Nw.Y, 0.49.18.75 Pra~ kur. 
Paris frs. 12.59 Viyana sil 
M'l lt. 9.39 Madridpzc 1 ano Val'!ovazlo 
Berlin m. 2.07 Atinaclrah. 
Sofin lm·. 68.12 Bııkrq 
Brfık el b 3.54 Moakva ç. 
Ginevr.ef. 2.55 Belp-atdi.u 

28.25 
80. 

l:t0.25 
22.25 
71.50 

118. 
82.SO 

780. 

ı.22.so 

16.55 
8.49.5(1 
3.22.SO 
4.38.25 

88.10 
2-&.87.SO 

1042 
27.65 

Dünkü muamele 
Dün borsada isterlin 986 da 

açılmı.ş aynen kapanmıştır, 985, 
25 yokarı gelmiştir. lstıkrazı da
hili tahvili Uzerinde muamele 
yapılmamış,düyunu muvahhide 225, 
25 açılıp 223,75 kapanmış, 223, 

diden giren bu hayal yarının 
saadetine bir engel olmayacak mı 
idi.,. Yarınki sadeti daha kuvetle 
bozmayacak mı idi? 

SüheyJanın rengi attı. Bu kor
kunç ihtimal karşısında dudakla
rı titredi. 

- Hayır.. Hayır.. diye IDtrll
dandı. 

Kamuran benim için artık bir 
hiçten ibaretti. O beni yanına 
kabul etmedir. Demek sevmiyor
du. Ben de artık serbestim. Ben
de istediğimi sevebilir, istediğim
le hayat ve saadetimi kurabili-

1 rim.Böyle yapmasam ne olacağım. 
Seneler çabuk geçecek.. ihti

yarlayacağım. Ve yahut ta büs
bütün sukut edeceğim. Hayatta 
bir desteğe, yarın başımı dinlen-
direcek bır mesnede muhtacım. 

Bu desteği, bu mesnedi bul
dum. Beni kurtaracak bu ele 
bütün mevcudiyetinıle sarıldım. 

Eğer b~ı)le yapm.:su i::lim h~ yı:.· 

25 aşaga, 225,5 yokan gelmiştir. 
Borsa harıcında türk altunu 

üzerinde 852,5 - 851 den mua
mele olmuştur. 

~··················· .. ····· .. : PiYASA : • • 
········4··················· Zeytin yaglarımız 

Tiryeste ticaret mümessiliği 
iktisat vekaletine gönderdiği bir 
istatistikte muhtelif memleketler-

deki zeytinyağı istihsalatına mü
teallik mallımat vermektedir. 

Bt na nazaran ispanya 928-
929 ta 1,855,000, kental, Fransa 
80,000, Yunanistan 1,050,000 
Italya 1,140,000 Suriye ve Lüb
nan 25,000 Cezayir 150,000 Fas 
75,000, Tarabulus 50,000, Tunus 
450,000 ton zeytin yağı istihsal 
etmiştir. 

Bu mıktar geçen seneye nis
betle yüzde 61, 7 noksandır. 

Bizim geçen seneki zeytinyağı 
istihsalabmız 7,000,000 kiloya 
balığ olmaktadır. Evsaf itibarile 
bizim yağlar ecnebi yağlarına 
faik bulunmaktadır. Dünya mah
sulünün az olması bizim lehimize 
olduğu için, dahilde yerli mallar 
pahalı satılmakla beraber, ihra
catımızın geçen seneye nisbetle 
fazla olacağı tahmin edilebilir. 

Zeytin yağlarımız Amerıka, 
Italya, Bulgaristan, Mısır, Fransa, 
Yunanistana ihraç edilmektedir, 

Zahire fiatları 
Şubat ayı zarfında Trakyadan 

58 vagon, sevahilden 327 çuval 
buğday gelmiştir. Ayni ay zar
hnda Trakyadan 68 vagon , 
sevahilden 877 çuval çavdar, 
Trakyadan 42,5 vagon, denizden 
1849 çuval arpa, 5457 çuval 
F asulya, 652 çuval nohut 54 çu
val mercimek S,5 vagon, 4025 
çuval mısır gelmiştir. 

Bu ay zarfında zahire borsa
sında ki muamel Kanunu saniye 
nisbetle azdır. Buna da sebep 
havaların muhalefeti dolayısıyla 

münakalatın sekteye uğramasıdır. 
Elinde mal bulunanlar fazla 

fiat talep etmektedirler. Fasulya 
fiatları ihracat yapılmadığından 
dolayı 36 dan 38 ze çıkmıştır. 
Buğday fiatları 17 ,5 ton 15 
kuruş 15 paraya düşmüc;tür. Un 
resminin tenzili dolayısiyle alı
cılar ihtiyatkar davranmaktadır
lar. 

Bir müsadeıne da ıa 
Evelki gece Beşiktaşta vukua 

gelen bir otomobil müsademe
sinde Bekir isminde bir şöförle 
muavini Cemal yaralanmışlardır, 

Bir kaza 
Seyrisefain idaresine ait Mar

mara vapurunun dün istim borusu 
patlamış ve o sırada kazan da
iresinde bulunan ateşci Mustafa 
tehlikel~ surette yanmıştır. 

1 

Sarılık ıwdir· 
-4-

Safranııı yaptıhtl 
renk bütün vücudıl 
!?tan a~ağı kapla!'· 
g-öz, ah'lZ derisi b~ 
raf sararır, kan . 
Iinde safra birikıtıl, 
Sarılık ohuak için 
safra 'olunrla, ya ~ • • iri 
anın teşekkti ettıı-
lıalde, yahut ~fra ) 
nn ınaddelerde, 
kanın kırmızı '}11'' 

kfa.rının hozuınıa~1 

ticesinde husule g 
Safra yolları safr8 
larıyla ve va bııt'S 

' - i an gire ecnebi c 
ler ( me) ve çeki 
kurtlar) ) ara kapall 
urlar vasıtasıyla. } sb 
safra yollarının 
ha§ında meydanıı çı 
h. ... )ı"'ı ıı 
ır urun agır g' 

cesinde yol tıkanırı 
fra yollarında 11~ 
olur, kara ciğeı·iJJ ~ 
di hastalıf,rında, 

h ~st.ıhğı neticesinD; 
ra ci "'rerde kanın 
şaınanıası halinde · 
bk çıkar. 

Görüyorsunuz 
aziz kari, ne kadt1f 
sebepler var. Jlt d 
doğrultacak ancak 
orclur. Sarilık ol 
kestiriciye değil, d0 

ra koş! 
Loktnan tf 

B 1) HEYE'f f 
G TOPL J\ 

Taksim abidesi 

bugün Beyoğ'u belediye 

s'nde Hakkı Şinasi 

riyasetinde bir içtima 
cektir. 

içtimada abidedeki 
11 

ların ikmali ve çatlakları1' 
meselesi görüşülecek ff 
meyanda heykeltıraş pJ. ~ 
nikanın izahatı dinleneCt 

Şehremini Muhittin ı,e} 
b·r 

bu mesele hakkında 1 

rirhnize şu izahatı verdi: 

- M. Kanonika lstıırıb~ 
·dere 

lir gelmez taksime gı 

deyi tetkik etti. 

Bize aynen dediki: p# 
abidesi yüzlerce sene 

•t1!1 
olacaktır, keşke va. , 
abidelerin hepsi taksirtl 

tli o 
kadar sağlam ve kuvve ı.ııı 

tın çamurları içinde sokaktan Abidede hiç bir şey >'0 

sokağa.. şehirden şehire.. mem- Rer hangi bir arızi 
leketten memlekete yuvarlanacak bahs bıle değildir. 

5 
ve nehayet ğene bu çamurlar içi- I K k b .. bıl bıJ anoni a ugun 
nde çürüyecektim. Bu derkeye · )Do 

k d . iddiasını Abide kornsı 
düşmemek için hem en ımi, 
kadınlığımı, hem de a~k nu kur- izah edecektir. d'~ 
tardım. Kabahatlı mıy m? .. Ha- Taksim rne'i tıı 
yır.. Vicdan azabı duymam la- Taksim meydan•:_ı~:~ ı 

? H rupa meydanı şeP1 rJ1 zım mı -. ayır .. 
rıı 

işte Süheyla bu suretle düşü- tır. Bunun ıçın ::t 1'6' 
ndü, böylece karar vererek dim- para da, projeler ~e ; 
ağını tırmalayan korkunç hayalleri Yalnız bir aksilik ol U· ·ıt 
koğdu.. Yatağına yattı. Bir türlü kadar tramvayın I~~~ 
uyuyamadı. Sağa döndü.. sola gelen makaslarını be 

döndü.. kaslar geldi. Tam iş~ 
- Arhk aşktan .. zevkten baş- cağımız sırada uıeydıı .. 

0
tl'p 

ka bir şey düşünmeyeceğim .. Et- JJlll 

d h l k h b 1 cak direkler gayri p. 
rafını a ası olaça ara e ere "ld.. ş· k derhal . . . 
aldırış etmeyeceğim.. Ben de ru . u. . ır et . riŞ elti~ 
gencim .. Benim de hayatım .. ya- ı yem dırekler sı?a )cletıle 
şayacak bir hayatım vnr... di de bu direklerı be 

1 
b · · h 1 luyor· Diy bin bir hülyalara daldı, urıyetı ası 0 cl'J~ 

ve nc&k sabıha ,p k az b'r şey Zaımec.lerim ise ~fl. 
t . • u 

0 
• ı.<.: .r.i .,. 11...u. [Lıt;: ..;.· onra başlayabilecegıt 

, ı:> 



l1luhtelit . Atina. 5 {2\.A] 
~lldaki y nıühadele komi yo· 
'f~laraki unan murahhası 1\1. 
lıtk • y Aııkı!rada cerevan eden 

hıikonıe~rıan miizakeratı "hıtkkında 
t~Pit edil nıe~Luaeı tarafından 
lıe tebJi~ en talımatı Yunan efiri· 
Lıı.1a gil etınek iizre yarın İstan· 

ecektir, 

Vasıf B. 
Afaaif v .• Ankara, 5 [Hususi] 

Venişeh. d ~ı Vaslf bey bugün 
tek L 

1tf ekı dil hey' etine gide-
• Qey Cf 
ilıad ın mesaisi etrafında an rn l"' 

a enıat aldı. 

l\feksika ihtilali 
. İhtilat Veracruz, 4 [A.A) 
•~aı i t''- kıtaatı ögleden soura 
rıh 1~anıet· d 1\ .. e Nrü uı e Ieksiko üze· 

llleğe ha.,Jamıştır. 

~ ~lele ik d Nuyork, 5 [A.A) 
r ;_1:iClıtnba an telgrafla hildiriliyor: 
h~~llıtıın hr .M. Gil ile bük\iınet 
~ ıtsıl ap a atılmış oldukları 
~ta 6..ık" 'te e astan iridir. Payi· 

un hük.ümfermaılll". 
li .Federal Mexico, 5 [A.A] 

'
1 ll:ıüb· kuvvet1eriuden 5 hin 

'a.at d ıın bir aQi kunetiyle 4 
h cvanı d . 

Plllı~tı.r, e eu bır ı:µuharebe 

ıh .Mekııika Berlin, 5 [A.A) 
tıJa.ı h dan aelen eon haberler 

"tın· &tek • ~ . ış ~tının ür'atle teves5Ü 
L1!'tı)t-t e"~ Ştrndiden 8 hükumete 
llUlll 'ıe . 
lılll eı oru rnış oldnl!unu ve hü-
~ llla.ltta, usunda her gün vuku 
b·ll~e.n gito~an asker kaÇDklan yil· 

lllnıekt~dt kun·et bulduğunu 
''it . lıin,~-e-h-astalık 

t. lıarhi Pariı:, 4 [A.A] 
h'"a.l ordYe naznreti "•Rhiıı deki 

;ı ta) L llsund ı• 
iııc1 1.ıdarın h zuhur eden algın 

laııı a~hın 8 tınn tedbirler saye
İd atın h a~ta ve bunlara tutu· 

teh~·etilli ~l ı n deki vahauwtin 
ı~ <:)) aybetmektc olduğunu 

eınektedir. 

Giz] misak 
ch~t;ltehteeı Aınsterdanı, 4 {A.A] 

llıtı ltıtıahe ·!t pagblad,, ga.7.ete.:i 
'ı.l ~llt P" ueınn u~ rini haklı ve 
' !'tir· i>o ler "' at\lah 1llıtı h ?1eğc -çah~au Laşmu· 
(ıll-0 ededek~~ _anatını oercetıuiştir. 
ttıllh~ 

1 
1 nızalar:ıu doğru olup 

ttıu atıiı nes'~le i hakkında baş 
~a}~Q.ı ı~~bnr he) 'etinin yazı 
ltll· Cttil.~rının fikrini sorduğunu 
ttı 14 tneıkA 0 nra resmi hir gaze· 
tı11 \ \tkiveti u; llluahc<le metninin 
~lll~ e~·eı Ilı \,Frank,, m itirafla-

&illi il~e hatta onıa da temin 
nve et . . 
~ır. 

Bir çığ 
~ 1otıtnn:ı \V hiııgton, 5 (A.A] 
. tı • a h .. ı.~ 
1~i .. lllg.le ho u,-uıneti dahilinde 
~u1~ 0ı kad t )akınında hir çı~ 
bı .. Uden L·eın ) ük ekliı;iııdt: hir 

,~ tr ır t.. r-
'atlaı lli tıltı ~nele girmekte olan 
"ııtdı:•~r. 3 tagonunıı nşa~ı yu
b · elef ve 4 mecruh 

'lt'Uk ;-:-__ 
Selde ki hadise 

Pcı· 
tı ttt;· 1 F'r nk .

1 
Buiksel, [AA] 

'at ,~nlo.rında 1 e Iterremnns ın ika· 
~1llıı§t~rehantı ... :·e buı 1nra rıit ne:ıri· 

ha ~· :Poli~ ~,!lde lahnrriyat icra 
' \ea· bir da 1:~ ço ve .kalar ve 
l~tı 1kıı.n10 i} 0~rnfın e\ de mıt· 

Ştur. ır çok kopjöİarıuı 

1 s~l:te•· ~ p . 
t fs· "ıtr Fr arı , 4 [A.A] 

<lıc '" ~t~tta Lulankın tevkifi hakl~ın
~ı~· ~1. '' B 'll!lnn '· Petit Jurnal 1 i · rıand '' n 't- c.ın kafi ,, ın tekribinin 
lre5 

1lıtna . oldui:'::unu hemen 
l r~ c;~~nnn 1 ~ıtap tmiş olan M. 

t• ·· Ca eb;n-urıioıu tııkiınaue hattı 
lıtıı ı . llloı l ~etle ka \detmek· 

~~ . " a H • 
\ t 1 nın hattı l ayc \ e Berlin 

[! lıı0n tenlı:idıı.tt ınreketi hakkında 
•üe~ı~ d ftaıı . a LuJuıınıak tndır. 
r "'tı ~ıııse 

f na " ın '"'- ~· gazetesi ·Van 
. nas 1 -..eını\'Ni k h 

l "'kJır ' ~ıl,ahile~e;;.· a \aı·m· . u· 
ı ·•1t>n • dom 1 sua mı ırat 
ı i h"k ıne libr . ııt 

1 
u liıncr . e ,, gazete ı 

, rr etnı~ .11~~n iptidai bir 
1 uıı:ırn gelec ·ğiııi 

'alli yetlerl 
Cinevrede yene 

tazeleniyor 
Ciııc,Tc, 5 [A.A] 

M. Bri:ınd, )1. Scialoja, )1. Ti· 
tulf!~ko Ye M. Zalec.ki~ i kabul 
ctıni~tir. Cemiyeti akvam ) arın 
akalliyetler mcs·eıeQinin ruüzake· 
resine ha)ıyacaktır. Bundan lı ~ka 

Kanada mümessili ı\1. Dandmand, 
;\J. Zalc~ki ile )l. Tituleskonun 
lıu hususa dair memleketleri na· 
mına ,·erecekleri izahatı dinliye· 
cektir. Yarın M. Bri:ınd ile M. 
Stresenıanli aı·:ısında bir ıni.iliikat 
vuku bulaca~ı söyleıımektedir. 

l~ondra, 4 [A.A) 

Cemwreden bildiriliyor: Cemi· 
Yeti akvam meclisinin ilk celse inin 
küşadınJa Sir Aueteıı Chamberlain 
İngiltere hi.ikii metinin 1927 tarihli 
İngiliz • Irak mua!Jedcsini iki ıııem· 
lekct arasuıda mc\ cut mali ve 
n keri itilafların yeniden tetkikine 
ait müzakerat hir neticeye müncer 
olur olmaz cemi) c•ti ak.Yama tevdi 
edeceğini Leyan Ye bu vesika 
CP.IDİ\"e\ azası tarafından tetkik 
edildikten sonra İngiliz murahhas· 
lan için iki memleket araı:ıoda 
mevcut o]an ve sui tefehhümler 
uyandracak kabiliyette bulunan 
bütün ıne'eleler hakkında cemiyet 
azasını tatmin etmenin ınü~kül 
olamıyacağını ilUve etıııiltir. 

infilak 
Bir baruthane 

yandi. 
Sofya, 5 [A.A] 

A:ıkeri fişenk deposunda yangın 
zuhur etnıiş ~e mcvadı mu,teilenin 
seri infilaki netice inde ateş tcl...""Illil 
dairelere <le sirayet ctmi~tir. İtfaiye 
askeri müfrezelerin nıua,·eneti sa· 
:ycı;ıiede yangını siir'atlc itfaya 
muvaffak olmuştur. Mahaza ateşin 
fe,·kalade seri bir nreıtc hinanın 
her tarafına ~iraycl suretile 28 
amele aldıkları ağır yaradan mü· 
teessiren ,·efat etmişlerdir. diQer 
ameleler fevkalbescr snrfediJeıı me· 
sai sayesinde kurtarılahilınişlerdir. 

Harbiye nazırı 'c gamizon kuman
danı felakP.t ıııalıdlirıdc iı;ap eden 
talıli'!i) e tertibatını almmıışlnı·dır. 

Londrda bir infilak . 
I-ondra, 4 LA.Al 

Harbi ve nezareti \\ ooluıiclı tersa· 
nesiue m~rlınt lıulunaıı fitil ve mer
mitapa~ı fabrikasında bir infilali 'u· 
ku pulmuş, oıı dokoz kişinin hafif 
suretle \aralanmasına ve bir takını 
lıin:ıların · hasara uğramasına sebebi-

yet vermiş olduğunu bildirmektedir. 
Fabrikada mesai inlntaa uğramamı;;· 

tır. Hnriise haklnndu tahkikata giriız· 

lmi~tir. 

Gandi mevkuf 
Londra, 4 [A.Al 

Tovmis uazetesinin kalklıta mu· 
• b • • 

lısbiri {!tirultıılıi bir numayı~ tertıp 
etti o inden dolan Gandinin tevkif 
edilmiş olduğun~\ haber \ermektedir. 

Kıralın ye~ine . 
Londra, 4 lA.A] 

Taymi g<ızetesi Pren~ do Galin 
bu seni! icra edilecek olan 'e <l0rt 
büyüle re mi kabul \e "1tireden iba· 
ret 'P ara\ da icrası mutat bulunan 
mtrasimdl' ·kralın yerinı! kaim olaC"n· 
ğmı haber \ermektedir. 

Irakta muharebeler 
BasrH, 4 (A.A) 

lngiliz hava kuvellerine men
stıp bir takım tayaı-eler yağma 
maksadile Köweit arazisine gir-

miş olan bir vehlıabi kabilesine 
taaruz ederek kabileyi miihim 
zayiata ukratmışlardır. Tayare
cilerden birisi bir kurşun isabe-

ren kazasi 
Kayseri yolunda 

heyelan 
Kavseri, 5 [A.A] 

Dünkü Ankara trc~i ) t•rkU) ile 
~cfotlı ist ı:, onlnn arnı:ında hen•lan 
c'den topral iara aplanııııı;. bir lo
komotif .[ \agou topral-. ic;iııdc 
kalıuı,.tır. Bir ~nrdöfir"n vnf(Tonlar 
arasında ezilmı tir. Yolcu aıcL t ' . zanat )Oktur. Yarına nçı mca\a 

Daha da var •.• 
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sonra 
gitti. 

şuursuz bir halde 

.Mene:... Hır ız .. 

k.:dar \Okular aktarına ) apılı<".al • 
lar<lır. · 

(Benet)in lngiliz istihbarat tei» 
kilfıtma ithal ederek kullar.dığı 
ve Türk muhitlerine sokmağa mu
vaffak olduğu castı)aı·, sadece 
yazdıvım gibi, hai ılerin debaşi
Jarının kanlı kızlı, çoluklu çocuk-

1. ıu soylu soplu ef rn<lındaıı 1 
ibaret değildi. Hükumetin başı- , 
na geçen bu herifler hemen he
men bütiin idare şubelerini de 
kendileri gibi vatansız ve rezil 
mahluklarla doldurmuşlardı. 

• İngiliz ( Senet ) iıı askerlik. 
sefahet ve casusluk hcıyatınm 
iğrenç safahatını yazdıktan ~on
ra şimdi de bu herifin hırsızlığı· 
na geçiyorum. 

Benct... hırsız.. evet hem de 
yaman bir hırsızdı. 

Mısırda avlwt ıicretleri 
Kahire, 1 lA.AI Yerli mukatlar 
'ekalet Ucretleri miktarını tespit 
eden Yeni kanuıın karşı prote to 
nıakamİ.ııda olııınl· üzr~ hir hafta 
ıniiddctle grev iliiıı ctıııi.,.lerdir. 

~fiitlıiş bir tleli - Kdıl (Raı.lP), 
5 [A.AJ Ani hir cinnet Lıılıranmn 
tutulan bir amele karısınııı, on 
) edi ya ındaki kızının . •:c ka) ı:ıa· 
ııa:::ıııın borrazıııı uı;;tura ılt• keı;:tık
teıı 60nra"" n) nı uretlc intihar 
etmi~tir. 

Sofyada bir yangın 
Sofya, 4 [A.A] 

Tsphanede havai fişd\ deposunda 
bir 'angın zuhur etmiştir. Ateş bu
tUn binası sarmı~tır.Yinni ~cldz ame· 
le u]mi.it ır. 

Sadakai ır 
lstanbul müftiliğinden 

Ala Evsat Edna 
kuruş kuruş kuruş 

Buğdaydan 33 30 26 
Arpadan 42 40 O 
Hurmadan 156 104 7 8 
Üzümden 156 130 104 

Önümüzdeki Cuma günü ak
şamı Leylei celilei Kadir ve 13 
mart 1929 tarihine müsadif Ça
rşamba günü de Bayram olduğu 
ilan olunur. 

* '* Bayram namazı 
ezani 
sevali 

O A 

dakika 
38 
51 

Si 
Ticaret odası kongrası encü

menleri, raporlar üzerinde tetki-
katını bitirmişlerdir. Ticareti bah
riye ve sanayi encümenlerinin 
raporları tabedilmiştir. 

Oda kongrası Bugün ikinci 
defa olarak toplanacaktır. 

Göğüsleri sırma ve paşa un
vanlı bir sürü erazilin cazibesine 
kapıldıkları Ingilı:l lirası pek ta
biidir ki, ikinci, üçüncü derece
deki memurları daha fazla teshir 
ederdi. 

Ceplerinde para. kafalarında 
akıl ve kalplerinde vatan duygusu 
olmayan bu açlar ve baldırı çıp· 
laklar sokak sürterken yakalanmış, 
iktidar mevkiine getirilmişlerdi. 

Böyle olunca bütün düşünce· 
leri tabii kahrolasıca nefislerine 
münha ırdı. 

lşte (Benet) idare şubelerinde 
ve bu haleti ruhiyede olan he
riflerden çok istifade etti. Bu 
teşkilat sayesinde de Istanbulda 
ve resmi dairelerde olan en 
ufak hadiselerden bile malumat 
alıyoröu. 

Denebilir ki, hükumet muame
Ia.tı bu Benet herifinin avucu 
içinde idi. Hariciyede (H ... ) bey, 
Dahiliye kalemi mahsusunda 
(M ... ) bey, Sadaret dairesinde 
(E ... ) ve postada (A ... ) beyler 
bilhassa mühim ihanet ve ca-
susluklarda bulunmuşlardır. Bun
ların da ayrıca kendi maiyet
lerinde ve ğene lngiliz Benet 
hisabına işleyen serseriler de 

Sefih hayatını idame ıçın is
tihbarat işlerinden aldığ·ı para 
yetişmiyor, türk zenginlerini 
Kroker , ·Arapyan , Bostancı 
zindanlarında işkence ederek 
soyduğu kafi gelmiyor. Mütema
diyen zekasını işleterek vurğun 
vuracak yer arayordu. Nehayet 
bunu da buldu. (Benet) in hırsız-
lık iptilası o kadar şiddetli idi ki 
bu sefer vurğun vurmak için gö
züne kestirdiği şeyi pek güze, 
ispat eder. 

İngiliz casusu İngiltereyi kafest 
koyacak, Benet lngiliz hiikumetinin 
kasasını bir dalavere ile soyacaktı· 

Bakınız nasıl..? 

Tahsin 

Türk harbiyesinde okumuş 
genç bir arnavut: Tahsin 1. lhti· 
ras, amma nasıl, her türlüsü pe
şinde koşc1n serseri ruhlu ve hay
siyetsiz, şeıefsiz bir genç olan 
bu amavut Tahsin istihbarat teş
kilatında kendine bir mel'anet yu
vası bulmuştu. 

Aydan aya ddığı aylıkla bin 
bir fesat çe !ren bu herif, az za
man içinde Senet in nazarı dik-
katını celbetti. 

Ingiliz casusu, amavut Tah
ı:;inde tam istediği gibi kendi 
hüviyetine yakın bir kafa dengi 
bulmuştu. 

Tahsin ise (Benet)in hususi ve 
sefih işlerine vasıta olarak ken-

mev~uttu.. . • dini gösterirl'en, bu suretle ih-
lsımlerının yalııız ılk harfle- ı tiras ateşini söndürecek, tatmin 

rini kaydettiğim bu vatansızlardan edecek bir kapıya baş vurdugu· 
yalnız birinin, (Benet) den ayda na memnundu. 
yedi yüz Türk lirası ihanet üc- 1 İki kafadar, haşhaşa verdiler 
reti aldığı~ı işitmiştim. B~ ada- ve göreceğiniz veçhile biri Ista~
mın akıbeti ne oldu tahmın eder- bulda Polis müdürü oldu, digeı ı
siniz? Hainane harekatının ceza- de kendi mensup oldu<ru milleti 
sını tecennün etmek suretile lngiliz kükumetini kafese koydu ... 
buldu ve bir çok azaplardan (Bitmedi) 

Üte·· ~ı er, merasimi 
için gelen ha la 

•o 

gor 
old ! 

Birbirlerini cerlıettikr 
Eyipte oturan Fahri ile Ahmet 

isminde iki arkadaş dün bir ala
cak meselesinden birb~riyle kav· 
ga ederek yekdigerini cerhet-
mişlerdir. 

Washington, 4 [A.A] 
Havanın kapalı olmasına rağ

men Washingtona trenle oto· 
mobille kesif bir halk İ<ütlesi 
gelmiştir. Oteller M. "Hoover in 
bugün riyaset makamını işgal ~t
mesi münasebetiyle vuku bula
cak geçit resmini görmek için 
gelmiş olanlarla doludur. M. "Ho
over,, Washingtondaki ikametga· 
hından sabahleyin çıkacak ve sa· 
at ?n bi~de cümhur riyaseti dai· 
resme gırecektir. Yeni reisicüm
~ur muavini ayandan M. "Cur
tıss,, burada kendisine iltihak 
e~ecekli~. Bir ay son~a M. "Co- ı 
olıdge,, ıle M. "Hoover,, "Capi
tole,,a gideceklerdir. Meb'uslar 
ayan dairesinde hazır bulunacak
lardır. 

Ayan reisi vekili jenera1 
"Dawes,, burada son defa olarak 
riyaset vazifesini ifa edecektir. 
Sefirler ile kabine azası kendi· 
lerine tabsıs edilen mevkileri 
işgal ettikten bir az sonra M. 
"Dawes,, M. "Curtiss,, i tahlif 
edecektir. Fakat M. "Hoover., 
halk muvacehesinde ve kürside 
yemin edecektir. Mul.telif yerler· 
de vücuda getirilen telsiz terti· 
batı halkın merasimin tafsilatını 
ve M. "Hoover" in nutkunu din· 
!enıesini mümJ ı:'l" ln'.ı:ıca ·t·r. 

Vaşıngton 4 [A.A] 
M, "Hoover,, in riyaset maka

mını işgal etmesi münasebetiyle 
merasim yapılırken yetmişinci 
Rovgra de mesaisine 'sükun içın· 
de nihayet vermiştir. Saat onda 
meb'uslar o zamana kadar adeta 
boş olan içtima salom nda top· 
lanmışlardır. 

Saat on birde M. "Dm'\ .... s,, 
ayan meclisine son defa olarak 
riyaset etmiştir. Bundan sonra 
ıneb'usbr M. "Davves,,in resen 
ayan reisliğini ihraz eden yeni 
reisi cümhur muavini N. "Curti
ss,, e riyaseti devrettiği sırada 
hazır bulnmak üzre ayan içtima 
salonuna gitmişlerdir. 

Bu esnada M. "Hoover., ile 
M. Goolidge sefirier, adli, askeri 
ve bnhri rica salonda bulunu
yorlardı. M. "Gurtiss,, in tahlifi 
icra cdadikten sonra bazı tayin
ler, Bilhassa "Hoover • kabinesi 
azasının memuriyetleri tasdik ed-
ilmiştir. Yarım saat sonra M. 
"Hoover,, Reisicumhur, M. "Go
olidge" te otuz sene hükfımet 
hizmf'tinde buhındııktatf sonra 

rene çarpıştılar 
Pangaltı caddesinde dün yene 

iki otomobil birbirile müsademe 
etmiştir. 

Otomobiller parçalanmı, tır. 

Bir genç kız b dü 
Siıtlicede kerim paşa yalısın

da oturan deniz Fabrikalaları 
umumi müdürü Celfıl beyin ke
rimesi iffet Hanım cvelki gece 
abajura lamba t~~ark n vukua 
gelen kontak neticesinde kö
mür haline gelivermiştir. 

Bir çanta hikayesi 
Fatma hanım isminde bir ka

dın dun Ha<:an isminde bir şoförün 
otomobilinde içinde bir çok mücev
herlerle 700 lira bulunan çanta
sını unutmuş ve bu çanta derhal 
bulunarak keuJi:sıne iade olun
muştur. 

Amerikan vatandaşı olmuş bulu
nuyordu. 

M. "Goolidge,, ile zevcesi is
tasyona gitmişier ve "Massacbu
sets,, hükumeti dahilinde "Nort
hapton,, dn ki evle:-ir.e avdet et· 
mi~lerdir. M. "Coolidge,, in bir 
Arnerikan mecmuasına bilhassa 
Riyaseticumhur dairesinde içtimai 
hayata dair bir kaç makal~ yaz· 
m· ga hazırlan , akta olduğu bil
dir·ım kt dir. 

D ünkii ak§anı gaz<'te.leri 
birin i salıifclerinde şu 

lıaberi t·erdiler: 
"Liı .. a.rı idaresi şeiırcmaneti· 

11c bir te
:l·•ere )a

zar<ık 1 • 
.mbul li-

çu mu na 
maruz 1.-a
l maması 
için Karadeniz bognzmm hapa· 
ulmasırır talep etmiş ir. 

Emanı:>t limanm te1ılifini 
ı·abul etmiştir ... 

lfuharrirler·mizdNı biri dürı 
elırenıatinin Liman idaresine 

·rnzdığı r.euabi te:lrerenirı bir 
suretmi elde etmiştir. Ehem· 
mi~·etinc binaeıı O) nen dercedi· 
yoı uz : 

"(,iman riyasetine: 
'·Efe11di,n 
"l:;tauclul limanının )'eııiden 

bır buz hücumuna maruz lı-al· 
mcmwsı içirı Karadeniz boğazı
nın kapatıln.ası lıakl .. mda 1·aki 
olan iş'armz- l.cmali ehemmi
~ nle na-an itıbara aundı. Der
i al lıc' ·eti fenniye müdürünün 
rİ) asdinde mıihendi /erden mü· 
ı ekl.ep bir lıC)··eı BoUaza ı;örı

dcrildi. 
Duri diraz yapılan tetkikat 

ueticesirıde Boğazın bir tahta 
J <>rde ile l.apatılcıb;lmesi için 
hiilli\'Ptli mı'/.:tarda keresteye ilıti
yaç olduğu anlaşılarak bun -
dmı sarfınazar olundu. Esa en 
Bogu:;m 1.apatılması ]starı.bulun 
transit merke:::ı olması dolayı-

/) iP nefsilemr<! mumfı!. dei,>ildir. 
Buzlar Uusyadaıı ktıll;.arah 

limaııımızdarı transit suretile 
g. çtiğinden lıer hangi l>ir mü
dulr,.le.de bulımma1: d<>ğr-11 gö-
1 iılmemi§tİr. Bu taktirde aleylıi· 
mizde yapılacak propagaıula sa
' c inde lstanbulım transit mer· 
!.e-üğinin Pireye nah/ini teslıil 
"lmis oluruz. Mamafi Emanet 
butim bunları göz önünde tuta
m!.- icap eden tedbirleri de almah
suretile lstmıbul limanının buz. 
hırla J.-apalı l.almasma mani ola
ccıl.-tır. 

} armdau itibaren sureti lıu· 
su si' ede imal edile" büyük ıır· 
l!arrılı mangallar sallnra konu• 
frırah Bof!;aza serkcdılecektir Bir 
wmdmı ız[!aralnrdal.i ate§in, di· 
,jer taraftan araba ı·apuruna 
/,·o) ulup p.önderifoc( k tulumba~ 

lardal.-i ~ıcak suların tesirilc 
i r yaramayaıı buzlcır 1.amilen 
"'itilecektir. Binarnaleyh. beylıu
df' telcisalzw·et olmadığı 1·c lıer 

tiirlii ilıtimüllerin nazarı .<JiJ.-ka· 
te almmı~ bulwıuldUJ.!llllll bl!)'an 
ı·c bu mil'WS<'bı tle lı iirmcilerimi 
ltyit ederim efendim.,. 

Şehremini nnmınaumuavini 
şeR"if 

? • 
Bir ' akanın ızahı 

uCOil t . <• • ~ı .:> so.a ., gazete ı .::"nn att3 e-

minde bir hadiseden bahse.derek 
:;ozde bir münakn a akabinde ar· 

kadaşımız Ahmet Ha:ı: m beyle bi

risi arasında tokat ta i ecEldiğini 

) aııyo:-. Me"ele şudur: 

Güzel saıı"atlar akademisinin 

talebe baloc:u )apıldığı gece şiirle 

me gul olduğu söylenen bir adanı, 

nasıtsa kapıdun girmcğl· mm affak 

ofarak !:'allana, c::ı.ılJana . alona çık· 

mış ,·e ) ükeck esle tefevvuhatta 

bulunmuştur. 

Mektep hariminin.şeref ve ne

ı-hetini nazaıı itibara almayan hu 

aqaın. ha"sa bir talebe tarafından 

ke kiı.ı bi1 kaç tokatl... kapı dışarı 

edilmi~tır. 

Hadise ismi verilmek istenilen bıı 

alelade 'ak ·a üç,dört ki~inin ht zuru

nda slirntle geı;mi~ ve genç kalaba

lığın neş ·e i hiç bir uretle ihlKl 

f'dilmemi tir. 
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Ue iti .M.ERAKLI 

Casirilmadan gelen.. 1 Almanianin hum~al! hava !'!alı.eti büt 

ŞUUN! 

-&ıtan--MftJ 
-Müb...t.. 
- MizilC? 
- Mol.tqe. ..• 
- Yapaıb? 
- Pml ptnl yaruyerdu.. Oy-

1 bir cili vu şlardı ki .• 
- Zarif kadınlar, rüzel tuva

letler var mıydı? 
- Neler vardi neler •• BiHihi 

bittim. Parmatım ağzımda kaldı .. 
- Kalıılbalil mıydı bari? 
- Behey dostum.. Koskoca-

man salonda kumldanacak yer 
lmamışb. Flem yalnız salonda

mı ya.. Odalarda da.. 
- Ha,mııet.. 
- Ditln bir kere ki, dışarda 

kar ,Yai'8en, kalorifer demirleri 
buz gibi •otak oldotu halde biz 
buram buram terliyorduk. 

- Fena detil .. 
- Defil ama dau edeme-

dikten SOAra ... 

- r'ta..t? dans eckmedinizmi? 
- Edemedik ya .. 
- Nede.? 
- sn..- elik~.. Kalabalıktan. 

Bir katecle ..tapn, kalclam. 
- facia .. O kadar güzel kadıa 

en .. 
U:!-!I_ -!~'---- -11-- IWUill& muAC1111~n •• 

- Bdlar a.izelerdea fışkıran 
bol ltir D,a ••da .. 

- .• O piRi pml ya- ciWı 
parke Üi:&Mde .. 

- .. Dlıas edememek .. 
- P,.,. .. 
- .. v aKala facia.. kllH k'\• 

UAll' lıfO~· l 

- :&..ele, k ..... dak.. Kuclur
k ı rı .. Elden ae geğ • 
fat•ıır~ .. Haddin varsa 
ıla.. •• Keaclimi baloda degil, 
hte.-ı bir kadmlar h&JDa" 

mda ı t n eMim •• 
- IÇlrİ Y• fDllJM/ 
- • ıezer.. Su bile yektu .• 
ce 1-111& dotru salon "Ker

el8,a dıöa..a,tü .• 
- A,el,. Bu bir etlence de

l, bir beliye .. 
- o,&e.. Gittii'ime ele gide· 

etime de bİll llere pefİIDıan ol
dmn .... , Wr defa kapana tu-
la:mllıam. Kaç keıe kaçm aja 

çallttmı; Wıtıt baluadatum yer
ea Wr Mim bile ileıüeyeme
iaı. 5 n ısct.JIC9 ayakta kalmıtbm. 
hayet ,_w... Bir ilkemle 
aaı.. ~ca ym oda

.... dalda Buruı 

..... kit 'haıcWdardln bir iki 
llJti .... ka....,a ... ten• 
.,., ... clı. K.apelerdm birine 

tim. Ncat.. Keşki ilifmez 

Çattık ta .... 
- .,,, Meye? 
- ..... Hem ele bellaın pu• ...... Bek mılatayım .. 

.,...... Mit bfaya ~. 
• ôlmuf ld ...... ke,ftnel - ... 

- Facia. .. 
- Mamafi iş buaunla da 

kalmadı. Seıltoş herif dudilila
nnı öper gibi kadmcatızın kula
ğına yaklattırdı. 

- Hayret., 
- Ne dese beğenirsin? 
- ?!?. 
- Kadın ne de kıvrak belid 

var! Gel seninle bir tanğo oyna· 
yalım!» dernezmi? Hem ne de
yiş!? Bağıra bağıra .. 

- Peki bu herif ev sahibe
sini tanımıyor muydu? 

- Nerden tanıyacak.. O, za
ten davet edilmeden gelmişti. 
Bunu kadın kendisini reddettiği 
zaman yaptığı küstahlıktan anla
dık .. 

- Hali mı kepazelik?. 
- Ne zannettin ya? Elbette .. 

Şayle bir geriledi, ellerini kalça
lanna dayadı Ye haykırdı : "Ka
dm! Sen benim kim olduğumun 
farkında detilıin galiba 1 Ben 
bu evin en şerefti davetlisiyim; 
ev sahibine ıöyle bir göz 
ırptımmı, seni kolunden tutturur 
kapı dışarı ettiririm ... 

- Ey... Siz bu rezaleti seyre 
nasıl tahammül ettiniz? 

- Sorma.. Zavallı kadıncağız 
ne olduğunu şaşırDMş, hicabından 
sap sarı kesilmişti. 

- Ya kocası? Kocası bu ke
pazeliğe nasıl dayanabildi? Ben 
bilmem amma, onun çok kavğacı 
ve gözünü budaktan sakınmaz 
bir adam olduğunu söylerler. 

O, kı'bar bir ev sahibi gibi 
mühim misafirlerini atırlamakla 
meştuJdq, .Bu yaygarayı duyma
mıfb. Likin bir başkUı duymuş· 
tu.. Oğlu duymuştu. Bu genç ve 
kuvvetli bir adamdı. Bir yıldınm 
gibi odadan içeriye daldı. Kapu
yu kapadı, önüne geçemedik, 
bir ııplaytfta kahramanın üzerine 
abldı, ünnüğünü sıkmasıyla be
yin üstü yere devirmesi bir oldu. 
Ve yumrukladı, tekmeledi, döğ
dü, döğdü, döjclü. 

Necfen ıoara, hem de ne gü
çliikle serhoşu elinden kurtara
bildik, Gözü ş'şmiş, dudaktan 
patlamıştı. Artık hiç sesi çıkmıy~ 
ordu. bir hizmetçi çağırdılar, sol 
elile kahramanın yakasından ka-
vradı. Beı dakika sona, penc • 
reden, onun karlı kalclınmlarda 
titreye tltaeye bı-Wara. ka.,. 
btmJ rörcliit .. 

Nlaarneddln Naatf 

( 
....................... ~ 

Oç eilt Mr arada 1 

1 KARA DAVUT İ 

l Çıkıyor! 1 
••••••• • •• • ........ .1 

Avruoaıı oırelendırııor. 

eyl,, gaz t n za-
manlar a lmanyada siv'l tayare
cil ğin büt ·n Avrupayı wr adar 
edecek bar vüs'atle inkişaf etti
ğini alyliyerek bir muhabirinin 
Berliaden v rd · i malumatı n~r
ediyor Muhabir d'yor ki: 

"Abu nya bt.ı umetiyle ~man 
De\'letleri H ldl etleri hava füfbi 
b tuada Almanyanın hakim bir 

rol oya sına katar vennişlerd r • 
Taya cı k ve 

genç Alm ı havacı ğa 
tırmak .çın çılğµıca ara sarfe· 
dı or 

Al a tleri acle pu-
yan oldulda mali aa • kilit ara• 
11nda ba husuata. üyuk bir py
ret sarf ıyorlar vd Almanya 
hüktm · ~i tlereced y..-
clun, e4iyorlaı 

Bir Alman zeplininin c...bıri 
mittehid y gidip gehaeli, ltir 



iKU'\:'1 

'!allıan turnuvasına dogru 
Şc-lıreırn:m<'li komürÜT\ okka

sının 8 kuru~taıı satılmasına karar 
vermişti. Buna rağmen kömürcü
ler 10 kuruşa ~atıyorlar. o~man 
be)de polis kulübe;:;inin biraz ileri
sinde, hmamalJar kahve::ıine mutta
sıl bir Rum komürcü vardır. Bu 
kömürcüden eveJki sahalı komür 
aldım 6 okkasını 10 kuru;tan ver
di. Diğer bir kaç ki iye sordum 
onlara da 10 kurlı tan vermiş. 
Şehremaneti memurlarının ve pan
ğaJtı belediyesinin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rka ederim. 

ll nıuhirn turnuva ilk 
baharda yapıh'yor 

aJaL~Jkan ~ar turnuvası hakkında 
""Yarı e>d ınernleketler arasında 
haya dab·tR IDtıhaherat nihai ~af
~ 1 fı olnıuştur. Oün 'Yunan 
~ta ederas)onundaıı gelen 
'-itti... 8011 vaziyet hülasa edil· 

Balk 
~ ilk~ turnuvasının önümüz-
~! edil ~a~da }apılması e-.a;;ı 
~ ik lllijtır. Yapılacak müsa-
t ~tleti 're tak~ım edilmiştir. 
~ bı' zını ""' futho! müsabaka-

r b' . 
~ ırınden aynlacak ve at-
...ı:-ı 'Per1ar At" . ""'ı'Cekr ına -.tadında ıcra 
lba..ı ır. F uthola gelince, bu 
~lll 
~ .. L - Yapıla~ı mahal uzun 
'-i~atı ~ illa lllucip olmuş ve her 
!'P~ çla~ın kendi toprağıııda 
~ lloktalllı ısrarla talep etmiştir. te' ~trafında toplanan aynı 
'~ edil te~nnilerde bu derece 

nı~ı çok h' !t_: 18ti mu un .IA.! se-
l ~t edjyordu. 

ll~ urnuva maçlarının ya
' Q~nıleket, kendi sahasın
~tir. avantajını elde ede--

• 2- F 1-"1ıtt te u.tbol maçları yüksek 
~kes rııın edecektir. Bu itibar
~ y hu maçların kendi top
lh... lJZlılı ~~nıasını istemektedir. 
~ Çar .tinakaşattan -=onra bu
~ cı hal kabul edilmiş vr 

~ ~ tespitine -eçiJmiştir. 
l,nan §ekJ şudur: 

~ ._:v~ ıkişer det'tl kö ı1af
~,.._iUtı üzerinden yapılacaktır. 
~~ rakıp takımla ıki defa 

lardır. Bu idman müsabakasında 
Fener • Beşiktas muhtelitine karşı 
Beyoğlu Rum muhtelit takımının 
çıkması muhtemeldir. 

A) nı günde, Galatasaray takı
muun da bir maç yapması ihtima
li vardır. 
Voleybol maçları 

Osman bel de sakin karilerini7.den 
Hamdi 

Voleybol şampiyonaqı maçla- Hammallarda gedik 
rma yarın Beyoğlu Ameııkan ku-
lübü binasında devam edilecektir. Hammalların fazla para kazan-

Program mucibinde karşılaşa- dıkları ara sıra SÖ) lenir. Bilhassa 
cak takımlar şunlardır: gümrükteki hammalların çok para 

ikinci kümeden: Vefa - Beşik- kazandıkları zannedilır. Halbuki 
taş, Istanhul spor - Fener. hakikat böyle değildir. Bir takım 

Birinci küme: Be ikta~-Istanbul müteahhitler vardır. Parayı onlar 
spor. Bu maçlar içindr Bl' ,.ıktaş-I. alıyorlar, biz hammallara istedikleri 

Spor mü~abakaqının hep inden daha miktarda para veriyorlar. Bir mü
ehemmiyctli oldu~u muhakkaktır teahhit hammalb&§ı demektir. Ser

Temenni edefim ki bütün hu mayesi yoktur. Fakat her ay hiç 
müsabakalar, geçen hafta olduğu olmazsa 5-6 yüz lira alır. Bir ham
gihi, gürültülü -ve patırtılı olmasın! 

s as sn s zs s mal i e ayda· 60 lirayı bile güçlük-

15 sene teminatlı 
dal.ika şaşmaz 

SİN GER 
saatiaıini kullanınız 

Fenni gt>zlüklerin her nev'i 
Deposu : Istanbul Kuprtibaşında 

GRA~lA fOPOLO biınderler 

le alabilir. 
Muteahhitler usulü ilga olun

mak, hamalJar bu suretle sırtların
da taşıdıkları ) ük mukabilinde üc
retlerini almalıdırlar. 

Gtt mı:ük hammallarıodan ve 
kanlerimizden Huseyin 

Şisli hattında 

Kuvvetinin sırrı? Şi5li - 'l ünel hattında bilhassa 
'- ğereleri çif araba tramvaylar işle-

.- ~ j tilmi~ Jr. F .. zJa kar )ağdığı ğün1er 
'j~ ele hirınci me ki arabalar işletili

! )Ordu. 
O zaman.ki u ul kar1-r eridik

ten onra cleği~tirıhnedi. Harbive 
Fatıh 'e dığeı h tJarda da biri~ci 
me' ki arabalar tahrik oJunuvor. 

~. hit· ve Lır deıa kendi toı -
~ defa d"' raki i> takııH 

...... 
0Ynayacaktır. Pek basit 

"1~ ~rinc.l.! ilılaf hasıl oldu- Kinyüm Laharak dır. 

B;z m ğ·ı,· amelr Y esnaf bun
dan- zar r gorıi)oruz. Bu usul ter
kedilmel. 

~ -~~liiatın çabuk halledi- KİNYÜM LABARAK. Her yemek-

Harbi) .de sakin marangoz 
Fahri 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

ilk Ev 
E~as numarası Mevkii Bedeli muharnntellİ 

19 Beşiktaşta Şenlik dede mahalle inde Lira 
KOçe oğlu sokağında atik 14 ve 14 2(XX} 

mükerrer cedit 20-22 numaralı ahır 
ve arabalığı müştemil hane 

Balada rnüharrer hane hifmüzayede satılacağından talıp olanlann 
100 lira depo parasiyle 'evmi ihaleye müsadif 25-3-29 pazartesi giini 
saat on altlda bankamıza müracaat e)leme]eri. 

Istanhul ticaret ve senayi odasından: 
1929 ODA KONGRASI ikinci içtimaını bu glillkü ÇARŞA,,BA günü 

saat 14 te oda mecüsi salonunda aktedil.ecektir. 
Odaya mukayyet bücümle erbabı ticaret ve .sanayün bu kongra 

içtimazna teşrifleri rica olunur. 

lstanhul Limanı sahili sıhhiye 
merkeziııden: 

Müdiriyeti umumiye mülhakatmm ihtiyari için aleni münakasa 
ile me,kii münakasa)a vazedilen kırk iki kalem kırtasiyenin yevmi 
münakasası 17 Mart 929 tarihine müsad'f Pazar günü olarak te-:pit 
edilmiştir. Taliplerin mezkfir kırta"İ) )C ail şartname ve namuneleri
n i görmek üzere her gün merkezimiz levazun şubesine 'e müna· 
kasaya iştirak etmek için de yevmi me1.kurda saat ı-ı te Ga.Jatada 
kara Mustafa paşa sokağında kain merkezimizde müteşekkil ihale 
komisyonuna müracaa~arı ilan olunur. ----------------
Yüksek Baytar mektebi rektörlüğü.nden: 

Yüksek Bal tar Mütebiılio ihale edilmt>yen Et, Ekmek, Sebze mektllatı hayva· 

niye ve er:ıakı mevkii münakasada olup 2i·3·29 tarılıinde kapalı zarf u ulile ihale· 

leri icra ediJeceğıoden talip ol.aaların muessec:ııtı tuccari)e muha ibi 111.es'ulliğine 

mtiracaatları. 

edet kaktır. ten sonra bir Jikor kadehi "Kİ~Y M 

., a&yo~lar taşınıyor LABARAK., en fazla ı\uvH•t en düş- Teşekkür V k f k } d } d lııL "edtras" ı muş hastal T'tn bile 8 zaman zarfın- d Bır alektiı k i'..Ulltııgma kurban ki· a -ı a ar ar m Ü ür ug·· ün en: 
~bey' ;On ar merkezile mm- da ikti ap ve ıadei CU\'\et i in kafi en Fener L·en.n khm tli denizcilerin-
tıd etler'ın· l ) f ld L" k · den kızım ( e\hiJ 1 ın ed ın m asimi· Behçe kanuda dördUncu vaktf hanın birinci Katında 26. 27. 28, 29. 39 ve 

L arı t .. L • ın ıa k fır a;:;ı tara- o u u gı ı en ı \C en muzmın , "'t ~8 k l ı ı fi l · ..ı • 1 n · tir eden lUm e arkadaıs1arı1ı1a ,.e ikinci katında 9, 11, 13. 15- 19, 20 Numaralı odalar kira'e ,;erıle<'eginden Şubatın 

~ ~"' ı~ edı'len \ en'ı m""rkez- ·ansız ı \ arı ve za ıytl erı ııe ıza e 'e . d _, C . 1 h uğ k d ~ 1 ahrin bı en v ed hal k l b nrmi ikinci nün en martın on ıutıncı wnarte ı unu at on r ort ur a a ar 
'"alır • teda' i eder. En muannıt tınalar Jahi az en ıç u ü U ~ 

~ onı ~Jnı yazmıotık l.'ede d Dl7.CİI rİ f dt ailemle beraber alenen müze~ede,;e konulmuştur tıılıplerİD \CVID "'e aatİ mezküre kadar artnamenİD !!Ure-
lf , · r - bu &\anı lıa~·ret ila ı.ars ında se- · · -..ı •· ed · " t k ü a Ilı rk · J b l l J teşekklır eder tıni almak ve teminat mu,akkate ıta t'U~re.. muza, 'e ı§lbl'aa eme 1re 

~il. b'na ın ezı stan U hak rian z.ail olur. Hastalıktan, fa tı me- Deui fa rikalan umuıı mtidürü Jstaobul e~kaf müduriyetiode vakıf akarlar mUdürlüglln~ müracudaı ilin olunur. 

) il l a ını ltlka hey' etleri c:aiden zaiflanm ol lar, 'faktından mirala,;: Celal D l d ıı ı • 
'1..~~ Yahut alk fııka ı b'nasına evel neıvlınema bulmuş çocu!Jarın, ev et efilİf yo arı Ve lfilafl• 

5 

1 m\7.l <lahılı \ t 

VEREM 
ve göğttc: 1 staJıkJarı mutabaaııı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayuof,a Yerebatln U.. ~ 

m1111 apartı-.ıtadıa C-as.i Puar 
Çarşatabe ~ Perpbe. Tel. ı.t. 
3035 

ı···························· Emsali hiç olmayau iogiliz : 

ı SupleksJ 
ı tll'aş h11"11) larını teırdh edinİ7. : 
J Fiah ~dur ""' her yerde S 
• buJuaur. • 
~ .......................... ~ 

Boyaaköylinde Kc;ık ile Emir
ganda Arsa satılıyor: 

lstanbul 77f,(lhkemei as""e ikinci 
ticaret dairesinden: 

Boğazi.l;inde &yecı k6"finde 
kilise sokağında m11kaddema 6 
numaralflT ve 1989 zira.a1sa ve 4 
numaralı 1,14 zira 18 parmak 
diğer bir ktfd ana ve elyevm 
mezkzir 1tunıaralarla mürakkam 
ve yekd;ğrrine maklup bir bap 
hanenin dört numaralı mahallinin 
müf llis .. lileyman Asaf beye ait 
bin üç yiiz elli hisse itibarile yetli. 
yfiz on dokuz buçu.k ltisseJirıin 
on ikide on. hisJe&ile alh nuınaralı 
mahallinin on. iki lıi.uede on ltü
sesi ve yint> miif lıis ~ 
ait Mirgünde a&ik 52, 78 rtllrlNN

lı salıilha~ arsasın111 ,..... ltitte
sinin orı ikide °" laiıtui ,.,,, 
masrıra mai faizin .MilülNbadrı 

on iki.de on hisJefi. ile ba •r 
otuz glin rnüddeıle nıüztJJee,ye 
vaz olıtJtfftl~. 

Boyocı köyündeki "-e• nttı 
mtiştemilcit mes<Jhası t,akrihen 
299 arşın 18 parmak terlııii7ttk 
olrıp dört kattan ibıaret ve 19 
odayı hatJi yalı boyayi 11e epın 
müsmireyi ve gayrimiisırtİRllİ W
çe ve hamam ve ~ w: kikr' 
alaU WMW mıipeıüali --• .. 
tamamının mil mıgUJlnilaı ki.,_. 
ti muhamminesi 9n aUı bin yedi yiı. 
seksen alti lira otıız alıi klll'Uf· 
dır. Emirgan ~ki ar•
nın kezalik tanan&llNIJ kİynM!t 
muhammınesi 12978 üradır. 

8 Nisan 928 tariAine muaMf 
pazartesi saat 16-30 da Aiıteft 
mezlaırenin ihakfi evt.'tiyui itn 
kıhnacCJtından taüp olanların lriy
m.eti muhammınetkn ~kfır hfı.. 
selere musip mıktarirı % 10 rı nu· 
betmde pey ~~~ini MlbaınhibR 
ikinci ticar~t mıılke,,.... IMJ
te~kkil ifl&l nlOSallPN Jndr~ 
lan ve bu bapda m411fldan ,,_.. 

fazla malumaı alinabilewfi iiılft 

olu.nur. 
f\ ~lard Cun,artesi gi.mü taşı· inkişaf devrelerinde ıztırap çeken K drtal Sulh mahkemesinden: Hal. 
"-\\ r. genç kızlar lohusadan kalkan kadın· dar Pa a askeri ha~ tar tatbiklit ı • • d • d 

S~: ~liııku maçlar :~:·ı~~~~ j::~:·.~ı:~. :::~:~;::,k=~~:: ~~?.:~;~1:,~~~~H:~~n::ank~hrlT':tnn°6cy:l afn~1:1.1!!~1!!!!: K!~~~:Ü~). ~!:nlı hatların· ,ı 1 :::::o·:.~~~:::::~ ::r:ı"! 
"""1rı,.. o- 1 a a ha i nel nhı>tt. loıılunanlar her el f" ' ) 8-9 "'f n29 f IJ ı· d · ·ı katında Ymanı vrledı \u,akım Avr .. j. "' nu eğ h ·· · 1NYC m lazim ~fu tar Rul i efondinin a ramazan bauamı mimasebetiy e ı' art .,,_ nıc: ı t-V m Pn ıtı 1aren 1-~ ' Ba ' Pr ava mu'laıt halde K M LABARAK ı.arabını 18-19 ""art o?C9 tar"ıhı'nc .kadar umumİ}<·tle ( o, :m) )'iizde- otuz ve 1 etinin uh ·f',ındt: hul.1D&1 atik 20 oedlt 11 
l!t ,,,.. r •nda b" ht l" · ı·d.i umuri lazınıe 'ı i t rf i ·c ze~ce!!i Bed· ın -;;_ 1 

ll)a JClPar k ~ ır mu e ıt ı mt>Jl riye hanımın nsi ta~ inin< karar ve· ( % 40) vüzde kırk ni~betinde tenzilatlı tarifel_.r tat.h'k oluna:-aktı~. 1 No le,sti ııılı .llı ~:;<lınbgı l.avi A{'.rtı· 
~ .. ~kolan F Gaf ta ara,ıa kar- ·m. rilmiş olmakla ke~fi~et kanun me· . Bubapta fazla tafsilat ve mahim~t alnı~~ arzu edıl<lıgl takdırde ısta- ı awı Memı.uııc Ş.ıb:re lanım'~ .anef· 

'ırnlat birenekrbalıçe - Be ik- f.'ni iı i lak ttirdi-· nd n deninin 360 vt> 371 inci maddesi sıyonlarımıza müracaat olunması rıca ve ılan olunur. r~ olup ın l im ! f<le on hi. >Wa W. 
~ .. A e t>r iz )apa ak- Müezzin Ali Riz:ı mu ı inre ıliin ol nur. Umumi İdare dt'fle talibi uhd~ · 19 ıh:!le' e-.-v~ biticr 
~~ t..r.~:~~-...~~~~~~~~!!!!!"'~-~!!"'!!!!~!'!!!!"!'~"""!!'!~~-ı-P--~~""!""~~'!""""'~~~--!'!!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~'!!!!!!'!!"!!"!!!~·-""!"!"-mlll!!"""!"'!''!'!!!'-~"""!" ihalei kat'ı ~.Rir hı ""' ~ 11t ıinde 
~ Harding vaziyetin vahameti lavhaaı ~ki Birden bire sükunet bulan ı mur.a e41~ e konulmutlwr. Huduft: wik. 

önünde ne yapacağını şaşırmıştı. Bu siyah delik halis yolu Gardner, saatma baktı: 
1 

Ahmet R. men.il' M. ruko ,;yuek •1· 

•• ı., 
..... ~ 
'I· İYil ')i olma ~ .~iıiı.ı rn tarafı da, u 
~ oı_,. .. ,_e onlara iltihak 

t. S· -K f 
~ ız tizi· 
~ h.~ Yolu Harding 

d dı. ~--· , ev · UilrOner mer-
~ ~etti: '"tt [)'t Cl .. F ranaız kon
' ~· l\eııd· . aıre, Dicksonla 
~ " ~ ıu~' de şimdi bura· 
~1Pttrre b 0• ?1elre uzakta-

' h't. l'inı ~ronun ya-
lla 1\ • llda cıai ~·· 

!'lı? Utnhu 
~ ' t"e tun oglunu:ı ya-

titın t, bu h 
~ Cdi d &vadis hoşunu-
~ l ~tmi? p· ıerre, 

l mi mahsus 

Llrall ı 
- Amma bu mümkün değil .. 
-Benim de bir zabıta kuvveti 

teşkil ettiğimi bilirsiniz. Adam
lanm Pierre in sivil polisleriyle 
takibata çık-tığını söyleyorlar. 

- E, nereye gidiyorlarmış? 
- Nereye mi? Buraya, şatoya! 

Belki iki saata kadar gelirler. 
Bu adamın neler yapabileceğini 

tahmin etmek müşkül değildir. 
Ölüler evine yol görünüyor. 

Benim böyle bir seyahat& hiç te 
niyetim yok! 

- Gardner, yavrum Gard· 
ner, öyle ise kaçalım. 

- Hem de bir dakika kaybet
meden ... 

- Ben O- ma ge yim evra-

.-. ~erkinsc haber ve·, ya idi. -- Daha vaktnrnz var, ben bir dınl~ı. Eli~v menıili de ,.wut liç •liı 
Kalı ornıyay • ya Brezilyaya git- Eakat ric'atı nasıl temin et- araba hazırlatayım .. Siz emin ve otuz üç arşın bina ~k.iz •ı~ıu k~ 1Jer 
sin, bizi de Pariste bulsun. meli idi? O zaman aklına bir beni kapıda bekleyin! Sanki şöyle ın&k terlııınde aydınJıkur. Mii~temıiatı 

Be h 
ı_ b zemin ve t.ırasa kaundaıı m&da bet katlı 

- n aber verdim, sı'z şey g ld" bir 0 ezintiye ÇIKıyormuş gı' i ya-e ı. • olup 2.3,4 ll('Ü katların or1a od&)., .... 

hemen hazırlanın. Gaz ala y ~. par· .. ! ete ve mecmu nn lgaa "' nişti kmneıı rleınir parmaklıklı elektirik 

Gardner bir düğmeye dokun· durduğu muanm üzerindeki ki- - Gece gezinti olur mu? ve terkos tertihatl. iki ıneıfhal hir arı~ 
du ve dağm üstündeki demir at keseceği aldı. Elinde bu sili- - Bu şarait altında gece ge- bir ltifar hir e,aıt on bir adet o811n •r 

lavha harekete geldi. hla tereddütsüz siyah delikten zintisi, gündüz gezintisinden ev- Umürluk beşi alafıraap altı hela llimı 
Kapamayın. Ben Perkimse da- İçeriye girdi. Sonra ocağm kapa- ladır. Hem şimdi münakaşaya maun do~rawa camekanlı ılli aralık altı 

ha söylenecek şeyleri soyler geli· ğını şiddetle kapattı ve arkadan hiç vakbmız yok! merdiven batı het han~·o bir ~ ft b6: 
nm. mandala da iliştirdi. Bu suretle Gardner arabayı çabuk hazır- mutfak beı: ,.Joı . irmi bet o4a ıaı.ı 

Her ikisi de yıldınm gibi bir dişardan kapağı açmak imkanı latmak için.. ahıra koştu. Bir kaç katında mea miiftenrilat ç.Mmtır1ık ~~ı 
SÜratle ayrıldılar. kaybolmuştu. dakika SODra ffiUkellef bir lando VCI çanaa~r lcıırutnaııAa maMll.I muukk:tf 

O P 
ki f k h l t wasa v. r-.lıı. rı .. rawen1er ili( kata kadar 

zaman aravanın arkasm· nard1ng tekrar geldi, a at azar anmış ı. 
dan bir baş göründü. kapaıı kapah buldu. Bir türlü Gardner, Hardingi arabaya ınerml!rıiır. d-.;rıırıunda Retit B. Bllı .... 

Al
. · L 1 b"ındı'rdı' ve b M. Kol ~kıo '":'· Enıelinidi k!racwdıt. 
ıce ın o•ıı;ı aramı-a baX-ı d ara ac d • ..... T J ···- l) r 1 : ıya a elllll' ıuı'k bin lira kıvraeti l!lt1MtıM11iııelidll' 

Zeki kız vaziyeti derhal anla- - Gardner, Gardner Mekayet verdi: yıtlAte ~ r.Aat&a ıalıp olMıler kı~ SMti 
mıştı. Gardner geldi, Küfürlere başladı: - Haydi ha kalım, hiç durma, 81,. ıaauoır. .... ıı.iu) .. dt: QllU .~pey 
Hardinginde, korkudan iizli bir - Mahvolduk! dedi. Ye'ainden son sür'atla çeki •.. .ı31 doeı_:yı nur .. raant 

yerden kaçtığını görmüştü. Genç saçlarını yoluyordu: Karanlık bir gece! Yatmur da 
kız paravanın arkasından konu- Harding: yağma~a başlamışll. Arabacı 
şulan seylerin hep ini de işitmişti 1 - Hayd·, dedi k pıdan kaça- boyuna kamçryı ~ak tatıyor. dolu 

edil 



...____ 

Seyri sefain 

TRABZON 1K.1NC1 
POSTASI 

( J\NKAltA) vapuru 7 mat 
Per~ '*§aeıı Galata rıhtı
IB.Uldan hareketle Zengu1dak, 
lıaeholu, Sinop, Samswı, Ünye. 
Fatsa, ordu, Gaeeon, Trabzon, 
Riae, &paya gidecek ve dönüş
te Pazar iskeleti.le Rize, Of, 
Sik.meM, TrahwD. Polathane, 
Tirebulu, Girel&n, Ordu, Fat..a, 
Samsun, Siırıop, lnebohıya 
ugrayacaktır. ---
İzmir Mır' at postası 

( İmıir ) vapuru 8 Ma 
cuma 12 de Galata rıbtiımın· 
dan hareketle cumartesi 10 da 
lmıiı:e gidecek 1;e pazar 13 de 
İzmirden barketle paz.artes i 
~ . vapwda mükem· 
mel bir orke~tTa ye cazbant 
mevcuttur. 

Hıdıviye 
V apw- kwııpu.yuı 

Ktill&•ce, lsmir, Pire ve lık.eDCleriye 

:ı.ı.c tahk ---· bk~e • Pire hatta 
6~ çarİ-nba gUnii saat 10 da 

K ttesı.Ct"Cl811 ge~cek olan (Ra, jt \iapııru 7 
Mart porıe3be gtimi 1&at 11 ele her sıpa{ 
volca ff .. ,.,. tuecıeri1e ._ İsmir, 
P1.t• n ' h ... n,ıe,.. ~. 

Dalla li,_dıe llldOmat alma.k iıte
'enler c.Jaıada Çi.o.Vi rıh1Lısı baolll ııı 
:ıemia katHMla M. Kilkiriat ~·slkro 
şu.r-..... a\\racaat etmelidirler. 

J stanbul icrasından : Ali efe. in 
Ni.kolaki efe. den oo~ç ald ı 

Uç büı lira.ya mukabil ipot k 
olu hkırköyiııde . . 
hamam sokağında yeni 41 -rfo· 
maa bahQe hane birinci ihalesi 
)aptliaak üım otuz gün müzaye
deye konulmufkır. Hududu: Gü.· 
ıide H. V ~ Cem.el pqa bahçe
leri ve Mi.kiil ve Parsah ağa 
bae ye .bahçeleri ye Hamam tK>

ka&ayJe mahduttur. Mesahası: 

Kayden "" bilıftwaaha beş yw 
seben 1q111 terbiinde arazidc:n 
ytiı oMıı &Jlllll bina ve mütebakisi 
bahçedir. Mtittemilitı: Hane bah
çe orte"nde ve ahşap olup bir 
eVllkı lirir .. altı oda iki heli bir 
mıditık hir kiler bir dolap bir tu· 
lUlillMalı kuyıa bir tavan arasını 

ıulateıRdıir. Hanede lbrabim B. 
K.iracMiır, EJektrik tesisatı vardır. 
Baht-in etrafı divar ve cephesi 
dılaıir parlQBkhkh ve ortada çift 
~mir pamıakbk,lı kapusu vardır. 
Bahçede on bet agacı vardır. Faıla 
maklmat 928-10902 dosyadadır. 
Taplerin k.iymeti muhammeuesi 
olaa iç bİ1l yüz liraıwı yüıde onu 
nitıbetillde pey akçesini teslimi 
verae etmeleri ve il isan 929 
tarillllrıde saat 15 e kadar birinci 
ilaleai y&pılacağı ilin olunur. 

S ..ıtma Ahmet d~rdüJlcil sullı hukuk 
...ı.&emeaia.deıı: Muddei Hafız H ida· 

yet ifeMiDin alacafıDclan dol~yı Zongul· 

'1ak1a Gtıael )'lllt m\ieeıiıi Musa Rıza 

ifcvdi ale~ ikame eylediği davuıo 

ceryaıı eMıa muhakemesinde mılddea a· 

ı.=Y'a iilun teblip&a rağmen yevmi mu· 

hakeme olan 25 111bat 929 tarihinde 'ü· 
rı.at ........ oWuğwıdan hakkında gı) a. 

»en ierayı JDUhakemer• karar verilerek 

mUddei nkili bir kıta senet ibrula aıUd· 

ıles aı.1 bin airindeki im.wıı.n inkirı ha· 

liacic iltik.tabuıı ve sabit olmUI& talibi 

&&blif olclupıua ifade eylemiı ve mut· 

l&baı aı):ap kararıaı,o JJlilddea alcj hiD 
ikaro~ının meçbuliyeti ba1ebile 20g'1n 

milddede iliJıen tebliii karargir olıxıu' :,ol· 

~paıı muddea ale):h.in tarihi iJindilu 

~ba~ 20 'ilD mfında itiraz edetek ıfla· 
bakeıneJUn mua.llak bula&ndujlu 3 ıı~n 
929 çarıanba guat! saat on birde bJiaı 

, !\le ~,. Jıilveklle mahkeme~ e gelmec1i4i 

ta~dirde iddia edilen \ ekaa) 1 kabul -vo 
ikrar te ~eminden ~nwnteni a<lJoluııacajfı 

BOYDK TA.YARE PİY ANKOSU 
KEŞIDELER HER AYIN 11. NDED1R. 

2 nci keşide 11 Mart 
Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 

Bu kqidede 3,900 numara kuaııaeak&lr. 

PlYA KO MÜDÜRLUCüNDEN: 
6 ocı tertibin 1 nci kqide.ind~ki hll)ük ikramiyeler qaiıdaki yerlere dliımttttilr: 

1 - 30,000 Lira kaunan 18,700 numaralı biletin 6 parçası lıtanbvlda, birer parçaıl (İzmit), (Konya) ,iliycti dahilin· 
ele (Hadım) da ve iki paıçuı yaııi l·S bileti (Samawı) da, 

2 - 18,000 Lira kuanan 41,734 RllDW'alı bileti.o. birer parçatı (Alıkara). (AklWt.r), (Merain.),' (lımir), (ödemit) de 
ve s )MU'çuı Iaıanbwdadır. 

3 - 15,000 Lira kawıan lS,398 numaralı biletin birer parç.aaı, (Keş), (İz:mir), 2 parçası ı.s bileti (AdaD&) da, 4 par· 
çuı l.a&aDb\llda. iki parçası latanbulda bayiler tadından satılamayıp iade eclilmittir. 

4 - 12,000 lira ka.ıanan 49,087 nwııaraJt biletin birer parçası, (Ankara), ( Menemeıı) Tırahıonda (Maçka) , 6 
parçaaı laıanbuda; bir paçası uulamayıp ba)ıler tarafından ia.de cdilmiıtir. 

S - 10,000 Jira Wan.au 41,709 nuaıaraJı biletin lıirer parçaıı, (Ankara). (Akhisar), ( Merıill), ( iidemit), (İzmir) 
5 parçaal' da letanbwdadır. 

ilan 
Majik sinema ve fi~ 

lim Türk Anonim şir· 
keli hiffedaraaı i§bu Mart ayı· 
nın 24 ne mUsadif pazar gunii sa:ıt 
16 da §irketin Taksimde vaki mer· 
kezi idcree.i.ode Mareli adi) e ve fev· 
kılade de içt:ına edeceğinden i~bu 
i~imai b~sale ve bHvekile iştirak 
etmek a.rıusunda bulunan hissedara· 
oın yeymi içtimu takadum eden on 
gün zarfında hisse senedlerini Banka 
komerçiyale Iıal) anuı lttaııbu4 Be· 
Yollu ve Galata §Ubelerine tevdi ede· 
rek yeva ve ,a.k,tı meıı:kii.rda mahalli 
içtimada huır buhinmaları reca, ve 
1928 devr4?i hieabiyeaine ait pilanço 
ve k•ru zarar hiaabile mUfettitler ra· 
ponuıwı salifü:uikir 11atlarda hisse
daran tarafından tetkik edilebileceği 
beyan olwıur. 
içtimaı adinin rü.ınamei müzakeratı 

1 - 1928 devresine ait meclisi 
i~re raporunun luraatı 

2 - MeıkQr devreye ait pilanço 
ile klriizarar hisabının kıraat \·e tas· 

diki 
3 - Mürakipler raporunuo kıraatı 
4 - 1928 muamelatı hakkında 

mecli.ti idare i.zasırıı.rı ibn.aı 
S - Muddet.leri hitam 

meclisi idare izasının yeniden intihabı 
6 - 1929 sene.&iııe UJab.iui ml.i• 

rakiplerin tayini 
7 - Meclisi idare izasının 1928 

tenesi.De ait bakı huıurlerile mUra· 
kth mttddeti mezkQreye ait ücretleri· 
nin tesbiti 
Ictimaı fevkaJidenin rumamei 

mü.zakerab 
1 - N~amnamei ıirketin altıncı 

maddeli kışıneo bernçhi zir tadil 
edilecektir: 

'• Şirketin 1ermayesi bıdayeteu 
210000 Türk lirasından ibaret iken 
heyeti UJDumiyeain 22 nisau 1928 
tarthinde sureli fevkalidede vukubu· 
lan içt.imaıuda 120000 liraya ter.zil 
edilmiştir, Temamen te.sviye ediJıui§ 
olan oıebla~ı meıbur beheri 2 lira 
kıymetinde 60000 hiise tcnedatına 
mwıkuimdir. 

2 - Şirket nizamnaaıesinin 19 ci 
maddeıi .kısmen sureti atiyede taJil 
edilecektir: 

'· Meclısi idare azasından her biri 
§İrketin hisae senedatından akalli 
500 adedine malik olmaaı l.iıımdır. 

3 - Niıamnameoin 27 ci madde· 
si kı.smen sureti atiyede taad.il eJile· 
cek.tir: 

" Heyeti liJllumiye her seııei hi
sabiyenin hitamını takip eden Uç ay 
.zarfında şirketin mc:rkezi jdaresinde 
ıureti adiyede içtima eder 

4 - ~iıamaamcnin 28 ci madde
line atadaki fiU. ilu-e edilecektir: 

'" Heyeti umumiyenin fevkalade 
i tirnalarıne ıirketin bır hiaeeaine 
ınalik olanın da ittirak ve itayi reye 
1elahiyeti vardır. 

i ..., Niıarnnaınenin 29 ci madde· 
ıi- ]f.ilmen aıadaki surette tadil edi· 
)~ek.tir: 

" Davetnameler ,·evmi dnet ve 
içtiJna hariç olmak ~re laikal ıs 
gun mUkaddem bir resmi ve akalli 
iki gayri ,reami gazete ile ilin kılı
nacaktır. · 

6 - Nizamnamenin 40 Dci madde· 
Iİ' kısmen suretti atiye ae tadil edile· 
celdlr· 

"Şirketin seöei ht.yesi' l Uııutı 
sauitii! ba Jar ve 31 kinunevel de lıi· 

iPEKLiLER DAiRESiNDE 
Gayet eh,·en fiatlarla şayanı istifade fırsatlar 

krep döşin Guze\~~k.!:!~~~eklirn 260 kuruş 
krep döşin i~e:~:rd: °:n6:ı~~~i 325 ,, 
krek döşin EnO:~os~ns 450 " 
krep birman Gündüz ropları için 495 " 

metrosu 

k • • t Gece ropları için ve son moda 290 rep jOrJe renklerde rekliim fiatı metros1.1 " krep azür Şık roplar için son moda 425 
metıo " krep saten CUndUz r~~ar:ne!:o~u ıiyah 550 

" Tual dö sua çamaşır v~~:~ıık için 250 
Tual dö sua Aliyu.1:rk~DS m~:;~~~ Ren) 335 
Taftalar Stil ::f~u için 400 

" 
" 
" 

Bursa ı•pegı• iyici.us 250 kr 
rirllltiı .fiauna meıroeu • 

Bursa ı·pegı· Ekaıra cim, müntehap 275 " 
renklerde mettoau 

Velur angelez Çok enli siyah ve 
ya licivert metrosu 350 Kr. 

Ve) Ur Q}• .e.
00 

tamamen ipekli ve son 
as 14 moda renklerde metrosu 650 

" ' 
. 

Bayram münasebetile müstesna 

fiatlarla büyük Hediyelikler meşheri 

pek çoraplar: çifti 325, 250 ve 135 kuruş 
Prensibimiz: Çok satıp az kazanmak 

ğ~:Jı1aKARLllAN :i!: 
•• 
OksOrenlere Katranı Hakkı Ekrem 

1 ıtan:bw mahkemei asliye birinci ticaret 
<laiTeıwıden: Hafıv. Hi.da~et efendi tara· 

fuıdan Afyon Çay aziziyesinde manifatracı 

Taba zade İz.zet efendi aleyhine ikame 

ohınan alacak dtı.VL'-ının esnay tetkik 'fC 

rU) etinde ikiimetgibı meçhul bulunan 

roUddeiıılej hi mumaile) b hakkmdıı tebliğata 

rağmen yevmi mua,.)ende isbatı vücut 

etmediğinden H. \llulu muhakmıeleri ka· 

nıınunun 398 ncı 1D4ddesi mucibince hak· 

kında ittehaz kJlınan gıyap kararının ka· 

runu meıkürun l4lnci maddesi mucibince 

ilin,.n tebliiine karar verilmiı ve emri 

uuahakeme 7 ~itan 9"~ tllrihine mu..dif 

p,AUr günU saat 13,30 da icra kılınacajı 
kanunu mczkilrun 142nci maddesinin lnci 

f tkrasınıı tefıkan mahkeme divanhanesine 

tali1' kılınmıt olduğundan mumaileyhiıı 

illnen neıri tarihinin ferdaaındaıı muteber 

olmak Uzere on Jilll :zarfuıda cevap ver· 

n;ıediii taktirde kanunu mezkCirun 405 ve 

408aci maddeleri mucibince vakkıaları 

ikrar ve kabul etmiı addolunacaiı gibi 

bir daha muhak.~meyc kabul edilmeyeceti 

gazetelerle de bir ay müddetle ilin olwıur. 

B undan bir hafta mukaddem cu.duumı 
zayi ettim. derununda nufua teU.irem 

ukerl vesikam 'iardı. Yenilerini çıkara· 

ca~ımdan eıkiıinin bUkmU olmadığı ilin 

olunur. . 
Galata Aarap camii channda Emek. 

veırıeıı nıabflletiııde dik ıokakia 6 . . 
numatalı hanede 1319 te\ellutlu 

1 J ıttanbul mahkemei asliye birinci tica • 
ret daire&i S. S. C. 1, Ticareti harici) e 

bankaaıAvukatı 1SAK SAG15 efendi tarafın 
dan Istanbulda EmiııönUnde Çapalı kun· 
dra mağuasında DOKTOR TEVFİK .be~ 

aleyhine ikame e)lediği928-1776 numaralı 
davadan dolayı mumaileyh namına irsal 
ktlınan arzuhal ve 'ieııaJ.k IUl'etleri ıkıı· 
metgihının mt!Çhuliyeti hasebile bila teb
Ji~ iade k1lınmıı \e tahkıkat hakimliğin· 
c• hukuk usulu muhakemeleri kanuıııhı· 
u.p 141 inci maddesi mucibince ılaQen 

t(hliğat ictuı karargir olmuıtur. kanunu 
mezkrtrun 142 inci mııddeıi mucibillee 
ar:ıı.tbal ve vesaık ~uretleri mahkeme 
divanhanesine talik kılın11U4tır. 

Tarihi iliıııD f erduıudan itibaren on 
beı gun zarfında müddei aleyh do~tor 
Tevfik lley mahkeme kalemine bilmUracaa 
arzuhal ve vel&ikını tebli ile cevapname
sini ita eylemedigi taktirde 398 madde 
mucibince hakkında ııyap karart ittihaz 
olwıacagı ilin olunur. 

ı ttanLul icra Riyasetinden: Kad~kö. 
y Unde Rasim pqa mahallesinde 

kahveci ıokağında 2 numerolu hane• 
de mukim iken ikametglhı meçliul 
Hacı paşa zade Resmi beye Daid Sa
lmona efendiye 29· 12·339 tarih ve 
1469·1769 numrolu Beyoğlu birinci 
kitibiadil aenedi mucibince burçlu 
olduğwnu (16,000) liranın teı\'iye· 
si~ia tarafınıza birinci ihbarname uı. 
nen tebli~ edilmişti. Uhdenizde olop 
daini mumaile>he merhun (Ayvalık) 
vaporu hacıedılmittir tarihi ilindan 
üç gün zarfında tesviyei deyn olun· 
madLğı tahdirde merhuu &)\alıh va• 

0

purunun bilmUzayede sati]İcaf;ıi mi• 
lum ve ikinci ihbarname tebliğı ma· 

... Aslferi man 
sa iltnlari: 

Fındıklıda M. M. vekileti mubaya 
komisyonundan: 

} 00 adet nakliye arabuı daha kapalı zartla ıxıiinak.uaya konulm 
16-3·929 Cwn&rtesi saat on bet dir taliplerin prtnamesini g· 

gfin mUnakatllya iıtirak edec:eklerin o gUn o 1&&Uen evvel teklif ,.e 
larını Ankara le\-uım satın alma k.omsiyonuna tevdi eylemeleri, 

200 çift nakliye kOfWil takımı kapalı zarf llSDlile mUnak.auya koi 
gUnU 2>3-929 Cun;ı.arteai 1&at on beıtedir. taliplerin prtname 

görmek Uıere her gün ve mlinakaaya iıtirak edccü.leriD o gUn o 
teminat meluupJarile Aııkarad& Jevuım aatuı alma kom.iau"onwaa tevdi 

Ş artnameııiode yazılı olan milttarda m.aababere için brom tel puarh 
cakt&r. ihalesi 6 mart 929 çarpmba gılnil IUt on dörttill' itaya talip 

name.ini görmek Uzre her giid ve ~~a ifti.rak edeceklerin ye\·m 
den evvel k.omiayona mwacaatları ilin olwıw. 

O rdu ihtiyaci için 6240 liralık auahabere filamaaı kapalı z.arf usu 
kunmu,tur ihaleıi 28 M,n 929 perıembe gUnU 1a&t 14 de k 

yapılacaktır taliplerin prtıwne suretini komiayoodan almaları ve 
şartnamedeki tanda izhar ile komiayon riyaseıiue vermeleri ilin olun 

F arkı fiya&ı te&hhUdıinil ifa edemeyen ıniiteahhidi nam ve hesabı 
avcu ve iki tane perdeli siivari boruau pazarhlrJa alıııaraktır. Ih&l 

Pazartui gUat. aaat IS te yap.ılacaktır. Taliplerin ~ame ve num 
youumuıda gurmeleri ve ihale gün\lnde temi.natlaril mUracutları, 

340 Battaniye ihalesi 30 Mart 929 sut 14 te 2500 kilo ) U:ı ile l 
30Mart929 15 ... yukarıda yazılı etya ayn a~ rı iki ,.artname · 

nakase il~ alınacaktır. lbaleleri biı.alarıııda gün ve saatlarda komis)on 
eaktır. Taliplerin nurıumelerini komisyonumuzda g<irmeleri ,.e ihale ~ 
Janla mUracaatlan. 

M erkez ihtiyacı için 150,000 kilo dakik Ank.arada merkez satın a 
tarafından kapalı zarfla mwıalı.uaya k.oumuıtur. İhalesi 25-mart-9 

on beıtir. ~name ıureti kom.ityooumazda mevcuttıır. Okumak iatey 
komisyonumuza ve munakuaya iıtirak edeceklerinde teklifnamelerini 
lı.ür komiı~ on riyasetine vermeleri ilan olunur. 

J Bakır köyünde hamt fabrikalarında imalata : + ıatambul mubavaatkomiayonundan: 
ı ......................... ~ .................... ~ 
7 600 paket Toka pazarlıkla alınacaktır. Paıar;ık gUnU 10 mart 929 

taliplerine temi.Dalları ile meıkllr gUnde Ankarada merkez satın alni 
mtıracaatlan 

Mekatihi askeryie muhayaat komisyonu 

F en tatbikat mektebi gUvercinlcri isın munakuai aleniye ıuretile il4 
12 kalem yemin ihale gUnunde talibi zuhur etmedijindcn pazarlık. 

nacaktır. Pazarhfı 7-3-929 per§eınbe gUnU uat 14,5 ta Harbiye mektebi 
ünündeki pazarlık mahalinde icra kılınacaktır. Taliplerin ıartname iç.in 
za mUracaat ve iflirak içinde pu.arlık mahalinde ham bulunmaları · 
G Ulhane hutahaneei için .4000. kilo Patates aleni ıuretle mUbay 

lhaleai 7 Mart 929 perşe nbe güntl 1aat 14 de Hari>iye mektebi 
önündeki mUn&kua malıallinde icra kılınacaktır. Taliplerin 
yonumuu ve ittirak içiude mllm.kua mahllinde hazır bWnn"lll•n · 
M altepe liseai için mUtaahit namina yapılan puar~ndaki fiat gı 

den tekrar pazÜI'ıjı 7 Mart 929 peiienbe g'ifım aaa\ 15 de i 
Taliplerin H&rbiye mektebi i.inündeki pazarlık mahallinde hazır bll 
olunur. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Üçüncü kolordu mühayaat komisyon1 

K irklarilindeki kıtaat ihtiyacı için lıeı bin kilo Patatea iki bin 
bin kilo Faıulya ııleni mUuakesaya konmuıtur. ihalesi ~l-3-929 

.at on be,te komiıyonumıız rnilı.ayede aalonunda yapılacaktır. Tali 
sureti musaddakalarını Kuklarilindeki mUbayaat komisyouundan al 
"e saat& muayyenei ihalede şartnamede yaz.ılı o•AD şekildeki temina 
kumisyon m'1nakua ulonıında hazır bulunmaları ilin olunur. 
A leni mUnakasaya konılao Beo.ziıı, Gres, Valvalin. Vakum, gaı 

rilen son fiatlar badi itidalda ıvriilmediğindeıı ilialeei 7 M 
mUaadif Pe11einlıe gUnU saat o!l durtte icra edilmek \l,lere talibi Wı 
du~ndan tenıilitla talip olanların fllrtnamede yazılı olan §ekildek 
~omisyonumuzda hazır bulwımaları ilin olunur. 
F ındıklıda milli mudafaa ltomiı.)onu bİDalındaki mevcut kalurife 

ihalesi 6 Mart 929 tarihine milsadif ÇatPmba gUnU 1&at on dörde 
~ir. TalipleriA ~tmmeaini ıöl'IM&eri ve ihale vakıında konmyonu 
.ıonwıda hazır bulunmaları i.lio ollUUU'. 
F arkı fiah ı.ahhUdünU ifa edemi~en mUteahhide ait olmak Uzere l 

ciınek pazarlıkla mllJ.yaa edi~ektir. Pazarlı~ın ihalesi 9 Ma 
mUaadif Cumartesi gil.DU saat on dörtte yapılacaktır. Taliplerin ~ırt 
neıini gı:irmcleri ve ittirllk etn;ıek içinde vaktı muayyende komisyon 
maları ilAn olunur. 

f ••Y:ii~~i··k;İ·~;;ı-.;·;;~byaat komsiyo 

B edeli ke§fi 41046 lira 31 kUl'Uflan ibaret Diyarıbekir merkez 
misıonda mevcut kqif ve tartnamesi mıu:ibince inııaatı kapalı 

bine ihale edilecektir. Yevmi ih!le 9-3-929 pazar gi!nU saat 14 ttır. 
Talipler Ticaret odasından muaaddak hUvi~et \arakumı ,;e bedel 

te'miııatı olan· 3079 lira banka kefaletnameıı ve yahut muhuebe vezne 
ve 1&&t ihaleden mukaddem u.suli me'r'ZUa daire:ıinde teklifnaınelerini 
eylemeleri. Ketif ve tartııame&ini görmek arzu edenlerin her guo ko 
lart ilin olunur. 

------~--------------------------------------~ Ada pazarı Emniyet bankan Türk anonim tirke 
hi11edarlaruıa: 

Zirdeki ruzname de münderiç mesailin mUJakere ,.e karara 
gerek senelik alelade ve gerek fevkalide hissedarao hey'eti u 
Mart ayının yirmi yeCJinci çal'f&Jlba gUnU saat ondortte Ada 
ocağı ıaloauoda aktedilece~den on Ye daha ziyade hisse sahi 
gUnluıden laakal bir hafta e\ \'el dnhuli.} elerini almak Uzre 

idaresine müracaat eylemeleri rica olunur. M 

Alalide içtima nwıameti: 
1-Mecliai idare ve murakıp raporlar, 2·Xevcudat ve kir 

3·merakıpintihabatı4·murakıbe ,·erilecek ücretin tayini,S·teme 
6 • Meclısi idare azasının banka ile muamelita devam edebilm• 
mukavelenamenin 46 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibinı 
verilmesi. 

1''evkalide içtimada: 1 - Sermyeaiu tez) idi hakkında ki te 

- ww 

1 ıtanbul İkinci Ticaret ı 
latanbulda SünbUllU hı 

roda ppka ve elbise tica 

ikeıı 16. Kiııunu.ni 192 
ıına hllkmedilmi§ olan 

eferıdi bı\.kındak.i if1Jz 
1929 tarihisıden ilibaJ'el 
ve~ oldu&~ i}jn ol1! 

Mes'ul müdiri : F SA. 


